Kansallinen
tieliikenteen
päästökauppa
Liikenteen päästövähennyspotentiaali –
webinaari 15.12.2021
Valtteri Härmälä, erityisasiantuntija, LVM

Sisällys
- Johdanto
- Päästökauppa sääntelykeinona
- EU vs kansallinen järjestelmä
- Johtopäätökset ja etenemispolku
- Vaikutusarvioinnit
- Kompensaatiot

2

15.12.2021

Johdanto
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Tieliikenteen päästökaupan arviomuistio
• LVM on asettanut poikkihallinnollisen virkamiestyöryhmän ajalle 3.3.–
31.12.2021 arvioimaan kansallisen tieliikenteen päästökaupan toimeenpanoa.
• Työryhmän tehtävänä on laatia asiasta arviomuistio, joka selvittää kansallisen
tieliikenteen päästökaupan ominaisuuksia, sen toteuttamisvaihtoehtoja ja
vaikutuksia, sekä lisää tietopohjaa.
• Valtioneuvosto teki 6.5. periaatepäätöksen fossiilittoman liikenteen tiekartasta

• Valmistelu liittyy tiekartan kolmanteen, ehdolliseen vaiheeseen, jonka
käyttöönotto voi tulla kyseeseen jos ensimmäisten vaiheiden toimenpiteet
eivät riitä.
• Mahdollisten lisätoimenpiteiden arvioinnissa otetaan huomioon
hiilineutraalisuustavoitteen eteneminen myös muilla sektoreilla,
kustannustehokkuus, vaikutus kilpailukykyyn sekä alueellinen ja sosiaalinen
oikeudenmukaisuus.
• Työryhmän työssä on otettu huomioon komission FF55-paketti
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Päästökauppa
sääntelykeinona
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Päästökauppa sääntelykeinona
• Päästökaupassa myytävien päästöoikeuksien määrä voidaan
asettaa vastaamaan päästökattoa
• Kysyntä vaikuttaa päästöoikeuden hintaan. Hinta asettuu
markkinoilla sellaiselle tasolle, että polttoaineen kulutus
mukautuu päästökaton mukaiseksi
• Tieliikenteen päästökaupassa polttoaineen jakelija ostaisi
päästöoikeuksia
• Sääntelykeinona päästökaupassa on kyse määräsääntelystä
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Verotus sääntelykeinona
• Myös verotuksessa (hiilidioksidivero) voidaan asettaa hinta
päästölle
• Verotuksessa on kyse hintasääntelystä
• Hinta voi olla päästötavoitteen näkökulmasta joko liian matala,
jolloin päästötavoite jää toteutumatta, tai hinnat ovat korkeammat
kuin päästötavoite edellyttäisi
• Sekä päästökauppa että verotus vaikuttavat sekä polttoaineen
hintaan että kulutukseen
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EU vs kansallinen
järjestelmä
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EU vs. kansallinen järjestelmä
• Kansallinen järjestelmä ja komission esittämä EU-tasoinen järjestelmä
muistuttavat huomattavasti toisiaan.
• Merkittävimpänä erona, on että komission esittämä päästökauppajärjestelmä
koskisi tieliikenteen lisäksi rakennusten erillislämmityksen polttoaineita.
• Suomessa tieliikennesektori on rakennusten erillislämmitystä huomattavasti
suurempi kasvihuonekaasujen tuottaja, mutta EU-tasolla sektorien väliset
suhteet ovat Suomea tasaisemmat.
• Molemmissa järjestelmissä polttoaineen jakelijan olisi ostettava jokaista
jakeluun luovutettua polttoainelitraa kohden polttoaineen hiilisisältöön sidottu
päästöoikeus, joka perustuu polttoaineen polttamisen yhteydessä
vapautuvaan hiilidioksidipäästöön.
• Tieliikenteen polttoaineen jakelijoita arvioidaan olevan Suomessa
tieliikenteessä viisi.
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EU vs kansallinen järjestelmä
Euroopan unionin tieliikenteen ja rakennusten
erillislämmityksen päästökauppa
• EU:n laajuinen päästökauppa ohjaisi
päästövähennyksiin kaikkialla EU:n alueella.
• Sama EU:n laajuinen hintavaikutus ei heikentäisi
suomalaisen elinkeinoelämän suhteellista
kilpailukykyä muuhun unioniin verrattuna.
• EU-tasoisessa järjestelmässä
päästövähennystavoitteisiin päästäisiin unionin
tasolla. Päästökaupan hintataso voi muodostua
liian matalaksi ohjaamaan tieliikenteen
päästövähennyksiä.
• EU-järjestelmässä markkinat olisivat unionin
laajuiset ja toimijoita hyvin paljon.
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Kansallinen tieliikenteen päästökauppa
• Kansallisen järjestelmän etuna EUpäästökauppaan verrattuna olisi kansallisiin
päästövähennystavoitteisiin pääseminen
nimenomaan tieliikenteen sektorilla.
• Aikataulu olisi kansallisesti sovittavissa.
• Järjestelmään kuuluvien toimijoiden pieni määrä
vaikuttaisi mahdollisesti kansallisessa mallissa
markkinoiden toimintaan, ja se tulisi huomioida
myös jatkovalmistelussa ja
päästökauppajärjestelmän mahdollisessa
toteutuksessa
• Pienessä markkinassa riski häiriöille suurempi
• Kielteiset kilpailukykyvaikutukset

Johtopäätökset
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Johtopäätökset
• Kesällä 2021 päivitetyn tieliikenteen perusennusteen pohjalta tehdyn arvion
mukaan tieliikenteen päästöt tulevat vähenemään aikaisemmin ennakoitua
nopeammin.
• Tarvittavat noin 1,25 milj. CO2-tonnin lisävähennykset perusennusteen
mukaiseen päästövähenemään tieliikenteestä v. 2030 mennessä olisivat
alustavien arvioiden perusteella saavutettavissa fossiilittoman tieliikenteen
tiekartan 1 ja 2 vaiheen toimenpiteiden ja päästövähennyspotentiaalien
toteuttamisen sekä EU:n tieliikenteen ja rakennusten erillislämmityksen
päästökaupan avulla.
• EU:n laajuinen päästökauppa alkaisi Komission esityksen mukaan 2026
• Myös muut tekijät (mm. jakeluvelvoite) vaikuttavat polttoaineen hintaan
• Mikäli päästötavoitteet eivät toteudu odotetusti ja/tai EU-päästökauppa ei
toteudu, voitaisiin kansallisella päästökaupalla varmistaa päästötavoitteen
toteutuminen
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Etenemispolku
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Vaikutusarviot
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Päästökaupan vaikutukset polttoaineen
hintoihin
• Mallin avulla tarkasteltu, millainen polttoaineen hinta aiheuttaa tavoitellun muutoksen
ajosuoritteessa, ja sitä myöden myös tavoitellun päästövähennyksen.
• Laskelmissa tarkasteltiin kolmea vuotta 2030 koskevaa skenaariota, joissa päästöjen
lähtötaso, eli muilla toimenpiteillä saavutettava päästövähenemä, vaihteli. Laskelmissa
asetettiin päästötavoite vuoden 2030 mukaiseksi.
• Hintavaikutusten perusskenaariossa lähtötaso on tieliikenteen elokuussa valmistuneen
perusennusteen (WEM elokuu) mukainen n. 6,7 milj. CO2-tonnia. Skenaario sisältää
600 000 sähköautoa.
• Lisäksi laskelmissa tarkasteltiin kahta muuta skenaariota. Ensimmäisessä otettiin
huomioon fossiilittoman liikenteen tiekartan ensimmäisen vaiheen toimenpiteistä
elokuussa arvioitu päästövähenemä (0,62 milj. CO2-tn). Toisessa tarkasteltiin lisäksi
sähköautokannan kasvua 100 000 autolla yhteensä 700 000 autoon.
• Muilla päästövähennyskeinoilla sekä päästötavoitteella on ratkaiseva merkitys,
millaiseksi polttoaineen hinta muodostuisi. Myös sähköautokannan koko vaikuttaa
asiaan
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Vaikutus polttoaineen hintaan kolmessa skenaariossa
Skenaariot (Moilanen & Honkatukia, 2021)

Tieliikenteen
vähennystavoite

Perusskenaario
(600 000 EV*)

Lisäskenaario 1
(600 000 EV*+
FLT1**)

Kuluttajahinnan nousu €/l
(vrt. 2019 hintoihin)
bensiini/diesel

-50%

0,72 / 0,52

0,19 / 0,14

Päästöoikeuden hinta
€/tn

-50%

340

90

*sähköauto (sis. ladattavat hybridit ja vetyautot)
**Fossiilittoman liikenteen tiekartan mukainen lisäpäästövähenemä elokuun 2021 arvion mukaan (0,62 milj. CO 2-tonnia).
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Lisäskenaario 2
(700 000 EV*+
FLT1**)
0,06 / 0,04

26

Vaikutukset kotitalouksiin
• Polttoaineen hiilidioksidivero on periaatteessa luonteeltaan regressiivinen,
mutta käytännössä ajetut kilometrit kasvavat kuitenkin merkittävästi tulojen
noustessa.
• Suurimmat ajosuoritteet ovat kaupunkien kehysalueilla ja maaseudulla
asuvilla kotitalouksilla.
• Alimmissa tuloluokissa aluekohtaiset erot ovat pienimmät, ja päästöt ovat
melko lähellä toisiaan kaikilla alueilla.
• Vuonna 2016 kotitalouksista 28 % oli autottomia. Päästökauppa vaikuttaa
myös joukkoliikenteen toimijoiden polttoaineiden kustannuksiin, jolloin
polttoainekustannuksien nousu voi vaikuttaa joukkoliikenteen lippujen
hintoihin.
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Vaikutukset yrityksiin
• Selvityksessä tutkittiin polttoaineen hinnannousun staattisia vaikutuksia yritysten
kustannuksiin toimialoittain tuotantopanosten hinnannousun kautta vuosina 2025 ja
2030. CO2-tn. Hintana skenaarioissa käytettiin 100, 125 ja 200 euroa.

• Yritysten tuotantokustannukset nousevat polttoaineen hinnannoususta johtuen
kaikissa skenaarioissa vuoteen 2030 mennessä keskimäärin noin 0,08 % verrattuna
perusuran mukaiseen tilanteeseen.
• Yritysten kustannusnousu vuonna 2030 tulosten mukaan 168-900 milj. euroa
perusuraa korkeampi
• Mallinnuksen mukaan vuonna 2030 polttoaineen hinnannousu lisää
tuotantokustannuksia 0,001-4,6% toimialasta ja skenaariosta riippuen. Tämä
polttoaineen hinnanmuutoksesta seuraava kustannusten kasvu on 9-49 %
keskimääräisestä vuosittaisesta raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden kustannusten
kasvusta 2010-luvulla toimialasta riippuen.
• Analyysien perusteella yritysvaikutusten kohdentuminen ei kohtelisi alueita erityisen
epätasaisesti. Tarkastelutavalla on merkitystä vaikutusten kohdentumisen kannalta.
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Vaikutukset yrityksiin
• Kustannusten muutos on maltillista, kun sitä verrataan raaka-aineiden ja
tuotantohyödykkeiden toteutuneeseen hintakehitykseen ja vuosivaihteluun.
• Eri toimialojen yrityksillä on erilainen mahdollisuus siirtää polttoaineiden
hinnannoususta aiheutuva kustannusten nousu eteenpäin välituotteiden ja
lopputuotteiden hintoihin.
• Vientiteollisuudessa kustannusten siirtäminen täysimääräisesti tai edes osittain
tuotteiden myyntihintoihin riippuu kansainvälisestä markkinatilanteesta ja on
pääsääntöisesti vaikeaa.
• Palvelualoilla suurin osa myynnistä kohdistuu kotimaan markkinoille, jolloin hinnat
voidaan siirtää helpommin täysimääräisinä myyntihintoihin. Vaikutus yritysten
kustannuskilpailukykyyn ja kannattavuuteen riippuu toimialasta, sen myymistä
tuotteista ja palveluista sekä toimialakohtaisesta kysynnän hintajoustosta.
• Vaikutuksina voi olla esim. myös matalammat kantohinnat metsänomistajille.
• Vaikutukset työmarkkinoihin ja palkanmuodostukseen. Työllisyyden ollessa pitkän
aikavälin tasapainouralla aiheutuisi nousevista polttoainekustannuksista painetta
palkkojen sopeutumiselle, mikä johtaisi perusskenaariota hitaampaan kasvuun.
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Vaikutukset joukkoliikenteeseen
• Joukkoliikenteelle kohdistuva kustannusten lisäys voi korottaa lippujen hintoja,
jolloin joukkoliikenteen kysyntä voi pienentyä
• Polttoaineiden hinnannousu lisää valtion ja kuntien joukkoliikennerahoituksen
tarvetta
• Markkinaehtoisen pitkämatkaisen linja-autoliikenteen kilpailukyky heikkenee
junaan ja henkilöautoon verrattuna

• Kustannusnousu pienentää linja-autoliikennöinnin tulosta, mikä osaltaan
heikentää alan kannattavuutta ja taloudellista kestävyyttä
• Linja-autojen päästöstandardien kiristyminen ohjaa myös markkinaehtoista
linja-autoliikennettä kohden puhtaampia ajoneuvoja

• Dieselpolttoaineen hinnankorotus ohjaa kaluston uudistumista tavoiteltuun
suuntaan parantaen sähkökäyttöisen kaluston ja muiden puhtaiden
käyttövoimien hankinnan kannattavuutta
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Kompensaatiot
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Kompensaatiot
1. Kompensaatiot eivät saisi haitata merkittävästi ohjauksen tavoitteiden
toteutumista
2. Kompensaatioilla tulisi kattaa vain kohtuuttomaksi katsottavia kustannuksia
3. Kompensaatiot vaativat vielä lisää vaikutusarviointeja ja yhteiskunnallista
keskustelua
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Kompensaatiot kotitalouksille: kohdentaminen
Tulojen perusteella

Alueiden mukaisesti

• Kompensaatiot kohdistuisivat pienempiin tuloluokkiin ja
korjaisivat polttoaineen verojärjestelmän regressiivisyyttä.

• Maaseudulla ja kaupunkien kehysalueilla asuvilla kotitalouksilla
on suurimmat ajosuoritteet ja päästöt, ja tästä johtuen myös
suurimmat lisäkustannukset polttoaineen hinnan noustessa.

• Toisaalta sosiaalietuuksien indeksikorotukset kompensoivat
myös polttoaineen hinnannousua.
• Polttoaineen kulutuksen suhteellinen osuus tuloista nousee
tulojen nousun myötä.

Auton omistuksen perusteella
• Voisi olla kannuste auton omistamiseen.

• Näillä alueilla yksityisautoilulle on olemassa vähemmän
vaihtoehtoja kuin kaupunkialueilla.
• Toisaalta aivan pienituloisimpien tulodesiilien ajosuoritteissa ei
havaita merkittäviä asuinpaikkaan liittyviä eroja. Alueittainen
kohdistaminen ei välttämättä siten tarkoita tavoitteen mukaista
kohdentumista tulorakenteen kannalta.

• Olisi kompensaatio myös niille, joiden elinkustannuksiin
hinnannousulla ei ole suurta vaikutusta.

Kohdistuminen työssäkäyviin

• Polttoaineen hinnannousu vaikuttaa myös julkiseen
liikenteeseen

• Lisää kannusteita asua joukkoliikenneyhteyksien ulkopuolella.
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• Tuetaan jo työmatkavähennyksellä.
• Kansalaisilla on myös muita liikkumistarpeita kuin suoraan
työhön liittyvät liikkumistarpeet.

Kompensaatiot kotitalouksille: toteutus
Tuloveron laskeminen
• Kaikki veronmaksajat
• Vihreä veroreformi, jossa haittojen verottamisen vastatoimena toteutettaisiin yleistä ostovoimaa vahvistava
toimenpide.
• Yksittäisen veronmaksajan kohdalla kevennys pieni

Kohdennettu veronpalautus
• Tasapalautus tai progressiivinen palautusmalli

• Progressiivisessa mallissa pienituloiset saavat palautuksesta suurituloisia suuremman määrän

Verovähennys
Ajoneuvoveron alennukset

Sähköautojen ja muun vihreän teknologian hankintatuet
• Ei tulonjakovaikutuksiltaan optimaalinen kompensaatio->suurin hyöty suhteellisesti suurempituloisille
kotitalouksille. Toisaalta uusien autojen hankintatuet mahdollistavat pidemmällä aikavälillä käytettyjen
ajoneuvomarkkinoiden kehityksen.
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Yritysten kompensaatiomallit: kohdentaminen
Suomen vientiteollisuuden kilpailukykyerojen tasaus
• Vientiyrityksille kohdennettu
• Tavaraviennin kuljetuskustannusten ero absoluuttisesti tai suhteellisesti verrattuna kilpailijamaihin

Alueellisten kilpailukykyerojen tasaus
• Syrjäisten alueiden yrityksille
• Alueen yritysten kuljetuskustannuksia lisäys verrattuna muihin alueisiin.

Vähäpäästöiseen liikenteeseen siirtymän tuki
• Kompensaatio energiantehokkuuden parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen
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Yritysten kompensaatiomallit: toteutus
• Dieselpolttoaineen verotukseen liittyvä verotuki
• Suorat kuljetustuet

• Suorat tuet kehityshankkeisiin ja kalustohankintoihin
• Yleinen tuloveron laskeminen
• Polttoaineverona kerättyjen tulojen palauttaminen talouteen tuloveron alennuksena
tukisi yritysten toimintaa lisäämällä kulutusta.
• Vaikuttaisi elinkeinoelämän rakenteisiin ja keskinäiseen kilpailukykyyn suosien
erityisesti kotimarkkinayrityksiä.
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Kiitos!
lvm.fi Twitter: @lvmfi

