
KANSALAISALOITE LENTOLIIKENTEEN VEROLLE PANEMISESTA. ONKO SIINÄ MITÄÄN JÄRKEÄ? 

Perjantain uutisissa (1.11.2019) kerrottiin, että lentoveron kansalaisaloite etenee eduskuntaan. Lain 

tarkoitus on verottaa lentomatkustajia ja sen kautta toivotaan lentojen päästöjen vähenevän. 

Kansalaisaloitteen perustaja kemisti Janne Kilpinen kertoi uutisissa ”Suomalaiset pystyvät kaikkein 

parhaiten vaikuttamaan suomalaisten päästöihin. Muitten osoittelemisella ei pitkälle päästä.” 

Ymmärsin asian niin, että pitäisi jättää muiden päästöt rauhaan ja keskittyä suomalaisten päästöihin. 

Mitähän vaikutuksia koko maailman päästöihin on, jos Suomen päästöt menisivät nollille. 

Katsotaanpa tilastoja. Alla olevassa kuviossa on maailman maitten CO2 päästöjen rakenne. 

 

Suomen CO2 päästöt ovat VAIN noin 0.14 %:a koko maailman CO2 päästöistä. Jos maailma pääsisi 

eroon Suomen päästöistä, sekö pelastaisi maailman? Aina kun puhutaan päästöistä, pitäisi esittää 

yllä oleva kuvio, jotta Suomen päästöt asettuisivat oikeaan suhteeseen. HALOO! Jotakin rajaa 

vaatimuksille Suomen suhteen! 

 

Entä se ”muiden osoitteleminen”. Onko kansalaisaloitteen perustaja todella sitä mieltä, että meidän 

ei pitäisi vaatia Kiinaa, Intiaa, USA:ta ja muita suuripäästöisiä maita vähentämään omia päästöjään. 

Pienikin muutos niiden päästöissä saisi aikaan suuremman vaikutuksen, kuin se, että meidän 

päästömme menisivät nollille. HALOO! Jotain rajaa vaatimuksille Suomen suhteen! 

 

Entä se lentomatkustaminen. Uutisten mukaan kotimaan lentoliikenteen päästöt ovat VAIN 0.35 %. 

Sen suuruusluokka on kuin se kuuluisa hyttysen jätös Baltian meressä! Ihmisten on osittain pakko 

liikkua ja osittain liikenne on lomaan ja muuhun siihen verrattavaa liikkumista. Onko 

kansalaisaloitteen perustaja tietoinen vaihtoehtoiskustannuskäsitteestä? Vihje: Ajallakin on hinta. En 



lähde antamaan ilmaisia luentoja. Pitää mennä kansantaloustieteen peruskurssille. HALOO! Jotain 

rajaa vaatimuksille Suomen suhteen! 

 

Entä ulkomaan lentoliikenne? Lennän useamman kerran vuodessa ulkomaille pääasiassa tuttujen ja 

perheen jäsenten hautajaisiin ja tapaaman heitä, kun vielä ovat elossa. Nämäkö pitäisi jättää väliin? 

Ehkä yhden kerran vuodessa menen lomalle. Useimmiten menen autolla Keski- ja Etelä-Eurooppaan. 

Onko kansalaisaloitteen perustaja laskenut, kumpi olisi päästöjen kannalta suotavampaa: lento- vai 

automatkustaminen? Jälleen käsite vaihtoehtoiskustannus auttaisi. Pitäisikö liikkumista rajoittaa? 

Mitä rajoituksia kansalaisaloitteen perustaja esittäisi minulle, kun otetaan huomioon esittämäni 

ylläolevat matkustamistarpeeni? Pitäisikö minun lopettaa kaikki tapaamiset? HALOO! Jotakin rajaa 

vaatimuksille! 

 

Uutisissa, joku kansalainen sanoi ”Se (lentovero) voisi olla ehkä ihan hyödyllinen. Mun mielestä 

lentäminen on ehkä vähän turhan halpaa kuitenkin, että sitä tulee tehtyä niin kun liikaa.” Mikä estää 

häntä jättämästä lentämisen pois tai maksamasta vapaaehtoista veroa, jos lentäminen on liian 

halpaa. Ja sitten se veronmaksuhalukkuus.  Kansalaiset kertovat suostuvansa veron korotuksiin. 

Minulle on vuosien mittaan tullut tunne, että halukkuutta on. Kun verot mätkäistään, alkaa valitus 

korkeista veroista. Tämä ei koske niitä, jotka eivät veroja maksa ja niitä, joita jokin veronkorotus ei 

koske. HALOO! Jotakin rajaa vaatimuksille muiden suhteen! 
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