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Aloitan suoraan maailmoja syleilevällä ”tenttiky-
symyksellä”. Pohdi väitettä: ”Ilmastonmuutoksen 
johdosta ihmiskunta on matkalla kohti tuhoa.” 
Niin, tenttikysymys…esseevastaus? [Naurua.] Tämä 
on ihan rakentava kysymys, jos ajatellaan, mikä tällä 
hetkellä monien taloustieteilijöiden mielestä moti-
voi ilmastopolitiikkaa. 

Ilmastonmuutos on uusi ongelma – emme to-
dellakaan tiedä, mitkä seuraukset tulevaisuudessa 
ovat. Useimmat taloustieteilijät ajattelevat, että 
juuri tämä perustavanlaatuinen epävarmuus seu-
rauksista motivoi ehdotukset laittaa päästöille hinta. 
Hintaa ei voida motivoida sellaisella perinteisellä 
oppikirjalaskelmalla, että näin paljon tästä aiheutuu 
kustannuksia jotka tulee hinnalla saada katetuksi. 
Tämä on ulkoisvaikutusten hinnoitteluperiaate. 
Mutta meillä ei ole selkeää käsitystä kustannuksista. 
Politiikka on ennemminkin vakuutuksen ottamista.

Vakuutus on perusmotivaatio sille, miksi hii-
lelle pitää asettaa hinta. Tähän liittyy kysymyksesi 
siitä, olemmeko me todella matkalla tuhoon. Il-
masto poikkeaa monista muista riskeistä, mitä me 
kohtaamme. Useimmat riskit voidaan hajauttaa. Jos 

ajattelemme EU-maiden kohtaamia riskejä, vaik-
kapa että eri taloudet kohtaavat talouskehitykseen 
liittyviä riskejä yleensä, niin voidaan erilaisilla me-
kanismeilla EU-tasolla tasata niitä riskejä. Periaat-
teessa voimme ajatella, että EU on instituutio, joka 
on myös riskientasausmekanismi.  

Ilmastonmuutoksen vaikutukset 
ovat tuntematon riski, jota vastaan 

vakuutetaan asettamalla hinta 
hiilidioksidipäästöille.

Mutta ilmastoriski koskettaa ei EU:ta pelkäs-
tään vaan koko maapalloa, joten meillä pitäisi olla 
intergalaktinen riskientasausmekanismi, jotta voi-
simme ajatella tasaavamme ilmastonmuutosriskiä. 
Joudumme varautumaan vähän samalla tavalla kuin 
kotitalous varautuisi vaikkapa tulotasoon liittyviin 
heilahteluihin, jos se ei pystyisi lainamarkkinoilla 
tai vakuutusten kautta suojautumaan. Silloin tulee 
varautua omalla säästämisellä. Samoin ilmastopo-

Ilmastonmuutos merkitsee ihmiskunnalle pitkälti tuntemattomia riskejä. Sen torjumiseksi ekonomistit tarjoavat 
taloudellisia ohjauskeinoja kuten hiiliveroa ja päästökauppaa. Ne eivät tulisi kovin kalliiksi, mutta ellei riittäviä 

kansainvälisiä sopimuksia saada aikaan, kannattaa tehdä paikallisia ratkaisuja. Suomen painopisteitä ovat olleet 
ydinvoima ja pohjoismaiset sähkömarkkinat, mutta Euroopassa tuuli- ja aurinkovoima ovat valtaamassa alaa. 
Ne voivat ajan mittaan tehdä energiasta lähes ilmaista ja ydinvoiman kannattamattomaksi. Energiapoliittisilla 

vaihtoehdoilla on hyvin erilaiset vaikutukset tuloeroihin ja teollisuuden kilpailukykyyn.

Haastattelu on tehty 26.1.2015
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VAIKEA KYSYMYS: MINKÄ KOKOINEN HIILIVERON PITÄISI OLLA?

litiikassa tulee tehdä reaalisia toimia nyt 
pystyäksemme varautumaan.

Siinä vaan on erona se, että kotitalouk-
silla on joku sosiaaliturva, mutta koko 
ihmiskunnalla ei ole mitään sellaista.
Niin, nimenomaan ei ole mitään. Meidän 
pitää pyrkiä sellaisen varautumispolitii-
kan toteuttamiseen tällä hetkellä.

EKONOMISTIT TARJOAVAT 
TALOUDELLISIA OHJAUSKEINOJA 
Millaisena näet ekonomistien varsi-
naisen roolin ilmastonmuutoksen tor-
junnassa? Joitakin malleja ja laskelmia 
tehdään. Suositellaan sitten poliitikoil-
le joitakin toimenpiteitä.
Ekonomistien roolihan tässä on ollut his-
toriallisessa katsannossa sillä tavalla kak-
sijakoinen, että ensimmäisessä vaiheessa 
1970-luvulta lähtien yritettiin vakuuttaa 
politiikantekijät, että kannattaa käyttää 
taloudellisia instrumentteja ympäristö-
ongelmien ratkaisussa.

1990-luvun alkupuolella jen-
keissä otettiin käyttöön laajamittainen 
päästökauppaohjelma, joista EU:n ETS 
(Emissions Trading System) on esimerk-
ki. Sitä aikaisemmin oli pienen mittakaa-
van ohjelmia 1970- ja 1980-luvuilla. Ko-
kemukset eivät välttämättä olleet aluksi 
hyviä. Nythän päästölupaohjausta on 
hyvin laajalti käytössä. Ideat ovat tulleet 
akateemisesta maailmasta ja nyt näyttää 
siltä, että politiikantekijät ovat ne laajalti 
hyväksyneet.

EU:n päästökauppajärjestelmä 
on periaatteessa hieno ja poikkeuksel-
linen, koska se on ensimmäinen rajat 
ylittävä järjestelmä. Se pystyttiin en-
sinnäkin EU-tasolla viemään läpi niin, 
että intressiryhmät eivät ymmärtäneet 
mitä on tapahtumassa. Sitä ei ehditty 
lobata. Järjestelmä pystyttiin tuomaan 
kohtuullisen tyylipuhtaana käytäntöön, 
koska toimiala- ja intressiryhmät yleensä 
eivät olleet perillä asioista. Heille se tuli 
puskasta. Yksityisellä sektorilla ei ollut 

sellaista osaamista, että olisi nähty, kuin-
ka isosta asiasta on kysymys.

Kaikessa tässä politiikan valmiste-
lussa taloustieteilijät ovat olleet merkit-
tävässä roolissa. Nyt ollaan sellaisessa 
maailmassa, jossa politiikantekijät ym-
märtävät taloudellisten instrumenttien 
merkityksen kustannustehokkuuden 
kannalta. Kysymys on nyt, että kertokaa 
meille, mikä se hiiliveron taso on, joka 
pitäisi asettaa. Tämä nyt haastaa talous-
tieteilijöitä. Tätä on aikaisemmin jonkin 
verran pohdittu, mutta se ei ole ollut 
sellainen kysymys kuten mikä on työn-
tekijämaksujen oikea taso tai millainen 
tuloveron progression tulisi olla. Näissä 
meillä on pitkä perinne taloustieteessä 
puhua kvantitatiivisista mittasuhteista. 
Mutta ympäristöpuolella vasta nyt herä-
tään siihen, että taloustieteilijät oikeasti 
pyrkivät vastaamaan numeroilla.

Nyt on tämä toinen vaihe menossa, 
jossa taloustieteilijöiltä kysytään oikeas-
ti, minkä kokoinen hiiliveron pitäisi olla. 
Ja se on vaikea kysymys.

Kadun miehelle tai naiselle saattaisi 
kuitenkin tulla mieleen, eikö olisi yk-
sinkertaisempaa kieltää jotkut esimer-
kiksi fossiiliset polttoaineet kokonaan. 
Miksi tämä ei voisi toimia?
Tämä on hyvä kysymys. 10 vuotta sitten 
minulla olisi ollut hyvin selkeä vastaus, 
että silloin kun kielletään, niin silloin 
valitaan teknologioita. Politiikanteki-
jät sanovat, mikä on sallittua ja mikä ei. 
Kuitenkin meidän pitäisi lopulta vain olla 
kiinnostuneita siitä, paljonko päästöjä 
tulee. Kun asetamme hinnan päästöille 
tai sallimme kaupan päästöluvilla, niin 
silloin markkinat itse valitsevat, kuinka 
ne pääsevät päästötavoitteeseen. 

Päästötavoite on se, mistä politii-
kantekijöiden pitäisi olla kiinnostunei-
ta. Sitten annetaan markkinoiden valita, 
millä teknologialla siihen päästään. Tek-
nologiathan ovat niitä, jotka käyttävät 
päästöjä aiheuttavia polttoaineita. Jos 

markkinat päättävät, että nyt kannattaa 
käyttää hiiltä voimakkaasti seuraavat 5 
vuotta ja sen jälkeen siirtyä kaasuun ja 
sitten edelleen biopolttoaineisiin jne., ja 
jos markkinoiden annetaan valita kus-
tannuksia minimoiva polku, niin silloin 
yhteiskunta hyötyy. 

Tämä on periaatteellinen vastaus tä-
hän kysymykseen. Mutta tähän on ole-
massa myös käytännönläheisempi vas-
taus, joka saattaa olla vastakkainen. Se 
liittyy siihen, että me emme elä ideaalissa 
maailmassa. Silloin kun emme pysty te-
kemään ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa 
globaalilla tasolla, vaan mahdollisesti 
pienten alueiden tasolla voi olla tarve 
suojella tiettyjä teknologioita asettamalla 
selkeitä kieltoja tai käyttämällä sellaisia 
markkinamekanismeja, jotka ovat suo-
raan teknologioita toisistaan erottele-
via, vaikkapa tuulivoiman tukia. Meillä 
ei ole olemassa globaalia järjestelmää, 
jossa asetetaan vain päästöille katto ja 
sen jälkeen annetaan markkinoiden rat-
kaista, kuinka kattoon päästään – tämä 
voi johtaa siihen, että meidän kannattaa 
joskus poimia teknologioita käsin.

Jos ei päästä kansainvälisiin 
sopimuksiin, niin 

kannattaa suosia joitakin 
energiaratkaisuja kansallisella 

tukipolitiikalla.

Onko tällä hetkellä olemassa mitään 
konsensusarviota ilmastonmuutoksen 
torjunnan kustannuksista? Esimerkiksi 
jos tavoitteena on korkeintaan 2 asteen 
lämpeneminen tällä vuosisadalla. Aika-
naan oli Sternin (2007) raportti – mitä 
sille tapahtui?
Jos ajattelemme lähihistoriaamme Eu-
roopassa ja globaalistikin, niin Sternin 
raportti tuli 2007. Ja mitä tapahtui 2008? 
Tuli finanssikriisi, ja mediassa alkoivat 
olla toisenlaiset asiat pinnalla.
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HIILIDIOKSIDIVERO VOISI OLLA VAIN YKSI PROSENTTI 
MAAILMAN BKT:STA.

Asiat asetettiin vähän toisenlaiseen 
tärkeysjärjestykseen.
Tämä ei tarkoita, että Sternin raportti oli-
si hävinnyt mihinkään; se on vain enem-
män jäänyt ilmastopolitiikkaa aktiivisim-
min tekevien poliittisten piirien ja myös 
akateemisten piirien materiaaliksi. Ei ole 
tapahtunut mitään sellaista, että se olisi 
ikään kuin unohdettu tai että siinä olisi 
jotain sellaista fataalia, joka olisi johta-
nut siihen, että raportilla ei olisi merki-
tystä. Se päinvastoin avasi ihan uudella 
tavalla keskustelun erityisesti siitä, miten 
meidän oikeasti pitää ajatella ilmaston-
muutoksen kustannuksia. Keskustelu on 
johtanut siihen, että meidän pitää ajatella 
kustannuksia sellaisten epävarmuuksien 
kautta, joita me emme pysty objektiivis-
ten todennäköisyyksien kautta käsitte-
lemään. Meidän täytyy keskustelun ja 
tutkimuksen kautta muodostaa subjektii-
visia käsityksiä siitä, mitä ne mahtaisivat 
olla ja mitä olemme valmiita maksamaan.

ILMASTONMUUTOKSEN PYSÄYTTÄMINEN 
EI TULISI MAAILMALLE LIIAN KALLIIKSI
Saatetaan sanoa, että kustannus läm-
penemisen pysäyttämisestä johonkin 
kahteen asteeseen on itse asiassa aika 
mitätön luku nettona, joku prosent-
ti maailman bkt:sta. Onko tämä ihan 
heitto vain?
Tähän pitää vastata varovasti. Tässä on 
eri koulukuntia. On sellainen vakava tie-
teellisen tekemisen perinne, joka lähtee 
erityisesti siitä, miten William Nordhaus 
Yalen yliopistosta on tätä asiaa lähestynyt 
(ks. Nordhaus 2013). Hän on yrittänyt 
kokonaistaloudellisten mallien kautta 
pohtia ilmastonmuutoksen kustannuksia. 
Niissä malleissa katsotaan, kuinka talous 
vaikuttaa ilmastoon ja toisaalta kuinka 
ilmasto vaikuttaa talouteen, kun ilmasto 
lämpenee. Tällaisilla malleilla pystytään 
kvantitatiivisesti haarukoimaan, että il-
mastonmuutos vaikuttaa tuottavuuteen 
tulevaisuudessa negatiivisesti pudotta-
malla vaikkapa kolme prosenttia koko-

naistuotannosta, kun lämpeneminen on 
kaksi astetta. 

Tämä lähtee usein siitä, että tieteel-
linen yhteisö kiinnittyy tiettyyn peruss-
kenaarioon, ja juuri tuo edellä mainittu 
on ollut se perusskenaario. Sitten pohdi-
taan, millainen malli saattaa tuottaa sen. 
Tokihan arviot ovat väistämättä jossain 
määrin tuulesta temmattuja, mutta se 
ei tarkoita, että siinä kvantifioinnissa ei 
olisi mieltä. Se auttaa meitä käsittämään 
ongelman mittasuhteet. Voimme kysyä 
esimerkiksi, mitä jos bkt ilmastonmuu-
toksen vuoksi sen kahden asteen ylityk-
sen jälkeen putoaa 10 prosenttia, niin 
paljonko meidän pitäisi tänään maksaa 
päästöistä per tonni? Jos lähden skenaa-
riostani, että olemme lähellä Nordhausin 
skenaariota, niin päästöjen hinta tänään 
olisi sellainen 34 dollaria per hiilitonni 
eli 7 euroa per hiilidioksiditonni. Jos 
asettaisimme globaalisti sellaisen hin-
nan, niin se tarkoittaisi veromaksuina 
noin prosenttia bruttokansantuotteesta.

Sitä muistelinkin, että olen nähnyt 
tuollaisen arvion. 
Niin, sen veron maksuun menisi yksi pro-
sentti globaalista bkt:sta. Puhutaan kui-
tenkin aika valtavasta summasta rahaa.1 
Jos yhtäkkiä kerätään veroina pois yksi 
prosentti globaalista bkt:sta, niin sehän 
tarkoittaa isoa summaa rahaa, sehän on 
selvä. Mutta eihän se ole taloudellisena 
uhrauksena kovin suuri. 

Näiden mallien kautta joku vero 
voidaan linkittää siihen, mikä sen haitan 
pitäisi olla, että tällainen vero voitaisiin 
perustella. Voimme pohtia, mikä haitta 
potentiaalisesti voisi olla. Se antaa meil-
le tällaisia kvantitatiivisia mittatikkuja, 
mutta ei se voi kertoa totuutta sen takia, 
että tarvitsisimme ainakin 100 vuotta li-
sää historiaa ja ilmastonmuutosta, jotta 
pystyisimme kvantitatiivisesti evaluoi-
maan ja käyttämään tilastollisia menetel-
miä arvioidaksemme, esimerkiksi mikä 
on vaikutus maatalouteen. 

ÖLJYÄ EI RIITÄ LÄHESKÄÄN YHTÄ KAUAN 
KUIN HIILTÄ
Viimeisen puolen vuoden aikana öljyn 
hinta on romahtanut alle puoleen. Mis-
tä se kertoo ja miten siihen tulisi rea-
goida? Onko sillä jotain merkitystä vai 
onko se vain pikku notkahdus pitkässä 
juoksussa?
On konventionaalista öljyä, mitä Saudi-
Arabia ja OPEC-maat hallinnoivat, ja 
sitten on ei-konventionaalista öljyä. 
Konventionaalisella öljyllä, joka on hel-
posti hyödynnettävää, ei ole valtavan 
merkittävää roolia ilmastonmuutoksen 
kannalta. Se tulee väistämättä seuraavien 
50 vuoden jälkeen olemaan kohtuullisen 
lopussa. 

Hiiltä voitaisiin käyttää vielä 
300–400 vuoden ajan.

Jos ajattelemme hiilivarantoja, niin 
voimme helposti mennä vielä 300–400 
vuotta eteenpäin. Tämä kertoo mittasuh-
teista. Helposti hyödynnettävää öljyä ei 
ole kerta kaikkiaan edes määrällisesti 
niin paljon, että se olisi ongelma. Li-
säksi koska se on luonteeltaan sellaista, 
niin meidän pitäisi mennä suurin piirtein 
tuhoamaan se ennen kuin voitaisiin es-
tää sen tulo markkinoille. Sitä pystytään 
tuottamaan, vaikka maailmanmarkkina-
hinta putoaisi vielä tästä paljon alemmas. 
Siinä ei tule raja vastaan. Se tulee mark-
kinoille joka tapauksessa. 

Tällä hetkellä öljyn tarjonnan 
dynamiikka markkinoilla heijastelee to-
dennäköisesti konventionaalisen öljyn 
omistajien strategiaa, jolla he pyrkivät 
manipuloimaan tuotteensa pidemmän 
aikavälin kysyntää.

Lähinnä Saudi-Arabia.
Niin. Se liittyy tietysti ilmastopolitiik-
kaan, koska halutaan muistuttaa niille, 
jotka investoivat vaihtoehtoisiin energia-
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ÖLJYLLÄ ON VAHVA INTRESSIRYHMÄ JA PALJON MUITAKIN 
KANNATTAJIA.

lähteisiin, että tämä on riskipitoista. Tätä 
perinteistä tuotetta on vielä aika paljon 
jäljellä. Tällaisia ”laaksoja”, joissa on al-
haiset hinnat, voi tulla pitkiä pätkiä. He 
haluavat nimenomaan muistuttaa, ettei 
tämä ole volatiilisuutta, vaan pysyvää 
hintatason muutosta. Jos tässä mennään 
5 vuotta näin, niin se on valtava tappio 
niille, jotka ovat investoineet. Se nostaa 
sitten hyvinäkin aikoina investointikyn-
nystä huomattavasti.

Tällä on sekä hyviä että huonoja uu-
tisia ilmastopolitiikan kannalta, koska 
tämä vaikuttaa ei-konventionaalisen öl-
jyn laajentumiseen. Se on sitä öljyä, joka 
on ekstensiivisellä marginaalilla siinä 
mielessä, että silloin kun siihen on in-
vestoitu, niin se pysyy markkinoilla niin 
kauan kuin sitä vaan riittää. Tuotantoa ei 
pystytä säätämään. 

Jos puhutaan jälleen maista, niin USA:n 
liuskeöljyt…
…kyllä, ja sitten on paljon muitakin. Se on 
ilmastopolitiikan kannalta tietysti hyvä, 
jos ei-konventionaalisen öljyn laajene-
minen tässä hidastuu. Toista kautta se 
on kuitenkin huono, että tämä hidastaa 
myös investointeja muihin vaihtoehtoi-
siin teknologioihin.

Pitäisikö silloin tehdä jotakin, esimer-
kiksi reagoida verotuksella öljyn hin-
nan laskuun?
Ei minusta pitäisi tehdä sitä ollenkaan. 
Pitää sitoutua tiettyyn verotasoon eikä 
sitä pidä sopeuttaa tuottajien hinnoitte-
lustrategian muutoksiin. 

Pitäisikö lopettaa öljynetsinnän tuki 
kokonaan? Olen nähnyt sellaisen lu-
vun, että maailmassa käytetään yli 80 
miljardia dollaria siihen.
Sitä on vaikea millään poliittisella mah-
tikäskyllä lopettaa. Norja on maailman 
omatunto monissa asioissa, mutta sa-
maan aikaan se tekee valtavasti öljyn 
etsintää. 

On väitetty, että öljyala on ollut niin 
vahva lobbari (mm. USA:ssa), että 
se on onnistunut merkittävästi, jopa 
vuosikymmenien ajan jarruttamaan 
vaihtoehtoisten, vähempipäästöisten 
energialähteiden käyttöä. Väistämät-
tä tulee mieleen, että jo yli 100 vuotta 
sitten kehiteltiin sähköautoja, ja että 
sitten öljyala onnistui blokkaamaan 
sen. Haluatko kommentoida tätä?
Se on ihan selvää, että se on yksi par-
haiten organisoituja intressiryhmiä. Jos 
ajattelemme liuskeöljy- ja liuskekaasu-
sektoria, niin se on tullut poliittisesti 
valtavan tärkeäksi Yhdysvalloissa. Se 
on todennäköisesti stimuloinut talout-
ta enemmän kuin yksikään tukipaketti, 

lisännyt työllisyyttä ja johtanut öljy-
riippuvuuden vähentymiseen ja tehnyt 
kaikkia sellaisia asioita, joista sekä polii-
tikot että äänestäjät pitävät. Mitkä ovat 
tulevaisuuden ympäristövaikutukset, on 
toinen asia. Se ei ole kuitenkaan painanut 
paljon vaakakupissa, koska kerta kaikki-
aan välittömät poliittiset ja taloudelliset 
hyödyt ovat olleet niin suuria.

Tämä on ollut kaikkien intresseissä – 
ne ovat olleet aika yhdensuuntaiset. Sil-
loin kun on polttomoottoriautoja laajassa 
mittakaavassa kehitetty ja teollisuus on 
kukoistanut, niin intressit ovat olleet niin 
yhteneväisiä. 

Öljyala on vahvasti pystynyt yhdis-
tämään voimansa, jotta ovat pystyneet 

Kuvio 1. Hiilivarannot ovat paljon suuremmat kuin öljy- ja kaasuvarannot (miljardeja tonneja 
hiiltä).

Lähde: Edenhofer ja Kalkuhl (2009).
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tiin niin, että kannustetaan edelleen 
siirtymää kaasuun. Itse asiassa suuri 
osa vähennyksistä oli tullut jo siinä 
vaiheessa kun se lupaus tehtiin. Eko-
nomistit ovat laskeneet, että todellakin 
tämä siirtymä kaasuun on vähentänyt 
päästöjä käytännössä jo niin paljon kuin 
Obama lupasi.

Tavallaan itsestään ilman erityisiä toi-
menpiteitä.
Kyllä. Tiedämme, että Yhdysvalloissa 
liittovaltiotason lakien vieminen läpi 
sellaisella kiistanalaisella alueella kuin 
ilmastopolitiikka tai energiapolitiikka 
voi olla vaikeaa. Ja että se pystytään teke-
mään olemassa olevien lakien puitteissa. 
Tämä laki – Clean Air Act eli ilmastolaki 
– oli se, jonka presidentti Nixon sääti ja 
jota vanhempi presidentti Bush täyden-
si päästökauppajärjestelyllä. Käytettiin 
samaa olemassa olevaa lakia nyt uusien 
päästövähennysten saamiseen. 

Euroopassa samaan aikaan kaasun 
ja hiilen hintasuhde on mennyt toiseen 
suuntaan, mikä on johtanut siihen, että 
meillä on kaasulaitoksia poistettu käy-
töstä – 20 miljardin euron arvosta. Tässä 
puhutaan laitoksista, jotka on rakennettu 
viimeisten 15 vuoden aikana ajatuksella, 
että ilmastopolitiikka johtaa kaasun kil-
pailuetuun. Mutta Euroopassa mentiin-
kin toiseen suuntaan. Meillä ei ole kaasun 
tarjonta lisääntynyt vastaavassa määrin. 
Meillä on edelleen valtavasti edullista 
hiiltä Keski-Euroopassa. Samaan aikaan 
on tuettu tuulivoimaa, erityisesti Saksas-
sa. Euroopassa kehitys on sellainen, että 
hypätään suoraan siihen mihin Yhdysval-
loissa mennään asteittain, jossa pyritään 
siirtymään uusiutuviin energialähteisiin 
siirtymäkauden eli kaasun kautta: hiili – 
kaasu – uusiutuvat. Meillä jätetään kaasu 
tästä matkalta pois ja hypätään suoraan 
uusiutuviin.  On kyllä vaikuttavaa, mitä 
Saksassa on saatu aikaan, mutta nähtä-
väksi jää, kumpi sitten lopulta on tehok-
kaampi.

omaa asiaansa ajamaan. Tässä on myös se 
näkökulma, että kun asiat menevät pie-
leen, niin on osoite, joka on vastuussa asi-
oista. Kyllähän voimakkaasti resurssoitu 
toimiala toisaalta pystyy riskejäänkin 
hallinnoimaan. Toisaalta jos ajattelem-
me tapahtuneita öljyvahinkoja – kuten 
Meksikonlahden BP-onnettomuus – niin 
huonosti organisoitu ja fragmentoitunut 
toimiala olisi saattanut riskinhallinnan 
hoitaa huonommin. 

Tässä on monia näkökulmia, joista 
populistiset heitot ovat tietyllä tavalla 
helppoja. Yritän tässä löytää sellaisia 
argumentteja, miksi tällainen hyvin or-
ganisoitu toimiala voi olla yhteiskunnan 
etukin.

Mainitsit äsken hiilestä ainakin minul-
le yllättävän tiedon, että sitä riittäisi 
sadoiksi vuosiksi. Varsinkin Kiinassa 
sen käyttö on johtanut aika kaameisiin 
seurauksiin ympäristön kannalta.  Eikö 
siinä ole kuitenkin jotain näköalaa, että 
teknologian kehittyessä päästöt pystyt-
täisiin aika hyvin ottamaan talteen?
Se on teknisesti niin houkuttelevan oloi-
nen ratkaisu juuri sen takia, että sitten ei 
olisi mitään niukkuutta polttoaineesta. 

Mutta tapahtuisiko se kustannustehok-
kaasti?
Se on kyllä erittäin kallista tällä hetkellä, 
eikä ole niin näköpiirissä, että tekniset 
ongelmat liittyen nimenomaan varastoin-
tiin pystyttäisiin kustannustehokkaasti 
järjestämään. Kyllä se teknisesti toimii, 
mutta taloudellinen järkevyys on vie-
lä pitkän matkan päässä. Sanoisin, että 
tällä hetkellä se on energiayhtiöiden pr-
toimintaa, että ne tekevät tätä. Sehän on 
myös infrastruktuurikysymys: se vaatisi 
aikamoista yksituumaisuutta siitä, että 
juuri tämä teknologia tulee olemaan 
ratkaiseva. Samoin kuin meillä on kaa-
sunkuljetus- ja sähkönjakeluverkot, niin 
meillä olisi yhtäkkiä se talteenotto- ja 
varastointi-infrastruktuuri olemassa. 

Minusta näyttää, että olemme aika kau-
kana siitä.

KAASU ON SIIRTYMÄRATKAISU 
YHDYVALLOISSA MUTTEI ENÄÄ 
EUROOPASSA
Entä kaasu? Onko se jotenkin erilai-
nen?
Kaasu on todellakin tärkeä siinä, että 
se voi tarjota siirtymävaiheen ratkaisun 
nykyisestä energiainfrastruktuurista 
pitkän aikavälin energiainfrastruktuu-
riin. Eurooppa ja Yhdysvallat ovat tässä 
vastakohdat. Jos ajattelemme, mitä on 
tapahtunut Yhdysvalloissa – liuskekaa-
subuumi –, niin päästöt ovat vähenty-
neet niin paljon, että se vastaa suurin 
piirtein sellaista vähenemää, joka olisi 
saatu laittamalla 20 euron päästövero 
nimenomaan sähkösektorille per hiili-
dioksiditonni. Se on aika helppo laskea, 
kun meillä on käytössä olevia voimalai-
toksia, jotka pystyvät helposti siirtymään 
yhdestä polttoaineesta toiseen, hiilestä 
kaasuun. Yhdysvalloissa hiilen ja kaasun 
hintasuhde on muuttunut niin dramaat-
tisesti, että se on johtanut merkittävään 
siirtymään kaasun suuntaan olemassa 
olevissa laitoksissa. Voimme laskea, 
paljonko hiilidioksidin hinnan nousun 
olisi pitänyt olla, jotta se olisi tuottanut 
saman siirtymän, annettuna se, että hii-
len ja kaasun alkuperäiset hinnat olisivat 
pysyneet samoina. Suhteellista hintaa 
voidaan muuttaa veroilla. Nyt se on ta-
pahtunut eksogeenisesti sen takia, että 
kaasu on vain tullut halvemmaksi, kun 
sen tarjonta on lisääntynyt.

Yhdysvalloissa saatiin sähkön-
tuotantosektorilla aikamoinen päästö-
jen vähennys, yli 10 prosenttia. Se johti 
siihen, että presidentti Obama saattoi 
viime vuonna tulla uusien päästövä-
hennystavoitteiden kanssa julkisuuteen, 
muistaakseni välillä 11–15 prosenttia. 
Tähän ei tarvittu uutta lainsäädäntöä. 
Hän saattoi tehdä sen, koska siellä hal-
linnossa todettiin, että vähennystä saa-

YHDYSVALLAT SAAVUTTI MERKITTÄVÄN PÄÄSTÖVÄHENNYKSEN 
SIIRTYMÄLLÄ ENEMMÄN KAASUUN.
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EUROOPASSA OLLAAN HYPPÄÄMÄSSÄ HIILESTÄ SUORAAN 
UUSIUTUVIIN ENERGIALÄHTEISIIN.

SUOMESSA EI OLE ENERGIAPOLITIIKKAA
Mitä vikaa on Suomen energiapolitii-
kassa?
Ei meillä ole energiapolitiikkaa. Se on se 
ongelma.

Aha. Yksinkertaista.
Niin. Meillä on ollut ainoastaan tällai-
nen ohjenuora, että kysyntään vastataan 
tarjonnalla. Teollisuus käy kertomassa 
TEMiin, mikä on tarvittava tarjonta, ja 
sen jälkeen muodostetaan ns. energi-
ankulutusskenaario, jota kutsutaan en-
nusteeksi. Tähän asti se on perustunut 
ydinvoimapakettien luvittamiseen, ja 
siihen on löytynyt myös yksityinen etu 
rahoittaa niitä hankkeita. Sillä hoidetaan 
”energiapolitiikka”.

Nyt päästään asian ytimeen. Usein 
unohdetaan se, kuinka olemme osa poh-
joismaista markkinaa energiantuotan-
nossa.

Suomessa on nojauduttu 
ydinvoimaan ja pohjoismaisiin 

sähkömarkkinoihin.

Pohjoismaiset sähkömarkkinat?
Niin. Me emme ole pelkästään samassa 
veneessä tuotannon suhteen vaan myös 
kulutuksen suhteen. Se, mitä muut maat 
päättävät tehdä energiankulutukselleen, 
ja se, kuinka paljon me voimme saada 
niistä muista maista tuotantoa tänne, 
vaikuttaa suoraan siihen, kuinka paljon 
meidän tarvitsee tuottaa. Maailma on 
muuttunut siitä mallista, jota aikaisem-
min kuvasin, että kysytään teollisuudelta, 
paljonko tarvitaan tarjontaa, ja sen jäl-
keen pidetään huoli, että sitä tarjontaa on 
olemassa. Se on tuottanut tietyllä tavalla 
hyviä tuloksia. Meillä on ollut vakaa jär-
jestelmä. Meillä ei ole ollut sähkökatkoja 
– nythän niitä on tullut tietysti aika pal-
jon enemmän kuin aikaisemmin – mut-
ta meillä ei ole ollut laajan mittakaavan 

järjestelmän kaatumisia. Teollisuus on 
voinut luottaa siihen, että järjestelmä 
pysyy pystyssä.

Katkot ovat olleet jakelukatkoja eivätkä 
tuotantokatkoja.
Kyllä. Energian hinta teollisuudelle mut-
ta myös kuluttajille on ollut Euroopan al-
haisimpia. Meillä on ollut periaatteessa 
hyvin edistyksellinen tapa myös kehittää 
jälleenmyyntimarkkinoita. Tämä on ol-
lut yhden sukupolven työnnäyte. Eikä 
tässä ole sinällään mitään moittimista. 
Suomessa on pystytty tekemään isoja 
hankkeita pienillä resursseilla. Ydinvoi-
mahankkeet ovat isoja, ja me olemme 
pystyneet tähän kehittämällämme osuus-
kuntarakenteella rahoittamaan näitä iso-
ja hankkeita. En halua sitä moittia, se on 
vastannut ajan tarpeeseen. 

Haasteet ja tarpeet ovat nyt kui-
tenkin muuttuneet. Sen takia sanon, 
ettei meillä ole tähän nykyiseen maa-
ilmanmenoon suhteutettuna vastaavaa 
energiapolitiikkaa. Meillä ei ole energia-
politiikkaa, joka vastaa nykymaailman 
haasteisiin.

UUSI ENERGIAPOLITIIKKA
Olet mukana ”Uusi energiapolitiikka”-
hankkeessa2. Mihin sillä pyritään?
Siinä pyritään tuomaan esille se, että 
meidän täytyy aloittaa keskustelu tästä 
ilmastopolitiikan puuttumisesta. Tämä 
on leimallisesti ollut sellainen hanke, 
joka ei ole ottanut kantaa yksityiskoh-
tiin. Siinä ei ole tiukkaa kantaa ydin-
voimaan tai tuulienergiaan. Nämä asiat 
pitää nostaa pöydälle ja päättää, mitkä 
ovat tavoitteet ja sen jälkeen miettiä 
keinoja. 

Tässä on nyt muutamia isoja asioita, 
joista haluaisin tässä nostaa sen, että 
kun olemme nyt päättäneet menneen 
maailman mallilla vastata nykymaail-
man haasteisiin, niin me saatamme olla 
pian tilanteessa, jossa sähkömarkkinoilla 
sähkön hinta on pääsääntöisesti nolla tai 

hyvin lähellä sitä. Me olemme laajalla yh-
teiskunnallisella tuella menneet mukaan 
näihin viimeisiin ydinvoimahankkeisiin, 
jotka saattavat oikeasti muodostua talou-
dellisesti Talvivaaroiksi, vaikka teknisesti 
ne toimisivatkin. 

Tuuli ja aurinko voivat 
tehdä sähköstä lähes 

ilmaista ja ydinvoimasta 
kannattamatonta.

Niistä joudutaan pitkään maksamaan 
paljon, vaikka muualta saisi energiaa 
lähes ilmaiseksi. 
Niin. Meillä on ollut energiamarkkinoilla 
1980-luvulta lähtien deregulaatiokehitys, 
jossa luotiin sähkön tukkumarkkinat 
ja jälleenmyyntimarkkinat eriytettiin 
omaksi osakseen, ja sitten jakelu vielä 
omana säänneltynä osanaan. Koko mark-
kina myös tuotannon osalta näyttää men-
neen ikään kuin tiensä päähän. Se saattaa 
kehittyä enemmän takaisin regulaation 
suuntaan. Sähkön hankinta tapahtuu 
ennemmin niin, että vaikka siinä voi olla 
kilpailutusta, korvaus sähkön tuottajille 
voi tapahtua verojen kautta kuluttajilta 
tai erilaisilla maksuilla, jotka liittyvät 
verkon käyttöön jne.

Markkinaehtoiset investoin-
nit, jotka tapahtuvat markkinoiden 
murroskohdassa, voivat olla erittäin 
riskipitoisia, koska siinä saatetaan tulla 
markkinoille, joita kohta ei ole olemassa. 
Saksassa, jossa on uusiutuva energia voi-
makkaasti tuettu ja tuki kerätään suoraan 
kuluttajilta, näemme että tämä teknolo-
gia tulee markkinoille nollakustannuksil-
la. Se tuottaa aina kun tuulee ja syrjäyttää 
kaiken muun. Teknologia tuottaa, vaikka 
sähkön hinta olisi nolla. Se saa tukensa 
kuluttajilta muuta kautta. 

Jos me olemme menossa kohti järjes-
telmää, jossa uusiutuvilla on merkittävä 
osuus, niin käyttöön tulee koko ajan lisää 
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teknologiaa, jolla megawatin tuotanto-
kustannus on lähellä nollaa. Se dumppaa 
hintoja. Kompensaatio siinä järjestelmäs-
sä kerätään muilla tavoilla kuluttajilta.

Koskeeko tämä myös aurinkovoimaa?
Aurinkovoima on myös sellaista, että jos 
aurinko paistaa, niin ei siinä pohdita, 
mitä yksi yksikkö maksaa.

Siinä on vain ne uponneet kustannuk-
set siihen teknologiaan, ja sitten sitä 
tulee ja tulee eikä kulu polttoainetta…
Niin. Nyt voisi sanoa, että tämä on mar-
ginaalista. Mutta jos me katsomme niitä 
skenaarioita, joita erityisesti pohjoismai-
silla markkinoilla Ruotsilla ja Tanskalla 
on tuulivoiman lisäämiselle, niin ei enää 
puhuta marginaalisesta lisäyksestä. Vaik-
ka uusi teknologia ei valtaisi täysin mark-
kinoita, lisäys voi kuitenkin riittää siihen, 
että hinnat romahtavat. Sähkömarkkina 
on luonteeltaan sellainen, että suhteelli-
sen pieni tarjonnan lisäys vaikuttaa hin-
taan voimakkaasti.

UHKANA ENERGIAPOLITIIKAN 
TALVIVAARA 
Mitä Suomen itse pitäisi tässä tilan-
teessa tehdä? Onko siis typerä ratkaisu 
rakentaa ydinvoimaloita?
Ensinnäkin pitää tiedostaa tämä tilanne – 
tiedostaa ne vastuut, jotka syntyvät valtio 
on menossa mukaan ydinvoimahankkei-
siin. Fennovoimasta on tullut sellainen 
hanke, josta yksityinen sektori on pää-
sääntöisesti vetäytynyt pois. Siellä on 
nyt kaksi valtionyhtiötä, jos ajattelemme 
Fortumia ja Rosatomia, ja sitten siellä on 
kuntatoimijoita. Siis lähinnä veronmak-
sajia puuhailemassa. Poliitikot ovat siinä 
hankkeessa sen takia, että on poliittises-
ti erittäin kallista sanoa, ettemme halua 
tukea tätä. 

Ydinvoimaan perustuvien 
ratkaisujen alas ajaminen 

voi myöhemmin osoittautua 
hyvin kalliiksi.

Kaikista parasta olisi, jos tämä säh-
kömarkkinoiden murros tulisi selväksi 
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ennen kuin hanke etenee peruuttamat-
tomasti.

Kuten Talvivaara.
Niin. En epäile, että jos laitos on raken-
nettu, että sitä ei käytetä. Mutta on mah-
dollista, että veronmaksajat ottavat sen 
haltuunsa. Tässä on kyllä se hyvä puoli, 
että yhtiön osuuskuntarakenne jakaa vas-
tuut laajalti.

”Uusi energiapolitiikka” siis nojautuu 
uusiutuviin.
Siinä nähdään, että ne ovat tulevaisuuden 
energiateknologioita jossain vaiheessa. 
Edessä voi olla tietysti pitkäkin siirtymä 
siihen, mutta pitää tiedostaa se, että vaik-
ka me itse emme haluaisi sellaista järjes-
telmää, niin naapurimme ovat jo menossa 
sinne. Haluammeko jatkossa katkaista 
piuhat tähän muuhun pohjoismaiseen 
markkinaan ja sanoa, että me hoidam-
me siirtymän yksin? Haluammeko lisätä 
siirtoyhteyksiä itään ja integroitua enem-
män siihen suuntaan? Vai haluammeko 
ajatella, että Suomella on rooli tässä poh-
joismaisessa järjestelmässä, joka on jolla-
kin tavalla komplementaarinen muiden 
maiden valintojen kanssa? 

Voi olla perusteltua, että raken-
namme ydinvoimaa perusvoimaksi poh-
joismaisille markkinoille. Mutta silloin 
pitää ymmärtää, että ydinvoima voi olla 
se teknologia, joka tarvitsee syöttötarif-
feja ja valtion tukea. On hyvä tiedostaa, 
että tämäkään teknologia ei välttämättä 
pärjää markkinaehtoisesti.

ONKO VIELÄ MUITA KEINOJA?
Suomessa on yksi tai kaksi puoluetta, 
jotka nostavat vahvasti esiin biopolt-
toaineet. Onko niillä mitään roolia, vai 
ovatko ne ihan nappikauppaa kaiken 
muun rinnalla?
Niitä ajavat ne toimijat, jotka näkevät 
meidän metsäteollisuutemme uuden stra-
tegian tukijalkana. En osaa oikein arvioi-
da, mitkä ne teknis-taloudelliset mahdol-

lisuudet siinä oikeasti olisivat. Tietysti se 
kuulostaa houkuttelevalta, että saisimme 
tästä meidän metsäresurssistamme kont-
ribuution, josta hyötyisi hyvin laajalti 
koko talous. En uskalla arvioida sitä.

Energiansäästöön on paljon 
mahdollisuuksia etenkin 

julkisella sektorilla.

Kuinka suuria mahdollisuuksia löytyy 
energiansäästötoimenpiteistä verrattu-
na näihin energialähteisiin? Onko ole-
massa ekonomistien laskelmia, kuinka 
paljon niillä voidaan saavuttaa?
Näitä laskelmia ollaan itse asiassa nyt 
tekemässä. Se liittyy tähän ”Uusi ener-
giapolitiikka” -hankkeeseen. Siinä on 
Sitra ottanut aloitteen. ”Uusi energia-
politiikka” -hankkeen vetäjiä on siellä 
ohjausryhmässä ja Sitra teettää tarkem-
pia laskelmia.

Jos ajattelemme, että tuemme 
uusiutuvaa energiaa tuulivoimatukien 
kautta, niin mehän voisimme käyttää 
niitä tukia myös vaikkapa energiansääs-
töhankkeisiin. Meillä on talokantaa, 
esimerkiksi julkisella sektorilla koulut 
ja terveyskeskukset, jotka eivät ole mi-
tenkään älykkään kiinteistöhallinnan pii-
rissä. Sitten meillä on tällaisia toimijoita 
erityisesti teollisuudessa ja kauppaket-
juissa, jotka hallitsevat hyvin sofistikoitu-
neilla järjestelmillä sitä, kuinka energiaa 
käytetään ja kuinka energiankulutusta 
jaotellaan vuorokauden eri tunneille, 
kun hinnat ovat erilaisia. Meillä julkinen 
sektori on pitkälle näiden järjestelmien 
ulkopuolella, joten siinä on merkittävä 
säästöpotentiaali. 

Kuulostaa vähän samalta, että julkisella 
sektorilla tietotekniikan hyödyntämi-
nen ei ole kovin kehuttavasti.
Sitä tietotekniikkaa en osaa arvioida, 
mutta se, että potentiaali on olemassa, 

tarkoittaa mahdollisuutta sen myymiseen 
ulkopuoliselle toimijalle. Siinä on kyllä 
markkinan kasvu tietyille toimijoille. Se 
on aika lailla selkeä juttu.

Miten tässä sitten käy Suomen kilpailu-
kyvylle ja työllisyydelle? Miten niihin 
pitäisi suhtautua?
Tiedän, että ”Uusi energiapolitiikka”-
hankkeessa on lukuja, mutta ne eivät ole 
vielä huolellisesti perusteltuja. Haluan 
kiinnittää huomioon toiseen perusasiaan: 
jos asetamme päästöille kovan hinnan, 
niin se nostaa energian hintaa tietysti, ja 
se jakaa energiapolitiikan kustannukset 
hyvin eri tavalla kuin tukipolitiikka. Jos 
laitamme järkyttävän hinnan päästöille 
– vaikkapa 50 euroa EU:n päästökaup-
pajärjestelmän hinnaksi – sähkön hinta 
nousee dramaattisesti. Siinä tietysti säh-
kön tuottajat hyötyvät huomattavasti. 
Nyt saadaan myös ydinvoimateknolo-
gia varmasti kannattavaksi. Siinä hyö-
tyy vesivoiman tuottajat ja kaikki, jotka 
omistavat olemassa olevaa laitoskantaa. 
Mutta siinä kärsii tietysti vientiteollisuus 
ja yleisesti ne yritykset, jotka yhdistävät 
energiaa ja työtä. Se on aivan selvää. Siinä 
kärsivät kuluttajat ja kaikki jotka ostavat 
sitä energiaa. 

Tämä olisi tietyllä tavalla ideaalirat-
kaisu kuitenkin, jos meillä olisi kattava 
järjestelmä, koska jos kaikki muutkin 
tekevät niin, niin se vähentää tappioita 
kuluttajapuolella yksittäisessä maassa. 
Mutta kun kaikki muut eivät tee niin, 
niin voi olla, että olemme pakotettuja 
menemään teknologian tukemislinjalle, 
ja syntyvä tulonjakovaikutus onkin täy-
sin päinvastainen. Jos menisimme Saksan 
tielle, me tukisimme vahvasti vaihtoeh-
toisia teknologioita, jotka johtavat mark-
kinahinnan dumppaamiseen. Saksassa-
han se tukkuhinta todellakin matelee 
sellaisella tasolla, ettei ole koskaan näh-
ty. Kuluttajat hyötyvät, teollisuus hyötyy, 
ja kuluttajat toki maksavat tuet uudelle 
teknologialle…

TUKIPOLITIIKAN ERILAISILLA VALINNOILLA ON ERILAISIA VAIKUTUKSIA 
TULONJAKOON JA VIENTITEOLLISUUTEEN.
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…mutta eivät läpinäkyvällä tavalla.
Niin, se ei välttämättä ole läpinäkyvää. 
Mutta kompensaatio, joka tulee sitä kaut-
ta, että sähkön hinta laskee markkinoilla, 
voi olla aika merkittävä. Me olemme itse 
tätä laskeskelleet. Itse asiassa kuluttajat 
voivat haluta maksaa niitä tukia, sillä 
sähkön hinnan pudotus voi olla riittä-
vän suuri. Silloin vanhat sähköntuotta-
jat tulevat ikään kuin tukipolitiikan mak-
sumiehiksi. Saksassa se näkyy siinä, että 
siellä jotkut vanhoista energiayhtiöistä 
horjuvat konkurssin partaalla. Vanhat 
voimalaitokset ovat hädin tuskin kan-
nattavia enää. Yhteiskunta ikään kuin 
ryöstää vanhat voimalaitokset.

Niin, ja suurin hyöty tulee siitä, että jos 
ne ovat kerran uusiutuvia kuten tuu-
livoima, niin ilmastovaikutus on hyvä.
Kyllä. Tässä tullaan jälleen siihen, että 
jos olemme pakotettuja jotenkin ilmas-
topolitiikkaan maailmassa, jossa muut 
eivät aseta päästöille rajoituksia ja glo-
baalisti, niin silloin voimme olla pakotet-
tuja menemään tukipolitiikkaan, joka on 
räätälöity tietyille teknologioille. Mutta 
sitten pitää myös nähdä se, että sen po-
liittinen kannattavuus voi tulla siitä, että 
se ikään kuin kytkee paikallisen talouden 
irti muun maailman energiataloudesta. 
Halpaa energiaa ilmastopolitiikan seu-
rauksena.

Kolme kärkeä energiapolitiikassa 
ovat olleet, että energian tarjonnan pitää 
olla luotettavaa eli aina saatavilla, halpaa 
ja ilmastoystävällistä. Tämä tukipolitiik-
ka uusiutuville tekee energiasta periaat-
teessa halpaa, jos se tehdään oikein. Se 
tekee siitä myös ilmastoystävällistä, mut-
ta luotettavuus on vielä se, missä on pal-
jon tekemistä, että se saadaan kytkettyä 
tähän järjestelmään niin, että sen ajalli-
nen heilahtelu ei ole ongelma.

Tuuli tai aurinko esimerkiksi.
Niin. •

Viitteet

1 Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ennustaa 

vuoden 2015 bruttokansantuotteen arvoksi koko 

maailmassa noin 113 000 miljardia dollaria eli 

tämän hetken valuuttakurssilla hieman yli 100 000 

miljardia (100 biljoonaa) euroa. Siis ilmaston läm-

penemisen pysäyttäminen kahteen asteeseen mak-

saisi noin 1 000 miljardia euroa eli 5 kertaa Suo-

men vuotuisen bkt:n verran. YK:n väestöennusteet 

tälle vuodelle koko maailmassa ovat keskimäärin 

noin 7,3 miljardia henkeä, joten henkeä kohden em. 

kustannus olisi noin 137 euroa. – Toim.huom.

2 Ks. www.energiapolitiikka.fi .


