
AALTO YLIOPISTON TYÖRYHMÄN EHDOTUKSEN SEURAUS: BENSIININ 

LITRAHINTA NOUSEE JOHONKIN 18 EURON HUJAKOILLE  KYMMENEN 

VUODEN KULUESSA. 

 

Katsoin tiistaina 22.10. 2019 YLEn aamutelevisiota. Siinä Aalto yliopiston 

työryhmä esitteli paperia ”Kohti hiiletöntä liikennettä: ehdotus mekanismiksi”. 

Latasin sen verkosta. https://www.dropbox.com/s/5h4dveln9d6dpdv/AEI-

raportti_Kohti-hiilet%C3%B6nt%C3%A4-liikennett%C3%A4_embargo.pdf?dl=0 

Tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt kymmenen vuoden kuluessa. 

Toisella silmällä luin Julistusta ja toisella silmällä katsoin televisiota, jossa 

työryhmän ja Ilmastopaneelin edustajat esittelivät politiikkavaihtoehtoja. Eräs 

ehdotus on rajoittaa polttoaineen määrää myyntiluvilla. Tällöin hinta pumpulla 

nousisi. Aamu TV:n Haastattelussa Ilmastopaneelin Markku Ollikainen kertoi 

bensiinin kysynnän hintajouston olevan noin - 0.05. Mitä lähempänä nollaa 

jouston arvo on, sitä voimakkaammin hinta nousee, jos määrää rajoitetaan. 

Hän ei kuitenkaan kertonut, mikä tulisi olemaan arvio hinnan noususta ja 

muista oheisvaikutuksista, jos myyntilupajärjestelmä otettaisiin käytäntöön 

lähitulevaisuudessa. Hallituksen mukaan liikenteen päästöt pitäisi puolittaa 

vuoteen 2030 mennessä. Ilmeisesti rajoituksia pitäisi asettaa ihan 

lähitulevaisuudessa.  

Määrä (litraa bensiiniä,
nykytilanne skaalattu
ykköseksi)

Hinta
(€/L)

0.5                      1

Bensiinin kysyntäkäyrä

1.5 €/L 

MÄÄRÄN RAJOITETAAN
PUOLEEN NYKYISESTÄ

HINTA NOUSEE
MÄÄRÄN RA-
JOITTAMISEN1
VUOKSI

16.5 €/L

E = - 0.05
P = -30Q + 31.5

 

KUVIO 1. MIKÄ  TULISI  OLEMAAN  POLTTOAINEEN  HINTA  LYHYELLÄ  AJANJAKSOLLA,  KUN  MÄÄRÄÄ 

RAJOITETAAN MYYNTILUVILLA? 

https://www.dropbox.com/s/5h4dveln9d6dpdv/AEI-raportti_Kohti-hiilet%C3%B6nt%C3%A4-liikennett%C3%A4_embargo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5h4dveln9d6dpdv/AEI-raportti_Kohti-hiilet%C3%B6nt%C3%A4-liikennett%C3%A4_embargo.pdf?dl=0


 

Kuviossa 1 on minun yksinkertaiset laskelmani bensiinin hinnalle. Jouston 

arvolla -0.05, bensiinin hinta tulisi olemaan kymmenen vuoden päästä noin 16 

€/L, jos työryhmän suositukset pantaisiin voimaan heti. Katsoin myös bensiinin 

kysynnän hintajoustoa verkosta. Sain arvon - 0.04. Tällöin bensiinin hinta tulisi 

olemaan noin 20 €/L. Jos päästöjä pitäisi vähentää 10 %:lla vuodessa 

kymmenen vuoden aikana, jolloin saavutettaisiin päästöjen puolittaminen, 

hinnan kehitys vuosittain on alla olevassa taulukossa.  

Vuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bensiinin  

hinta  

3 €/L 4.5 €/L 6 €/L 7.5 €/L 9 €/L 10.5 €/L 12 €/L 13.5 €/L 15 €/L 16.5 €/L 

 

Näihin laskelmiin riittää taloustieteen peruskurssin tiedot. Laskelmani ovat 

yksinkertaistakin yksinkertaisemmat. Olkoon lähtökohtana 

laskelmakeskustelulle. Olen ainakin yrittänyt. Laskelmissa on luonnollisesti 

epävarmuustekijöitä, koska kysyntä muuttuu ajan myötä. Mutta eikö 

jonkinlaisia laskelmia olisi vaadittava, kun aletaan tekemään talouteen 

vaikuttavia muutoksia? Perusteellisimpiin laskelmiin vaaditaan hieman 

enemmän tietoa kuin peruskurssilla sitä saa. Ehkäpä ilmastopaneelin 

puheenjohtaja kertoo, mikä hinta-arvio tulisi olemaan paremmilla 

laskentamenetelmillä.  

 

Odotan mielenkiinnolla työryhmän ja Ilmastopaneelin tuloksia. Laskelmia 

odotellessa ajelen omalla autolla eestaas, kun vielä pystyy ostamaan 

menovettä.  Ehkäpä laskelmat tulevat myöhemmin. Muutenkin uutisissa 

esiintyvien toimittajien toiminta hämmästyttää. EIVÄTKÖ HE OSAA VAATIA 

LASKELMIA HINNAN KEHITYKSESTÄ? Pelkkä jutustelu ja hataran 

toimenpidelistan esittely ilman perusteluja ei riitä. Pitäisi jakaa tietoa. Kuinka 

mitään talous- tai ilmastopolitiikkaa voi tehdä, ilman laskelmia? Kuinka hinnan 

nousu vaikuttaa palkkoihin, vientihintoihin jne?  

 

 

 



 

Uutisissa työryhmän vetäjä Liski kertoi hintojen nousua jarruttavasta 

”varaventtiilistä”, joka on itse asiassa hintakatto. Hänen mukaansa sen 

vallitessa hinnan nousu olisi 30 sentin ja 50 sentin välillä. Hämmästyttävän 

pieni arvio. MISSÄ ON PERUSTELUT LASKELMILLE???  Taloustieteen 

peruskurssin tiedoilla selviää, että ”varaventtiilin” (lue hintakaton) vallitessa ja 

päästöjä puolitettaessa tulisi polttoaineesta pulaa, joka johtaisi pysyviin 

jonoihin pumpulla. Jotkut joutuisivat odottamaan yön tai useamman yön yli, 

jotta seuraavana päivänä saisi polttoainetta. Alla on esitys tulevaisuudesta 

hintakaton ja määrän rajoittamisen vallitessa. Vaatii taloustieteen peruskurssin 

tasoisia tietoja. Jälleen odotan työryhmältä ja Ilmastopaneelilta 

perusteellisempaa analyysiä.  

 

KUVIO 2. VASEMMALLA TILANNE HINNAN NOUSUN SUHTEEN, KUN HINNAN NOUSUA EI RAJOITETA. 

OIKEALLA TILANNE, JOSSA ON RAJOITETTU MÄÄRÄÄ PUOLEEN SEKÄ PANTU HINTAKATTO. JOHTAA 

PUUTTEESEEN POLTTOAINEESTA PUMPULLA. 

 

Verkosta imuroimani esitys on käsittääkseni jonkinlainen ohjelmajulistus, joka 

on minimalistinen vaikutusanalyysin kannalta. Löysin pari käyrää: skenaario 1 

ja 2. Ilmeisesti skenaariossa 1 päästöt nousevat ja skenaariossa kaksi 

laskevat??? Vai mitenkä se nyt olikaan. Miksi tässä kohdassa on pari 

selittämätöntä käyrää, kun muualla ei ole perusteluja, vaan joitakin 

karttakuvioita? Tämän kaltainen esitys, jossa vain kerrotaan jotakin, olisi 

mennyt jopa proseminaarissani roskakoriin ollessani Kauppakorkeakoulun 

kansantaloustieteen laitoksella lehtorina, vaikka olisi ollut lähteitäkin.  



 

Herääkin muutama kysymys.  Mikä on ollut toimeksianto? Kuinka paljon tästä 

esityksestä on maksettu? Mikä tarkoitus tällä esityksellä on? Useinhan 

tämänkaltaiset esitykset putkahtavat esiin niin eduskunnassa, televisiossa, 

radiossa kuin lehdissäkin, kun tehdään politiikkaa. Esitykselle antaa ansiotonta 

arvovaltaa, kun se on tehty YLIOPISTOSSA. Tuleekin mieleen takavuosina 

suurpiirteinen esitys ydinvoimalan kannattavuuslaskelmista, joita eräs 

voimayhtiössä työskentelevä henkilö esitti seminaarissani. Laskelmat oli tehty 

Sveitsissä. Katselin esitystä ja totesin ”Kolmannen tai neljännen vuoden 

kansantaloustieteen opiskelija olisi pystynyt tekemään samat laskelmat”. 

Sähkön kulutusennuste, uraanin hinnan kehitys, vaadittu laskentakorko ja 

kuoletusaika ovat voimayhtiöllä. Ja jos tietoa kehityksestä ei itsellä ole, niitä 

saa kansainvälisiltä organisaatioilta maksua vastaan. Vai kuvitteletteko, että 

konsulttifirmat laskevat kehityksiä itse? Mutta laskelmat piti tehdä Sveitsissä, 

jotta olisi saatu arvovaltaa laskelmien taakse. Televisiossa, radiossa ja 

lehdistössäkin rummutettiin ”Laskelmat on tehnyt ARVOVALTAINEN 

konsulttifirma SVEITSISSÄ.” Jotta näin. 

 

Vilho Mäkelä 

www.vilhomakela.fi 

 


