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EU:n ympäristöpolitiik-
ka nousee Suomessa aika 
ajoin kriittiseen keskus-
teluun, viimeisimpänä 
aiheenaan laivaliikenteen 

rikkipäästöjen rajoittamisen kustannuk-
set Suomen vientisektorille. Kotimaisen 
kritiikin kestokohteena ovat erityisesti 
olleet EU:n yksipuolisen ilmastopolitii-
kan kilpailukykyvaikutukset. Kun näiden 
teemojen ytimessä ovat olleet taloudelli-
set vaikutukset, keskustelun toinen tee-
maluokka, esimerkiksi EU:n suurpetopo-
litiikka, aiheuttaa kritiikkiä muista syistä. 
Meillä Suomessa on vaikea hahmottaa ja 
hyväksyä sitä, että EU optimoi suojelua 
koko Euroopan tasolla. Tällöin maihin, 
joissa esiintyy Euroopan tasolla harvi-
naisia tai uhanalaisia lajeja, kuten susi 
ja karhu, kohdistuu kasvaneita Euroopan 
tason suojelupaineita. Kolmas kritiikin 
teema liittyy EU:n sääntelyn jäykkyyteen, 
pikkumaisuuteen ja byrokratiaan, joihin 
esimerkiksi viljelijät ja teollisuuslaitok-
set toistuvasti törmäävät.

Suomessa kiinnitetään harvemmin 
huomiota siihen, että EU:n ympäristö-
politiikka lisää kansalaisten hyvinvoin-
tia. Monet ympäristöongelmista ovat 

luonteeltaan joko globaaleja tai alueelli-
sia. Alueellisten, maiden rajat ylittävien 
ongelmien ratkaisu ei onnistu muutoin 
kuin maiden välisellä yhteistyöllä. Yli-
kansallisena toimijana EU voi ympäris-
tölainsäädäntönsä kautta pakottaa jäsen-
maat toteuttamaan suojelutoimia ja näin 
sisäistää maiden toisilleen aiheuttamat 
ulkoisvaikutukset. Suomalaisia lähel-
le tulee Itämeren suojelu. Ilman EU:n 
velvoitteita Puola ja Baltian maat eivät 
olisi vähentämässä ravinnepäästöjään 
Itämereen. Suurimman hyödyn Itäme-
ren vedenlaadun paranemisesta saavat 
Ruotsi ja Suomi.

Ympäristöongelmat ylittävät 
usein maiden väliset rajat, mikä 

luo tarvetta ylikansalliselle 
ympäristöpolitiikalle.

EU:N YMPÄRISTÖPOLITIIKAN 
SÄÄTELYKEHYS
Euroopan unionin ympäristöpolitiikka 
nojaa jäsenmaiden yhteisten sopimusten 
antamiin valtuuksiin. Ensimmäisen ker-
ran yhteisen ympäristöpolitiikan ajatus 

kirjattiin jo Euroopan yhtenäisasiakir-
jaan vuonna 1957. Maastrichtin sopimus 
vuodelta 1992 laajensi EU:n ympäristö-
politiikan mandaattia: se antoi EU:lle 
ensisijaisen toimivallan rajat ylittävissä 
ympäristökysymyksissä kansainvälisellä 
areenalla. Amsterdam sopimus vuodelta 
1997 nosti kestävän kehityksen edistämi-
sen keskeiseen asemaan.

EU on asettanut tavoitteeksi edistää 
Euroopassa kestävää kehitystä, joka pe-
rustuu ympäristönsuojelun korkeaan 
tasoon ja ympäristön laadun parantami-
seen. Samalla EU osallistuu aktiivisesti 
kestävän kehityksen edistämiseen koko 
maailman tasolla. Näitä tavoitteita to-
teutetaan kahdella tapaa. EU harjoittaa 
erillistä ympäristöpolitiikka alueellisten 
ja globaalien ympäristöongelmien ratkai-
semiseksi. Tämän lisäksi edellytetään 
ympäristöasioiden läpäisyperiaatetta, 
jonka mukaan yhteisen politikan suun-
nitteluun tulee aina liittää politiikan 
toteuttamiseen liittyvien ympäristönä-
kökohtien arviointi.

EU:n erillistä ympäristöpolitiikkaa 
ohjaa viisi periaatetta. Ensimmäinen 
on ympäristönsuojelun korkea taso. EU 
haluaa ohjelmallisesti olla ympäristön-

Euroopan unionin ympäristöpolitiikka 
ja Suomi

Tarkastelen EU:n ympäristöpolitiikan periaatteita, haasteita ja suhdetta Suomen ympäristöpolitiikkaan. 
Kirjoituksen pääsanoma on, että EU:n ympäristöpolitiikka on mainettaan parempaa ja Suomi mainettaan 
passiivisempi. Yhteinen ympäristöpolitiikka on tarpeen EU:lle rajat ylittävien päästöjen rajoittamisen ja 

monimuotoisuuden suojelun vuoksi. EU:n ympäristöpolitiikka vähentää täten valtioiden välisiä ristiriitoja 
ja konflikteja. Myös Suomi hyötyy EU:n ympäristöpolitiikasta. Suomen roolina on ollut pikemminkin 
reagoida passiivisesti tehtyihin ehdotuksiin kuin toimia aktiivisesti suojelun kannalta mielekkäiden ja 

Suomea hyödyntävien ratkaisujen puolesta. 
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EU:n ympäristöpolitiikka on 

mainettaan parempaa ja Suomi 
mainettaan passiivisempi.
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EU:N YMPÄRISTÖPOLITIIKAN VIISI PERIAATETTA: 
KORKEA TASO, LÄHEISYYS, VAROVAISUUS, SAASTUTTAJA MAKSAA 

JA ENNALTAEHKÄISY.

suojelun johtava toimija maailmassa. 
Toisena on EU:n muustakin toiminnasta 
tuttu subsidiariteetti- eli läheisyysperi-
aate, jonka mukaan myös ympäristön-
suojelussa päätöksenteko on ohjattava 
alhaisimmalle mielekkäälle tasolle. Varo-
vaisuusperiaate on kolmas ja edellyttää, 
että päätöksenteossa otetaan riittävästi 
huomioon ympäristöön liittyvät epävar-
muudet. Ympäristöpolitiikan neljäs kul-
makivi on saastuttaja maksaa -periaate. 
Lyhykäisesti se edellyttää, että päästöjen 
vähentämisvelvoitteet ( ja sen myötä vä-
littömät kustannukset) on kohdistettava 
ensisijaisesti saastuttajille ja varsinaiseen 
saastuttavaan prosessiin. Viides ennalta-
ehkäisyn periaate edellyttää ympäristön 
tilan heikentymisen estämistä ja aktiivi-
sia toimia päästöjen ja haittojen synnyn 
eliminoimiseksi.

EU toteuttaa jäsenmaita velvoittavaa 
ympäristöpolitiikkaa lainsäädäntöteitse, 
päätösten ja direktiivien kautta. EU:n 
lainsäädännöstä päätetään Euroopan 
parlamentissa enemmistöpäätöksin. 
Päätökset sitovat kaikkia jäsenmaita, ja 
niiden on sopeutettava oma kansallinen 
lainsäädäntönsä EU:n lakien mukaisek-
si. Jäsenmaiden on myös päätettävä toi-
mista, joilla EU:n säädökset saatetaan 
voimaan. Velvoittavan lainsäädännön 
ohella EU laatii runsaasti suosituksia 
ja strategioita. Nämä ovat EU:n keinoja 
luoda uusia aloitteita ympäristöpolitiikan 
kehittämiseen. Strategioiden käsittelyyn 
jäsenvaltioissa pyritään saamaan mukaan 
laajat kansalaispiirit, tavoitteena uudet 
innovaatiot ympäristöpolitiikan kehit-
tämiseksi. 

EU:STA ON HYÖTYÄ EUROOPAN YMPÄRIS-
TÖPOLITIIKAN KOORDINAATIOSSA
EU:n toteuttamalle ympäristöpolitiikan 
koordinaatiolle ja harmonisoinnille on 
vahvoja perusteita. Euroopassa on paljon 
valtioiden rajat ylittäviä saasteita ja siten 
potentiaalisia konfliktien lähteitä. Koor-
dinoitu ympäristöpolitiikka vähentää 
ympäristön pilaantumiseen liittyviä kiis-

toja valtioiden välillä. Se ehkäisee myös 
kilpailua ympäristön laadulla eli yrityksiä 
edistää oman maan elinkeinoelämää löy-
sän ympäristöpolitiikan keinoin. 

Esimerkin rajat ylittävistä saasteis-
ta tarjoavat erityisesti Keski-Euroopan 
maille tärkeät rikki- ja typpipäästöt, jotka 
aiheuttavat hapanta laskeumaa ja pien-
hiukkasten vuoksi heikentävät ihmisten 
terveyttä. Toinen esimerkki rajat ylittävi-
en saasteiden konfliktiriskeistä on ravin-
nepäästöjen eli veteen tulevan typpi- ja 
fosforikuorman rajoittaminen valtioiden 
läpi virtaavissa vesistöissä ja merialueil-
la. Myös monimuotoisuuden suojelu hyö-
tyy koordinaatiosta, sillä monien lajien 
(kuten muuttolintujen tai vaeltavien ka-
lakantojen) suojelu edellyttää valtioiden 
välisiä ponnistuksia. 

Halutessaan jäsenmaat 
voivat säätää tiukempia 

ympäristönormeja kuin EU:n 
parlamentti.

EU:n ympäristöpolitiikka toimeenpan-
naan kansallisen lainsäädännön kautta. 
Tavoitteena on taata juuri alueellisiin 
olosuhteisiin perustuva kustannuste-
hokas sääntely. Jäsenvaltioilla on ym-
päristöpolitiikassaan EU:n kanssa ja-
ettua toimivaltaa, mikä tarkoittaa, että 
jäsenvaltiot voivat niin halutessaan 
soveltaa EU:ta tiukempia ympäristönor-
meja. Esimerkiksi kun EU:n yhdyskun-
tajätevesidirektiivi edellyttää fosforin 
puhdistusta 80-90 prosenttia, kun se 
Suomessa on 96 prosentin luokkaa. Vas-
taavia esimerkkejä tiukemmasta kansalli-
sesta politiikasta löytyy Suomesta paljon.
Kun EU:n strategioita kehitetään ja 
ympäristödirektiiveistä päätetään, 
jäsenvaltioiden uudet avaukset ja ko-
kemukset otetaan huomioon. Tämä luo 
jäsenvaltioille kannustimia oman aktii-
visen ympäristöpolitiikan kehittämiseen. 
Ympäristöpolitiikan edelläkävijät voivat 

hyötyä roolistaan, sillä ne voivat tarjota 
EU:n lainsäädäntötyöhön omia koke-
muksiaan ja saada siten kansakunnan 
kannalta soveltuvimmat ratkaisut koko 
EU:n valitsemiksi. 

Vaikka en voi vedota teemasta tehtyyn 
tutkimukseen, vaikuttaa siltä, että esi-
merkiksi Pohjoismaissa ja Hollannissa 
kehiteltiin 1980-luvulla päästöveroihin 
perustuvia ratkaisuja, joilla on ollut 
vaikutusta EU:n politiikkasuosituksiin. 
Saksan kokemuksilla ja korostuksilla on 
ollut vaikutusta EU:n jätehierarkian eli 
jätehuollon tavoitteiden tärkeysjärjes-
tyksen muodostumiseen. Jätehierarkia 
korostaa ensisijaisesti jätteen synnyn 
ehkäisyä ja jo syntyneen jätteen osalta 
kierrätystä ja uusiokäyttöä kaatopaikka-
sijoittamisen sijaan. EU:n ympäristös-
ertifikaattijärjestelmässä on puolestaan 
hyödynnetty Saksan ja Pohjoismaiden 
kokemuksia.

EDELLÄKÄVIJYYDEN HAASTEET: EU JA 
ILMASTOPOLITIIKKA
EU on ohjelmiensa mukaisesti aktiivinen 
sekä globaalia ilmastosopimusta koske-
vissa neuvotteluissa että omassa ilmasto-
politiikassaan. EU allekirjoitti ns. Kioton 
sopimuksen ja sitoutui vähentämään hii-
lidioksidipäästöjään kahdeksalla prosen-
tilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2012 
mennessä. Vähennys jaettiin jäsenmaille 
ns. taakanjakona maiden bruttokansan-
tuotteiden mukaan. Suomen vähennys-
velvoite oli nolla prosenttia vuoden 1990 
tasosta (71 Mt CO2-ekv), ja se on saavu-
tettu.1 

Kioton sopimuksesta 
seurannut, EU:n Suomelle 

asettama hiilidioksidipäästöjen 
vähennysvelvoite saavutettiin 

vuoteen 2012 mennessä.

Vaikka Kioto-kauden jälkeiselle ajalle ei 
ole saatu uutta kattavaa sopimusta, EU 
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EU:N ILMASTOPOLITIIKAN KESKEISIN OHJAUSKEINO, PÄÄSTÖKAUPPA, 
ON RAJATTU ENERGIASEKTORILLE LUKUUN OTTAMATTA 

LÄMMÖNTUOTANTOA. 

on asettanut yksipuolisesti uudet vähen-
nystavoitteet. Päätöksellään EU sitoutui 
vähentämään 20 prosenttia kasvihuone-
kaasupäästöjään ja lisäämään uusiutuvan 
energian osuutta 20 prosenttia vuoteen 
2020 mennessä. Näiden tavoitteiden ar-
vioidaan toteutuvan EU:ssa. 

EU:n keskeisin ohjauskeino ilmas-
topolitiikassa on päästöoikeuskauppa. 
Se alkoi kokeilukautena vuosina 2005-
2007, mutta toinen kauppakausi 2008-
2012 tähtäsi EU:n Kioto-sopimuksen 
saavuttamiseen. Kolmas kauppakausi 
(2013-2020) pyrkii osaltaan saavut-
tamaan EU:n yksipuolisesti asetta-
man 20  prosentin vähennystavoitteen 
hiilidioksidipäästöihin. Kolmannelle 
kaudelle päästökauppajärjestelmää 
kehitettiin ja aiemmista kausista poike-
ten lämmöntuotantoa lukuun ottamatta 
kaikki päästöoikeudet huutokaupataan 
energiasektorille. Prosessiteollisuudel-
le oikeudet jaetaan ilmaiseksi ns. ben-
chmarking-periaatteen mukaisesti, jotta 
ehkäistäisiin hiilivuotoa, eli prosessite-
ollisuuden tuotannon siirtymistä maihin, 
joilla ei ole aktiivista ilmastopolitiikkaa. 
Päästökaupan rinnalla toimivat EU:n 
maakohtaisesti asetetut uusiutuvan 
energian lisäämistavoitteet vuoteen 
2020 mennessä. Uusiutuvan energian 
lisäämisvaatimukset kohdistuvat pääs-
tökauppasektoriin ja ovat päästökaupalle 
päällekkäinen ohjauskeino. EU on myös 
hyväksynyt energiatehokkuusdirektii-
vin sekä vaatimukset biopolttoaineiden 
osuuden kasvattamisesta liikenteessä. 
Energiatehokkuusdirektiivi vaikuttaa 
sekä päästökauppasektorissa että sen 
ulkopuolella. Biopolttoainevaatimukset 
vaikuttavat päästökauppasektorin ulko-
puolella.

EU:n päästökauppajärjestelmä on 
maailman kunnianhimoisin ja mitta-
vin päästökauppaohjelma. EU on ollut 
kiistatta ilmastopolitiikan edelläkävijä, 
mutta se maksaa siitä myös kovaa hin-
taa. Päästökauppajärjestelmää ei osattu 
rakentaa sopeutumaan eksogeenisiin 

shokkeihin, kuten taloudelliseen lamaan 
tai liuskekaasun tuomaan energiamark-
kinoiden rakenteelliseen muutokseen. 
Niinpä päästökauppa on ollut vahvas-
ti ylijäämäinen, eli oikeuksia on jaettu 
enemmän kuin yritykset ovat tarvinneet. 
Vuoden 2012 loppuun mennessä ylijää-
mä oli 1330 Mt CO2-ekv, eli lähes vuoden 
tarve, ja se siirtyi kolmannelle kauppa-
kaudelle. 

Päästökaupan ylijäämä johtuu talou-
dellisesta lamasta, päällekkäisestä uusiu-
tuvan energian politiikasta ja Kioton ns. 
hankemekanismien kautta hankittujen 
päästövähennysten kotiutumisesta juu-
ri EU:hun (Aatola ym. 2013). Runsas 
ylijäämä näkyy päästöoikeuksien alhai-
sena hintana: kun päästöoikeuksien hinta 
korkeimmillaan on ollut yli 30 euroa/t 
CO2-ekv, se on ollut alimmillaan alle 3 
euroa. Alhainen hinta ei ohjaa inves-
tointeja hiilivapaaseen teknologiaan eikä 
tue irtaantumista kivihiilen käytöstä. Itse 
asiassa USA:n liuskekaasun myötä kivi-
hiilen tarjonta Eurooppaan on kasvanut, 
hinta laskenut ja käyttö kasvanut, mikä 
on luonut synkän varjon EU:n edelläkä-
vijyydelle. 

Komissio ehdotti vuoden 2030 tav-
oitteiksi 40 prosentin vähennystä kas-
vihuonekaasupäästöihin vuoden 1990 
tasosta ja uusiutuvan energian osuuden 
kasvattaminen 28 prosenttiin koko EU:n 
tasolla. Esitys on kokonaisuutena linjassa 
pitkän aikavälin tavoitteen kanssa (80-
90  prosentin päästövähennys vuoteen 
2050 mennessä). Ehdotus vähennyksen 
kohdentamisesta päästökauppasekto-
rin ja ei-päästökauppasektorin kesken 
on kuitenkin ongelmallinen. Komissi-
on ehdotuksen pohjalta voidaan laskea, 
että ei-päästökauppasektorin päästöta-
voite on 2007 miljoonaa tonnia vuonna 
2030, mikä merkitsee noin 662 miljoonan 
tonnin vähennystavoitetta. Se on mer-
kittävästi suurempi kuin päästökauppa-
sektorille kohdistettu vähennys. Omien 
arvioideni mukaan päästöoikeuksien hin-
nalle ei vieläkään synny riittävän vahvaa 

nousupainetta, jotta se ohjaisi investoin-
teja hiilivapaaseen teknologiaan. 

”Päästöoikeuksien hinnalle 
ei vieläkään synny riittävän 

vahvaa nousupainetta, 
jotta se ohjaisi investointeja 

hiilivapaaseen teknologiaan.”

EU:N ILMASTOPOLITIIKKA JA SUOMI
Suomen roolina on osallistua EU:n pää-
töksentekoon ja sitten sopeutua yhtei-
sesti sovittuihin ilmastotavoitteisiin. 
Päästökauppasektorin osalta toimivalta 
on EU:n komissiolla, joka päättää huu-
tokaupattavista määristä ja proses-
siteollisuudelle jaettavien ilmaisten 
päästöoikeuksien jaosta. Kotimaisen 
energiasektorin huutamista oikeuksista 
saatava tulo koituu Suomeen ja on käy-
tettävissä budjetin rahoittamiseen. Mitä 
suurempi on päästöoikeuden hinta, sitä 
suurempi tulo saadaan huutokaupoista. 
Energiamarkkinaviraston mukaan Suomi 
sai vuonna 2013 huutokauppatuloa noin 
67 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 tulo- 
ja menoarvioesityksessä huutokauppa-
tuloksi on arvioitu 50 miljoonaa euroa; 
maaliskuun loppuun mennessä tuloa oli 
kertynyt jo yli 22,5 miljoonaa euroa.

Jos päästöoikeuskauppa tuo Suo-
melle verotuloihin verrattavaa tuloa, 
aiheuttaa uusiutuvan energian poli-
tiikka menoja energiatukien muodossa. 
Suomelle asetettu kansallinen tavoite 
on lisätä uusiutuvien energialähteiden 
osuutta 28,5 prosentin lähtötasosta 38 
prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. 
Suomi tukee syöttötariffin avulla sähkön 
tuotantoa tuulivoimasta, biokaasusta ja 
puupolttoaineista. Lämmöntuotannon 
puupolttoaineista tuotettavaa sähköä 
tuetaan puolestaan syöttöpreemiohin-
nalla. Aurinkoenergian tuotanto ei ole 
tuen piirissä. 

Vuonna 2010 valtio myönsi tukia uu-
siutuvalle energialle kaikkiaan noin 
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 VALTIO SAA TULOJA PÄÄSTÖOIKEUSKAUPASTA JA TUKEE UUSIUTUVAN 
ENERGIAN TUOTANTOA.

150 miljoonaa euroa, ja vuoteen 2020 
mennessä tukien arvioidaan nousevan 
350 miljoonan euron tasolle. Uusiutu-
van energian osuuden lisäämisvelvoite 
aiheuttaa budjetillisesti enemmän kus-
tannuksia kuin päästöoikeuskauppa tu-
loja. Tätä eroa selittävät alhainen pääs-
töoikeuksien hinta ja se, että päästöjen 
vähentäminen uusiutuvan energian tu-
kien kautta on kalliimpaa kuin päästöjen 
vähentäminen.

Ei-päästökauppasektorin ohjaus jää 
Suomen oman politiikan kohteeksi. Ei-
päästökauppasektorin keskeisiä kuor-
mituslähteitä ovat liikenne, maatalous, 
asuminen ja jätehuolto. EU:n taakanja-
kopäätöksen mukaan Suomen velvoite 
ei-päästökauppasektorilla 16 prosenttia 
(5,7 Mt CO2-ekv) vuoteen 2020 mennes-
sä. Kun Suomen ei-päästökauppasek-
torin päästöt olivat vuonna 2005 35,6 
Mt CO2-ekv ja niiden tulisi laskea tasolle 
29,9 Mt CO2-ekv. Ennakkotietojen mu-
kaan ei-päästökauppasektorin päästöt 
olivat 31,4 Mt CO2-ekv vuonna 2012, eli 
Suomi näyttää saavuttavan vuoden 2020 
tavoitteet. Se, millainen velvollisuus Suo-
melle koituu vuoteen 2030 mennessä, on 
toistaiseksi avoin.

EU:N YMPÄRISTÖPOLITIIKAN HAASTEITA 
SUOMELLE
Keski- ja Etelä-Eurooppaan verrattu-
na ympäristön tila Suomessa ja muissa 
Pohjoismaissa on hyvä. Tämän joh-
dosta EU:n ympäristödirektiiveistä ei 
välttämättä seuraa merkittäviä lisätoi-
mia Suomelle. Tämä ei silti tarkoita, 
etteikö direktiiveistä voisi olla hyviä tai 
huonoja seurauksia. Hyvän esimerkin 
tarjoaa EU:n yhdyskuntajätevesidirek-
tiivi. Se edistää yhdyskuntajätevesien 
puhdistusta erityisesti Baltian maissa ja 
Puolassa - typen puhdistuksen osalta pit-
kän vastarinnan jälkeen myös Suomessa. 
Direktiivi on kuitenkin aivan liian löysä, 
kun otetaan huomion Itämeren herkkyys 
ja ravinteiden poiston alhaiset kustan-
nukset. Suomen etuna olisi kunnianhi-

moisempi ravinteiden vähentäminen 
erityisesti puhdistamoissa (Ollikainen 
2013). 

Maatalouden ympäristön suojelu on 
esimerkki siitä, kuinka EU:n oma elin-
keinopolitiikka voi toimia kansallista 
ympäristönsuojelua vastaan. EU edellyt-
tää, että kaikilla jäsenvaltioilla on oma 
vapaaehtoinen maatalouden ympäris-
töohjelma. Suomen maatalouden ympä-
ristötukiohjelma on mittava. Vuodesta 
1995 lähtien Suomessa on osoittanut 
vuosittain noin 250-300 miljoonaa eu-
roa maatalouden ympäristönsuojeluun, 
pääosin vesiensuojeluun. Ohjelmassa vil-
jelijöiden valitsevat suojelun perus- ja li-
sätoimenpiteitä (esimerkiksi lannoitera-
joitukset ja suojakaistat) ja niitä vastaan 
tukea maksetaan pinta-alatukena, joka 
on sama kaikille viljelijöille riippumatta 
peltolohkojen huuhtouma-alttiudesta. 

EU:n maatalouspolitiikka 
kannustaa Suomessa 

peltopinta-alan lisäämiseen, 
joka sotii maatalouden 

ympäristötukiohjelmaa vastaan.

Mittavista investoinneista huolimatta 
Suomen maatalouden fosforipäästöt ovat 
laskeneet vain vähän ja meille tärkeällä 
Saaristomeren valuma-alueella ne ovat 
suorastaan kasvaneet. Typpikuorma on 
kasvanut koko maassa, vaikka hehtaari-
kohtainen kuormitus on laskenut. Syy-
nä on EU:n yhteinen maatalouspolitiik-
ka ja erityisesti sen kaikille viljelijöille 
maksettava hehtaarikohtainen tilatuki. 
Pinta-alatuki tekee kannattavaksi ottaa 
lisää peltoa tuotantoon. Suomen pelto-
pinta-ala on kasvanut EU-kaudella noin 
200 000 hehtaaria ja sen tuoma typpi-
päästöjen kasvu on ollut suurempi kuin 
suojelutoimilla aikaansaatu ravinne-
kuoman lasku (Lankoski ja Ollikai-
nen 2013). EU:n maatalouspolitiikka 
osoittautuu siten ongelmalliseksi ympä-

ristön kannalta Suomen kaltaisella maa-
talouden marginaalialueella. 

Uudet ohjauskeinot voisivat tarjota 
innovatiivisia, kustannustehokkaita ja 
hyvin kohdentuvia ratkaisuja ekosys-
teemipalvelujen tuottamiseen ja ve-
siensuojeluun. Eräs mahdollisuus on 
tarjouskilpailujen soveltaminen ympä-
ristönsuojeluun. Tarjouskilpailujärjes-
telmiä on sovellettu menestyksellisesti 
USA:ssa maatalouden ympäristönsuo-
jeluun jo pitkään. 

Suomen metsien monimuotoisuuden 
suojeluohjelma Metso otti vuonna 2003 
käyttöön vapaaehtoiseen tarjouskilpai-
luun perustuvan arvokkaiden monimuo-
toisuuskohteiden valinnan määräaikai-
seen suojeluohjelmaan. Järjestelmässä 
pyydettiin metsänomistajia tarjoamaan 
monimuotoisuuden kannalta arvokkai-
ta kohteita määräaikaiseen suojeluun 
haluttua korvausta vastaan. Viranomai-
set valitsivat kohteet monimuotoisuus-
arvojen ja korvauspyynnön perusteella 
- tavoitteena oli saada hyviä kohteita 
kohtuullisin korvauksin. Järjestelmä oli 
ainutlaatuinen koko maailman metsäta-
loudessa ja sai paljon huomiota osakseen. 
Valintaa tuki myös tarjouskilpailun teoria 
ja eri maiden aineistojen nojalla tehdyt 
simuloinnit: verrattuna tasatukeen tar-
jouskilpailut valikoivat paremmin suoje-
lukohteet ja ovat budjetillisesti kustan-
nustehokkaampia (noin 30 prosentin 
säästö suojelukustannuksissa).

Tarjouskilpailut vaikuttavat 
hyvältä keinolta edistää 

ympäristönsuojelua.

Järjestelmän laajamittaisesta soveltami-
sesta kuitenkin luovuttiin Suomessa joh-
tuen osittain pelosta, että tarjouskilpailu 
ei ole EU:n säännösten mukaista. Sama 
EU:n säännösten pelko on esitetty es-
teeksi tarjouskilpailujärjestelmien sovel-
tamisesta maatalouden vesiensuojeluun. 
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Toteutimme Suomessa tarjouskilpailu-
pilotin fosforipäästöjen rajoittamiseksi 
Nurmijärvellä vuonna 2010 ja sen ko-
kemukset olivat rohkaisevia: suojelun 
piiriin valikoitui huuhtoumaherkimpiä 
kohteita ja niistä maksetut korvaukset 
noudattelivat hyvin kustannuksia (Iho 
et al. 2014). 

Viljelijöiden keskuudessa olisi valmi-
utta maatalouden ympäristötuen remont-
tiin. Siinä kaikki viljelijät tekevät tiettyjä 
perustoimia alennettua tasatukea vastaan 
ja merkittävä osa säästyvistä varoista 
kohdistetaan juuri huuhtoumaherkim-
mille alueille. Hallinnon muutosvastarin-
ta, EU:n jäykkyys ja Suomen haluttomuus 
ryhtyä ajamaan tarjouskilpailua EU:ssa 
ovat kehityksen esteet.

SUOMEN ROOLI EU:N YMPÄRISTÖ-
POLITIIKASSA
Meillä ajatellaan toisinaan, että Suomi 
ajaa yliöpäisesti radikaalia ympäristöpo-
litiikkaa Brysselissä. Tutkimus osoittaa 
toista: Suomi on aktiivinen pikemmin-
kin strategisessa politiikassa kuin konk-
reettisissa suojelukysymyksissä. Suomi 
on edistänyt ympäristöasioiden sisällyt-
tämistä sektoripolitiikkaan. Sen sijaan 
yksittäisissä asioissa Suomi toimii pas-
siivisesti ja huolehtii ensisijaisesti omista 
eduistaan, eli tarkkailee, etteivät uudet 
säädökset aiheuta taloudellisia kustan-
nuksia, eikä hallinnollisia tai pohjoisiin 
olosuhteisiin liittyviä ongelmia. Tämä ei 
sinänsä ole huono asia. Mutta toisin kuin 
monet jäsenmaat, Suomi ei ole mukana 
vaikuttamassa komission valmisteluun ja 
sen tausta-asiakirjoihin. 

”Suomessa ei ole sellaista 
Euroopan tason osaamista, joka 
yhdistää ympäristön ja talouden 

samaan tarkasteluun.”

Arvioni mukaan Suomessa ei ole sellaista 
Euroopan tason osaamista, joka yhdistää 
ympäristön ja talouden samaan tarkaste-
luun. Juuri sellaista kuitenkin tarvitaan 
EU:n politiikan valmistelussa, ja näitä 
palveluja tarjoavat monet ulkomaiset 
tahot komissiolle. Suomen takapajuisuus 

tämän asian suhteen johtuu monesta te-
kijästä, esimerkiksi siitä, että Suomen 
ympäristöpolitiikan valmistelussa on 
pitkään vierastettu taloudellisia asioita. 
Tämän vuoksi Suomen politiikalle on 
ollut ominaista ennemminkin reagoida 
tehtyihin esityksiin kuin tuottaa uusia 
aloitteita. •

Viite

1 Mt on miljoonaa tonnia ja CO2-ekv tarkoittaa 

hiilidioksidiekvivalenttia, eli erilaisten kasvi-

huonekaasujen määrä ilmoitetaan hiilidiok-

sidiyksiköissä.
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