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SISÄLTÖ
Päästöjä pitää vähentää 
radikaalisti, jotta hiilinieluilla 
on mitään mahdollisuuksia 
sitoa ilmakehästä riittävää 
määrää hiilidioksidia.
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Hiilidioksidiekvivalentti (CO2e, CO2-ekv.) on yk-

sikkö, jota käytetään kasvihuonekaasupäästöistä 

puhuttaessa. Se huomioi muutkin kasvihuone-

kaasut kuin hiilidioksidin muuttamalla niiden 

ilmastoa lämmittävän vaikutuksen yhteismitalli-

seksi hiilidioksidin tekemän vastaavan vaikutuk-

sen kanssa. Yleisin tapa ilmaista jonkin asian hii-

lijalanjälki on kertoa, kuinka monta painoyksikköä 

hiilidioksidia (esim. kg CO2e) sen tekeminen tai 

tuottaminen vastaa. 

Hiilikrediitti on kompensaatiojärjestelmän 

puitteissa myönnettävä päästövähennysyksikkö, 

joka edustaa yhden hiilidioksiditonnin suuruista 

hiilensidontaa. (Suomen ilmastopaneeli 2019)

Hiilineutraalius tarkoittaa yleisesti sitä, että 

tuotetaan vain sen verran hiilidioksidipäästöjä 

kuin niitä pystytään sitomaan. Toisin sanoen il-

makehästä tulee pystyä sitomaan saman verran 

hiilidioksidia kuin sinne on päästetty, hiilinielujen 

avulla ja hiilivarastoja kasvattamalla. Hiilineut-

raalius tulisi pyrkiä saavuttamaan ensisijaisesti 

päästövähennysten avulla. Monien asiantuntijoi-

den mukaan lopullisena päämääränä tulisi olla 

hiilinegatiivisuus, eli se, että ilmakehästä saadaan 

sidottua enemmän hiiltä kuin sinne päästetään. 

(Alhola, Judl, Norris & Seppälä 2015) 

Hiilinielu siirtää hiilensidonnassa ilmasta hiiltä 

hiilivarastoon. Nielu voi olla mikä tahansa proses-

si, toiminta tai mekanismi, joka sitoo kasvihuone-

kaasun, aerosolin tai kasvihuonekaasun esiasteen 

ilmakehästä. (EASAC European Academies’ Scien-

ce Advisory Council 2018; Tilastokeskus 2019)

Hiilivarasto tarkoittaa maaperää, kasvustoa tai 

vesistöä, joka sitoo ilmakehästä hiiltä osana hiilen 

luonnollista kiertokulkua. Hiilivarastolla tarkoite-

taan tätä maanpäälliseen ja -alaiseen kuolleeseen 

ja elävään biomassaan sitoutunutta hiilimäärää. 

Hiilinielut kasvattavat hiilivarastoa. Hiilivarastoja 

on sekä lyhytaikaisia (kuten alle 100-vuotta hiiltä 

varastoivat kasvit) että pitkäaikaisia (kuten maa-

perä). Ilmaston kannalta pitkäaikaiset ja pysyvät 

varastot ovat tärkeimpiä. Hiilivaraston koko voi 

muuttua esimerkiksi kasvin kasvaessa tai puuston 

vapauttaessa hiilidioksidia takaisin ilmakehään 

metsäpalon seurauksena. (Suomen ilmastopaneeli 

2019)

Kompensaatio tarkoittaa päästövähennysyksik-

köä, jonka toimija hankkii oman toiminta-alu-

eensa ulkopuolelta hyvittääkseen omasta toimin-

nastaan aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt. 

Yleisesti ajatellaan, että päästöjä tulee ensisijaises-

ti vähentää niin paljon kuin mahdollista: kompen-

soinnin tulisi olla viimeinen keino, ja vähennysten 

jälkeen jäljelle jäävien eli kompensoitavien pääs-

töjen määrän niin pieni kuin mahdollista. Päästö-

kompensaatiot kuuluvat Kioton ilmastosopimuk-

sessa sovittuihin mekanismeihin. Velvoittavien 

päästökompensaatioiden, joiden pohjalta esimer-

kiksi tiettyjä yrityksiä sitova päästökauppajärjes-

telmä on muodostettu, lisäksi markkinoille on tul-

lut paljon vapaaehtoisia kompensaatiopalveluita. 

Tässä selvityksessä keskitymme vapaaehtoiseen 

kompensointiin ja kyse on siitä, jollei muuta erik-

seen mainita. (Suomen ilmastopaneeli 2019)

Negatiivinen päästö eli poistuma on proses-

si, joka poistaa hiilidioksidia ilmakehästä (eng. 

Carbon Dioxide Removal, CDR). Kyse on päästö-

jen syntymisen vastakohdasta, mistä johtuu ni-

mitys ‘negatiivinen päästö’. Hiilidioksidin pois-

tumaprosesseja on pääasiallisesti kahdenlaisia: 

luonnollisia prosesseja sekä kemiallisia prosesse-

ja. Luonnollisilla prosesseilla poistetaan päästöjä 

ilmakehästä sitomalla hiiltä metsiin, maaperään 

ja muihin hiilinieluihin. Kemiallisilla prosesseilla 

sidotaan hiiltä suoraan ilmasta ja varastoidaan se 

muualle. (IPCC 2018)

Päästö tarkoittaa ilmastosta puhuttaessa kasvi-

huonekaasuja, joita ihmiskunta lisää kaiken aikaa 

ilmakehään. Ilmastoa lämmittävältä vaikutuksel-

taan merkittävin kaasu on hiilidioksidi (CO2), josta 

valtaosa on peräisin fossiilisten polttoaineiden, ku-

ten öljyn, kivihiilen ja maakaasun käytöstä. Muita 

kasvihuonekaasuja ovat mm. typpioksiduuli ja me-

taani. (Tilastokeskus 2019)

Päästövähennysyksikkö on mikä tahansa riit-

tävän hyvin määritelty, yhden hiilidiodioksidiek-

vivalenttitonnin (1 t CO2e) suuruinen päästövä-

hennystä edustava yksikkö. Näillä voidaan käydä 

kauppaa päästöjen hyvitysmielessä, niistä voi saa-

da yksikköhinnan ja niille voidaan kohdistaa tu-

kia. (Suomen ilmastopaneeli 2019)

PIENI SANASTO
Ilmastokriisi on aikamme suurimpia ja kiireel-

lisimpiä haasteita. Päästöjä on vähennettävä ra-

dikaalisti ja hiilinieluja kasvatettava kaikkial-

la ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen 

sopeutumiseksi. Yhteiskunnan muuttaminen hii-

lineutraaliksi ja nettopäästöjen nopea nollaus on 

ainoa vaihtoehto, jotta lämpeneminen voidaan ra-

jata puoleentoista celciusasteeseen (1,5 °C). 

Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) etsii ja ke-

hittää konkreettisia ja rohkeita keinoja hillitä il-

mastonmuutosta. Yksi tällainen keino on SLL:n 

vuonna 2018 lanseeraama soiden ennallistamis-

palvelu Hiilipörssi. Metsätalouskäyttöön soveltu-

mattomien ojitettujen soiden ennallistaminen on 

kustannustehokas keino suojella hiilivarastoja. 

Soiden ennallistamisella pyritään pitkällä aikavä-

lillä saavuttamaan merkittävät kokonaisvaltaiset 

hyödyt luonnon monimuotoisuuden, vesistöjen 

puhtauden ja ilmastovaikutusten näkökulmasta. 

Koneen Säätiön rahoittamassa ja Hiilipörssin 

toteuttamassa Etsimme tietä hiilineutraaliksi 

-hankkeessa selvitettiin kevään ja kesän 2019 ai-

kana yritysten ja kuntien näkemyksiä, toimia ja 

tavoitteita hiilineutraaliuteen liittyen. Minkälaisia 

ilmastotavoitteita yrityksillä ja kunnilla on? Mitä 

toimenpiteitä on jo tehty, ja mitä on suunnitteilla? 

Mitkä ovat keskeisimpiä haasteita ja mikä motivoi 

ilmastotyössä? Muun muassa näihin kysymyksiin 

lähdimme hakemaan vastauksia.  

Selvitys tuo yhteen puolueettomia asiantuntija-

näkemyksiä, yritysten ja kuntien kokemuksia sekä 

tosielämän esimerkkejä. Yritys- ja kuntaedustajien 

lisäksi haastattelimme myös asiantuntijatahoja, 

jotta voisimme paremmin viitoittaa matkaa kohti 

hiilineutraaliutta. Halusimme löytää yhteistä maa-

perää eri toimijoiden välillä toisinaan ristiriitoja ja 

vahvojakin tunteita herättävään aiheeseen. 

Haastatteluja tehtiin yhteensä 48: kuusitoista asi-

antuntijaa eri organisaatioista, 27  yritysedustajaa 

ja viittä edustajaa eri kunnista. Vastaajiksi pyrittiin 

valikoimaan mahdollisimman erikokoisia yrityk-

siä eri toimialoilta. Alan keskeiset asiantuntijaor-

ganisaatiot pyrittiin saamaan kattavasti mukaan, 

mutta valitettavasti kaikilta ei saatu vastausta. 

Yritys- ja kuntavastaajien lukumäärä on avokysy-

myksissä 32, tilastollisissa tuloksissa ja kaavioissa 

31 (yhden haastatellun vastausten puutteellisuu-

den vuoksi), asiantuntijakyselyssä molemmissa 

tapauksissa kuusitoista. Lisätietoa haastatteluis-

ta ja selvityksen toteutuksesta löytyy julkaisun 

liitteestä. 

TAUSTAA

Yritykset ja kunnat
• 27 yritystä ja viisi kuntaa, joilla  

 hiilineutraaliustavoitteita

• Vastaajien määrä: 32 

• Vastaajista naisia 60,5 %, miehiä 39,5 %

• Vastaajan titteli: johtaja, päällikkö tai  

 asiantuntija 

• Toimialat: julkinen sektori, elintarvike- 

 teollisuus, metsäteollisuus, energia- 

 teollisuus, matkailuala, kulutustuotteiden  

 valmistus ja myynti, palveluala

• Liikevaihto: 1 miljoona - 13 miljardia 

• Henkilöstömäärä: 10 – 57 000

• Toimialue: paikallinen kunta, kotimaa,  

 Eurooppa tai globaali 

Asiantuntijat
• Hiilineutraaliuden, ilmasto- ja  

 ympäristöpolitiikan, kompensaatioiden  

 ja ympäristövastuun asiantuntijoita eri  

 organisaatioista

• Vastaajien määrä: 16

• Vastaajista naisia 50 %, miehiä 50 % 

AINEISTO
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ILMASTO
KRIISISSÄ

Ihmisten toiminnalla on ollut viime vuosikym-

meninä huomattava vaikutus ilmaston lämpe-

nemiseen. Nykytiedon valossa näyttää siltä, että 

maapallon keskilämpötila tulee nousemaan useita 

vuosikymmeniä eteenpäin, vaikka kaikki ihmis-

kunnan aiheuttamat päästöt saataisiin lopetettua 

tänään. 

Valtioneuvosto on linjannut keväällä 2019, että 

Suomen pitää olla hiilineutraali vuoteen 2035 

mennessä – siis vain 16 vuoden kuluttua. Jotkin ta-

hot ovat esittäneet vieläkin kunnianhimoisempia 

tavoitteita. Tavoitteista huolimatta näyttää huoles-

tuttavasti siltä, että ihmiskunnalla on globaalisti 

suuria vaikeuksia saada päästöjen kasvu taitettua. 

Hallitsemattoman ilmastonmuutoksen uhka on 

kouriintuntuva. (Ilmastopaneeli 2014) 

IPCC:n ilmastoraportit pähkinänkuoressa
Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n ra-

portit ovat maailman merkittävimpiä ja perehty-

neimpiä yhteenvetoja maailmalla tuotetusta il-

mastotieteen tutkimuksesta. IPCC pyrkii tuomaan 

tieteellisesti tuotettua tietoa ilmastonmuutoksesta 

päätöksenteon tueksi. 

IPCC:n ilmastoraportti 2018.  Ilmaston lämpe-

nemisen seuraukset näkyvät jo nyt ympäri maa-

ilmaa esimerkiksi nousevan merenpinnan ja ää-

rimmäisten sääilmiöiden muodossa. Syksyllä 2018 

IPCC:n raportti ilmastonmuutoksesta lähetti vielä 

aiempaakin hälyttävämmän viestin ilmastonmuu-

toksen kiireellisyyden asteesta. Raportin mukaan 

seuraukset tulevat olemaan vielä moninaisempia 

ja laaja-alaisempia, mikäli lämpenemistä ei onnis-

tuta rajoittamaan enemmän kuin aiemmin on pi-

detty riittävänä. 

Aiemmin turvallisena lämpenemisen rajana pi-

detty kahden celciusasteen (2 °C) lämpeneminen 

saattaakin aiheuttaa katastrofaaliset seuraukset 

maapallolla: lämpenemisen rajoittaminen puo-

leentoista celsiusasteeseen (1,5 °C) toisi selkeitä 

etuja niin ihmisille kuin ekosysteemeillekin.

Syksyn 2018 raportti listasi useita ilmastonmuu-

toksen haitallisia vaikutuksia, jotka olisivat vältet-

tävissä, mikäli ilmaston lämpeneminen saataisiin 

rajattua 1,5 celsiusasteeseen kahden sijasta. Esi-

merkiksi vuonna 2100 merenpinta olisi noussut 

kymmenen senttiä vähemmän. Samoin Jäämeri 

sulaisi kesäaikaan kokonaan todennäköisesti vain 

noin kerran sadassa vuodessa. Kahdessa astees-

sa olisi todennäköistä, että Jäämeri sulaisi suun-

nilleen kerran vuosikymmenessä. Koralliriutat 

katoaisivat lähes kokonaan kahden asteen lämpe-

nemisen myötä. Maapallon lämmetessä vain 1,5 

celsiusastetta, riuttojen määrä sen sijaan vähenisi 

nykyisestä 70–90 prosenttia. Suorien hyötyjen li-

säksi lämpenemisen rajoittamisessa onnistumi-

nen antaisi ihmisille ja luonnolle enemmän aikaa 

sopeutua, ja olisi todennäköistä, että jotkin kriitti-

sistä kynnysarvoista jäisivät ylittymättä. 

Raportti esitteli myös keinoja ja polkuja lämpe-

nemisen rajoittamiseksi. Ilmaston lämpenemisen 

rajoittaminen vaatii nopeita, ennennäkemättömiä 

ja kauaskantoisia muutoksia kaikilla yhteiskunnan 

sektoreilla. Hyvä uutinen on ne, että monia tarvit-

tavista toimista toteutetaan jo jossain muodossaan 

ympäri maailmaa. Toimien tulisi kuitenkin laajen-

tua nopeasti ja merkittävästi. 

Raportin mukaan 1,5 celsiusasteen lämpenemi-

sen saavuttaminen vaatisi nopeita ja kauaskan-

toisia muutoksia maankäytössä, energiankäytös-

sä, teollisuudessa, rakennuksissa, liikenteessä ja 

kaupungeissa. Globaalien, ihmisten aiheuttamien 

päästöjen tulisi laskea 45 prosenttia vuoden 2010 

tasosta vuoteen 2030 mennessä. Nettonollapääs-

töihin tulisi päästä noin vuonna 2050. Hiilineut-

raalius on välivaihe, jonka jälkeen siirrytään hii-

linegatiivisuuteen, jolloin ihmisperäiset päästöt 

ovat ihmisperäisiä nieluja pienemmät.

Periaatteessa on mahdollista, että globaalin läm-

pötilan nousun annettaisiin väliaikaisesti ylittää 

1,5 celsiusasteen kehitys, kunhan nousu saataisiin 

rajattua jälleen alle 1,5 asteen ennen vuotta 2100. 

Se kuitenkin tarkoittaisi, että tulevaisuudessa ol-

taisiin huomattavan riippuvaisia uusista, vielä ke-

hitteillä olevista teknologioista ja keinoista, joiden 

avulla on tarkoitus saada poistettua hiilidioksidia 

ilmakehästä. Näiden teknologioiden tehokkuus 

on suuressa mittakaavassa kuitenkin vielä näyt-

tämättä, ja pahimmillaan ne saattavat aiheuttaa 

merkittäviä haittoja muille kestävän kehityksen 

tavoitteille. K
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vaatii nopeita ja kauaskantoisia 
muutoksia kaikilla yhteiskunnan 
sektoreilla.
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Päästökauppa ja kompensaatiomarkkinat 
pähkinänkuoressa
Päästövähennysyksiköitä eli kompensaatioita voi 

ostaa pääsääntöisesti kahdelta eri markkinalta: 

lain velvoittama päästökauppa tai vapaaehtoiset 

markkinat. 

Päästökauppajärjestelmä sai alkunsa Kioton il-

mastokokouksesta vuonna 1997. EU:ssa päästö-

kauppajärjestelmän tehtävänä on varmistaa, että 

EU:n päästökauppasektorien (teollisuus, energia ja 

Euroopan sisäinen lentoliikenne) toimialojen pääs-

töt pysyvät asetetun päästökaton rajoissa. Se kattaa 

yli 40 prosenttia koko EU:n päästöistä ja Suomessa 

hieman alle puolet maamme kaikista kasvihuone-

kaasupäästöistä. (TEM 2019) 

Suomen kansallinen päästökauppaviranomai-

nen on Energiavirasto. Päästökauppa on selkeästi 

suurempi markkina kuin vapaaehtoiset markkinat, 

joilla yksityishenkilöt, yritykset, kunnat tai valtiot 

voivat ostaa kompensaatioita. Ilmastopaneeli tote-

sikin vastikään, että erityisesti hiiilineutraalisuut-

ta tavoiteltaessa on niin kuntien, yritysten ja mui-

den organisaatioiden kuin yksityisten kansalaisten 

keskuudessa kasvavaa kiinnostusta kompensoida 

päästöjä erityisesti kotimaisissa päästövähennys-

kohteissa, oli kompensaatiossa kyse sitten päästöjen 

vähentämisestä tai nielujen kasvattamisesta. (Suo-

men ilmastopaneeli 2019)

Tässä selvityksessä pureudutaan vapaaehtoisuu-

teen perustuvaan ja sääntelemättömämpään kom-

pensaatiomarkkinaan, jonka tarjoajien ja ostajien 

oletetaan toimivan Suomessa. Vapaaehtoiset mark-

kinat ovat toistaiseksi huomattavasti lakisääteistä 

päästökauppaa pienemmät. Yksityishenkilöt, yri-

tykset, yhteisöt ja jopa valtiot voivat ostaa päästövä-

hennysyksiköitä markkinoilta hyvittääkseen oman 

toimintansa tai kulutuksensa päästöjä. Tuttu esi-

merkki vapaaehtoisista kompensaatioista ovat len-

tokompensaatiot, joita ostamalla lentomatkustajat 

ovat jo pitkään voineet vapaaehtoisesti hyvittää len-

tomatkastaan syntyneitä kasvihuonekaasupäästöjä. 

Päästövähennysyksiköitä vapaaehtoisilla kompen-

saatiomarkkinoilla tarjoavat niin kaupalliset toi-

mijat kuin voittoa tavoittelemattomat järjestötkin. 

Mekanismit ovat keskenään erilaisia ja myös pääs-

tövähennysyksiköiden hinnoissa ja laskutavoissa 

on eroa. (Hamrick & Gallant 2017) 

Maankäyttösektoria (LULUCF) koskeva EU:n 

asetus 2018/841 määrittelee, miten maankäytön, 

maankäytön muutoksen ja metsätalouden nielut ja 

päästöt otetaan huomioon EU:n ilmastotavoitteis-

sa. Maankäyttösektori vastaa Suomessa suuruu-

deltaan noin 20–50 prosenttia muiden sektoreiden 

vuosittaisista päästöistä, eli sillä on merkittävä roo-

li maamme päästö- ja nielutaseessa, etenkin kun 

verrataan EU:n keskiarvoon, noin 10 prosenttiin. 

Maankäytön hiilensidontaa voidaan laskentasään-

töjen rajoissa käyttää nieluyksikköinä päästökau-

pan ulkopuolisen taakanjakosektorin tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Suomessa tämä tarkoittaa vuo-

sina 2021-2030 jopa 4,5 miljoonaa tonnia CO2e. 

(MMM 2019)

Suomessa on ladattu suuria odotuksia peltojen, 

soiden ja metsien hiilineilujen kasvattamiselle ja 

näiden mahdolliselle käytölle muiden sektorien 

päästöjen kompensointiin. Eri sektoreiden välisten 

päästöjen suhteuttaminen toisiinsa pitää sisällään 

paitsi vahvoja kansallisia, myös merkittäviä talou-

dellisia intressejä. Luonnon oman hiilensidonnan 

kytkeminen teollisuuden haittojen “hyvittämi-

seen” voi olla metsävaltaisessa maassa houkutte-

leva, mutta kyseenalainen oikotie päästöjen las-

kennalliseen vähentämiseen. Ilmastopaneelin 

mukaan etenkin kotimaassa toteutettavien kom-

pensaatioiden sovellusalueille ja säännöille tar-

vitaankin nykyistä parempi tietopohja. (Suomen 

ilmastopaneeli 2019) 

Luonnon tuottamaa hiilensidontaa, joka tapah-

tuu automaattisesti, ilman ihmisen puuttumista 

asiaan, ei pidä laskea kompensaatioksi lainkaan. 

Vasta tilanteessa, jossa jollakin toimenpiteellä pa-

lautetaan muuten toimimaton luonnonprosessi tai 

luodaan se uuteen paikkaan ja samalla varmiste-

taan, että luonnon prosessi saa jatkaa pitkäkestoi-

sesti (vähintään 100 vuotta), voidaan näin tuotettu 

lisä hiilinieluun katsoa kompensaatioksi. Samoin 

hiilivaraston säilyttäminen tilanteessa, jossa nor-

maali toiminta vapauttaisi sen ilmakehään, voi-

daan katsoa kompensaatioksi.

IPCC:n maankäytön raportti 2019. IPCC:n ilmas-

toraporttia seurasi elokuussa 2019 toinen, ilmas-

tokriisiin olennaisesti liittyvä raportti, joka käsitte-

lee maankäyttöön ja metsiin liittyviä kysymyksiä. 

Tämä raportti osoittaa, että fossiilisten energian-

lähteiden käyttämisen lopettaminen ei riitä, vaan 

lisäksi vaaditaan perusteellisia muutoksia maan-

käyttöön. Esimerkiksi ruokajärjestelmän on muu-

tuttava ja hiilinieluja on lisättävä kiireellisesti, mi-

käli haluamme pitää maapallon keskilämpötilan ja 

muut ilmastonmuutoksen vaikutukset siedettävis-

sä rajoissa. 

Maankäytön raportti osoittaa, että ihminen voi 

omalla toiminnallaan oleellisesti vaikuttaa siihen, 

toimiiko maaperä päästölähteenä vai hiilinieluna. 

Ihmiskunnan käytössä on 72 % kaikesta sellaises-

ta maa-alasta, joka ei ole pysyvän jääpeitteen alla. 

Tähän maa-alaan kuuluvat niin metsät, viljelys-

maat, ruohikkoalueet kuin kosteikotkin. 

Maatalous, metsäteollisuus ja muu maankäyttö 

ovat vastuussa noin neljänneksestä kaikista maa-

ilman päästöistä. Välinpitämätön maankäyttö on 

toistaiseksi johtanut siihen, että maaperä on ku-

lunut ja köyhtynyt, biodiversiteetti on vähentynyt 

ja elintärkeät hiilivarastot kuten turvemaat ja sa-

demetsät ovat kutistuneet. Alle kuudessakymme-

nessä vuodessa kosteikkojen määrä on vähentynyt 

radikaalisti (jopa 70 %) samaan aikaan kuin aavi-

koituneiden alueiden määrä on kasvanut. 

Raportti listaa keskeisiksi maankäytön päästö-

jen vähentämiskeinoiksi mm. soiden ja turvemai-

den suojelun ja ennallistamisen, uusien metsien 

istuttamisen, lihansyönnin tuntuvan vähentämi-

sen, ruoan ja metsien kasvattamisen yhdistämi-

sen ja viljeltävien lajikkeiden monipuolistamisen.  

Raportti nostaa keskeisiksi käytännöiksi esimer-

kiksi resurssien tuhlaamisen lopettamisen, ruo-

kahävikin vähentämisen ja ympäristöystävällisten 

teknologioiden käyttöönoton. 

Ilmastonmuutos ja maankäytön kysymykset 

kulkevat käsi kädessä. Välinpitämätön maankäyt-

tö voi pahentaa ilmastonmuutosta. Ilmastonmuu-

toksen seurauksena yleistyneet ja pitkittyneet 

sään ääri-ilmiöt, kuten sateet, kuivuus, tuulisuus, 

lisääntyneet helleaallot ja merenpinnan nousu, 

vaikuttavat kaikki maaperän kykyyn varastoida 

hiiltä ja tuottaa satoa. Tämän seurauksena globaali 

ruokaturva kärsii, juomaveden määrä vähenee ja 

ekosysteemien hyvinvointi ja ihmisten terveys ovat 

vaakalaudalla. 

Maankäytön raportista poimittavissa oleva toi-

veikas viesti on, että metsittämällä uusia aluei-

ta ja muuttamalla viljelytapoja on mahdollista 

vähentää päästöjä ja lisätä hiilinieluja. Raportti 

osoittaa erittäin tarpeellisia toimia myös suoma-

laisten toimijoiden päästövähennystavoitteiden 

näkökulmasta. Maankäytön päästöt ja vastaavasti 

maaperään mahdollisesti muodostuvat nielut ovat 

tärkeässä roolissa päästötavoitteiden saavuttami-

sessa. Maankäytön kysymykset ovat tärkeitä myös 

kompensaatioiden näkökulmasta. 

Raportti kiinnittää huomiota myös siihen, että 

esitetyt ilmastotoimet saattavat olla merkittäväs-

tikin ristiriidassa muiden ympäristökysymys-

ten kanssa. Hyvä esimerkki tästä on bioenergia. 

Raportti korostaa, että energiaratkaisujen tulisi 

keskittyä ennen kaikkea uusiutuvan energian, 

esimerkiksi aurinko- ja tuulivoiman tuotannon 

lisäämiseen. Bioenergian lisääntyvä käyttö ei 

ole yksiselitteisesti kestävä ratkaisu fossiilisten 

polttoaineiden korvaamiseen, ja se onkin keino-

valikoimassa mukana vain paikallisella tasolla. 

Esimerkiksi puupeltojen lisääminen ja nopeas-

ti kasvavien energiakasvien viljely bioenergiaksi 

voi viedä tilaa maataloudelta ja vähentää luonnon 

monimuotoisuutta. 

IPCC:n jää- ja meriraportti 2019. Syksyllä 2019 

IPCC julkaisi myös raportin ilmastonmuutokses-

ta, jäästä ja valtameristä. Raportti kertoi hälyttäviä 

tuloksia siitä, että merten lämpeneminen on tup-

laantunut, merenpinnan nousuvauhti kasvanut 

2,5-kertaiseksi, ja jäätiköiden sulaminen on ai-

empaa nopeampaa. Koralliriutat ovat kärsineet ja 

kylmissä vesissä viihtyvät merenelävät pakenevat 

kohti napoja. 

Suomen olosuhteille huolestuttavia uutisia oli 

pohjoisen lumipeitteen pienentyminen sekä kyl-

myydestä riippuvaisten lajien sukupuuttouhka. 

Koko maapallolle suuria uhkakuvia luovat me-

renpinnan nousu, kalakantojen romahtaminen, 

tulvien lisääntyminen sekä pohjoisen pallonpuo-

liskon ikiroudan alla kytevä hiilivarasto, joka ilma-

kehään päästessään kiihdyttäisi entisestään maa-

pallon lämpenemistä. Raportti antaa myös toivoa: 

jos päästöjä leikataan määrätietoisesti, näihin ta-

pahtumakulkuihin voi vielä vaikuttaa, ja ilmaston 

lämpenemisen vaikutuksiin on mahdollisuuksia 

sopeutua. 

Ilmastotoimet saattavat 
olla ristiriidassa muiden 
ympäristökysymysten 
kanssa.
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MITEN
ILMASTOSTA 
PUHUTAAN

Haastattelemiemme asiantuntijoiden mukaan tär-

keimpiä ohjaavia tahoja ilmastotavoitteiden aset-

tamisessa ovat tiedeyhteisö, kansainväliset sopi-

mukset, kansainvälinen ilmastopaneeli (IPCC) ja 

EU sekä Suomessa eduskunta ja valtio. Yleistyviä 

teemoja ilmastokeskusteluissa ovat hiilineutraali-

us ja kompensaatiot. Suomen tuore hallitus kirjasi 

keväällä 2019 hallitusohjelmaan tavoitteen siitä, 

että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennes-

sä ja ajaa samaa tavoitetta myös EU-tasolla vuodel-

le 2050. 

Hiilineutraalius on kaikkien huulilla
Jotta Suomi voisi olla hiilineutraali vuonna 2035, 

tarvitaan toimia yhteiskunnan kaikilla sektoreil-

la. Monilla toimialoilla ja yhteiskunnan sektoreilla 

päästöistä on vaikeaa tai jopa mahdotonta hank-

kiutua kokonaan eroon. Näissäkin tilanteissa pääs-

töjen painaminen niin lähelle nollaa kuin mah-

dollista tulisi olla pääasiallisena tavoitteena. Jotta 

ilmaston lämpeneminen saataisiin rajattua IPCC:n 

raportin erittäin painokkaasti suosittelemaan 1,5 

celsiusasteeseen, ei ole mahdollista jäädä odottele-

maan, että välttämättömät päästövähennystoimet 

saadaan toteutettua joidenkin vuosien kuluessa 

vaan toimeen pitää tarttua heti. 

Yritysten hiilijalanjäljet ovat suhteessa varsin 

raskaita. Näiden jalanjälkien keventämiseen tarvi-

taan mittavia toimenpiteitä. Päästökompensaatiot, 

hiilidioksidin poistaminen ilmakehästä ja hiili-

nielujen lisääminen toimivat tähän yhtenä terve-

tulleena apuna. Kaikkia mahdollisia keinoja pitää 

hyödyntää. 

Kompensaatioiden villit markkinat
Hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen ja net-

topäästöjen nollaaminen edellyttää paitsi ilmas-

ton lämpenemistä hillitseviä päästövähennyksiä, 

myös hiilensidontaa esimerkiksi metsiin ja maape-

rään. Niinpä hiilidioksidia ilmakehästä poistavat 

kompensaatiohankkeet nousevat kiireellisiksi ja 

olennaisiksi toimenpiteiksi. On selvää, että kom-

pensaatiot eivät yksinään riitä ilmastonmuutoksen 

pysäyttämiseen, mutta ne ovat tarpeellisia täyden-

täviä toimia muiden toimien ohella. 

Erilaisia päästö- ja luontohyvitysohjelmia ja uu-

sia palveluntarjoajia on putkahdellut markkinoille 

tasaiseen tahtiin viime aikoina. Kompensaatio-

vaihtoehtoja on runsaasti ja niiden tarjoamista ei 

toistaiseksi juuri säännellä. Kompensaatio-ohjel-

mien tarjoamat keinot ja jopa laskentatavat eroavat 

toisistaan merkittävästikin. Yhteistä kaikille ohjel-

mille on kuitenkin perusajatus siitä, että päästöjä 

vähennetään tai estetään jossain toisaalla sama 

määrä, kuin omalla toiminnalla on aiheutettu. Osa 

ohjelmista on suunnattu selkeästi yrityksille, ku-

ten hiilidioksidin markkinapaikka Puro, ja osa taas 

yksityishenkilöille. Suomen luonnonsuojeluliiton 

Hiilipörssin lisäksi yksityishenkilöille tarjottavista 

palveluista monelle tuttu lienee Luonnonperintö-

säätiön tarjoama mahdollisuus ostaa pala suoma-

laista ikimetsää. Jotkin palvelut asettuvat suoraan 

kuluttajarajapintaan. Tutuimpia esimerkkejä näis-

tä lienevät lentoyhtiöiden lipun oston yhteydessä 

tarjoamat kompensointimahdollisuudet tai Com-

pensate, joka mahdollistaa ostoksen ilmastohy-

vityksen maksutapahtuman yhteydessä. Erilaisia 

kompensaatio-ohjelmia ja -keinoja tarkastellaan 

tarkemmin omassa alaluvussaan. 

Luontohaittojen hyvittämistä (kompensoimis-

ta) on aiemmin käsitelty pääasiassa erilaisten inf-

rahankkeiden ja luonnonvarojen hyödyntämisen 

yhteydessä, mutta yksityissektorin kompensointi-

toimet omien päästöjensä hyvittämiseksi ovat jää-

neet toistaiseksi jokseenkin paitsioon. Yksityissek-

torin omien päästöjensä hyvittämiseen hankkimat 

vapaaehtoiset kompensaatiot voivat olla erittäin 

keskeinen lisäkeino ilmastotavoitteiden saavutta-

misessa, mutta niistä on tehty vain vähän aiempaa 

kokoavaa tutkimusta. Kompensaatioista tehtäväl-

le tutkimukselle onkin selkeä tarve. Tästä kertoo 

myös se, että jotkut tämän selvityksen haastatte-

luun pyydetyistä alan asiantuntijoista kieltäytyivät 

sillä perusteella, ettei heillä ole riittävän syvällistä 

osaamista kompensaatiokentästä tai yksityissekto-

rin roolista ilmastotalkoissa. 

Toiminnasta aiheutuvat 
päästöt ovat yhtä suuret kuin 
toimijan saavuttamat hiili-
nielut tai negatiiviset päästöt.

Päästöt ja nielut ovat 
tasapainossa.

Hiilidioksidipäästöjen 
nettovaikutus on nolla.

HIILINEUTRAALIUS

K
u

va
: J

or
m

a 
L

eh
ti

 /
 V

as
ta

va
lo



14 15

Yritykset, kunnat ja asiantuntijat 
yhteisen kriisin äärellä
Ilmastokriisin vakavuus ja nopean toiminnan tar-

ve oli laajasti tiedossa kaikissa tämän selvityksen 

vastaajaryhmissä. Yritysten, kuntien vastaajista 

sekä asiantuntijoista suurin osa oli vahvasti samaa 

mieltä väitteestä, että tilanne ilmastonmuutoksen 

suhteen on erittäin kriittinen. Vielä suurempi osa 

vastaajista oli sitä mieltä, että toimet ilmastonmuu-

toksen hillitsemiseksi ovat erittäin kiireellisiä. Tu-

los ei sinänsä yllätä, kun vastaajina ovat alan asian-

tuntijat ja monet valveutuneet yritykset ja kunnat 

(kuva 1). 

Yritysten ja kuntien aineistossa tuli esiin laaja 

kokoelma suoria riskejä ja uhkia, joita ilmaston-

muutos aiheuttaa. Riskeinä omalle toiminnalle 

nähdään esimerkiksi globaalin logistiikan ja toimi-

tusketjujen haasteet sekä toimitusvarmuus, talvien 

ja lumiajan lyhentyminen, raaka-aineiden saata-

vuus ja hintojen nousu, lainsäädännön kiristymi-

nen sekä kuluttajien asenteiden muutokset. Näiden 

lisäksi yritysten toimintaan vaikuttavat moninaiset 

fyysiset uhat kuten helteet, rankkasateet, metsäpa-

lot, myrskyt, tulvat, kuivuudet ja tuholaiset. 

Yritykset ja kunnat tarvitsevat toimiakseen va-

kaan toimintaympäristön ja yhteiskuntajärjestyk-

sen. Ilmaston lämpenemisen uhat voivat olla joil-

lekin toimijoille hyvin suoria ja jopa fyysisiä kuten 

myrskyt. Suurimmat riskit ja uhkakuvat muodos-

tuvat kuitenkin siitä skenaariosta, että ilmaston-

muutos rapauttaa yhteiskuntajärjestyksen ja sen 

mukaiset toimintaedellytykset. Vastaajat kuvasivat 

epäsuorina vaikutuksina mm. hallitsemattoman 

väestöliikkeen, saastumisen, luonnon monimuo-

toisuuden köyhtymisen, eriarvoistumisen kasva-

misen, vedenpinnan kohoamisen ja talousjärjes-

telmän vakauden ja mahdollisen taantuman.  

jatkuvan kasvatuksen menetelmällä, lisäämällä 

luonnonvaraisen metsän määrää ja ylipäätään 

metsänkäsittelymenetelmiä parantamalla kasva-

tettaisiin metsien hiilinielua ja turvattaisiin sen 

säilyminen mm. metsäpaloilta ja -tuhoilta. Esi-

merkkinä hiilinielua kasvattavasta käytännöstä 

nostettiin nopeakasvuisen metsän istuttaminen 

puuttomille joutomaille.

Muina hiilinieluina asiantuntijat nostivat esiin 

suot ja maaperän. Soiden merkitystä hiilinieluna 

voitaisiin lisätä lopettamalla soiden raivaukset 

sekä poistamalla turvemaiden ojitukset eli soita 

ennallistamalla. Maataloudessa maaperän hii-

lensidontaa voi asiantuntijoiden mukaan edistää 

käyttämällä hiilensidontaa tukevia viljelymenetel-

miä ja -kiertoja. 

Asiantuntijoilta kysyttiin myös, mikä on yritys-

ten ja kuntien rooli hiilinielujen kasvattamisessa: 

potentiaalisesti rooli on voi olla merkittäväkin. Jot-

ta yritysten rooli ei jäisi vapaaehtoisuuden ja oman 

toiminnan kompensoinnin varaan, peräänkuulu-

tettiin oikeanlaisia taloudellisia insentiivejä. Yri-

tykset nähtiin hiilinielujen kasvattamisessa paitsi 

rahoittajina ja hyvinä yrityskansalaisina, myös 

edelläkävijöinä ja muutosajureina:

• Vastuullisilla yrityksillä suuretkin mahdollisuudet 

joko omassa toiminnassaan tai kompensaatioina.

• Osoittaa edelläkävijyyttä ja luoda painetta raken- 

teellisille ratkaisuille.

• Rooli voi olla merkittävä rahoittajana ja mahdol- 

listajana.

Kuntien roolista asiantuntijat vastasivat seuraa- 

vasti:

• Kuntien rooli on merkittävä etenkin siksi, että 

kunnat ovat merkittäviä maa-alueiden käyttäjiä.

• Kuntametsillä hyvin suuri potentiaali.

• Oman kunnan maakäyttö ensisijaisesti: minne ra-

kennetaan, miten käsitellään omia maa-alueita ja 

metsiä. Suojelu ja ennallistaminen korostuvat oman 

kunnan alueella. Alueen elinkeinorakenteeseen voi-

daan vaikuttaa kaavoituksella.

• Vaikuttaminen vastuulliseen maankäyttöön, 

informaatio-ohjaus ja omista maa-alueista 

huolehtiminen.

Muutama asiantuntija kommentoi myös, että  

valtiolla on merkittävä, ehkä jopa kuntia suurempi,  

rooli hiilinielujen suojaamisessa ja kasvattami- 

sessa.

Hiilinielut Suomessa
Asiantuntijat olivat selkeästi sitä mieltä, että hiili-

nieluilla on tärkeä merkitys ilmastonmuutoksen 

hillitsemisessä (kuva 2). Asiantuntijoiden mukaan 

Suomen tärkeimmät luonnolliset hiilinielut ovat 

maaperä, vesistöt, metsät ja suot. Suomen hiilinie-

luja voitaisiin kasvattaa biomassaa säilyttämäl-

lä ja kasvattamalla sekä tukemalla luonnollista 

hiilensidontaa. 

Metsien osalta asiantuntijat kuvasivat, että met-

sittämällä, hakkuiden kiertoaikaa pidentämällä, 

Suomen tärkeimmät 
luonnolliset hiilinielut 
ovat maaperä, vesistöt, 
metsät ja suot. 

On toissijainen asia, mitä 
ilmastonmuutos tarkoittaa 
yritykselle. Ihmiskunnan 
kannalta kysymys on 
erittäin kriittinen.

Kuva 2: Hiilinieluilla on tärkeä merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.Kuva 1: Ilmastonmuutoksen hillittävyys ja tilanteen kriittisyys
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HIILINEUTRAALI 
TULEVAISUUS?

Hiilineutraalius viittaa yksinkertaisimmillaan sii-

hen, että tarkasteltava toimintojen kokonaisuus 

aiheuttaa vain sen verran hiilidioksidipäästöjä, 

kuin niitä pystytään tietyllä ajanjaksolla sitomaan. 

Tarkasteltava ajanjakso on tyypillisesti yksi vuosi, 

sillä päästötiedot raportoidaan usein vuosittain. 

(Ilmastopaneeli 2014)

Hiilineutraalius-käsitteen täsmällinen määritte-

ly ja selkeyttäminen on erittäin tärkeää väärinym-

märrysten välttämiseksi, viherpesun ehkäisemi-

seksi ja eri toimijoiden ilmastotyön vertailtavuuden 

lisäämiseksi, korostavat Suomen ilmastopaneelin 

tutkijat raportissaan (2019).  Toistaiseksi hiilineut-

raalius on voinut yhteydestä ja toimijasta riippuen 

tarkoittaa hyvinkin erilaisia asioita. Ilmastopa-

neelin tutkijat määrittelevät hiilineutraaliuden 

”tilaksi, jossa ihmistoiminnan aiheuttamien kas-

vihuonekaasupäästöjen nettopäästöt hiilidioksidi-

ekvivalentteina ovat nolla määrätyllä ajanjaksolla”. 

(Ilmastopaneeli 2019)

Hiilineutraalius tulkitaan eri tavoin riippuen 

siitä, mistä näkökulmasta sitä tarkastellaan. Myös 

laskentatavat vaihtelevat. Esimerkiksi valtion ta-

solla vähennystavoitteet koskettavat ennen muu-

ta valtion rajojen sisällä tapahtuvia kasvihuone-

kaasupäästöjä. Kuntatasolla hiilineutraaliuden 

tavoittelu voi kohdistua joko ainoastaan kunnan 

omiin toimintoihin tai koko kunta-alueen päästö-

jen vähentämiseen. Erityisesti kunta- ja valtiota-

solla eroja syntyy myös siitä, lasketaanko päästöt 

tuotantoperäisesti vai käytetäänkö kulutuslähtöis-

tä laskentatapaa. Pääasiassa sekä kunnat että val-

tiot laskevat tuotantoperäisiä päästöjä. Juuri näistä 

erilaisista laskentatavoista ja tulkinnoista johtuen 

on tärkeää määritellä, mitä hiilineutraaliudella 

tarkoitetaan ja pyrkiä löytämään käsitteelle yhtei-

nen tulkinta. 

Kaikissa haastateltavien ryhmissä hiilineutraa-

liuden käsite tunnettiin verrattain hyvin ja asian-

tuntijoiden ja yritysten määritelmät olivat lähellä 

toisiaan. Yritykset laskevat mukaan vaihtelevalla 

laajuudella päästöjä tuotantoketjustaan. Keskei-

sin ero julkiseen sektoriin verrattuna syntyi siitä, 

että yrityksillä on taipumusta rajata hiilineutraa-

lius koskemaan vain tiettyä osaa toiminnastaan ja 

toimitusketjustaan. 

Jokaista tarvitaan hiilineutraaliuden 
rakentamisessa
Ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii ennen-

näkemättömän laajoja toimia kaikilla yhteiskun-

nan eri sektoreilla. Sitran vuonna 2018 teettämässä 

selvityksessä todettiin, että suurella osalla Suomen 

kunnista on kunnianhimoisemmat ilmastotavoit-

teet kuin Suomen valtiolla. Näin ollen kunnat voi-

vat toimia suunnannäyttäjinä kansallisessa ilmas-

topolitiikassa. Kuntien ilmastotyön kunnianhimo 

on samaisen selvityksen mukaan myös noussut 

merkittävästi kuluneiden vuosien aikana. (Sitra 

2018)

Yksityisen sektorin roolia ilmastonmuutoksen 

vastaisessa työssä on aika ajoin vähätelty – osin pe-

rusteettomasti. Vaikka valtioiden lainsäädännölli-

nen rooli on eittämättä merkityksellinen hiilineut-

raaliustyössä, myös yksityissektorin toimilla on 

keskeinen rooli. Yksityisen sektorin päästövähen-

nyksiin ja -hyvityksiin liittyy suurta potentiaalia, 

kuten useat tutkijat ovat todenneet (Farber 2018).  

Esimerkiksi Yhdysvalloissa monet yritykset sitou-

tuivat tiukkoihin Pariisin sopimuksen mukaisiin 

ilmastotavoitteisiin ja -toimiin, kun liittovaltio itse 

päätti vetäytyä niistä.

100 %:n tavoitteena on 
pienentää hiilijalanjälkeä.

94 %:lla vastaajista on 
asetettu ilmastotavoitteita.

97 % pystyy kuvailemaan 
toimintansa merkittävimmät 
päästölähteet.

YRITYSTEN JA KUNTIEN 
ILMASTOTAVOITTEET
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Kunnianhimoiset kunnat. 50 suurinta kuntaa kat-

taa kolmanneksen Suomen päästöistä ja puolet lii-

kenteen päästöistä. Kuntien päästöistä 75% syntyy 

liikenteestä ja lämmityksestä. Kuntien väliset erot 

ovat luonnollisesti suuria ja selittyvät isoilta osin 

kuntien pinta-alan, väkimäärän, asukastiheyden 

ja elinkeinorakenteen pohjalta. 

Kuntien rooli polulla kohti hiilineutraaliutta on 

Sitran (2018) mukaan merkittävä ja kunnat ete-

nevät hiilineutraaliustavoitteissaan suhteellisen 

nopeasti: Suunnitelmien mukaan vuonna 2030 yli 

neljännes suomalaisista asuu hiilineutraaleissa 

kunnissa ja vuonna 2040 jo lähes puolet. Jos 50 suu-

rinta kuntaa onnistuvat kunnianhimoisten päästö-

tavoitteidensa toteuttamisessa, vuoteen 2035 men-

nessä maamme päästöt pienentyvät kuudesosalla 

verrattuna vuoteen 2015. On hyvä huomata, että 

ilmastotyö etenee kunnissa hyvin eri tahdissa, ja 

osalla Suomen kunnista ei ole vielä käytännössä 

lainkaan ilmastotavoitteita. (Sitra 2018) 

Sitran teettämässä tutkimuksessa havaittiin, 

että sähkönkulutukseen liittyvät kuntien päästöt 

ovat viime vuosina alentuneet merkittävästi, mikä 

johtuu markkinasähkön päästökertoimen pienen-

tymisestä. Päästökertoimen alenemista selittää 

uusiutuvan energian käytön lisääntyminen. Sen 

sijaan suurissa kaupungeissa kaukolämpö puhdis-

tuu verrattain hitaasti ja kivihiiltä käytetään edel-

leen runsaasti. Liikenteen päästöt taas alenevat 

suurissa kaupungeissa pieniä nopeammin. (Sitra 

2018) 

Kuntien ilmastotyön taso on Suomessa pää-

asiassa melko kunnianhimoinen. Ilmastotavoit-

teisiin pääseminen vaatii kunnilta investointeja 

muun muassa päästöttömään lämmöntuotantoon 

ja liikenteen päästöjen vähentämiseen. Toisaalta 

kunnat tarvitsevat vetoapua myös valtiotasolta. 

On hyvä huomata, että kunnalla ei ole suoraa vai-

kutusmahdollisuutta merkittävään osaan niis-

tä päästöistä, joita sen ilmastopolitiikka kattaa. 

Kaupungit ja kunnat eivät suoraan voi vaikuttaa 

suhteelliseen suureen osaan tavoitteidensa piiriin 

kuuluvista päästöistä, joten ne tarvitsevat tavoittei-

den saavuttamiseksi tukea esimerkiksi valtiotason 

politiikasta ja lainsäädännöstä. Kuntien alueella 

syntyy paljon myös sellaisia päästöjä, joita ei huo-

mioida ilmastostrategioissa. Nämä päästöt synty-

vät kuntalaisten kulutuksesta, ja ne on jätetty las-

kennan ja ilmastostrategioiden ulkopuolelle usein 

laskenta- ja rajaussyistä. (Sitra 2018)

Kunnalla ei ole suoraa 
vaikutusmahdollisuutta 
merkittävään osaan niistä 
päästöistä, joita sen 
ilmastopolitiikka 
kattaa.

Yritykset pyrkivät myös vastaamaan kuluttajien 

kysyntään. Finnwatchin tutkimuksen (2019) mu-

kaan 74 prosenttia suomalaisista haluaa yrityksiltä 

ilmastotoimia, ja selkeä  enemmistö (65 %) suo-

malaisista on valmis muuttamaan omia kulutus-

tottumuksiaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 

Yritysten omista ilmastotavoitteista haastateltavat 

kertoivat seuraavasti:

• Oman hiilijalanjäljen pienentäminen ja toisaalta 

vaikuttajarooli: lisätä myös ison yleisön tietoisuutta 

ympäristöstä ja ilmastosta.

• Vähentää päästöjä kaikilla sektoreilla ja päästä 

hiilineutraaliksi ja jopa enemmän.

• Päästövähennystavoitteet 2030 mennessä: omasta 

toiminnasta –60%.

• Hiilineutraali 2030.

• Oman toiminnan hiilineutraaliksi saattaminen 

nopeammin kuin Suomen tai EU:n politiikat  

edellyttävät. Asiakkaiden kasvihuonekaasupäästö-

jen vähentäminen 20 miljoonalla tonnilla vuodessa 

vuoteen 2030 mennessä.

Ilmastotavoitteisiin pääsemisessä yritykset kai-

paavat myös tukea. Suurin tarve koettiin olevan 

asiantuntijapalveluille (58% vastaajista)  sekä kom-

pensaatiopalveluille (55%). Yli puolet vastaajista 

toivoi avuksi myös hiilijalanjälkilaskureita ja -pal-

veluja (kuva 3). 

Monet kunnat ovat viime vuosina sitoutuneet hii-

lineutraaliuden tavoitteluun omien päästöjensä 

osalta. Haasteellista on kuitenkin se, että hiilineut-

raaliudelle ei ole kuntatasolla asetettu virallista 

määritelmää. Kysymys onkin usein siitä, mitkä 

päästöt jyvitetään kuuluvaksi kunnalle. 

Kunnat määrittelevätkin hiilineutraaliuden eri 

tavoin. Yleisin kuntien käyttämä määritelmä hii-

lineutraaliustavoitteen yhteydessä on pyrkimys 

vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia 

kunnan omilla toimilla vuoden 1990 tasoon ver-

rattuna ja kompensoida jäljelle jäävä 20 prosenttia 

päästöistä. Tässäkin on kuitenkin eroja: kompen-

soitavaksi jäävien päästöjen määrä vaihtelee 20 ja 

40 prosentin välillä ja myös perusvuodet vaihtele-

vat. Osa kunnista myös hyväksyy alueen metsien 

hiilinielujen käytön laskennallisena päästökom-

pensaationa, mikä vaikuttaa sekä tavoitteisiin että 

toimenpiteisiin. (Sitra 2018)

Tasaisesti kehittyvä yrityskenttä. Haastattele-

mamme asiantuntijat pitivät yksityisen sektorin 

ilmastotyön roolia tärkeänä koko yhteiskunnan 

ilmastotyössä. Yritysten tavoitteellinen vastuulli-

suustyö onkin viime vuosina yleistynyt ja kehitty-

nyt tasaisesti. Osalle yrityksistä juuri ilmastotyö on 

yritysvastuun kärki. 

Kuva 3: Yritykset kaipaavat tukea ilmastotavoitteisiin pääsemisessä Yritykset ja kunnat

Asiantuntijat
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Asiantuntijapalvelut

Kompensaatiopalvelut

Hiilijalanjälkilaskurit ja -palvelut

Soveltuvat työkalut ja järjestelmät

Yhteistyökumppanuudet

Ilmastoystävälliset tuotteet

Koulutukset

Asiantuntijatukea viestintään

58%

55%
56%

52%
56%

45%

36%

19%

13%

10%

38%

63%

56%

25%

81%

81%
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Päästöjen sovellusalat kuntien ja yritysten 
päästölaskennassa
Kuntien päästölaskenta voidaan jakaa neljään so-

vellusalaan (Scopet 1-4). Näistä ensimmäinen si-

sältää kaikki kunta-alueen suorat päästöt, tuotan-

toon perustuen. Toinen sovellusala kattaa energian 

käytöstä ja tuotannosta aiheutuvat epäsuorat pääs-

töt, ja kolmas sovellusala kaikki muut epäsuorat 

päästöt. Kompensaatiot luokitellaan tässä lasku-

tavassa neljänneksi sovellusalaksi: jollei päästöjä 

saada muuten nollaan, voivat kunta tai sen alueella 

olevat toimijat kompensoida päästöt alueen ulko-

puolella tuotetuilla päästövähennyksillä. (Ilmasto-

paneeli 2014 Defranin 2009 pohjalta.)

Myös yritysten polku hiilineutraaliuteen nou-

dattaa yksinkertaistettuna Defranin (2009) kuvaa-

mia sovellusaloja (Scopet 1-4):

Yritykset ovat hyvin erilaisia ja erikokoisia eri toi-

mialoilla. Hiilineutraaliuden saavuttaminen voi 

olla toisille yrityksille huomattavasti luontevam-

paa ja jopa helpompaa kuin toisille. Tämä kävi 

ilmi myös selvityksessämme. Erityisen keskeisinä 

tekijöinä näyttäytyivät paitsi yrityksen koko ja toi-

miala, myös sen toimitusketjun ja markkinoiden 

kansainvälisyys.

Kolmannen sovellusalan (Scope 3) koko ja määrit-

tely vaihtelevat jonkin verran yrityksittäin. Yrityk-

sen muut epäsuorat päästöt sisältävät esimerkiksi 

kaikki raaka-ainehankinnat sekä tuotannon ja pal-

velujen alihankinnan, mikä tarkoittaa, että tämä 

sovellusala määrittää merkittävästi, kuinka helppoa 

(laskennallisen) hiilineutraaliuden saavuttaminen 

yritykselle on. Kokonaispäästöt voivat esimerkiksi 

elintarvikealalla näyttäytyä hyvin erilaisina riip-

puen siitä, onko raaka-aineiden tuotanto mukana 

vai ei. Kolmas sovellusala tulisi muodostaa siten, 

että päästölaskenta kattaa toiminnan hiilijalanjäl-

jen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Toisin 

sanoen sovellusalojen 1-3 tulisi kattaa yrityksen tar-

joaman tuotteen tai palvelun elinkaaripäästöt koko-

naisuudessaan. (Suomen ilmastopaneeli 2014) 

Yritysten hiilijalanjälki pyrkii ottamaan huo-

mioon toiminnan, tuotteen tai palvelun elinkaa-

ren aikana syntyvät kasvihuonekaasupäästöt yli 

maiden rajojen. Yritysten tuotteiden ja palveluiden 

hiilijalanjälki arvioidaan elinkaariarviointimene-

telmällä, jonka toteuttamiseen on olemassa kan-

sainvälisiä standardeja kuten ISO 14040–14044 ja 

toteutusohjeita. Standardi ISO 14067 on tarkoitettu 

juuri hiilijalanjäljen laskentaan. Ilmastopaneelin 

kartoituksen mukaan yritysten motiivit tuotteiden 

ja palveluiden hiilijalanjäljen laskentaan perustuvat 

suurelta osin asiakkaiden toiveisiin, odotuksiin ja 

vaatimuksiin. Asiakaskunnassa on nähtävissä kas-

vavaa kiinnostusta tehdä kauppaa yritysten kanssa, 

jotka toimivat vastuullisesti ja ovat huomioineet il-

mastoasiat toiminnassaan. (Suomen ilmastopaneeli 

2014 ja 2019)

Hiilijalanjälkilaskennan tavat vaihtelevat
Toistaiseksi tilanne on pitkälti se, että kunnat ja 

yritykset voivat julistaa olevansa hiilineutraaleja 

ilman varsinaista ulkopuolista arviointia. Ei ole ol-

lut olemassa yhtenäisiä, kansallisia laskentatapoja 

ja standardeja sille, kenelle mitkäkin päästöt jyvi-

tetään. Haastattelujen edetessä saimme huomata, 

että monet yritykset rajaavat hiilijalanjälkilasken-

nan itselleen edullisella tavalla. 

Useampi vastaaja ilmoitti, että pidemmällä toimi-

tusketjussa syntyneitä päästöjä ei ole huomioitu 

omassa päästölaskennassa. Vastaavasti myös-

kään tuotteen elinkaaren loppupään päästöjä ei 

ollut laskettu mukaan omiin päästöihin. Tämä 

selittyy osaltaan sillä, että vain harva yritys oli 

laskenut erikseen tiettyjen tuotteiden hiilijalan-

jälkeä ja elinkaaripäästöjä. Tietojen saaminen eri 

tavarantoimittajilta ja alihankkijoilta voi olla hy-

vinkin haastavaa tai tiedot ovat epäluotettavia, 

jolloin niiden sisällyttäminen laskentaan ei ole 

mielekästä. Hiilijalanjälkilaskennan huolellisem-

pi toteutus paradoksaalisesti usein “rankaisee” 

yritystä suuremmalla hiilijalanjäljellä - jos tietoja 

ei ole saatavilla, päästöt jäävät laskennasta pois ja 

kokonaishiilijalanjälki viimeisen rivin alla näkyy 

pienempänä.  

Myös laskennan epäjohdonmukaisuus eri toimi-

joiden välillä vaikeuttaa tulosten vertailua ja han-

kaloittaa esimerkiksi tiedostavan kuluttajan ase-

maa. Mikäli yritys päättää olla laskematta muita 

arvoketjun päästöjä osaksi hiilijalanjälkeään, tulisi 

sen panostaa siihen, että se vaatii toimittajiltaan 

ilmastoystävällistä toimintaa, omien päästöjensä 

laskentaa ja mahdollisesti kompensaatiota. Tiedon 

puutteen ei tarvitse estää toimintaa. Jalanjäljen mi-

nimoinnin rinnalla yritysten tulisi pyrkiä vahvista-

maan kädenjälkeään, eli tarjota mahdollisimman 

ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita ja lisä-

tä asiakkaidensa tietoutta ilmastokysymyksistä. 

Ilmastopaneeli on suositellut (2014), että hiili-

neutraaliutta tavoitteleva yritys perustaa lasken-

tansa ISO-standardin ohjeisiin. Hiilijalanjälkilas-

kennan voi yritys tai kunta tehdä itsenäisesti tai 

yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Palveluita 

hiilijalanjäljen laskentaan tarjoavat lukuisat yksi-

tyisyritykset sekä mm. VTT, LUKE, Syke ja yliopis-

tot. Tarjolla on myös avoimia laskureita, joita muu-

tamat vastaajat kertovat hyödyntävänsä.  

Moni vastaaja kertoi perustavansa hiilijalanjäl-

kilaskennan GHG-protokollaan (myös kasvihuo-

nekaasu/KHK-protokolla). GHG-protokolla tarjoaa 

avoimen ja kansainvälisen standardin hiilijalan-

jäljen laskentaan ja raportointiin a) yrityksille ja 

muille yhteisöille ja b) kaupungeille. Protokollan 

taustalla ovat World Resources Institute (WRI) ja 

the World Business Council for Sustainable Deve-

lopment (WBCSD) sekä heidän yli 20 vuoden yh-

teistyö valtioiden, etujärjestöjen, kolmannen sek-

torin, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. 

Standardin lisäksi GHG-protokolla tarjoaa oppaita, 

työkaluja ja koulutusta päästölaskentaan ja pääs-

töjen vähentämiseksi. (Greenhouse Gas Protocol 

2019)

Scope 1 
Suorat päästöt
Yrityksen tuottamat suorat päästöt, 

kuten omien kiinteistöjen ja ajoneuvojen 

aiheuttamat päästöt 

Scope 2
Epäsuorat energiaperäiset päästöt
Ostoenergian, esim. sähkö ja kaukolämpö, 

tuotannosta aiheutuneet päästöt 

Scope 3
Muut epäsuorat päästöt
Muut epäsuorat päästöt, joihin voidaan 

vaikuttaa, kaikissa arvoketjun vaiheissa. 

Esim. raaka-aineiden valmistus, kuljetus-

palvelut, työmatkaliikenne. 

Scope 4
Kompensoidut päästöt
Hankitut päästövähennysyksiköt. 

Hiilineutraaliudessa kompensoidaan 

kaikki päästöt, joita ei voida vähentää 

(Scopet 1-3) 

SCOPET

Kuva 4: Päästölaskennan sovellusalat ja kompensaatiot

Kasvihuonekaasut:
CO2 , N2O, CH4 , HFC:t , PFC:t , SF6

SCOPE 1
Tuotannon 
suorat päästöt

SCOPE 2

Tuotannon epäsuorat päästöt 
(esim. sähkö ja lämpö)

SCOPE 3

Muut epäsuorat päästöt
(esim. raaka-aineet, 
pakkaukset, jätteet, 
logistiikka)

SCOPE 4
Kompensaatiot 
ja hiilinielut
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Kuva 5: Yritysten esteitä päästöjen vähentämiselle ja hiilineutraaliudelle Yritykset ja kunnat

Asiantuntijat
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Yritysten ilmastotoimet ja 
keskeisimmät esteet
Selvitykseen osallistuneet yritykset edustavat 

useita eri toimialoja, kokoluokkia ja toimialueita. 

Eroista huolimatta yritysten näkemykset merkittä-

vimmistä päästölähteistä olivat samansuuntaisia: 

energiantuotanto- ja -kulutus (sähkö, lämpö, polt-

toaineet), logistiikka, liikkuminen, raaka-aineiden 

käyttö, alkutuotanto, kemikaalit, vedenkulutus- ja 

käsittely ja maankäyttö. 

Kuvaillessaan keinoja saavuttaa ilmastotavoit-

teensa vastaajat käyttivät monipuolisesti resurssi-

tehokkuutta kuvaavia termejä: optimointi, säästä-

minen, minimointi, tehostaminen, pienentäminen 

ja niukkuus. Investointeja kerrottiin tehtävän mm. 

oman energiatuotannon lisäämiseen, uusiutu-

van energian käyttöönottoon ja uudenlaisiin 

ratkaisuihin.

Haastattelemamme yritykset ja kunnat listasivat 

hyvin laajan ja monipuolisen kirjon toimenpiteitä, 

joilla he pyrkivät pääsemään ilmastotavoitteisiin-

sa, kuten esimerkiksi:

• Energiatehokkuuden parantaminen

• Uusiutuvan energian käyttö

 • Uusiutuva sähkö

 • Maalämpö

 • Uusiutuva kaukolämpö

 • Biopolttoaineet

• Logistiikan optimointi

• Digitalisaation hyödyntäminen 

(robotiikka ja automatisointi)

• Hävikin pienentäminen

• Materiaalitehokkuus

• Hankintojen vastuullisuus ja ympäristökriteerit

• Ruoka: kasvisruoan ja kotimaisuuden lisääminen

• Kädenjäljen vahvistaminen

• Hiilensidonta ja kompensointi

Toimenpiteiden lisäksi yritysten vastaajilta kysyt-

tiin, mitkä ovat keskeisiä esteitä päästöjen vähen-

tämiselle. Eniten mainintoja saivat toimenpiteiden 

kustannukset ja puutteelliset resurssit. Ilmastotyö 

saattaa vaatia sekä yrityksiltä että kunnilta mer-

kittäviä investointeja ja uudistuksia, mikä suurten 

yritysten tapauksessa voi myös heikentää globaalia 

kilpailukykyä (kuva 5). 

Osaamisen, yhteistyön ja johdon sitoutumi-

sen suhteen eivät yritysten edustajat juurikaan 

nähneet puutteita. Kuvaavaa on, että kysyttäessä 

samasta aiheesta asiantuntijoilta, juuri nämä kol-

me nousivat selvästi merkittävimpien puutteiden 

joukkoon. Asiantuntijavastaajista lähes kaikki nä-

kivät yritysten päästövähennysten esteenä myös 

pakotteiden vähäisyyden. Osa yritysten ja asian-

tuntijoiden näkemyseroista selittynee tiedon saa-

tavuudella – yrityksillä on kattavampi käsitys sisäi-

sestä toiminnastaan. 

Asiantuntijoiden esiin nostamat johdon sitoutu-

mattomuus sekä organisaatioiden ilmastotavoit-

teiden ja toimintasuunnitelmien puute asettavat 

yleisellä tasolla haasteen kaikille yritykselle sekä 

parempaan johtamiseen ja suunnitteluun, että täs-

tä kaikesta viestimiseen, myös yrityksen lähimpien 

sidosryhmien tai asiakaskunnan ulkopuolelle. 

Selvitykseen osallistuneet yritykset ovat varmasti 

keskimääräistä valveutuneempia ilmastoasioiden 

suhteen, mikä selittänee eroja vastauksissa mm. 

johdon sitoutumista koskevassa kysymyksessä. 

Pakotteiden puute estää 
yrityksiä tekemästä 
päästövähennyksiä.
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Taloudelliset resurssit ja reunaehdot 

Kannusteiden puute

Tarjolla olevat alihankintapalvelut ja tuotteet 
eivät täytä hiilineutraalius tavoitteita

Ympäristöjohtamisen työkalujen ja 
järjestelmien puute

Pakotteiden (lakien ja määräyksien yms.) puute

Asiakkaiden/asukkaiden toiminta ei noudata 
hiilineutraaliustavoitteita

Oman henkilöstön osaamisen puute

Uusiutuvien raaka-aineiden puute

Asiantuntijapalveluiden puute

Organisaation ilmastotavoitteiden ja 
toimintasuunnitelmien puute

Yhteistyön puute

Johdon sitoutumattomuus

68%
81%

58%

36%
31%

19%

32%

29%
31%

26%

26%
13%

16%
19%

13%

10%

0%

13%

69%

56%

63%

94%

32%

88%



Kuva 6: Eri vaikuttimien merkitys hiilineutraaliuden toteutumiselle

Kuva 7: Kannusteiden ja pakotteiden merkitys sekä yksityis- ja kuntasektorin rooli hiilineutraaliudessa
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Miten hiilineutraalius saavutetaan? 
Asiantuntijoiden mukaan tärkeimpiä vaikuttimia 

hiilineutraaliustavoitteiden toteutumiselle ovat 

lainsäädäntö niin EU:n kuin valtion tasolla, uusiu-

tuvan energian ja vähäpäästöisen liikenteen  tuet 

sekä alan tutkimus ja koulutus ylipäänsä. Julkiset 

tuet ja kehityshankkeet sekä tuotekehitysinves-

toinnit nähtiin suhteellisen vähäisinä merkityksel-

tään (kuva 6). 

Kyselyyn vastanneet asiantuntijat olivat lähes 

yksimielisesti sillä kannalla, että sekä kannusteita 

että pakotteita on tulevaisuudessa käytössä enem-

män kuin nyt. Asiantuntijat pitivät myös kuntien ja 

yritysten ilmastotyötä merkityksellisenä, mutta he 

eivät olleet niin vakuuttuneita siitä, että kunnat tai 

yritykset voisivat saavuttaa hiilineutraaliuden il-

man päästökompensaatioita (kuva 7).

Osa asiantuntijoista kuvasi, miten hiilineutraali-

us olisi saavutettavissa järjestelmätasolla:

• Vähentämällä merkittävästi energian ja materiaa-

lin kulutusta ja korvaamalla fossiiliset uusiutuvalla.

• Suomen tasolla ilman koko järjestelmän perusteel-

lista uudelleenrakentamista en pidä mahdollisena. 

Koskee kaikkea: esim. energiantuotantoa, liikku-

mista, maankäyttösektoria (metsät ja nielujen ke-

hittyminen), ruoantuotanto ja maanviljelys.

• Hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen pienim- 

min mahdollisin kustannuksin vaatii valtion oh-

jausta erityisesti verojen ja tukien avulla. Tavoitetta 

ei kustannustehokkuuden näkökulmasta kannat-

taisi määritellä yksittäisten yritysten tai kuntien 

tasolla, vaan laajemmassa mittakaavassa (Suomi/

EU).

Suurin osa asiantuntijoista vastasi yksiselittei-

sesti, että hiilineutraalius saavutetaan viemällä 

päästöt minimiin ja kompensoimalla loppu hii-

lijalanjälki. Organisaation askeleet hiilineutraa-

liksi voikin kiteyttää kolmivaiheiseen polkuun  

vältä – vähennä – kompensoi.

Asiantuntijat

1. VÄLTÄ 2. VÄHENNÄ 3. KOMPENSOI

Haitallisimmista 
ja turhista 
päästöistä pitää 
päästä kokonaan 
eroon.  

Jäljelle jäävät 
päästöt kutistetaan 
niin pieniksi kuin 
mahdollista. 
Keinovalikoima 
on laaja. 

Kompensoidaan 
ne päästöt, joita 
ei voida välttää 
eikä vähentää.

POLKU HIILINEUTRAALIKSI
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Yritys voi saavuttaa hiilineutraaliuden 
ilman päästökompensaatiota.

EU lainsäädäntö

Valtion lainsäädäntö

Investoinnit ja tuet uusiutuvan 
energiantuotantoon

Tutkimus ja koulutus

Investoinnit julkiseen liikenteeseen ja 
vähäpäästöiseen kalustoon

Verotus

Investoinnit infrastruktuuriin

Ympäristökasvatus ja muu viestintä

Ympäristöluvat- ja määräykset

Investoinnit tuotekehitykseen

Julkisesti tuet ja kehityshankkeet

Ilmastonmuutokseen liittyvät kannusteet 
tulevat lisääntymään tulevaisuudessa.

Ilmastonmuutokseen liittyvät pakotteet 
tulevat lisääntymään tulevaisuudessa.

Kuntasektorin ilmastotyöllä on tärkeä rooli 
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Kuntien tulisi pyrkiä saamaan toimintansa 
hiilineutraaliksi.

Yritysten tulisi pyrkiä saamaan toimintansa 
hiilineutraaliksi.

Yksityisen sektorin ilmastotyöllä on tärkeä rooli 
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Kunta voi saavuttaa hiilineutraaliuden 
ilman päästökompensaatiota.
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USKOTTAVA  
KOMPENSAATIO

Kompensaatiot ovat tulleet rytinällä mukaan il-

mastokeskusteluun ja olennaiseksi osaksi ilmas-

totoimien keinovalikoimaa. Hiilineutraaliuden 

saavuttamiseksi tarvitaan usein paitsi päästövä-

hennyksiä, myös jäljelle jäävien päästöjen kom-

pensointia erilaisten keinojen avulla (Defra 2009). 

Kompensointi saattaa ensi alkuun kuulostaa mo-

nimutkaiselta ja vaikeasti ymmärrettävältä asialta, 

mutta perusajatus on hyvinkin yksinkertainen: jos 

päästöjä syntyy, ne tulee hyvittää. 

Päästöjen vähentäminen on aina ensisijaista. 

Kaikkia päästöjä ei kuitenkaan välttämättä saa-

da heti painettua nollaan, ja joillain sektoreilla se 

saattaa jopa mahdotonta. Tällöin kompensaatiot 

nousevat esiin kiireellisinä ja oleellisina toimina 

täydentämään päästöjen välttämis- ja vähentämis-

toimia. Selvitykseemme osallistuneet asiantunti-

jat olivat jokseenkin samaa mieltä väitteestä, että 

päästöjen ja luontohaittojen kompensointi on toi-

vottavaa ja hyväksyttävää.    

Päästöjen vähentämisen ja toiminnan ilmasto-

ystävälliseksi saattamisen lisäksi tarvitaan myös 

hiilidioksidin poistamista ilmakehästä. Kompen-

soitaessa hiilidioksidia tulee poistaa ilmakehästä 

vähintään sen verran, kuin sitä oman toiminnan 

myötä sinne päätyy. Ylimääräistä hiilidioksidia on 

ilmakehässä nyt jo niin paljon, että sitä tulisi saada 

poistettua enemmän kuin sitä tuotetaan. Joidenkin 

asiantuntijoiden mukaan tulisikin monien yhteis-

kunnan toimien kohdalla pyrkiä hiilinegatiivisuu-

teen, ja hiilinegatiivisuuden tulisi olla myös valtio-

tason pitkäaikainen tavoite.

Erilaisia kompensaatiotyyppejä
Luonnon monimuotoisuudelle aiheutuneita hait-

toja hyvittävä ekologinen kompensaatio on toistai-

seksi ollut Suomessa enemmän esillä kuin ilmasto-

kompensaatiot. Suomen ympäristökeskus toteutti 

ekologisista kompensaatioista laajan selvityksen 

vuonna 2018 ja totesi, että Suomessa on ekologi-

seen kompensaatioon verrattain hyvät mahdol-

lisuudet, vaikkei se täällä olekaan vielä yhtä ylei-

sessä käytössä kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa ja 

joissain Euroopan maissa. (Raunio, Anttila, Pekko-

nen & Ojala 2018)

On hyvä huomata, että ekologinen kompensaatio 

ja päästökompensaatio toimivat usein myös yhdes-

sä ja vuorovaikutteisesti – ekologinen kompensaa-

tio tulee usein kasvattaneeksi hiilinieluja, joilla on 

myös ilmastonmuutosta hidastavia vaikutuksia. 

Tämä kytkentä tarkoittaa myös sitä, että niin eko-

logisten kuin päästökompensaatioiden kohdalla 

tulee olla tarkkana, ettei kompensoinnilla toisaal-

la tulla samalla aiheuttaneeksi haittaa jossakin 

muualla. 

Päästöjen kompensointi päästövähennys- tai 

hiilinieluhankkeista ostettavilla yksiköillä on ol-

lut ilmastotaistelun keinovalikoimassa jo pitkään. 

Päästökompensaatiot nousivat aikanaan keskus-

teluun Kioton ilmastosopimuksen myötä. Valtiot 

pystyivät vähentämään tarvittavia, laskennallisia 

päästöjä omasta budjetistaan ostamalla päästöoi-

keuksia toisista maista tai rahoittamalla päästöjen 

vähentämiseen tähtääviä projekteja kehittyvissä 

maissa, sopimuksen mukaisesti ennen kaikkea 

siellä, missä se on kaikkein kustannustehokkainta. 

”Ekologinen kompensaatio 
on prosessi, jonka tavoitteena 
on hyvittää ihmistoiminnasta 
luonnon monimuotoisuudelle 
aiheutuvat heikennykset elin- 
ympäristöjä ennallistamalla 
tai suojelemalla.”
(Raunio ym. 2018)

Päästökompensaatiolla 
tarkoitetaan aiheutettujen 
kasvihuonekaasupäästöjen 
hyvittämistä rahoittamalla  
päästöjen vähentämiseen 
tähtääviä toimia toisaalla. 
Kompensaatioita mitataan 
hiilidioksidiekvivalentti- 
tonneina (CO2e). 
(Goodward & Kelly 2010; 
Collins English Dictionary 2019)
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Kuva 8: Eri kompensaatiotapojen tehokkuus ilmastonmuutoksen hillitsemisessä Kuva 9: Rahoituksen vaikutus eri kompensaatiotapojen yleisyyteen 
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Pitkään kyse olikin nimenomaan valtioiden väli-

sestä päästökaupasta. Ilmastotietoisuuden lisään-

nyttyä kuitenkin myös yritykset ja yksityishenkilöt 

ovat innostuneet päästökompensaatioista keinona 

hyvittää omasta toiminnastaan aiheutuvia pääs-

töjä. Myös vapaaehtoiset kompensaatiostandardit, 

kuten kansalaisjärjestöjen yhteistyössä kehittä-

mä  Gold Standard  tai maailman suurin vapaaeh-

toisstandardi  Verified Carbon Standard, perustu-

vat YK-tasolla sovittuihin sääntöihin esimerkiksi 

päästövähennysten tarkkailuun, todentamiseen ja 

lisäisyyteen liittyen.

Vapaaehtoinen kompensointi. Vapaaehtoisten 

päästökompensaatioiden muotoja ja palveluntar-

joajia on useita. Tärkeimmät mekanismit joilla 

kompensaatiot toteutetaan, ovat päästöjen synnyn 

estäminen ja hiilidioksidin poistaminen ilmake-

hästä. Päästöjen syntyminen jossakin toisaalla 

voidaan estää esimerkiksi ostamalla EU:n pääs-

töoikeussertifikaatteja tai rahoittamalla sellaista 

uusiutuvan energian tuotantoa, jolla korvataan 

fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Hiilidioksidin 

poistaminen ilmakehästä puolestaan tarkoittaa 

käytännössä hiilinielujen lisäämistä. Lähes kaikki 

kompensaatiohankkeet hyödyntävät jollakin ta-

valla jompaakumpaa näistä mekanismeista, oli 

kyse sitten metsittämisestä, aurinkoenergian li-

säämisestä, soiden ennallistamisesta tai biopolt-

toaineen ostosta. 

Ilmastopaneelin tuore raportti esittää Kuitusen 

ja Ollikaisen tutkimukseen (2014) viitaten vapaa-

ehtoiselle kompensoinnille samoja kriteerejä kuin 

pakollisissa päästökauppajärjestelmissä: 

• Päästövähennysyksikön tuottamishankkeen suun- 

nittelija hakee ennakolta vahvistuksen siihen, 

että hanke täyttää valitun standardin tai ohjel-

man (esim. VCS, Gold Standard, CDM) mukaiset 

kriteerit.  

• Kun hanke alkaa tuottaa vähennyksiä, ulkopuo-

linen tarkastaja verifioi ne.

• Hankkeen omistaja saa yksiköt ja ne lasketaan  

liikkeelle omilla, rekisterissä olevilla sarjanume- 

roilla.  

• Yksiköt siirtyvät kaupan kautta uusille omistajille 

ja kun ne käyttävät yksiköt kompensaatioiksi, yksi-

köt eliminoidaan (poistetaan rekisteristä).  

• Standardi: kriteerit – verifiointi – rekisteröinti  –  

myynti – eliminointi. 

(Ilmastopaneeli 2019, s. 22)

saatioista asiantuntijat pitivät hiilensidontaa edis-

täviä toimia parempina kuin päästövähennyksiä 

edistäviä toimia. Koska kompensaatiomarkkinoilla 

on tarjolla myös paljon päästövähennyksiin perus-

tuvia palveluja (kuten monet Gold Standard -hank-

keet), ei rajanveto päästövähennysten ja kom-

pensaatioiden välillä ole kovin selkeä etenkään 

laajemmalle yleisölle. Markkinoiden kehittyessä 

tarjonnan muutoksia ja eri palveluja kannattaakin 

pitää silmällä. Myös kansallisen ja EU-tason rat-

kaisut päästökauppa-, taakanjako- ja maankäyt-

tösektorien välisten päästöjen suhteuttamiselle 

tulevat varmasti vaikuttamaan kompensaatiopal-

velujen tarjontaan ja perusteluihin. 

Hiilinielujen suojaaminen ja kasvattaminen eli 

soiden ennallistaminen, maaperän hiilensidonta 

ja metsittäminen nousivat esiin myös kysyttäessä 

asiantuntijoilta, mitkä toimet voisivat erityisesti 

lisääntyä kompensaatiorahoituksen myötä. Tämä 

voi viitata siihen, että uusilla kompensaatiohank-

keilla on parhaat edellytykset menestyä taloudelli-

sesti, jos ne perustuvat hiilinielujen kasvattamisel-

le (kuva 9). 

Parhaat kompensaatiotavat
Kompensaatio-ohjelmien toiminnot soveltuvat 

haastattelemiemme asiantuntijoiden näkemysten 

mukaan parhaiten hiilensidontaan ja hiilinielujen 

kasvattamiseen. Suurin yksimielisyys koski met-

sittämistä. Tämän lisäksi soiden ennallistaminen 

ja maaperän hiilensidonta olivat molemmat sel-

keästi varteenotettavien keinojen joukossa. Met-

siin liittyviä kompensaatiotapoja on muitakin kuin 

metsittäminen, ja näistä kysyttiin asiantuntijoilta 

erikseen (ks. sivu 30).

Materiaalitehokkuuden parantamista, julkisen 

liikenteen edistämistä ja uusiutuvan energiantuo-

tannon lisäämistä ei pidetty kovin hyvinä kompen-

saatio-ohjelmien toimintoina. Biopolttoaineiden 

tuotantoa asiantuntijat pitivät huonona kompen-

sointitapana, vaikka toisaalta päästöjen vähentä-

misessä esimerkiksi uusiutuvan energian lisäämi-

nen on merkittävä toimi (kuva 8). 

Asiantuntijoiden vastauksissa heijastuukin ym-

märrys siitä, että päästövähennykset ja kompen-

saatiot ovat kaksi eri asiaa. Merkitystä oli varmasti 

myös kysymyksenasettelulla: kysyttäessä kompen-
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Asiantuntijat Asiantuntijat

Soiden ennallistaminen

Maaperän hiilensidonta

Metsittäminen

Uusiutuvan energiantuotannon lisääminen 
kompensaationa (kotimaassa tai ulkomailla)

Julkisen liikenteen edistäminen

Jätteen määrän vähentäminen / 
materiaalitehokkuuden parantaminen/ 

jätteenkäsittely

Biopolttoaineiden tuotanto

Jätteen määrän vähentäminen / 
materiaalitehokkuuden parantaminen/ 

jätteenkäsittely

Julkisen liikenteen edistäminen

Uusiutuvan energiantuotannon lisääminen 
kompensaationa (kotimaassa tai ulkomailla)
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Biopolttoaineiden tuotanto 94%
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81%

44%

19%
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Metsät kompensaatioiden kohteena. Asiantunti-

joita pyydettiin arvioimaan erikseen metsien käyt-

töä kompensaatio-ohjelmien kohteena ja keinona 

hillitä ilmastonmuutosta. Asiantuntijat pitivät sel-

keästi talousmetsien hiilensidonnan myyntiä nor-

maalin tai pidennetyn kiertoajan puitteissa huo-

nona kompensaatio-ohjelmien toimintatapana. 

Talousmetsän hoitamista jatkuvalla kasvatuksella 

ja puun määrän jatkuvaa lisäämistä pidettiin jo pa-

rempana keinona. Eniten yksimielisyyttä ja kanna-

tusta kompensaatio-ohjelman toimintana sai suo-

jelumetsän perustaminen ja suojeltuun puustoon 

kertyvän hiilen myyminen kompensaationa.   

Metsien käyttö kompensaatio-ohjelmissa on 

herättänyt kritiikkiä sekä hyvistä syistä että 

perusteetta. 

Metsittäminen lienee yleisin metsäkompensaa-

tioiden muoto ja siihen suhtautumista myös kysyt-

tiin asiantuntijoilta. Sen ongelmana on pysyvyys. 

Onko uuden metsän istuttaminen pysyvä lisäys 

hiilensidontaan ja -varastointiin, vai palaako met-

sä tai se otetaan myöhemmin muuhun käyttöön? 

Metsitys-termin suoranaista väärinkäyttöä on 

kertoa, että kompensaationa metsämaille istute-

taan uusia puita Suomen kaltaisessa maassa, jossa 

metsämaat on lainkin mukaan joka tapauksessa 

metsitettävä.  Viherpesuksi metsittäminen muut-

tuu helposti myös kuivilla alueilla, joilla palot ovat 

vuosittainen ongelma. 

Etenkin kehittyvissä maissa metsitys on mahdolli-

suus, mutta toisaalta riskit investoinnin lyhytikäi-

syyteen ovat suurimmat. Viherpesuksi kompen-

saatiot muuttuvat, jos metsitetään alueilla, joilla 

kasvava väestöpaine ja ravinnonhankinta ihmis-

ten tarpeisiin johtavat kilpailevien käyttömuotojen 

välisiin kiistoihin. Ylipäätään ravinnontuotantoon 

soveltuvilla alueilla tehtävää metsitystä voidaan 

syystä arvostella. 

Metsien suojelu säilyttää metsän ja metsämaan 

hiilivarastot edellyttäen, että metsäpalot eivät tu-

hoa aluetta. Esimerkiksi Suomessa tavanomaisen 

talousmetsän puumäärä on keskimäärin noin 100 

kuutiometriä hehtaarilla. Luonnontilaisissa met-

sissä puuta on usein 500–600 kuutiota hehtaarilla. 

Suojelemalla metsää voi siis kasvattaa keskimää-

räisen hehtaarikohtaisen puuhun sitoutuneen hii-

limäärän viisinkertaiseksi. Aikaa tähän kuluu kas-

vupaikasta riippuen sadasta vuodesta muutamaan 

vuosisataan. Metsien maaperään kertyvä hiilimää-

rä kasvaa havumetsävyöhykkeessä vuosituhan-

sien ajan, eli suojelu luo myös pysyväisluontoisen 

hiilinielun.

Suojelun on kuitenkin arvosteltu vain siirtävän 

hakkuupaineen muualle. Tämä pitää osittain paik-

kansa, sillä osittain hakkuut todella siirtyvät toi-

saalle. Hakkuiden kokonaismäärä sekä Suomessa 

että maailmassa on kuitenkin jatkuvasti kasvanut, 

ja kasvua haetaan edelleen. Näin ajatellen jokai-

nen hakkuiden ulkopuolelle siirretty hehtaari siis 

pienentää mahdollista kattoa, eli suurinta mahdol-

lista hakkuumäärää, jota kohti yhteiskunta toistai-

seksi näyttää suuntaavan. Kokonaisuutta katsoen 

hakkuiden siirtymäuhka on pääosin näennäinen 

vastaväite, lähinnä yritys estää kaikkinaista suoje-

lun lisäämistä. 

Kolmas metsien hiilivaraston kasvattamiseen 

tähtäävä malli jatkaa puun kasvattamista erilais-

ten puutuotteiden raaka-aineeksi. Metsänhoi-

tomallia kuitenkin muutettaisiin siten, että avo-

hakkuista luovutaan ja puuston kokonaismäärää 

kasvatetaan tietoisesti. Eli hakkuut pidetään koko 

ajan pienempinä kuin puuston vuosittainen kas-

vu. Tällöin puustoon sitoutuneen hiilen määrä 

lisääntyy, ja metsä toimii hiilinieluna. Malli on 

toimiva, vaikkakin hiilen varastoituminen on tie-

tysti hitaampaa kuin metsä kokonaan suojeltaessa. 

Etu perusmetsätalouteen verrattuna tulee myös 

maaperän hiilivaraston kasvun jatkumisesta tai 

ainakin maaperän hiilivaraston pienenemisen py-

sähtymisestä. Avohakkuumallin metsätaloudessa 

maaperän hiilivarastoa purkautuu ilmaan lisää jo-

kaisella hakkuukierrolla. 

Metsäkompensaatioissa on erittäin helppoa yh-

distää ilmasto- ja biodiversiteettikompensaatiot 

sekä myös vesiensuojelun edistäminen. Käytän-

nössä aina kun metsää joko hoidetaan jatkuvasti 

suuripuustoisena (ilman avohakkuita) tai suojel-

laan, suojellaan myös metsien lajistoa. Samalla 

sidotaan lisää hiiltä metsän kasvavaan puuvaran-

toon ja maaperään. 

Metsän puuston hiilivarasto pysyy poissa ilma-

kehästä boreaalisella vyöhykkeellä yleisesti satoja 

vuosia, toisinaan jopa tuhat vuotta (etenkin Lapin 

ikivanhoissa männiköissä).  Maaperään kertyvä 

hiili puolestaan on pysyväisluontoisessa hiiliva-

rastossa. Suojeluvaihtoehdossa molemmat, hiilen-

sidonta ja -varastointi sekä biodiversiteetin suoje-

lu, ovat tietysti tehokkaimmillaan. 

Entä onko tehokkaampaa kompensoida hankki-

malla suojeluun nuoria, nopeakasvuisia, metsiä 

vai valmiiksi ikimetsää? Biodiversiteettimielessä 

vastaus on helppo; ikimetsää. Ilmastoa ajatellen 

kyse on kuitenkin jälleen kerran aikajanasta. 

Jos halutaan ilmastohyödyt heti, kannattaa 

suojella uhattua ikimetsää, jolloin estetään sen 

hakkuista aiheutuva hiilen nopea hävikki, eli kar-

kaaminen ilmakehään. Kun metsä on jo ns. täyn-

nä hiiltä, eli sen hiilivarasto ei enää kasva (paitsi 

maaperään), ei ikimetsää kannata hankkia kom-

pensaationa tulevaisuutta varten. Kompensaa-

tiohyöty tulee metsän hiilivaraston pitämisessä 

poissa ilmakehästä, eli aivan samoin kuin soiden 

turvekerroksen hiilivaraston tilanteessakin. Vai-

kutus varaston säilymisestä saadaan heti ja se on 

merkittävä. Edellytyksenä on tietysti se, että alue ei 

ilman kompensaatiotoimia säilysi ikimetsänä. Jos 

hakkuu-uhkaa ei ole, ei hiilivaraston säilymistä voi 

katsoa kompensaatioksi. 

Nuori puusto puolestaan sitoo hiiltä muutamien 

seuraavien vuosisatojen ajan tehokkaasti, eli pois-

taa hiiltä ilmakehästä. Nuoren metsän suojelu tai 

vaihtoehtoisesti hoito siten, että sen puustopää-

oman määrä kasvaa jatkuvasti, toimiikin kom-

pensaationa tulevaisuudessa. Tällöin investoinnin 

pysyvyys (tai hiilivaraston jatkuva kasvu) on tie-

tysti varmistettava. Suomen kaltaisessa valtiossa 

pysyvä suojelupäätös on riittävä tae tästä. Nuorten 

metsien suojelussa ei ole riskiä siitä, että metsä ei 

muutenkaan olisi hakkuutoimien kohteena, sillä 

jokainen talousmetsähehtaari on kiertoaikansa 

(noin 80-100 vuotta) kuluessa varmasti hakkuu-

toimien kohteena. Tämä pätee täysin riippumatta 

esimerkiksi tämänhetkisen maanomistajansa mie-

lipiteistä tai muista nk. vapaaehtoisen hakkaamat-

tomana säilyttämisen argumenteista. Hakkuilta 

suojeltuja ovat ainakin Suomessa ainoastaan viral-

listetut suojelualueet. 

Aina kun metsä suojellaan 
ilmastosyistä, suojellaan 
myös metsän lajisto. 

Uhatun ikimetsän suojelu 
estää parhaiten hiilen 
karkaamisen ilmakehään 
nyt.

Kuva 10: Metsien erilaiset suojelu - ja hoitokäytännöt kompensaatiotapana
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TUNNETTUJA KOMPENSAATIOSTANDARDEJA JA -PALVELUJA

EIVÄT MYY KOMPENSAATIOITA, MUTTA TOIMINTA LIITTYY 
HIILINIELUJEN SÄILYTTÄMISEEN TAI KASVATTAMISEEN

Voittoa tavoittelematon organisaatio, joka arvioi ja todentaa päästövähennyksiä.  
Myönnetään vain uusiutuvan energian tai energiatehokkuuden näkökulmasta  
laadukkaille hankkeille. Esim. metsänistutushankkeet eivät kuulu tähän, koska 
on mahdollista, että metsä myöhemmin kaadetaan ja hyödynnetään energiaksi.

VCS on maailmanlaajuinen standardi vapaaehtoisille päästövähennyksille ja  
projekteille, jotta päästövähennykset ovat todellisia ja mitattavia. Perustajina  
(v. 2006) The Climate Group, the International Emissions Trading Association,  
the World Economic Forum ja myöhemmin World Business Council for  
Sustainable Development.

CDM kehitettiin standardiksi vuonna 1997 Kioton pöytäkirjan ratifioimisen jäl-
keen. Se takaa, että päästövähennykset tehdään projekteissa, jotka toteutetaan 
kehitysmaissa.

CarbonNeutral Companyn rekisteröity tuotemerkki ja maailmanlaajuinen stan-
dardi, joka kertoo, että yritys on mitannut ja vähentänyt hiilidioksidipäästöjään 
Carbon Neutral -ohjelman mukaisesti.

Kansainvälinen hiilidioksidipäästöjen hallintaa ja kompensaatioita tarjoava 
yritys.

Sveitsiläinen, vuonna 2002 perustettu, voittoa tavoittelematon organisaatio, 
joka toimii kansainvälisesti ja tarjoaa vapaaehtoisia päästövähennyksiä ja hiili-
dioksidipäästöjen hallinnan keinoja.

CEMARS-sertifikaatti on suunnattu suurille organisaatioille ja sektoreille, jotka 
vähentävät ja kompensoivat kasvihuonekaasupäästöjään.

Nordic Offset myy kaupallisia päästövähennyksiä sekä pysyviä hiilinielujen 
lisäyksiä vapaaehtoiselta päästökauppamarkkinalta. Päästövähennyksien hinta 
muodostuu vapailla markkinoilla ja ilmaistaan päästövähennyskrediiteissä. 
Krediitit ovat Gold Standard-verifioituja.

Luonnonperintösäätiön toiminta-ajatus on Suomen luonnonsuojelun edistämi-
nen ja luonnonalueiden säilyttäminen. Säätiö hankkii hallintaansa – ostamalla, 
vaihtamalla tai lahjoituksina – sopivia alueita, ensisijaisesti metsiä, ja hakee 
niille pysyvän, lakisääteisen rauhoituksen.

Suomen luonnonsuojeluliiton Hiilipörssi on soiden ennallistamiseen perustuva 
hyvityspalvelu, jonka tavoitteena on turvata suomalaisten soiden hiilivarastot, 
lisätä suoluonnon monimuotoisuutta ja parantaa soihin liittyvien vesistöjen 
tilaa. Hiilipörssi tekee pitkäaikaiset sopimukset maanomistajien kanssa soiden 
ennallistamiseksi ja hiilivuodon pysäyttämiseksi.

Hiilennielu hoitaa metsiä avohakkuuttomasti ja siten, että vuosittain hakkuiden 
määrä on pienempi kuin puuston kasvu. Näin toimien on mahdollista kasvattaa 
metsän hiilivarastoa pitkälle tulevaisuuteen.

The Gold Standard

The Verified
Carbon Standard

The Clean 
Development 
Mechanism

Carbon Neutral ®
FirstClimate

MyClimate

CEMARS

Nordic Offset

Luonnonperintö-
säätiö

Hiilipörssi

Yhteismetsä 
Hiilennielu

Compensate luo järjestelmää, jossa kulutuksen synnyttämiä päästöjä voi 
kompensoida ostosten yhteydessä, jotta ihmiset ymmärtävät paremmin hii-
lijalanjälkensä. Päästövähennysyksiköt ostetaan kansainvälisesti luotettujen 
projektikehittäjien sertifioiduista hiilensidontaprojekteista.

CO2Esto tarjoaa yrityksille mahdollisuuden ostaa EU:n päästökauppajärjestel-
mästä päästöoikeuksia mitätöidäkseen omat päästönsä. Lisäksi CO2Esto tukee 
asiakkaitaan kustannustehokkaassa päästöjen vähentämisessä.

Puro kehittää uusia CO2-poistomenetelmiä ja tarjoaa kolmen pitkäkestoisen, 
teollisen CO2-poistomenetelmän sertifikaatteja: CO2 kiinnitettynä karbonaatti-
kivielementteihin, puisiin rakennuselementteihin sekä kiintohiilenä biohiileen. 

Puuni on suomalainen yritys, joka poistaa hiilidioksidia ilmakehästä uudelleen-
metsittämällä joutomaita yhdessä yritysten sekä kuntien kanssa, eli rakenta-
malla uusia hiilinieluja.

Karbonautti on suomalainen päästövähennysten välittäjä , joka hyväksyy tuki-
kohteiksi vain Gold Standard -sertifioituja hankkeita.

Finnair tarjoaa mahdollisuuden vähentää lennon päästöjä ostamalla biopolt-
toainetta tai hyvittää lennon hiilidioksidipäästöt tukemalla päästövähen-
nysprojektia. Rahat menevät lyhentämättöminä päästövähennysprojektiin 
Mosambikissa.

Ilmastoapu on suomalainen päästövähennysten välittäjä, jonka kautta yksityis-
henkilöt ja yritykset voivat kompensoida päästöjään sertifioitujen päästövähen-
nyshankkeiden avulla.

Suomen 4H-kerhon Taimiteko-toimintamallin tavoitteena on istuttaa 10 000 
hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Taimiteossa kompensoidaan 
niin yritystoiminnasta kuin yksityishenkilöiden arjesta aiheutuvia hiilidioksidi-
päästöjä lisäämällä hiilinieluja Suomeen. Taimia istuttavat suomalaiset nuoret.

Compensate

CO2Esto

Puro

Puuni

Karbonautti

Finnairin  
Push for Change

Ilmastoapu

Taimiteko
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Tunnettuja kompensointiohjelmia
Vastaajia pyydettiin mainitsemaan tuntemiaan 

‘onnistuneita’ kompensointiohjelmia. Mainintoja 

saivat Gold Standardin ja EU:n päästöoikeuksien 

poisoston ohella useat erilaiset kompensaatiopal-

velujen tarjoajat. Eräs asiantuntija kuvaili toimi-

alan moninaisuutta ymmärtäväisesti: On kompen-

saatio-ohjelmia, joissa on tuotettu hyviä asioita, 

mutta ne eivät välttämättä ole olleet riittävän vai-

kuttavia. Yksikään ohjelma ei varsinaisesti vastaa 

siihen, mitä itse ymmärrän päästökompensaationa. 

On kuitenkin parempi, että kompensaatioita teh-

dään, sillä niillä voidaan joka tapauksessa saada 

hyviä asioita aikaa, jotka voisivat muuten jäädä 

toteutumatta.

Oheiseen taulukkoon on koottu markkinoilla ole-

via kompensaatiopalveluja (tilanne syyskuussa 

2019). Palvelujen kuvaukset on kerätty toiminnan-

harjoittajien omista tiedoista, eikä kaikkien to-

dellisia kompensaatiovaikutuksia voida arvioida. 

Myös muita kompensaatioina toimiaan myyviä ta-

hoja on olemassa, mutta osa näistä ei täytä mitään 

kompensaatioiden kriteereitä.

Useat päästökompensaatioiden välittäjät nou-

dattavat ns. tonni tonnilta -periaatetta, eli jokainen 

kompensoitu hiilidioksiditonni vastaa yhden hiili-

dioksiditonnin vähennystä tai hiilinielun lisäystä. 

Muutamat suomalaiset päästökompensaatioiden 

välittäjät tarjoavat myös itse hiilijalanjälkilasken-

tapalveluita. Osa kompensaatioiden myyjistä edel-

lyttää hiilijalanjälkilaskentaa ja osa ei.
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Asiantuntijat uskovat kompensoinnin 
yleistymiseen
Lähes 90 % asiantuntijakyselyn vastaajista oli lähes 

tai täysin samaa mieltä kysyttäessä kantaa väittä-

mään, että kompensointi tulee lisääntymään tule-

vaisuudessa.  Suomalaisissa hankkeissa herättää 

kuitenkin huomiota standardien ja verifiointioh-

jelmien puuttuminen. Palvelut, joissa hyvitys- tai 

kompensointitoiminta, kuten puiden istutus tai 

suon ennallistaminen, tapahtuu Suomessa, ovat 

vielä melko uusia ja aktivoituneet vasta viime vuo-

sina. Selvityksen aikana ei tullut esiin yhtään toi-

mintamallia tai palvelua, jossa Suomessa sijaitseva 

kompensaatiohanke tai -toiminta olisi saanut kan-

sainvälisen verifioinnin. 

Yritysvastaajien luottamus kompensaatiohank-

keisiin oli hieman korkeampi kuin asiantuntijoil-

la, mutta kumpikaan ryhmä ei arvioinut ohjelmi-

en luotettavuutta nykyisellään järin korkeaksi.  

Kompensointia pidetään hyväksyttävänä ja sen us-

kotaan yleistyvän. Vastaajat näkevät kompensoin-

tiin liittyvän silti paljon epäselvyyksiä: 

• pitää perehtyä paljon

• ei luoteta, että luvatut toimet toteutetaan

• hinnoittelu on sekavaa ja hinnat alhaisia

• edes verifioinnit eivät ole auttaneet uskottavuuden 

lisäämisessä, joten onko kyse siitä, että aihe on vain 

vaikeasti ymmärrettävissä?  

Asiantuntijoista selkeä enemmistö oli sitä miel-

tä, että uudenlaisille kompensointi- ja luontohy-

vitysohjelmille on kysyntää Suomessa ja tarjolla 

pitäisi olla enemmän kotimaisia kompensointioh-

jelmia. Uskottavien, kotimaisten kompensointi-

hankkeiden vähäisyyden vuoksi tällä hetkellä vain 

pieni osa kompensointiin tarkoitetusta rahasta jää 

sitomaan hiiltä Suomessa. 

Viherpesua vai aitoa vastuullisuutta? 
Kompensaatiot ovat kohdanneet paikoin raskas-

takin kritiikkiä, ja niiden tarpeellisuus ja hyö-

dyllisyys kyseenalaistetaan aika ajoin. Kompen-

saatioita on esimerkiksi syytetty anekaupaksi: 

maksamalla rahaa voi esiintyä hyviksenä samalla, 

kun saastuttaminen jatkuu. Joidenkin asiantun-

tijoiden mukaan kyse on parhaimmillaankin nol-

lasummapelistä: vaikka luvattu päästövähennys 

tai hiilinielu syntyisikin, kokonaispäästöt eivät 

kuitenkaan vähene, vaan ainoastaan pysyvät en-

nallaan. Keskeinen ja aiheellinen huoli on, että 

kompensointi kanavoi resursseja pois päästöjen 

vähentämisestä kompensointiin. 

Paljon kysymyksiä liittyy myös erilaisten kom-

pensaatiohankkeiden luotettavuuteen. Voi käydä 

esimerkiksi ilmi, että päästöjä ei ole välttämättä 

oikeasti vähennetty, tai vaikka olisikin, niin pääs-

tövähennystoimi ei välttämättä ole ollut lisäinen. 

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hiilinieluik-

si tarkoitetut puut olisi istutettu joka tapauksessa, 

vaikkei niihin olisikaan sijoitettu ulkopuolista 

kompensaatiorahaa. Voi olla vaikeaa tunnistaa, 

milloin hanke on sellainen, että sitä ei olisi lain-

kaan toteutettu ilman kompensaatiorahaa.

Edellä kuvatun lisäisyyden ohella toinen kes-

keinen kompensaatiohankkeiden luotettavuuteen 

liittyvä kysymys on hiilinielun pysyvyys. On esi-

merkiksi mahdollista, että hiilinieluiksi istutetut 

metsät eivät tuokaan pysyviä päästövähentymiä, 

sillä metsä voi palaa tai ne saatetaan myöhemmin 

kaataa. Mitä käy kompensoinnissa käytetylle hiili-

nielulle silloin, ja mikä on kompensaatiopalvelun 

tarjonneen yrityksen vastuu? Metsähankkeisiin 

liittyy usein myös sosiaalisen oikeudenmukai-

suuden kysymyksiä, sillä paikallisten yritysten ja 

metsittämishankkeita ajavien toimijoiden intressit 

voivat olla pahasti ristiriidassa. 

Sekä päästövähennyksiä että hiilivarastojen kas-

vattamista tarvitaan, mutta nämä vaikuttavat eri 

aikajänteillä. Päästövähennykset ja olemassa ole-

vien hiilivarastojen turvaaminen pitää toteuttaa 

heti, jotta ilmakehään ei pääse lisää hillidioksidia. 

Hiilivarastojen kasvattaminen esimerkiksi met-

sänhoitoa kehittämällä taas sitoo hiilidioksidia il-

makehästä pitkällä aikajänteellä. 

Asiantuntijat olivat melko yksimielisiä siitä, 

milloin kompensointi on aitoa vastuullisuutta ja 

milloin taas viherpesua. Vastauksissa todettiin esi-

merkiksi että:

• Yhdistettynä kunnianhimoisiin päästövähennys- 

avoitteisiin- ja toimiin kompensointi on vastuullista. 

• Viherpesu on kyseessä kun hiilineutraaliutta han-

kitaan vain kompensaatioilla. Vastuullista on, jos 

tehdään ensin kaikki päästöjen välttämiseksi ja 

vähentämiseksi.

• Kompensaation tulee tuottaa jotain aitoa lisäar-

voa ja sitä tulee käyttää vain niiltä osin, kun haitto-

ja ei voida enää vähentää. 

• Kompensointi on aitoa vastuullisuutta, mikäli käy- 

tetty kompensointiohjelma todella vähentää pääs-

töjä kompensoinnin mukaisen määrän. 

• Luontoasioissa nähdään niin, että pitää kompen-

soida siten, että se tuo lisäarvoa - pelkkä aiheutetun 

haitan kompensointi ei siis riitä, vaan tarvitaan 

enemmän.

Asiantuntijat pitivät kompensaationa vastuul-

lisena silloin, kun se yhdistetään välttämättömiin 

päästövähennystoimenpiteisiin. Ainoana toimen-

piteenä kompensaatiota pidettiin viherpesuna. 

Lisäksi asiantuntijat pitivät tärkeänä, että kompen-

saatiolla saadaan aikaan luvatut vaikutukset sekä 

aitoa lisäarvoa. 

Mikäli vapaaehtoiset kompensaatiopalvelut saa-

daan valjastettua asianmukaiseen käyttöön ja käy-

tännöt ohjattua oikeille urille, on niillä merkittävää 

potentiaalia olla osa ilmastonmuutoksen ratkai-

suun.  Kompensaatiokenttä kaipaa ennen kaikkea 

uskottavuutta, läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta, 

kuten haastatteluissa kävi ilmi. Onkin erittäin tär-

keää, että päästöjen kompensoinnissa käytetyt me-

kanismit ovat luotettavia. Yhteiset pelisäännöt ja 

niiden noudattamisen valvonta lisäävät kentän us-

kottavuutta ja toimintavalmiuksia. Luotettavilla, 

uskottavilla ja läpinäkyvillä palveluilla ja yhteisillä 

pelisäännöillä vapaaehtoisesta kompensoinnista 

on mahdollista luoda käytäntö, joka täydentää ja 

tehostaa muita tarvittavia ilmastotoimenpiteitä.

Kompensaatioiden yhteydessä on syytä katsoa 

myös laajemmalle kuin ainoastaan ilmastonmuu-

toksen hillintään. Onnistuneet kompensaatiot 

voivat vastata ilmastokriisin hillitsemisen ohel-

la myös muihin globaaleihin haasteisiin kuten 

luonnon monimuotoisuuden tai ekosysteemipal-

veluiden ylläpitämiseen. Parhaiten hiiltä sitovat 

ekosysteemit, kuten metsät, ovat usein myös biodi-

versiteetin kannalta tärkeimpiä alueita.

Miksi suomalaisia hankkeita 
ei ole kansainvälisten 
kompensointistandardien ja 
verifiointiohjelmien piirissä? 

Kompensaatiokenttä 
kaipaa ennen kaikkea 
uskottavuutta, 
läpinäkyvyyttä 
ja luotettavuutta.

Kuva 11: Kompensaatio-ohjelmien luotettavuus 
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Uskottavan kompensoinnin kriteerit
Hiilineutraaliudella tarkoitetaan yleensä sitä, että 

kunnan tai yrityksen nettopäästöt ovat nolla. Tä-

hän voidaan päästä useiden eri laskentatapojen 

kautta. Yhtenäisten standardien ja ymmärryksen 

kehittyminen lisäisikin kompensaatioiden ja hiili-

neutraaliustyön uskottavuutta. Asiantuntijahaas-

tattelut toivat esiin kattavan kriteeristön uskotta-

valle kompensoinnille.

Moni asiantuntija painotti, että kompensointi ei 

saa heikentää päästövähennystavoitteita, kompen-

saatio-ohjelman toimintaa ei muissa olosuhteissa 

tapahtuisi, ja tämän lisäksi toiminnassa pitää huo-

mioida myös muut kestävän kehityksen kriteerit. 

Tärkeää on myös seurannan uskottavuus ja läpi-

näkyvyys. Muuan vastaaja tiivisti näkemyksensä 

seuraavasti: Hyvä kompensointi aiheuttaa todel-

lisia päästövähennyksiä ja ne ovat läpinäkyvästi 

ulkopuolisen arvioitsijan toimesta todennettavissa 

ja riittäviä suhteessa aiheutettuun ympäristö- ja 

ilmastovahinkoon.

Maantieteellisen etäisyyden vaikutusta uskot-

tavuuteen pohdittiin ja kysyttiin, olisiko uskotta-

vampaa toteuttaa kompensointiohjelmia yritysten 

tai toimijoiden lähialueilla.  Asiantuntijat mainit-

sivat erikseen haasteita liittyen kehittyvien mai-

den kompensointiohjelmiin. Haasteina nähtiin 

mm. ihmisoikeuskysymykset, epästabiili lainsää-

dännöllinen pohja, paikallisyhteisöjen vastustus 

sekä kielteiset vaikutukset alueiden omistus- ja 

hyödyntämisoikeuksiin.

Hinta ja maksaja
Vastaajilta kysyttiin, kenen pitäisi maksaa kom-

pensoinnista. Onko maksaja yritys, asiakas tai joku 

muu? Näkemykset vaihtelivat ja moni totesi myös, 

että maksajia voi olla monia. Saimme seuraavia 

vastauksia: 

• Saastuttajan pitäisi maksaa.

• Vahingon tuottaja tai toiminnasta hyötyjä. 

• Ensisijaisesti yritys. 

• Jos yritys maksaa, niin lopulta maksaa asiakas.

• Yritys ja asiakas. 

• Eri vaiheissa kaikkien tulee maksaa: yritysten ja 

kuluttajan. Valtiolla on maksajan rooli julkisen ra-

han kautta, käyttää vipuvartta julkisten hankinto-

jen ja investointien kautta. Sama pätee kuntiin ja 

julkisiin organisaatioihin. 

Asiantuntijoiden näkemykset siitä, että kompen-

soinnista maksaminen voisi ylipäänsä kiinnostaa, 

olivat varsin yksimielisiä yksityishenkilöiden osal-

ta – kukaan ei ollut väitteestä eri mieltä. Yritys-

ten osalta hajontaa oli enemmän, mutta kaikkein 

epämääräisin kuva muodostuu kuntien haluk-

kuudesta maksaa kompensoinnista. Kolmasosa 

asiantuntijoista ei vastannut mitään, ja muidenkin 

vastaukset hajosivat pitkin asteikkoa. 

Kysyttäessä, mihin kompensaation hinnan pi-

täisi perustua, vastaukset vaihtelivat laajasti. 

Joidenkin mielestä hinnan pitäisi perustua kus-

tannuksiin, jotka syntyvät kompensaation toteut-

tamisesta. Joiden mielestä hintaa pitäisi suhteuttaa 

päästökauppaoikeuksiin - eikä olla ainakaan sitä 

alempi. Monien mielestä kompensaatiohinnan pi-

täisi perustua hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaan 

haittaan, mikä on kuitenkin vastaajien mielestä 

vaikea määritellä. 

Kompensaation hinnoittelussa olisi vastaajien 

mukaan oltava mukana varmuusvaraa. Riskinä 

nähtiin myös, että päästökaupan hinnat romahta-

vat.  Pitäisikö kompensaation hinnan siis perustua 

aiheutuneisiin päästöihin ja niiden markkinahin-

taan, mikä voidaan nykyjärjestelmällä jo määritel-

lä, vai aiheutuneisiin haittoihin, minkä hintaa on 

vaikeaa nykyjärjestelmässä laskea? 

Kompensoitavat toimialat ja toiminta
IPCC:n ilmastoraportti kuvasi, että ilmakehässä 

olevan hiilidioksidin vähentämistä voisi käyttää 

keinona kompensoida päästöjä sektoreilta, jotka ei-

vät saa päästöjään nollaan tai joiden päästöjen nol-

laamiseen kuluisi hyvin kauan aikaa (IPCC 2018). 

Tätä selventääksemme kysyimme asiantuntijoilta, 

mille toimialoille kompensointi erityisesti sopisi. 

Monet vastaajat näkivät, että kompensointi sopii 

niille toimialoille, joiden tiettyjen päästöjen vä-

hentäminen on erittäin vaikeaa, erityisen kallista 

tai mahdotonta. Toimialoina mainittiin mm. ener-

giateollisuus, teräksen valmistaminen, sementin 

valmistaminen, kaivosala, lentoliikenne ja metsä-

teollisuus, sekä välttämättömät yhteiskunnan pal-

velut, kuten terveydenhuolto ja ruoantuotanto.

Kompensaatioita hankkineilta yrityksiltä kysyt-

tiin, mitä toimintoja tai osuutta toiminnasta kom-

pensoitava prosenttiosuus edustaa. Muutama vas-

taaja pystyi antamaan arvion, että kompensointi 

kattaa 20 % hiilijalanjäljestä. Yritykset kompensoi-

vat mm. 

• lentoliikennettä, logistiikkaa ja muuta kuljetta-

misen ja liikkumisen aiheutuvia päästöjä,

• raaka-aineita ja alkutuotantoa sekä

• energiantuotantoa.

USKOTTAVAN KOMPENSOINNIN KRITEERIT

Tieteellisyys
• Kompensointimekanismi ja kompensoitava määrä perustuvat  tutkittuun tietoon.

• Kompensaatioiden vaikutukset tulee tuntea riittävän hyvin.  

• Teknologinen ja tieteellinen pohja pitää olla kunnossa. 

 
Vaikuttavuus, lisäisyys ja lisäarvo
• Kompensaatiotoimien tulee olla sellaisia, että niitä ei olisi tapahtunut ilman kompensaatio- 

 rahoitusta. Toisin sanoen kompensaatioiden tulee olla aidosti lisäisiä ja tuottaa lisäarvoa. 

• Kompensaatioiden tulee olla aidosti vaikuttavia, niiden vaikutukset pitää tuntea ja vaikuttavuus  

 tulee pystyä osoittamaan. 

• Toimien lisäisyys eli ne eivät olisi toteutuneet ilman kompensointia. 

Riittävyys ja pysyvyys
• Kompensaation tulee olla riittävän suurimittaista ja pysyvää - kompensaation seurauksena  

 syntyvien hyötyjen tulee olla vähintään yhtä pysyviä kuin haittojen. 

• Kompensaatioihin liittyy aina pysyvyysriski, joka tulee huomioida.  

• Pysyviin hiilinieluihin liittyy pysyvyysriskejä kuten mahdolliset metsäpalot. 

Todennettavuus
• Syntyneiden päästövähennysten ja ympäristövaikutusten on oltava todennettavissa.

• Ympäristö- ja ilmastovaikutusten lisäisyys pitää olla todennettavissa. 

• Verifioitavissa oleva päästövähennystoteuma.

Läpinäkyvyys ja avoimuus
•  Julkisuus ja avoimuus: yleisöllä tulee olla mahdollisuus arvioida kompensaatiota.

Kuva 12: Kenellä on kiinnostusta laittaa rahaa kompensointiin  Asiantuntijat
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PAREMPAA 
KOHTI 

Yksi selvityksen keskeinen havainto oli, että asian-

tuntijoiden, yritysten ja kuntien edustajien nä-

kemykset olivat yllättävän yhteneväisiä. Yhteistä 

ymmärrystä on jo paljon, vaikka näkökulmissa ja 

näkemysten yksityiskohdissa on eroja. On myös 

hienoa, että niin yritykset kuin kunnatkin halua-

vat olla ratkaisemassa ilmastokriisiä – vastuuta ei 

ainakaan tämän selvityksen vastauksissa sysätty 

valtiolle tai kuluttajien niskaan. Ilmastotyö edistää 

yritysten ja kuntien kilpailukykyä - näin vastataan 

kuluttajien ja asukkaiden odotuksiin sekä ollaan 

ajan hermoilla. 

Yritykset määrittelevät omia ilmastovaikutuk-

siaan osin itselleen edullisella tavalla. Ilmastotyö 

ei kuitenkaan ole monille yrityksille vielä osa ydin-

toimintaa vaan sen lisänä. Vastuullisuutta tehdään 

joskus myös viestintä edellä. Kaikella ilmastotyöl-

lä ja oikealla suunnalla on silti merkitystä. Nyky-

näkemyksen mukainen yritysten ydintehtävä eli 

voitontavoittelu on joskus ristiriidassa yritysten 

ilmastotavoitteiden kanssa. Yksityisen sektorin ta-

loudelliset reunaehdot ja ohjauskeinot eivät vielä 

riittävästi tue ilmastoaktiivisuutta.   

Järkevää yrityksen toiminnan hallintaa on var-

mistaa tulevaisuuden bisneksen edellytykset. 

Ilmastonmuutos muuttaa olosuhteita siten, että 

käytännössä jo nyt erittäin suuri osa merkittävistä 

yritysjohtajista tiedostaa, että yrityksen on oman 

tulevaisuutensa mahdollistamiseksi pakko toimia 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yritykset ovat 

etenemisnopeudessa ajaneet jo ohi valtiollisista 

politiikkatoimista. Kovin moni ei vielä tiedosta 

tarvittavan muutoksen suuruutta, vaikka esimer-

kiksi kuolevat fossiilitoimialatkin ovat siirtymässä 

mahdollisimman nopeasti muille sektoreille, joilla 

bisnestä voi jatkossakin olla. Tietysti mukana on 

vapaamatkustajia ja jarruttajia, ja siksi valtiolli-

sia, lakisääteisiä rajoituksia ja vaatimuksia tarvi-

taan. Mutta se ei lainkaan vähennä tarvetta luoda 

vapaaehtoisia kompensaatiojärjestelmiä, joilla 

edelläkävijät voivat nopeuttaa välttämätöntä muu-

tosta ja tehdä muutoksesta trendikästä ja entistä 

hyväksytympää. 

Ilmastotyön kehittyessä ja mittakaavan kasva-

essa erilaiset vapaaehtoiset kompensaatiot ovat 

alkaneet herättäneet entistä enemmän kiinnostus-

ta. Yhdistettynä kunnianhimoisiin päästövähen-

nyksiin kompensaatiota pidetään hyväksyttävänä. 

Myös hiilinielujen rooli ilmastonmuutoksen hillin-

nässä ymmärretään ja erityisesti hiilinieluja tur-

vaaviin ja kasvattaviin toimiin (metsitys, soiden 

ennallistaminen ja maaperän hiilensidonta) halu-

taan panostaa. Vapaaehtoisten kompensaatioiden 

kautta voi jatkossa suuntautua entistä enemmän 

varoja hiilinieluja kasvattamaan.  

Vapaaehtoisten kompensaatioden pelätään toi-

sinaan vievän pohjaa lainsäädännöllisiltä toimil-

ta ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Pelko 

voi olla oikeutettu, mutta lienee liioiteltu tilan-

teessa, jossa yhä useampi valtio on populistijoh-

toinen, eikä ilmastonmuutoksen vastainen työ 

näytä olevan enemmistöjen suosiossa. Nykyisessä 

ilmapiirissä on aika selvää, että edelläkävijät, sekä 

yksityiset että yritykset, ovat tiennäyttäjiä ja muu-

toksen mahdollistajia. 

Selvityksen asiantuntijat ja kompensaatioiden 

potentiaaliset ostajat eli yritykset ja kunnat toi-

voisivat kompensaatiolle lisää regulaatiota, koska 

nykyisellään kompensointiin liittyy liikaa epä-

varmuuksia. Jotta vapaaehtoiset kompensaatio-

markkinat kasvaisivat vaikuttavaksi toiminnaksi, 

tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä, ymmärrettävyyttä 

ja yhteisiä pelisääntöjä. 

Asiantuntijat peräänkuuluttavat viherpesun eh-

käisyyn periaatteina avoimuutta, läpinäkyvyyttä, 

aitoa lisäisyyttä ja kompensoinnin yhdistämistä 

riittäviin päästövähennyksiin. Asiantuntijat ke-

hottivat myös kansalaisjärjestöjä, kansalaisia ja 

mediaa olemaan valppaana ja valistuneina. 

Järjestelmätasolla kaivattiin lainsäädännöllis-

tä kehikkoa (valtio / EU-tasolla), tutkimustietoon 

perustuvaa standardointia ja kriteerejä sekä ul-

kopuolista valvontaa ja todentamista.Suomessa 

toteutettaville kompensointitoimille on kysyn-

tää ja siinä on potentiaalia. Suomalaiset toimijat 

kamppailevat verifioinnin kanssa, koska palvelua 

ei ole saatavilla kansallisesti, vaan todennus pi-

täisi saada kansainvälisistä ohjelmista. Kotimai-

nen kompensaatioiden verifiointitaho voisikin 

olla avuksi kompensointitoiminnan kasvussa ja 

kehittymisessä. 

Uskottavassa vapaaehtoisessa kompensointijär-

jestelmässä on useita eri rooleja ja toimijoita. Sa-

moilla pelisäännöillä kaikki tahot, jotka tavoitte-

levat hiilineutraaliutta ja haluavat vapaaehtoisesti 

(ja ehkä tulevaisuudessa velvoitettuna) ostaa tai 

toteuttaa kompensaatiota voisivat niin tehdä us-

kottavasti, vaikuttavasti ja todennetusti. 
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Kompensaatiojärjestelmää kehittämällä ja ra-

kentamalla selkeä toimintamalli luotaisiin vai-

kuttavat vapaaehtoiset kompensointimarkkinat. 

Nykyiset epävarmuustekijät osin estävät hyödyn-

tämästä kompensaatiota osana vapaaehtoista 

yritys- ja yhteiskuntavastuuta ja yritysten ja kun-

tien aktiivista ilmastotyötä. Viherpesun leimaa 

osataan pelätä, mutta tämän selvityksen mukaan 

kompensaation uskotaan lisääntyvän tulevaisuu-

dessa, koska sillä on oma roolinsa ilmastokriisin 

ratkaisemisessa. Hiilinielujen suojelemista ja 

kasvattamista tarvitaan, joten tarvitaan myös us-

kottava ja vaikuttava kompensointijärjestelmä. 

Kompensaatiot ovat kohdanneet paljon kri-

tiikkiä, sillä ne on nähty usein keinona vältellä 

todellista päästövähennyksiä, eräänlaisena kes-

tämättömänä “oikotienä onneen”. Hyvin toteu-

tettuna vapaaehtoiset kompensointimarkkinat 

voivat kuitenkin auttaa ilmastotavoitteiden saa-

vuttamisessa täydentävänä toimena. Lopulliseksi 

ratkaisuksi kompensaatioista ei ole (ainakaan il-

man hiilenpoistoteknologioiden merkittävää ke-

hittymistä), mutta ne voivat auttaa matkalla kohti 

hiilineutraaliutta toimijoiden ajaessa vähä vähäl-

tä päästöjään alas. Lopullisen tavoitteen tulisi 

olla globaali hiilinegatiivisuus, jossa ihmiskunta 

päästää vähemmän hiilidioksidia kuin hiilinie-

lut sitovat. Päästöjä on vähennettävä radikaalisti 

ja nopeasti, jotta hiilinieluilla on minkäänlaista 

mahdollisuutta sitoa riittävää määrää hiilidioksi-

dia ilmakehästä. 

Kompensaatioilla voidaan yhdessä rajujen 

päästövähennysten kanssa nopeuttaa yhteiskun-

nan muutosta hiilineutraaliksi. Parhaassakin 

tapauksessa kompensaatiot voivat olla vain pie-

nehkö osa muutosta.  Silti murrosvaihe ja ilmas-

totoimien kiireellisyys tekevät kompensaatioista 

erittäin merkittäviä. Hiilineutraaliuteen päästyä 

on edessä seuraava ongelma; pitää päästä hiiline-

gatiiviseksi. Ilmakehään parin vuosisadan aikana 

vapautettua hiilimäärää ei hetkessä saada ilmas-

ta pois, vaan kyseessä lienee vuosisatoja jatkuva 

kamppailu ilmakehän hiilen vähentämiseksi. 

Hiilinegatiivisuuden luomiseksi ihmiskun-

nalla on toistaiseksi ainakin taloudellisesti rea-

listisista keinoista käytettävissä vain luonnon 

omat prosessit ja niiden edistäminen. Siten kom-

pensaatiotoimet soiden ennallistamiseksi ja met-

sien puuvaroihin sekä maaperään sitoutuneen 

hiilimäärän kasvattamiseksi ovat tulevaisuuden 

hiilinegatiivisen yhteiskunnan rakentamista. Li-

säämällä soiden ja metsien hiilivarastojen kasvua 

ja säilymistä nyt helpotetaan merkittävästi seu-

raavien vuosisatojen ilmastonmuutoksen vastaista 

työtä.   

Yritykset ovat jo ottaneet myös luovat tavat käyt-

töön tukea ilmastotyötä myös lahjoittamisen muo-

dossa ja nostaa asiaa esiin viestinnässään. Eikä ole 

varmasti haittaa, että materiaalisen yrityslahjan 

sijaan lahjoitetaan puu, tai muulla tavoin korva-

taan hankintoja ilmastoystävällisemmillä teoilla. 

Haasteellisempaa on määritellä ja rakentaa yhteis-

ymmärrys, milloin on sopivaa sanoa, että joku toi-

minta on kompensoitu. 

Lisää pelisääntöjä kompensaatiokentälle kaiva-

taan myös suuren yleisön paremman ymmärryk-

sen ja koko kompensaatiokentän yleisen hyväk-

syttävyyden vuoksi, kuten yksi asiantuntija kertoo: 

Suuri yleisö ei pysty arvioimaan, ovatko kompen-

saatiot toimivia. Viherpesukompensaatiot vievät 

pahimmillaan hyväksyttävyyden myös toimivilta 

kompensaatiohankkeilta.

Viisi askelta hiilineutraaliuteen 
yrityksille ja kunnille
Haastatteluissa pyysimme asiantuntijoita anta-

maan vinkkejä, kuinka yritys tai kunta voisi toimia 

aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

Saimme erittäin hyviä neuvoja ja kokosimme niis-

tä 5 neuvoa yrityksille ja kunnille.

Asiantuntijoiden neuvoista piirtyvä polku oli 

hyvin samankaltainen niin yrityksille kuin kun-

nillekin. Ilmastovaikutusten selvittämisen jälkeen 

pitää tarttua ripeästi toimiin päästöjen vähentä-

miseksi ja positiivisten vaikutusten maksimoi-

miseksi. Se mitä ei onnistuta vähentämään, voi-

daan kompensoida, kun vain löytyy uskottava 

palveluntarjoaja.

Yrityksen tai kunnan omien tekojen lisäksi tarvi-

taan keskustelua muiden toimijoiden kanssa niin 

markkinoiden kuin politiikan näkökulmasta. Hii-

lineutraalius ei ole yksi teko vaan jatkuva prosessi, 

joka vaatii pitkäaikaisen sitoutumisen ja innosta-

vat tavoitteet. 
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Tulevaisuudessa meillä on 
hiilinegatiivinen yhteiskunta, 
jossa fossiilisista polttoaineista 
on luovuttu ja nieluja kasvatettu 
luonnon, vesistöjen ja ihmisten 
hyvinvointi huomioiden.
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1. SELVITÄ ILMASTOVAIKUTUKSET

1. SELVITÄ ILMASTOVAIKUTUKSET

3. KOMPENSOI PÄÄSTÖT
3. KOMPENSOI PÄÄSTÖT

4. VIESTINTÄ JA KÄDENJÄLKI

4. VIESTINTÄ JA KÄDENJÄLKI

5. SEURANTA JA JATKUVA KEHITTYMINEN

5. SEURANTA JA JATKUVA KEHITTYMINEN

2. TOTEUTA SUUNNITELMAT NEGATIIVISTEN VAIKUTUSTEN  
 MINIMOIMISEKSI JA POSITIIVISTEN VAIKUTUSTEN MAKSIMOIMISEKSI 

2. TOTEUTA SUUNNITELMAT NEGATIIVISTEN VAIKUTUSTEN  
 MINIMOIMISEKSI JA POSITIIVISTEN VAIKUTUSTEN MAKSIMOIMISEKSI 

• Selvitä toiminnan vaikutukset.

• Tee olennaisuusanalyysi: selvitä mikä on tuotteen/palvelun keskeisin hiilijalanjälki? 

• Tunnista kehittämiskohteet: mitä toiminnan osa-alueita voisi kehittää ilmastoystävälliseksi?

• Selvitä kunnan tuottamien palvelujen hiilijalanjälki ja kuinka sitä voidaan pienentää  

 kustannustehokkaasti. 

• Tunnista kehittämiskohteet: mitä toiminnan osa-alueita voisi kehittää ilmastoystävälliseksi? 

• Laadi selvityksen perusteella hiilineutraaliusstrategia ja aikataulu hiilineutraaliudelle.

• Tee suunnitelma siitä, miten kielteisiä ympäristövaikutuksia voidaan kustannustehokkaimmin  

 vähentää.

• Käytä päästökompensaatioita. 

• Vertaile eri palveluja ja pyri löytämään ekologisesti ja eettisesti paras mahdollinen kompensaatio. • Vertaile ja pyri löytämään ekologisesti paras mahdollinen päästökompensaatio. 

• Vähennä kaikki mahdolliset päästöt ja kompensoi loput. Aloita esim. lentomatkoista. 

• Kuntametsien hiilensidonta, kunnan omista hiilinieluista huolehtiminen.

• Muuta markkinoinnin ja viestinnän painotusta ilmastomyönteiseksi. 

• Ole edelläkävijä ja haasta toimialaasi mukaan toimimaan. 

• Osallistu poliittiseen päätöksentekoon ja vie ilmastoasioita eteenpäin.

• Kädenjälkiajattelu: miten omalla liiketoiminnalla voi muuttaa ulkopuolista maailmaa  

 hiilineutraalimpaan suuntaan?

• Viesti ilmastovaikutuksista ja hiilineutraaliuden kehitystyöstä ja -mahdollisuuksista.

• Luo kuntalaisille puitteet ja kannusteita pienentää omaa hiilijalanjälkeään. 

• Kiritä muita kuntia: kun teillä on hyvät ilmastosuunnitelmat ja kokemukset,  

 kerro onnistumisista, säästöistä ja mahdollisuuksista. 

• Ota kantaa tiukemman ilmastopolitiikan puolesta.

• Seuraa yrityksesi toimintaa johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti.  

 Ilmastotyö on jatkuva prosessi. 

• Arvioi toimintaasi ja kehitä sitä pitkäjänteisesti ilmastoystävällisemmäksi.

• Tee selkeä, inspiroiva pitkän tähtäimen visio, joka on vielä tärkeämpi kuin lyhyen tähtäimen  

 vuositavoitteet.

• Seuraa toimenpiteiden onnistumista järjestelmällisesti. Ilmastotyö on jatkuva prosessi. 

• Arvioi toimintaasi ja kehitä sitä pitkäjänteisesti ilmastoystävällisemmäksi.

• Tee selkeä ja inspiroiva pitkän tähtäimen visio. Linjaa siihen myös lyhyen tähtäimen tavoitteet.

• Tee ja toteuta suunnitelma negatiivisten ilmastovaikutusten minimoimisesta ja positiivisten  

 maksimoimisesta. Vähennä päästöt minimiin. 

• Tee tarvittaessa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. 

• Kehitä oman yrityksesi toimintoja ja tuotteita, luo uusia vaihtoehtoja.  

 Panosta tutkimus- ja kehitystyöhön.

• Huomioi ilmastonäkökulma kaavoituksen ympäristöarvioinnissa. Luo tiivis kuntarakenne. 

• Kunnallinen energialaitos toimimaan uusiutuvilla ja uusiutuvan energian maksimointi. 

• Joukkoliikenteen edistäminen ja päästöttömäksi tekeminen.  

• Tee hiilineutraaleja hankintoja ja nosta päästöneutraalius kilpailutuskriteeriksi. 

• Kierrätys ja jätehuolto kuntoon. 

• Jos kunta turve/maatalousvaltainen, pyri eroon turvemailla viljelystä. 

• Tee tarvittaessa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. 
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Kiitokset kaikille haastatelluille, niin yritysten ja kuntien edustajille, kuin asiantunti-
joille. Suuri kiitos Koneen Säätiölle, joka mahdollisti tämän selvityksen toteutuksen. 

Ilmastokriisi on saanut aikaan positiivista aktiivisuutta. Uudet toimintatavat tarttua 
ilmastokriisiin aiheuttavat myös epävarmuutta ja erimielisyyksiä. Tämän selvityk-
sen taustalla on ollut kokemus siitä, että tärkeistä aiheista, kuten hiilineutraalius ja 
kompensaatiot, ei tiedetä tarpeeksi. Olemme tällä työllä pyrkineet tuomaan lisää 
hyödyllistä tietoa ja ymmärrystä, joka veisi ilmastotyötä eteenpäin. 

Selvitys kuvastaa tilannetta vuoden 2019 loppupuolella ja iloksemme näiden 
aihealueiden tutkimustieto ja yhteinen käsittely lisääntyy ja kehittyy koko ajan. Toi-
vomme, että lisääntyvä tutkimus ja keskustelu edistävät yhteistä tietopohjaa ja yh-
teisiä pelisääntöjä, jolloin ilmastoaktiiviset toimijat voivat jatkossa kohdistaa resurs-
sinsa lisäselvitysten ja epävarmuuksien käsittelyn sijaan toimintaan ja konkreettisiin 
askeleisiin kohti hiilineutraaliutta.  

Mikäli löydät selvityksestä korjattavaa tai täydennettävää, tai kaipaat lisätietoja 
jostain asiasta, voit olla työryhmäämme yhteydessä Hiilipörssin sivujen kautta.
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Ympäristöministeriö 
Aulikki Alanen, ympäristöneuvos 

(luonnonsuojeluasiat, luonnon monimuotoisuus-

yksikkö)

Helsingin yliopisto 
Tuomo Kalliokoski, yliopistotutkija

Suomen luonnonsuojeluliitto 

Hanna Aho, suojeluasiantuntija

Luke 

Kristiina Regina, tutkimusprofessori

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto 

Lassi Linnanen, professori

SYKE 

Minna Kaljonen, erikoistutkija
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Yritykset ja kunnat
Yhteensä 32 haastattelua

Yritykset
Atria Suomi, Fazer Group, Finlayson, Finsilva Oyj, 

Flow Festival, Helen Oy, Hesburger, Jääkiekon 

SM-liiga Oy, Kaslink Foods, Kekkilä-BVB, Kone, 

Kotipizza-ketju, Lumene Oy, Makia, Neste Oyj, 

Oy Soya Ab/Jalofoods, Partioaitta, Ponsse, 

Ruka-Kuusamo Matkailu, Sinituote, SOK, ST1, 

UPM, Valio, Viking Line, Wanha Kuppila Oy ja 

Ylva.

Kunnat
Tampere, Helsinki, Lappeenranta, Espoo ja 

Karkkila.

Haastattelut tehtiin kevään ja kesän 2019 aikana. 

Menetelmänä oli puolistrukturoitu teemahaas-

tattelu, jolle tyypillistä on se, että ennalta määrät-

tyjen kysymysten lisäksi esiin nousseista aiheis-

ta voidaan keskustella myös laveammin ennalta 

määrätyn kysymyspatteriston ulkopuolella. Haas-

tateltavia kontaktoitiin sähköpostitse ja puhelimit-

se. Asiantuntijoille tarjottiin mahdollisuus esittää 

myös jotakuta muuta haastateltavaa organisaatios-

ta itsensä sijaan, ja muutamat haastateltavista vali-

koituvatkin tällaisten suositusten kautta. 

Haastattelut toteutettiin kasvotusten tai etäyh-

teyden välityksellä. Haastatelluille kerrottiin, että 

vastaukset anonymisoidaan ja yrityskohtaiset erot 

häivytetään vastauksista ennen kyselyn julkaisua, 

jotta saataisiin mahdollisimman avoimia ja rehel-

lisiä vastauksia. Haastattelut dokumentoitiin säh-

köiselle lomakkeelle, jossa oli sekä avoimia että 

monivalintakysymyksiä. Yhden haastattelun kesto 

oli 1,5–2 tuntia.



Maailma, jossa voi 
edelleen haaveilla 
ja toteuttaa unelmia 
kestävällä tavalla.


