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Esipuhe

Euroopan Unionin aloitti 1.1.2005 päästökaupan hiilidioksidipäästöjen rajoittami-
seksi Kioton pöytäkirjassa sovitulle tasolle. Käytännössä päästökauppa alkoi jo ai-
emmin ja vuoden 2004 elokuusta lähtien vaihdettu määrä on ollut merkittävä.
Unionin päästökauppa on uusi vaihe eurooppalaisessa ympäristöpolitiikassa, askel
kohti markkinoiden avulla tehtävää päästöjen säätelyä. EU:n päästökauppaohjelma
on kattavin ja haasteellisin tähän saakka toteutetuista ohjelmista. Päästökaupan
puitteet luotiin Euroopan Unionin päästökauppadirektiivissä, jonka jäsenvaltiot
saattavat voimaan kansallisen lainsäädännön avulla. Päästökauppa kattaa neljä toi-
mialaa: energiantuotantosektori, metalliteollisuus, mineraaliteollisuus (sementti,
kalkki, lasi ja keramiikka) sekä metsäteollisuus. Suomalaisia tuotantolaitoksia
päästökaupan piirissä on lähes 550. Valtioneuvosto hyväksyi näille tuotantolaitok-
sille päästölupien alkujaon 21. 12. 2004. Päästökauppaa valvoo Suomessa Ener-
giamarkkinavirasto.

Kotimainen ja eurooppalainen mielenkiinto kohdistuu siihen, kuinka päästöoike-
usmarkkinat toimivat: mille tasolle päästöoikeuksien hinta asettuu pidemmällä ai-
kavälillä ja kuinka voimakkaasti lupien hinta vaihtelee lyhyellä aikavälillä. Suoma-
laisessa keskustelussa on kannettu erityistä huolta päästökaupan aiheuttamista ko-
timaisesta kustannusrasituksesta ja sähkön hintaan aiheutuvasta nousupaineesta.
Hiilidioksidipäästöjen rajoittamisen kustannusrasite riippuu siitä, kuinka ankaraksi
kotimainen päästöjen vähennysvelvoite on asetettu ja miten velvoite on allokoitu
päästökauppasektorin ja muiden sektoreiden kesken. Sen sijaan kustannusrasite ei
riipu itse vähentämiskeinosta eli päästökaupasta, jota voidaan pitää halvimpana
mahdollisena tapana toteuttaa vaadittu päästöjen vähennys. Sähkön hinnan nousu-
paineet puolestaan riippuvat koko Euroopan Unionin vähennysvelvoitteesta sekä
sähkömarkkinoiden markkinarakenteesta, eli tuottajien markkinavoimasta ja säh-
kön kysynnän hintajoustosta.

Tähän päästökauppaa koskevaan kokoelmaan on koottu kolme päästökauppaa kos-
kevaa tuoretta tutkimusraporttia. Piia Aatola tutkii, kuinka Euroopan Unionin pääs-
tödirektiivi on toteutettu Suomessa ja Saksassa. Hän analysoi, millaisia eroja mai-
den tulkinnoissa on ja kuinka kansalliset ratkaisut edistävät kustannustehokkuutta.
Rami Rajala tarkastelee empiirisen aineiston valossa, kuinka päästökauppa vaikut-
taa toimialojen kannattavuuteen Suomessa, kun sähkön hinnasta tehdään eri oletuk-
sia. Kolmas tutkimus laajentaa näkökulmaa päästökauppasektorin ulkopuolelle, ns.
Kioton joustomekanismeihin. Siinä Hanna-Mari Ahonen analysoi, kuinka hyvin
Kioton pöytäkirjan yhteistoteutuksen ja puhtaan kehityksen mekanismit toimivat
päästökauppaa täydentävinä mekanismeina Suomen koeohjelmasta saatujen koke-
musten valossa.

Helsingissä elokuun 29. päivänä 2005

Markku Ollikainen Kimmo Ollikka
Ympäristöekonomian professori Päästökaupan tutkija



2

SISÄLLYSLUETTELO

Piia Aatola Euroopan unionin päästökaupan toimeenpano Sak-
sassa ja Suomessa

3

Rami Rajala Päästökaupan vaikutukset päästökauppatoimialojen
kannattavuuteen Suomessa

7

Hanna-Mari Ahonen Kioton pöytäkirjan hankemekanismit -
päästövähennyksiä yli rajojen

12



3

Piia Aatola
EUROOPAN UNIONIN PÄÄSTÖKAUPAN TOIMEENPANO
SAKSASSA JA SUOMESSA

Päästökauppa alkoi EU:n alueella 1.1.2005 siitä säädetyn direktiivin mukaisesti.
Päästökauppa on osoitettu taloustieteessä, tietyin ehdoin, kustannustehokkaaksi
ympäristöpolitiikan instrumentiksi. On kuitenkin olemassa tekijöitä, jotka voivat
vaarantaa kustannustehokkuuden saavuttamisen. Kustannustehokkuuden saavutta-
miseksi olisi tärkeää, että jäsenmaiden toimeenpanemat instituutiot toimisivat jous-
tavasti ja kaupankäynti yli valtioiden rajojen onnistuisi. Tämä takaisi päästöjen ra-
japuhdistuskustannusten yhtäläistymisen, ja kustannustehokkuuden määritelmä
täyttyisi. Jäsenmaiden toimeenpanoratkaisuista esitetään myöhemmin esimerkkejä
kahdesta Euroopan unionin jäsenmaasta, Saksasta ja Suomesta.

Luonnonvarojen käytön hallinnoinnin tutkimuksessa 1960-luvulla todettiin siirret-
tävien päästölupien kustannustehokkuus, ja tämä todistettiin 1970-luvulla. Näistä
tuloksista seurasi paljon alan tutkimusta eri näkökulmista. Tutkimuksista seurasi
myös käytännön sovellutuksia kaupattavien päästölupien käytöstä, ja USA on ollut
yksi edelläkävijöistä. Sieltä ovat peräisin myös monet menestyksekkäät kokemuk-
set päästökaupan ympäristöllisestä ja taloudellisesta tehokkuudesta ympäristöpoli-
tiikan ohjauskeinona.  EU:n päästökauppa pohjautuukin osittain näihin USA:n
myönteisiin kokemuksiin. EU:n päästökauppajärjestelmässä on kuitenkin kyse
huomattavasti laajemmasta järjestelmästä kuin aikaisemmin toteutetuissa päästö-
kauppaohjelmissa. Järjestelmän laajuus ja sen ylikansallinen luonne tuovat omat
haasteensa järjestelmän tehokkuudelle.

Transaktiokustannusten suuruus sekä valvonnan uskottavuus vaikuttavat keskeises-
ti EU:n päästökaupan tehokkuuteen. Edellä mainituilla tekijöillä on vaarana heiken-
tää tai jopa kokonaan estää päästökaupan alkuperäinen kustannustehokkuusehdon
eli yhtenäisten rajapuhdistuskustannusten saavuttamisen. Näiden tekijöiden suuruu-
teen voidaan vaikuttaa niin instituutioiden rakenteen kuin toiminnankin välityksel-
lä. Mikäli jäsenmaiden päästökauppajärjestelmää varten perustetut instituutiot toi-
mivat joustavasti hyvässä yhteistyössä keskenään, voidaan sekä kaupankäyntikus-
tannuksia pienentää että valvonnan toimivuutta tehostaa.

EU:n päästökauppadirektiivi kirjattiin Kioton ilmastosopimuksen joustomekanis-
meihin, ja siten se myös tuli osaksi EU:n sisäistä ympäristöpolitiikkaa. Vaikka EU
aluksi suhtautuikin epäröiden päästökaupan käyttämiseen päästövähennyksien saa-
vuttamiseksi, se päätyi kuitenkin ilmastoneuvotteluissa päästökaupan edelläkävi-
jäksi. Tästä seurauksena Europarlamentti hyväksyi 3.7.2003 direktiivin, joka mää-
rittää EU:n laajuisen päästökaupan hallinnolliset puitteet. Itse kaupankäynnistä di-
rektiivi ei säädä kovin yksityiskohtaisia toimintaohjeita.



4

Direktiivi asettaa liitteen I mukaisen energian tuotannon ja energiaintensiivisen te-
ollisuuden kaikkialla EU:ssa 1.1.2005 jälkeen velvolliseksi omistamaan päästöoi-
keuden jokaista päästämäänsä hiilidioksiditonnia kohti. Jokainen jäsenmaa jakaa
näille päästökauppalaitoksilleen kiinteän päästökattonsa mukaisesti päästöoikeuk-
sia ja mahdollistaa kaupankäynnin niillä. Jäsenmaiden tulee perustaa kaupankäyn-
nin ja valvonnan toteuttamiseksi erilaisia hallinnollisia instituutioita. Eräs keskei-
simmistä on toimivaltaisen viranomaisen ja sen tehtävien määrittäminen.

Direktiivi asettaa monista instituutioista hyvinkin yksityiskohtaisia säännöksiä lisä-
ohjeistuksineen. Esimerkiksi päästölupien myöntämisen ja jakamisen tulee tapah-
tua kansallisten alkujakosuunnitelmien mukaisesti, mitä varten direktiivissä liittei-
neen on annettu melko yksityiskohtaiset ohjeistot. Toisaalta direktiivi jättää usein
jäsenmaille tulkinnan ja soveltamisen varaa. Tämän pelivaran käyttö eli kansallis-
ten päästökauppajärjestelmien yhteensopivuus ratkaisee osaltaan paljolti koko
EU:n laajuisen päästökaupan onnistumisen ja tehokkuuden. Tässä yhteydessä yh-
teistyö, samankaltaiset säännöstöt ja toteuttamismallit ovat ensiarvoisen tärkeitä.
Tämä voidaan saavuttaa joko vapaaehtoisen toiminnan avulla tai lisäämällä sään-
nöstöjen keskittämistä EU:n tasolle jäsenmailta. Tällainen keskitetty päätöksenteko
ja toimeenpanon säännöt ovat olleet yksi USA:n ohjelmien onnistumisen perusta.

Jäsenmaan toimeenpanoprosessi alkaa oman lainsäädännön luomisella. EU:n direk-
tiivit ovat lainvoimaisia jäsenmaissa vasta, kun ne on implementoitu kansalliseen
lainsäädäntöön. Sekä Saksassa että Suomessa päästökauppalainsäädäntö saatiin
asetettua aikataulujen mukaisesti, kuten myös muut tarvittavat instituutiot. Kansal-
lisen lainsäädännön lisäksi keskeinen tekijä toimeenpanossa on päästökauppaviran-
omaisen nimeäminen.  Saksa, joka on kiistatta EU:n päästökaupan suurin toimija,
on perustanut uuden erityisen päästökauppaviraston hoitamaan mm. sen yli 2 000
päästökauppalaitoksen päästölupien myöntämistä, kaupankäynnin rekisteröimistä
ja valvontaa. Tämä virasto on koko liittotasavallan yhteinen, ja se toimii yhteis-
työssä osavaltioiden viranomaisten kanssa.  Suomessa vastaavia toimia hoitaa
energiamarkkinavirasto sen omien varsinaisten energia- ja sähkömarkkinoihin liit-
tyvien työtehtävien ohella. Päästökauppaviranomaisen toimiin kuuluu molemmissa
jäsenmaissa myös koordinoida yhteistyötä ilmastoasioissa EU- ja YK-tasolla.

Päästökaupan käytännön toimeenpanon kannalta tärkeää on kaupankäynnin puittei-
den järjestäminen. Koska direktiiviin ei sisälly tästä mitään yksityiskohtaista, se on
jäänyt kokonaan yksityisten toimijoiden ja markkinamekanismin määriteltäväksi.
Molemmissa tarkastelluissa jäsenmaissa on jo tehty kauppoja päästöluvilla. Merk-
kejä pörssimuotoisen kaupankäynnin kehittymisestä on myös näkyvissä. Kaupan-
käynnin edellytys on, että päästöluvat ovat hyvin ja yhtenevästi määriteltyjä kaikis-
sa jäsenmaissa ja siten rajoja ylittävä kaupankäynti on mahdollista.

Saksan ja Suomen toimeenpanoprosessien tarkastelu osoittaa, että niiden toimeen-
panotavat ovat perusrakenteiltaan samanlaiset. Tiukka toimeenpanoaikataulu on
osittain pakottanut jäsenmaat yhteistyöhön toistensa kanssa, ja hyväksi havaittuja
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käytäntöjä on omaksuttu edistyneemmiltä mailta. Tästä on esimerkki päästökaup-
parekistereiden toimeenpano, missä molemmat tarkasteltavat jäsenmaat ovat, direk-
tiivin tarjoaman mahdollisuuden mukaisesti, valinneet toiminnan kiinteässä yhteis-
työssä toisten jäsenmaiden kanssa. Mitä yksityiskohtaisemmin toimeenpanoproses-
seja ja niiden edellyttämiä valintoja tarkastellaan, sitä enemmän eroavaisuuksia
löydetään. Niiden vaikutus koko järjestelmän tehokkuuteen on kuitenkin vaihtele-
va.

Samankaltaisuus ja yhtenevyys toimeenpanossa nostavat esiin mahdollisuuden yhä
suuremmasta keskittämisasteesta ja koko EU:n laajuisen yksityiskohtaisen toi-
meenpanon säätämisestä tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi.
Vaikka teknisesti ja hallinnollisesti näyttäisi olevan mahdollista perustaa koko
EU:n laajuisia yhteisiä instituutioita, kuten päästökaupparekisteri, saattaa joidenkin
instituutioiden yhtenäistäminen olla poliittisesti mahdotonta. EU eroaa poliittiselta
luonteeltaan USA:sta merkittävästi tässä suhteessa. Se, mikä USA:ssa keskittämi-
sessä on mahdollista, ei välttämättä toimi EU:ssa, vaikka sillä voitaisiin osoittaa
tehokkuuden kasvavan. Jäsenmaiden halu säilyttää oma suvereenisuutensa on kova.

Koska kustannustehokkuuden kannalta erityisesti kaupankäyntikustannukset ja
valvonnan tehokkuus ovat keskeisiä, on syytä kiinnittää huomiota niihin liittyvien
instituutioiden toimintaan. Näyttää siltä, että jäsenmaiden kansalliset lainsäädännöt
ovat monelta osin vastaavia ja ne määrittävät kauppatavaran, päästöoikeuden, yh-
tenevästi. Kaupankäynnin pitäisi olla ainakin tältä osin siis joustavaa. EU:n alueella
on jo useita välittäjäyrityksiä, ja sekä Saksan että Suomen energiapörsseissä (EEX
ja NordPool) on hahmoteltu myös päästöoikeuksien kaupan käynnistämistä. Suomi
on mukana Iso-Britannian johtamassa GRETA–rekisterissä, jossa on myös 8 muuta
jäsenmaata. Saksa toimii yhteistyössä Ranskan kanssa. Näin kaupankäynti on jo
keskittynyt, ja kiinteä yhteistyö luo hyvää pohjaa yhä toimivammalle kaupankäyn-
nille.

EU:n laajuisen systeemin oikeudenmukaisuudelle on aiheuttanut huolta päästöra-
porttien verifiointi. Jäsenmaiden mahdollisuus hyväksyä yksityinen, kolmas osa-
puoli yrityksen päästöraportin verifioijaksi herättää kysymyksen raporttien hyväk-
synnän oikeellisuudesta. Syntyykö tilanne, jossa eri maissa verifioijien hyväksymi-
sen tai raportin sisällön oikeaksi toteamisen perusteet vaihtelevat? Tämän takia
valvontamekanismien tulisi olla yhtäläiset koko EU:ssa, jotta yrityksille ei syntyisi
yllykettä huijata ja täten vaarantaa koko järjestelmän toimivuutta ja tehokkuuttta.

Näiden muutamien esimerkkien pohjalta voidaan todeta, että EU:n alueella on sekä
tarvetta että mahdollisuuksia keskittää joidenkin päästökaupan instituutioiden toi-
mintaa. Tehokkuutta voitaisiin parantaa vähentämällä kaupankäynnin kustannuksia
sekä takaamalla valvonnalla sääntöjen noudattaminen ja järjestelmän oikeudenmu-
kaisen toimiminen.



6

Saksan ja Suomen lisäksi EU:n päästökaupan piiriin kuuluvat kaikki 23 muuta jä-
senmaata.  Saksalla ja Suomella on kehittynyt ympäristöpolitiikka, ja ne ovat mal-
lioppilaan tavoin toimeenpanneet päästökauppaa ja luoneet sen toteutumiselle tar-
vittavat puitteet. EU:ssa on kuitenkin paljon maita, joiden toimeenpanoprosessi ei
ole toteutunut näin.  Tulevien kuukausien ja vuosien aikana kertyvän kokemuksen
perusteella ja empiirisen aineiston karttuessa olisi kiinnostavaa tutkia, kuinka EU:n
päästökauppa todella toimii; ovatko direktiivin edellyttämät ja jäsenmaiden toi-
meenpanemat instituutiot riittäviä takaamaan järjestelmän tehokkuuden? Minkälai-
sia muutoksia, esimerkiksi instituutioiden yhtenäistämistä, voitaisiin tarvita?
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Rami Rajala
PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUKSET PÄÄSTÖKAUPPATOI-
MIALOJEN KANNATTAVUUTEEN SUOMESSA

Vuoden 2005 alussa alkaneen EU:n päästökaupan tarkoituksena on hiilidioksidi-
päästöjen kustannustehokas vähentäminen ja kokemuksen saaminen vuonna 2008
alkavaa ensimmäistä Kioton sopimuksen mukaista päästökauppakautta varten.
EU:n päästökauppa koskee ainoastaan hiilidioksidipäästöjä, mutta päästökaupan
laajetessa koskemaan Kioton sopimuksen ratifioineita maita kauppaa käydään
mahdollisesti muillakin kasvihuonekaasupäästöillä. EU:n päästökauppadirektiivi
edellyttää, että vuoden 2005 alussa alkaneella ns. päästökaupan kokeilukaudella
kukin jäsenmaa jakaa päästökauppaan kuuluville laitoksille alkujaossa päästöoike-
uksia johdonmukaisesti varsinaisen päästökauppakauden 2008 - 2012 päästötavoit-
teiden kanssa. Kioton sopimuksen perusteella Suomen velvoitteena on rajoittaa
kasvihuonekaasupäästöt vuoden 1990 tasolle vuoden 2012 loppuun mennessä.

Päästökaupan vaikutuksia selvitettiin tutkimuksessa Päästökaupan vaikutukset
päästökauppatoimialojen kannattavuuteen Suomessa. Tutkimuksessa laskettiin ar-
viot päästökaupan aiheuttamille kannattavuusvaikutuksille kolmella kotimaisella
päästökauppatoimialalla, jotka olivat massan ja paperin valmistus, öljynjalostus ja
teräksen valmistus. Massan ja paperin valmistuksen osalta aineisto käsittää massan,
paperin ja kartongin valmistuksen mutta ei paperi- ja kartonkituotteiden valmistus-
ta. Öljynjalostus- toimialan osalta työssä käytetty aineisto sisältää myös koksin ja
ydinpolttoaineen valmistus- toimialojen tiedot, joiden osuus tosin on hyvin pieni.
Teräksen valmistuksen osalta aineisto kattaa raudan ja teräksen valmistuksen mutta
ei terästuotteiden valmistusta. Työssä arvioitiin kannattavuuden muutosta toimin-
taylijäämän muutoksella.

Päästökauppa on kustannustehokas tapa vähentää päästöjä…
Päästökauppa luo yrityksille kannustimen päästöintensiivisten tuotantopanosten
vähentämiseksi ja niiden korvaamiseksi muilla tuotannontekijöillä. Jotta päästöoi-
keuksille syntyisi toimivat markkinat, tulee mukana olla erilaisia laitoksia päästö-
jen vähentämisen kustannusten suhteen. Ne laitokset, joilla on päästöjen vähentä-
mispotentiaalia, myyvät päästöoikeuksia niille, joiden päästöjen vähentämisen ra-
jakustannukset ovat korkeampia. Päästöjä vähennetään siis siellä, missä se voidaan
toteuttaa pienimmillä mahdollisilla kustannuksilla. Tehokkaasti toimivan päästö-
kaupan oloissa viimeisen puhdistetun päästöyksikön hinta eli päästöjen vähentämi-
sen rajakustannus on jokaisella saastuttajalla päästöoikeuden hinnan suuruinen.

Päästöjen vähentämisen kustannustehokkuuden kannalta päästöoikeuksien alkuja-
olla ei ole merkitystä. Kuitenkin alkujaossa saatujen päästöoikeuksien määrä vai-
kuttaa yrityksen kannattavuuteen. Aiempien tutkimusten mukaan toimialan ja yri-
tyksen kannattavuuden säilyttäminen päästökauppaa edeltävällä tasolla ei välttä-
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mättä edellytä täysimääräistä alkujakoa. Vaikka alkujaossa saatujen päästöoikeuk-
sien määrä ei vaikuta päästöjen vähentämisen kustannustehokkuuteen, niin sillä on
merkittävä vaikutus yritysten kannattavuuden muutokseen, koska ilmaisjaossa saa-
dut päästöoikeudet lopulta määräävät, tuleeko yrityksestä päästöoikeuksien ostaja
vai myyjä.

… mutta se muuttaa toimialojen kilpailuasetelmaa
Päästökaupan mahdollistama päästöjen kustannustehokas vähentäminen ei poista
sen toteuttamiseen liittyviä kilpailukyky- ja tulonjakovaikutuksia. EU:n sisäisillä
markkinoilla kilpailuasetelma voi muuttua, koska maiden energiarakenteet ja EU:n
taakanjakosopimuksessa sovitut maakohtaiset vähennysvelvoitteet poikkeavat toi-
sistaan. Suomalaisten päästökauppatoimialojen vientituotteiden kilpailu kiristyy
päästökaupan myötä, koska etulyöntiasema on niillä tuottajilla, joita päästöjen vä-
hennysvelvoite ei koske tai joilla velvoite on lievempi.

Kotimaan markkinoilla toimialojen keskinäinen asetelma muuttuu, koska päästö-
kauppa ei koske kaikkia toimialoja. Päästökauppa vaikuttaa kuitenkin myös siihen
kuulumattomien toimialojen kannattavuuteen mm. sähkön ja lämmön hintojen nou-
sun välityksellä. Myös vaikutukset päästökauppasektoriin kuuluvilla toimialoilla
poikkeavat toisistaan, koska tuotannon päästöintensiivisyys, kustannusrakenne ja
alkujaossa jaettavien päästöoikeuksien osuus kokonaispäästöistä vaihtelevat toimi-
aloittain.

Katsaus kilpailullisen yrityksen teoriaan
Kilpailullinen yritys tuottaa määrän, jolla viimeksi tuotetun yksikön hinta on tuot-
teen markkinahinnan suuruinen. Päästökaupan aiheuttama lisä tuotannon rajakus-
tannuksiin riippuu toimialan yksikköpäästöistä ja päästöoikeuden markkinahinnasta
sekä sähkön hinnan muutoksesta. Kustannusten kohtaantumiseen tuottajan ja kulut-
tajan kesken ja tuotannon supistumiseen vaikuttavat kysyntä- ja tarjontajoustot.

Alkujako katsotaan kertaluonteiseksi tulonsiirroksi päästökauppaan osallistuvalle
laitokselle. Alkujaolla ei siis ole vaikutusta tuotannon rajakustannuksiin ja tuotan-
non supistumiseen, jos korkeiden päästöjen vähentämisen rajakustannusten vuoksi
sitä ei voida käyttää investointeihin päästöjen vähentämiseksi. Kuitenkin alkujaolla
on merkittävä vaikutus päästökaupan aiheuttamaan kannattavuuden muutokseen,
koska lopullinen kannattavuusvaikutus määräytyy toimialan alkujaossa saamien
päästöoikeuksien määrän perusteella. Alkujaossa saatujen päästöoikeuksien summa
lopulta määrää, tuleeko toimialasta päästöoikeuksien ostaja vai myyjä.

Päästökaupan vaikutukset päästökauppasektorin toimialoilla
Tehdyssä tutkimuksessa luotiin panos-tuotosaineiston pohjalta laskentakehikko,
jonka avulla laskettiin päästökaupan aiheuttamat rajakustannusten, lopputuotteen
hinnan, tuotannon tason ja toteutuvien päästöjen muutokset sekä päästöoikeuksien
lisätarve kullekin toimialalle. Oletuksena oli, että päästöjä voidaan vähentää aino-
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astaan tuotantoa supistamalla ja, että panosten korvaaminen ei ole mahdollista.
Mahdollisia kustannuksia tuotannon sopeuttamisesta ei otettu huomioon.

Päästöoikeuden hinnan oletettiin olevan 10 tai 20 euroa, toimialojen oletettiin saa-
van alkujaossa 80 % tai 90 % perusvuoden päästöistä ja sähkön hinta oletettu nousu
oli 35–70 %. Tutkimuksessa asetettiin kysynnän hintajoustolle kaksi vaihtoehtoista
arvoa, -0,8 ja -5. Niistä ensimmäinen kuvaa tilannetta, jossa kysytty määrä reagoi
heikosti hinnan nousuun, ja vastaavasti jälkimmäinen kuvaa suurta kysytyn määrän
pienenemistä hinnan nousun seurauksena. Tuotannon rajakustannusten noustessa
päästökaupan myötä toimialat supistavat tuotantoaan. Massan ja paperin valmistuk-
sen toimialalla tuotanto laskisi 0,8–3,9 %, öljynjalostuksessa 0,5–3,3 % ja teräksen
valmistuksessa 1,5–10,8 %.

Tulosten perusteella kannattavuus heikkenee massan ja paperin valmistuksessa
0,3–5,4 %, mutta paranee öljynjalostuksessa 3,1–14,1 % ja teräksen valmistuksessa
3,6–26,0 %. Massan ja paperin valmistuksessa tarjonta on muita toimialoja jousta-
mattomampaa, mistä syystä pienempi osuus kohonneista kustannuksista kohtaantuu
kuluttajille. Lisäksi massan ja paperin valmistuksen kannattavuus on suuren sähkön
tarpeen vuoksi muita toimialoja herkempi sähkön hinnan muutoksille.

Öljynjalostuksessa ja teräksen valmistuksessa massan ja paperin valmistusta suu-
rempi osuus kohonneista kustannuksista kohtaantuu kuluttajalle. Runsaan alkujaon
tapauksessa toimialan kokoon nähden suuri tulonsiirto päästöoikeuksien alkujaon
muodossa parantaa kannattavuutta. Tilanteessa, jossa ei jaeta lainkaan päästöoike-
uksia alkujaossa, kannattavuus heikkenisi eniten teräksen valmistuksessa.

Tuloksista ilmeni myös, että jos ei ole mahdollista tehdä investointeja päästöjen
vähentämiseksi voidaan runsaalla alkujaolla vaikuttaa ainoastaan kannattavuuteen.
Tuotannon alenemista alkujako ehkäisisi vain silloin, kun päästöoikeuden hinta
huomioon ottaen voitaisiin tehdä kannattava investointi päästöjen vähentämiseksi.

Tutkimuksessa käytettiin yksinkertaistavia oletuksia, jotka on tarpeellista huomioi-
da. Ensinnäkin oletuksena oli, että ainoa keino päästöjen vähentämiseksi on tuo-
tannon supistaminen. Toiseksi tuotannon supistaminen saattaa aiheuttaa huomatta-
viakin kustannuksia, joita näissä laskelmissa ei huomioitu. Tutkimuksen tarkoitus
olikin tarkkojen arvioiden sijasta verrata toimialojen erilaista panosrakennetta ja
selvittää päästökaupan vaikutusmekanismeja sekä tarkastella alkujaon merkittä-
vyyttä kannattavuusvaikutuksia arvioitaessa.

Massan- ja paperin valmistuksen toimialalla tuotantoteknologia ja päästöt vaihtele-
vat suuresti sen mukaan, mitä paperilaatua tuotetaan. Esimerkiksi sähkön hinnan
nousu rasittaisi pääasiassa niiden paperilaatujen tuotantoa, joissa käytetään mekaa-
nisesti hierrettyä massaa. Myös muiden tarkasteltujen toimialojen laitokset poik-
keavat toisistaan. Lasketut toimialan keskimääräiset arviot eivät anna tarkkoja yri-
tystasolle yleistettävissä olevia tuloksia.
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Tutkimuksen mukaan kannattavuus heikkenee eniten massan- ja paperintuotannos-
sa, vaikka päästöt ovat toimialan kokoon nähden muita pienemmät. Yksi kannatta-
vuutta alentava tekijä on massan- ja paperintuotannossa sähkön merkittävä osuus
muuttuvissa kustannuksissa. Tärkeämpi selittäjä on kuitenkin se, että joustamatto-
man tarjonnan takia massan- ja paperinvalmistuksessa pienempi osuus rajakustan-
nusten noususta siirtyy lopputuotteen hintaan.

Tutkimuksessa esitetyistä toimialakohtaisista tuloksista ilmenee, että samalla ky-
syntäjoustolla lopputuotteen hinnan muutos poikkeaa toimialoittain. Tämä johtuu
juuri siitä, että toimialojen tarjontajoustot poikkeavat toisistaan. Kysyntäjouston
ollessa sama pienempi hinnan nousu rajakustannusten nousuun verrattuna osoittaa
tarjonnan olevan joustamattomampaa, eli suurempi osuus kohonneista kustannuk-
sista kohtaantuu tuottajalle. Öljynjalostuksessa ja teräksenvalmistuksessa toimin-
taylijäämä on pieni suhteessa tuotokseen, mikä tarkoittaa suurempaa tarjonnan
joustoa massan- ja paperinvalmistukseen verrattuna. Mitä suurempi tarjontajousto
on, sitä suurempi osuus kohonneista kustannuksista siirtyy kuluttajalle.

Öljynjalostuksessa ja teräksenvalmistuksessa kannattavuus puolestaan näyttäisi pa-
ranevan huomattavastikin. Miten on mahdollista, että kannattavuus paranee päästö-
kaupan myötä? Eikö kustannusten kasvun tulisi merkitä väistämättä kannattavuu-
den heikkenemistä? Näin tilanne olisikin, jos kaikki päästöoikeudet tai edes suurin
osa niistä jouduttaisiin ostamaan markkinoilta. Rajakustannusten nousu aiheuttaa
tuotannon supistumisen, jolloin muuttuvat kustannukset ja kokonaispäästöt alene-
vat. Koska ilmaisessa alkujaossa saadun päästökiintiön katsotaan oleva könt-
täsummainen tulonsiirto päästökauppaan osallistuvalle yritykselle, niin runsaan al-
kujaon tapauksessa kannattavuuden nettovaikutus on positiivinen.

Tilanteessa, jossa toimialat joutuisivat maksamaan jokaisesta päästöoikeudesta
markkinahinnan eivätkä saisi lainkaan päästöoikeuksia alkujaossa, kannattavuus
heikkenisi huomattavasti. Aiemmista tuloksista kävi ilmi, että tuotannon sopeutu-
minen ei riipu alkujaosta. Siten tilanteessa, jossa ominaispäästöjä ei voida alentaa,
alkujako vaikuttaa ainoastaan kannattavuuteen. Kun kaikki toteutuneet päästöt jou-
dutaan ostamaan päästöoikeuksina markkinahintaan, niin suurin kärsijä olisi teräs-
teollisuus, jonka kannattavuus heikkenisi noin 20 %. Tilanne olisi näin synkkä ai-
noastaan silloin, jos ei olisi ilmaista alkujakoa, mikä kuitenkaan ei vastaa toteutu-
vaa tilannetta.

Kuitenkin tuotannon supistamisesta aiheutuu yleensä kustannuksia, joita tutkimuk-
sessa ei otettu huomioon. Tarkkaa arviota kannattavuuden muutoksesta on siis vai-
kea antaa, tietämättä tuotannon sopeutumisesta aiheutuvia kustannuksia. Kuitenkin
tuloksista ilmenee, että kannattavuuden säilyttäminen päästökauppaa edeltävällä
tasolla ei välttämättä edellytä täysimääräistä ilmaista alkujakoa. Edellä mainittujen
oletusten vallitessa kannattavuuden ennallaan säilyttävä ilmainen alkujako olisi
joustavan kysynnän tapauksessa, 20 euron päästöoikeuden hinnalla ja sähkön hin-
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nan noustessa 70 %, öljynjalostuksessa noin 37 % ja teräksen valmistuksessa noin
57 % perusvuoden päästöistä.

Tarkasteltaessa toimialan ostamaa päästöoikeuksien määrää tulee huomioida oletus,
että ei ole mahdollista tai kannattavaa investoida tuotantoteknologiaan ominais-
päästöjen alentamiseksi. Tästä syystä tuloksissa esitetyt arviot päästöoikeuksien
ostamisesta ovat sitä tarkempia, mitä korkeammat päästöjen vähentämisen rajakus-
tannukset ovat kullakin toimialalla. Jos päästöjä pystytään vähentämään halvem-
malla kuin päästöoikeuden hinta, niin luonnollisesti tarve päästöoikeuksien ostami-
seen vähenee.

Yhteenveto
Tutkimuksen tuloksiin päästökaupan toimialakohtaisista vaikutuksista tulee suhtau-
tua käytettyjen oletusten ja aineiston takia tietyllä varovaisuudella. Tulokset ovat
toimialojen keskimääräisiä arvioita, joista ei voi suoraan päätellä vaikutuksia yksit-
täisen yrityksen osalta. Rajoituksista huolimatta laskelmat valottavat päästökaupan
vaikutusmekanismeja.

Tutkimuksen perusteella päästökauppa ei välttämättä johda kannattavuuden heik-
kenemiseen vaan jopa huomattavaan parantumiseen, koska asia riippuu kysynnän
ja tarjonnan joustoista, alkujaossa ilmaiseksi saatujen päästöoikeuksien määrästä ja
mahdollisuudesta investoida teknologiaan päästökertoimen pienentämiseksi sekä
tuotannon sopeuttamisen aiheuttamista kustannuksista. Edelleen tuloksista ilmenee,
että vallitsevilla oletuksilla ainoa asia, johon alkujaolla voidaan vaikuttaa, on kan-
nattavuuden muutos. Rajakustannusten ja tuotannon tason muutokset ovat alkujaos-
ta riippumattomia, kun oletetaan päästöjen vähentämisen olevan mahdollista aino-
astaan tuotantoa sopeuttamalla. Tarkempien tulosten saamiseksi tulisi tarkasteluun
lisätä polttoaineiden hintojen muutokset ja panosten korvattavuus sekä oletukset
toimialakohtaisista päästöjen vähentämisen rajakustannuksista.

Kyseisen tutkimuksen mukaan päästöoikeuksien alkujako näyttäisi olevan öljynja-
lostuksen ja teräksen valmistuksen kannalta merkittävin kannattavuuteen vaikutta-
va tekijä. Massan ja paperin valmistuksessa puolestaan sähkön hinnan muutoksella
on niukkaa alkujakoakin suurempi kannattavuutta huonontava vaikutus. Runsasta
alkujakoa on esitetty usein perusteeksi päästökaupan aiheuttaman teollisuuden tuo-
tannon alenemisen hillitsemiseksi. Alkujaossa saatu runsas päästökiintiö kuitenkin
lieventää toimialan tuotannon alenemista ja siitä seuraavia negatiivisia työllisyys-
vaikutuksia ainoastaan tilanteessa, jossa voidaan tehdä investointeja ominaispäästö-
jen alentamiseksi, jolloin tuotannon rajakustannusten nousu jää lievemmäksi.
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Hanna-Mari Ahonen
KIOTON PÖYTÄKIRJAN HANKEMEKANISMIT
Päästövähennyksiä yli rajojen

Tiedepiireissä on viime vuosina päästy laajaan yhteisymmärrykseen siitä, että il-
mastonmuutos on todellinen uhka sekä ympäristölle että koko ihmiskunnan hyvin-
voinnille. Myös kansainvälinen yhteisö on tunnustanut ongelman ja vaatinut maa-
ilmanlaajuista yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Vuonna 1994 voi-
maan astunut ilmastonmuutosta koskeva YK:n puitesopimus määrittelee kansainvä-
lisen ilmastopolitiikan tavoitteet ja periaatteet. Vuonna 1997 hyväksyttiin puiteso-
pimusta täsmentävä Kioton pöytäkirja, joka velvoittaa teollisuus- ja siirtymätalo-
usmaita eli niin sanotun I liitteen maita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään
keskimäärin 5,2 prosenttia vuoden 1990 tasosta ensimmäisellä velvoitekaudella
vuosina 2008 – 2012. Suomi ja muut EU:n jäsenmaat ratifioivat pöytäkirjan touko-
kuussa 2002, ja pöytäkirjan voimaantulo riippuu nyt Venäjän ratifiointipäätöksestä.

Kioton pöytäkirja sisältää kolme niin sanottua joustomekanismia: kansainvälisen
päästökaupan, puhtaan kehityksen mekanismin (CDM, Clean Development
Mechanism) ja yhteistoteutuksen (JI, Joint Implementation), joiden puitteissa pääs-
tövähennykset voidaan toteuttaa siellä, missä se on edullisinta. Maat, joissa päästö-
jen vähentäminen on kalliimpaa, voivat ostaa näitä kustannustehokkaita päästövä-
hennyksiä. Puhtaan kehityksen mekanismia ja yhteistoteutusta kutsutaan hankeme-
kanismeiksi. Niiden puitteissa I liitteen maat voivat täyttää osan velvoitteistaan os-
tamalla päästövähenemiä, jotka ovat peräisin muissa maissa toteutetuista, kasvi-
huonekaasuja vähentävistä hankkeista. JI-hankkeet sijaitsevat I liitteen maissa ja
CDM-hankkeet puolestaan kehitysmaissa.

Tavoitteena kustannustehokkuus ja kestävä kehitys
Hankemekanismien avulla ei ole tarkoitus rahoittaa hankkeita kokonaan, vaan lisä-
tä ilmastonmuutosta hillitsevien hankkeiden kannattavuutta ja kilpailukykyä pääs-
tövähenemien myynnistä saatavien tulojen avulla. Hankemekanismien ja päästö-
kaupan olennaisin ero liittyy kaupattavien päästöyksiköiden muodostumiseen.
Hankemekanismien osalta toteutunutta päästötasoa verrattaan perusuraan eli tilan-
teeseen, jossa kyseistä hanketta ei toteutettaisi. Mikäli hankkeen toteutuminen vä-
hentää päästöjä suhteessa perusuraan, hankkeelle myönnetään erotusta vastaava
määrä päästövähenemiä. Päästökaupassa taas osallistujatahoille jaetaan tiettyä
päästökattoa vastaava määrä päästöyksiköitä tai -oikeuksia, joilla voi käydä kaup-
paa. Kioton pöytäkirjan päästökauppayksiköt ja hankemekanismien tuottamat pääs-
tövähenemät ovat kuitenkin keskenään vaihtokelpoisia, ja JI- ja CDM-hankkeiden
tuottamia päästövähenemiä voi myös muuntaa päästöoikeuksiksi EU:n oman pääs-
tökauppajärjestelmän puitteissa. Tarkoituksena on luoda ajan mittaan yhä tehok-
kaammin toimivat hiilimarkkinat, joiden avulla Kioton pöytäkirjan asettamat vel-
voitteet voidaan täyttää mahdollisimman kustannustehokkaasti.
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Vaikka puitesopimuksessa kannustetaankin minimoimaan ilmastopolitiikan tavoit-
teiden saavuttamisen kustannukset, kustannustehokkuus ei ole ilmastopolitiikan
ainoa tavoite. Toimenpiteiden on myös oltava kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisia. Niinpä I liitteen maat saavat täyttää vain osan velvoitteestaan joustome-
kanismien avulla, ja niiden tulee vähentää päästöjä ’merkittävässä määrin’ kotimai-
sin toimin. Lisäksi hankemekanismeille on määritelty iso joukko sääntöjä ja kritee-
rejä. Kaikkien hankkeiden ympäristövaikutukset on selvitettävä asianmukaisesti, ja
sidosryhmille on tarjottava mahdollisuus kommentoida hankkeita. CDM-
hankkeiden on aina edistettävä kestävää kehitystä isäntämaassa. JI- ja CDM-
hankkeiden on käytävä läpi monivaiheinen prosessi, jonka puitteissa tietyt auktori-
soidut tahot todentavat, että hankkeet ja niiden tuottamat päästövähennykset ovat
sääntöjen mukaisia ja täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Hankemekanismien käytännön haasteet
Monimutkaiset säännöt ja hyväksymisprosessit hidastavat hankkeiden kehittämistä
ja lisäävät hankemekanismien käyttöön liittyviä kustannuksia. Nämä ’ylimääräiset
transaktiokustannukset’ vähentävät hankemekanismien kustannustehokkuutta suh-
teessa muihin vaihtoehtoihin, kuten kotimaisiin päästövähennystoimiin ja päästö-
kauppaan. Merkittävä osa JI- ja CDM-hankkeiden kehittämiseen liittyvistä transak-
tiokustannuksista muodostuu kiinteistä kustannuksista, jotka ovat riippumattomia
hankkeen koosta. Tämän pelätään kannustavan suurten hankkeiden toteuttamiseen
ja tekevän etenkin pienet CDM-hankkeet kannattamattomiksi. Pienet CDM-
hankkeet hyödyttävät usein kaikkein köyhimpiä maita ja väestöryhmiä ja tuottavat
päästövähenemien lisäksi myös sosiaalisia ja ympäristöhyötyjä. Pienille hankkeille
onkin laadittu yksinkertaisemmat menettelytavat, jotta ne voisivat säilyttää kilpai-
lukykynsä.

Hankemekanismien käyttöä hankaloittavat myös monet poliittiset esteet, kuten tar-
vittavien instituutioiden ja hallinnollisen osaamisen puute, sekä hankemekanismien
käyttöön liittyvät lukuisat riskit ja epävarmuudet, tärkeimpänä epävarmuus Kioton
pöytäkirjan voimaantulosta. Yksittäisen hankkeen riskitasoon vaikuttavat mm.
isäntämaan poliittinen ja taloudellinen tilanne, hanketyyppi, projektin kehittelijän
osaaminen ja sitoutuminen hankkeeseen sekä rahoituksen saatavuus. Päästövä-
henemien hinta heijastaa usein hankkeen riskejä: mitä suurempi riski hankkeeseen
liittyy, sitä vähemmän ostajataho on valmis maksamaan päästövähenemistä. Riske-
jä pyritään hallitsemaan kartoittamalla ja arvioimalla kunkin hanke-ehdotuksen ris-
kejä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Riskien välttämiseksi hankeidean
CDM- tai JI-kelpoisuus on tärkeä varmistaa ennen hankkeen toteuttamista. Tämä
kuitenkin merkitsee sitä, että merkittävä osa ’ylimääräisistä transaktiokustannuksis-
ta’ lankeaa maksettavaksi ennen hankkeen alkua. Etumaksut voivat siis olla jois-
sain tilanteissa välttämättömiä hankkeen käynnistämiseksi, vaikka ne lisäävätkin
hankkeeseen liittyviä riskejä.

Suhteellisen korkeista riskeistä ja transaktiokustannuksista huolimatta hankemeka-
nismien tuottamien päästövähenemien markkinat ovat viime vuosina kasvaneet
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huomattavasti. Nykyisten hintojen valossa vaikuttaa siltä, että hankemekanismit
tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia kustannustehokkaisiin päästövähennyksiin, ja
niiden välityksellä hankitut päästövähenemät ovat huomattavasti edullisempia kuin
vastaavan päästömäärän vähentäminen teollisuusmaissa. JI- ja CDM-hankkeet voi-
vat myös päästövähenemien ohessa tuottaa monia muitakin sosiaalisia ja ympäris-
töhyötyjä, minkä vuoksi yhä useammat isäntämaat ovat ryhtyneet tukemaan han-
kemekanismien käyttöä.

Suomen koeohjelman kokemuksia hankemekanismeista
Suomen ulkoasiainministeriö käynnisti vuonna 1999 Suomen CDM/JI -
koeohjelman keräämään käytännön kokemuksia hankemekanismien soveltamisesta.
Koeohjelman toimintaa valvoo ministeriöidenvälinen ohjausryhmä, ja sen käytän-
nön toteutuksesta vastaa Suomen ympäristökeskus. Koeohjelman tavoitteena on
luoda hallinnolliset puitteet hankemekanismien soveltamiselle sekä toteuttaa pie-
nimuotoisia JI- ja CDM-hankkeita. Lisäksi Suomi on koeohjelman puitteissa inves-
toinut kahteen kansainväliseen hiilirahastoon. Koeohjelman kahdenvälisten hank-
keiden ja hiilirahastojen välityksellä hankitut päästövähenemät on tarkoitus hyö-
dyntää Suomen päästövähennysvelvoitteen täyttämiseen. Alustavien arvioiden mu-
kaan koeohjelman tuottamat päästövähenemät kattaisivat suuruusluokaltaan 5 pro-
senttia Suomen päästöjen vähennystarpeesta Kioton pöytäkirjan velvoitekaudella
vuosina 2008 – 2012.

Tähän mennessä koeohjelma on identifioinut noin 130 hanke-ehdotusta, joista 24
on saanut ohjausryhmän alustavan puollon. Osa hankkeista on kuitenkin jouduttu
myöhemmin keskeyttämään esimerkiksi isäntämaan tuen tai rahoituksen puutteen
vuoksi. Elokuussa 2004 koeohjelman hankesalkku koostui viidestä JI- ja kahdek-
sasta CDM-hankkeesta. Käytännön kokemuksia on kertynyt enimmäkseen hanke-
syklin alkupäästä eli hankkeiden valmistelusta ja sopimusneuvotteluista. Valmiste-
luvaihe on osoittautunut raskaaksi ja aikaa vieväksi prosessiksi, ja puutteet hanke-
mekanismien kansainvälisissä säännöissä ja menettelytavoissa ovat vaikeuttaneet ja
hidastaneet etenkin CDM-hankkeiden kehittämistä. Myös päästövähenemien osto-
sopimusten laatiminen ja sopimusneuvottelut ovat osoittautuneet haastaviksi. Han-
kekohtaisilla mekanismeilla on monia piirteitä, joille ei löydy vertailukohtia tavan-
omaisemmasta projektitoiminnasta. Epävarmuutta luo esimerkiksi se, että hanke-
mekanismit tuottavat päästövähenemiä pitkälle tulevaisuuteen ja niiden todellinen
määrä varmistuu vasta päästövähenemien todentamisen jälkeen.

Hankkeiden toteuttaminen Kioton pöytäkirjan sääntöjen mukaisina JI- tai CDM-
hankkeina on monivaiheinen prosessi, josta aiheutuu väistämättä transaktiokustan-
nuksia sekä hankkeen kehittelijälle että Suomen koeohjelmalle. CDM-hankkeiden
transaktiokustannukset ovat keskimäärin hieman suuremmat kuin JI-hankkeiden
mm. sen takia, että CDM-säännöt ovat hieman JI-sääntöjä monimutkaisemmat.
CDM-hankkeet tuottavat kuitenkin päästövähenemiä pienempään hintaan kuin JI-
hankkeet. Yksi JI- tai CDM-hankkeen tuottama päästövähenemä vastaa yhden hii-
lidioksiditonnin suuruista päästövähennystä. Alustavien arvioiden mukaan yhden
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päästövähenemän hankkiminen maksaa koeohjelmalle keskimäärin arviolta 5 euroa
mukaan lukien koeohjelmalle koituvat transaktiokustannukset. Hankkeen kehitteli-
jälle koituvia transaktiokustannuksia ei ole koeohjelman hankkeiden osalta arvioi-
tu.

Kokemusten karttuessa toimijoiden kyky kehittää ja hallinnoida JI- ja CDM-
hankkeita sekä hallita niihin liittyviä riskejä paranee, mikä todennäköisesti johtaa
myös transaktiokustannusten alenemiseen. Suomen koeohjelman osalta kokemus-
ten kertymisen mukanaan tuomat hyödyt ovat jo havaittavissa mm. uusien hank-
keiden lyhentyneinä valmisteluaikoina. Koeohjelman toiminnan mukana hankkei-
den toteuttamiseen vaadittava osaaminen ja hallinnolliset järjestelyt ovat kehitty-
neet niin Suomessa kuin isäntämaissakin.

Yhdessä kohti puhtaampaa kehitystä
Kioton pöytäkirja loi hankemekanismit, yhteistoteutuksen ja puhtaan kehityksen
mekanismin, edistämään ilmastopolitiikan kustannustehokkuutta sekä tukemaan
kestävän kehityksen toteutumista etenkin kehitysmaissa. Käytännössä hankemeka-
nismien käyttö on kuitenkin haastavaa ja aikaaviepää. Yksityiskohtaiset säännöt
tekevät JI- ja CDM-hankkeista tavanomaisia investointihankkeita monimutkaisem-
pia ja vähentävät niiden kustannustehokkuutta, mutta säännöt ovat kuitenkin vält-
tämättömiä hankemekanismien tuottamien hyötyjen takaamiseksi. Kokemusten
kertyessä hankkeiden toteuttaminen helpottuu, nopeutuu ja tehostuu. Suomen
CDM/JI -koeohjelman tähänastisten kokemusten valossa hankemekanismit vaikut-
tavat lupaavalta ja kustannustehokkaalta tavalta hillitä ilmastonmuutosta ja edistää
kestävää kehitystä.
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