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yhteenveto
tämä selvitys käsittelee sternin raportin1 talou
dellista sisältöä ja siihen kohdistunutta kritiik
kiä. sternin raportti voidaan nähdä mittavana
kustannushyötyanalyysinä. se perustelee voi
makkaat välittömät toimet ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi järkevinä puhtaasti taloudelli
sesta näkökulmasta. raportti ei tuota uutta
tieteellistä näyttöä ilmastonmuutoksesta tai sen
yhteiskuntiin kohdistuvista vaikutuksista – ni
mensä mukaisesti raportti on yhteenveto aiem
masta tutkimuksesta. johtopäätökset kuitenkin
poikkeavat yhteenvedon kohteena olevasta tut
kimuksesta, mikä on johtanut keskusteluun
erojen syistä.
kritiikki ei kumoa raportin keskeistä johto
päätöstä: ilmastopolitiikka on taloudellisesti
perusteltavissa. raportin suosittelemat välittö
mät päästöleikkaukset ovat kuitenkin kritiikin
* Artikkeli perustuu Ympäristöministeriön tilaamaan sa
mannimiseen selvitykseen. Kiitän kommenteista Magnus
Cederlöﬁä, Matti Pohjolaa, Hanne Siikavirtaa, Susanna Suo
malaista ja Vesa Vihriälää.
1
Sternin raportin painettu versio on listattu viiteluettelossa.
Tekstin lainaukset ovat verkkoversiosta, joka on osoitteessa
http://www.hmtreasury.gov.uk/independent_reviews/
stern_review_economics_climate_change/stern_review_
report.cfm

mukaan ylisuuria, koska raportissa arvotetaan
politiikan tulevia hyötyjä ongelmallisella taval
la. Perinteinen lähestymistapa johtaisi asteittain
kiristyviin päästötavoitteisiin. sternin kannat
tamat välittömät toimet voidaan kuitenkin pe
rustella suurilla epävarmuuksilla ilmastoongel
man luonteesta. ilmastopolitiikka on vakuutus,
jota on vaikeaa, ellei mahdotonta, hinnoitella
perinteisen kustannushyötyanalyysin keinoin.
tästä johtuen kritiikki, tai stern, eivät ole yk
siselitteisesti oikeassa.
kritiikki kohdistuu myös raportin toteutta
mistapaan, jossa ohitettiin perinteinen akatee
minen asiantuntijaarviointi ennen julkaisua.
kritiikin yhtenä tavoitteena voidaankin nähdä
jälkikäteen korvata etukäteisarviointi ja siten
palauttaa uskottavuus itse päätulokseen, jonka
mukaan ilmastopolitiikka on taloudellisesti
kannattavaa. sternin raportti on kontekstinsa
tuotos – se on poliittinen asiakirja – mutta sama
pätee myös kritiikkiin, sillä keskusteluun osal
listuvat erityisesti osapuolet, joiden lähestymis
tavan raportti haastaa.

1. johdanto
sternin raportti on mittava ilmastopolitiikan
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kustannushyötyanalyysi, jonka tavoitteena on
vastata kysymykseen ”kannattaako ilmasto
politiikka taloudellisesti”. Vastauksena on lu
kuja, jotka kertovat politiikan kustannuksista
ja hyödyistä ilmaistuna prosentteina bruttokan
santuotteesta. sternin raportissa arvioidaan,
että toimimattomuudesta seuraa vähintään
5 prosentin globaali Bkt:n pudotus, nyt ja
ikuisesti. Pessimistisessä tapauksessa vaikutus
on jopa 20 prosenttia tai enemmän. toisaalta
politiikan kustannukset, jotka syntyvät päästö
leikkauksista ja poistavat pahimmat vaikutuk
set, voidaan rajata noin yhteen prosenttiin
globaalista Bkt:sta.2
nämä luvut poikkeavat merkittävästi aiem
pien tutkimusten vastaavista luvuista. ilmas
tonmuutoksen kustannukset ovat raportissa
suuremmat kuin mihin on totuttu ja toisaalta
päästöleikkaukset ovat halpoja. tästä johtuen
raportti suosittelee aikaisia ja voimakkaita
päästöjen leikkaustoimia, kun taas aiempi tut
kimus painottaa asteittain lisääntyvää panos
tusta ilmastopolitiikkaan. raportissa tavoitel
laan kasvihuonekaasujen pitoisuustavoitetta
550 ppm (parts per million of Co2 equivalent)
pitkällä aikavälillä, joka johtaisi suurella toden
näköisyydellä korkeintaan noin 3 asteen ilma
kehän keskimääräiseen lämpenemiseen. leik
kausten tulisi alkaa suurin piirtein heti ja johtaa
pitkällä aikavälillä yli 80 prosentin päästöleik
kauksiin verrattuna nykyiseen tasoon.
Mikä selittää raportin poikkeavat tulokset?
Pyrin vastaamaan tähän kysymykseen raporttia
käsittelevän akateemisen keskustelun pohjalta.
tavoitteenani ei ole siis kattavasti tehdä yh
teenvetoa raportin eri osista, vaan keskittyä sen
keskeiseen taloudelliseen sisältöön. tämä on
perusteltu rajaus, koska raportin poikkeavat
2

Sternin raportin yhteenveto, sivu 1.



tulokset – jotka ovat keskustelun ytimessä –
ovat selitettävissä muutaman taloudellisen
avainparametrin valinnalla.
on ehkä yllättävää, että keskustelun yti
meen voi leikata näin suoraviivaisesti, onhan
raportti 575 sivua pitkä, 23 hengen työryhmän
yli vuoden työ, joka käsittelee globaalia, mah
dollisesti yli vuosisatojen vaikuttavaa luonnon
tieteellistä ilmiötä. Maallikko ehkä odottaisi,
että keskustelu rönsyilisi tasaisesti paksun teok
sen eri osissa. raportissa ei kuitenkaan ole uut
ta tieteellistä näyttöä, kuten seuraavasta laina
uksesta tulee ilmi:
”Olemme nojanneet perustieteeseen. Emme ole
yrittäneet tuottaa uutta tieteellistä tutkimusta.
Emme ole tiedemiehiä” (oma käännös, sir nicho
las stern, BBC, 25.1.2007).3

raportin laajat tieteellistä näyttöä koskevat
osat eivät ole siis uusia, eivätkä siksi ole aiheut
taneet yhtä kiihkeää keskustelua kuin taloudel
linen osio.4 kiistanalainen osio on luku 6, joka
on raportin taloudellisen analyysin ydin. täs
säkään osiossa raportti ei poikkea aiemmasta
tutkimuksesta suuresti siinä mielessä, että käy
tetty analyysin apuväline – tietty taloudellinen
mallikehikko, jota tarkastelen tarkemmin myö
hemmin – on taloudellisen kasvun malli, johon
on lisätty ilmastoongelmaa kuvaava ”luonnon
tieteellinen” osa. standardi lähestymistapa sekä
aineiston että työkalun suhteen mahdollistaa
tulosten tarkan jäljittämisen.
erot aiempaan selittyvät tapaan, jolla ra
portti arvottaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia
kaukana tulevaisuudessa. toisaalta leikkausten
3

Lainaus Hendersonin (2007) artikkelista.

Sternin tulkintoja tieteellisestä näytöstä kritisoidaan (ks.
esimerkiksi Carter et al. 2006), mutta tätä keskustelua en
tässä arvioi.
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kustannukset lasketaan mukaan vain ensim
mäisen 50 vuoden osalta. osoittautuu, että
raportin analyyttisen työkalun tuottamat tu
lokset palautuvat pitkälti perinteisiksi, kun
vaikutusten arvottaminen korjataan vastaa
maan aiempaa käytäntöä.
tämä on aivan lohdullinen havainto useas
ta syystä. ensinnäkin voimme näin jälkikäteen
todeta, että raportin analyysi on johdonmukais
ta, kun nyt ymmärrämme, mistä poikkeavat
tulokset syntyvät. toiseksi raportin päätulos,
että ilmastopolitiikka voidaan perustella talou
dellisesti pitää paikkansa, vaikka jälkikäteisar
vioinnin vaatimat korjaukset toteutetaan. erot
liittyvät siihen, millä tahdilla ilmastotavoittei
den tulisi kiristyä. kolmanneksi raportti ja sitä
seurannut keskustelu on antanut lisäpotkua
tutkimukseen, joka käsittelee pitkän aikavälin
vaikutusten arvottamista. uusin akateeminen
tutkimus antaakin viitteitä siitä, että raportin
tapa arvottaa kustannuksia saattaa sittenkin
olla oikea.
jäsennän tämän selvityksen niin, että taus
toitan ensin jaksossa 2, kuinka pitkän aikavälin
taloudellisia hyötyjä tarkastellaan standardissa
taloudellisessa kustannushyötyanalyysissä. il
man tätä taustaa on mahdoton ymmärtää kes
kustelua ja ottaa kantaa sternin raportin valin
toihin. jaksossa 3 kuvaan perinteisen asteittai
sen kiristymisen mallin ja kuinka lähestymista
van edustajat ovat osallistuneet keskusteluun.
samassa yhteydessä tulevat esille asteittaisen
lähestymistavan heikkoudet. ilmastonmuutok
selta suojautumisessa ei ehkä lopulta ole kysy
mys kulutuksen, investointien ja ilmastohaitto
jen optimaalisesta tasauksesta yli ajan. ilmasto
ongelman luonne on epävarma eikä äärimmäis
ten tulemien mahdollisuuksia voi sulkea pois,
kuten asteittaisen kiristymisen mallissa. jaksos
sa 4 käsittelen tätä teemaa ja kritiikkiä, joka ei

kohdistu pelkästään sterniin vaan myös asteit
taisen sopeutumisen ajatukseen. jaksossa 5
listaan muuta pienempää kritiikkiä. Päätelmis
sä totean, että pyrkimys taloudelliseen täsmäl
lisyyteen muutaman tunnusluvun muodossa
tulisi ilmastoongelman pitkän aikavälin kus
tannushyötyanalyysissä hylätä.

2. Pitkän aikavälin ilmastohyötyjen arvottaminen
2.1. tausta

ilmastopolitiikka on julkinen hanke siinä missä
esimerkiksi julkinen silta tai tiehanke, ja siksi
hankkeelle on tehtävä kustannushyötyanalyysi.
ilmastohanke on kuitenkin poikkeuksellinen,
koska sillä on kokonaistaloudellisia vaikutuksia
ja sen kestoaika on poikkeuksellisen pitkä.
olen toisaalla verrannut ilmastohanketta julki
seen siltainvestointiin, joka valmistuu 100 vuo
den päästä (liski 2004). sillasta saatavat hyödyt
on taloudellisessa analyysissä pystyttävä ilmai
semaan rahassa ja muutettava vertailukelpoisik
si nykyhetken investointikustannusten kanssa.
jo ensimmäinen askel eli kaukaisten hyöty
jen arviointi on vaativaa, mutta vaikka silta
hankkeen hyödyt tiedettäisiin, ei ole selvää
kuinka näitä hyötyjä tulisi arvottaa tänään. jul
kisten hankkeiden tulisi tuottaa kuten yksityis
ten. investointi 100 vuoden siltahankkeeseen
tulisi tuottaa vähintään markkinoilta saatava
tuotto, muutoin julkiset varat kannattaisi sijoit
taa markkinoiden tarjoamiin kohteisiin. jos
hanke on kuitenkin 100 vuotta kestoltaan,
markkinoilla ei ole vertailukohdaksi näin pit
käkestoisia sijoitusinstrumentteja. Mitä tuotto
vaatimusta tulisi siis käyttää?
kuviossa 1 havainnollistan mikä on 100
vuoden päästä saatavan 1000 euron hyöty ny


KAK 1 / 2008

Kuvio 1. 1000 euron nykyarvo eri koroilla, kun aikajänne
on 100 vuotta



















kyarvoisena eri korkokannoilla. seitsemän pro
sentin korko perustelisi vain yhden euron in
vestoinnin tänään. toisaalta yhden prosentin
tuottovaatimuksella kannattaa jo investoida
368 euroa, kun odotettavissa on 1000 euroa
100 vuoden päästä.
sternin raportin taloudellinen kritiikki kul
minoituu keskusteluun siitä, mitä korkoa tulisi
käyttää ilmastopolitiikan pitkän aikavälin hyö
tyjen arviointiin. kuten kuvion esimerkki osoit
taa, pienet muutokset korkotasossa vaikuttavat
dramaattisesti hankkeen kannattavuusarvioin
tiin. keskustelu on osittain puhtaasti taloudel
lista, mutta tulevien sukupolvien hyötyjen ar
vottaminen on myös oikeudenmukaisuuskysy
mys. Pyrin valottamaan tätä kysymystä ensin
yleisesti ja sitten käyn läpi tarkemmin kritiikin
ja kuinka se vaikuttaa raportin lopulliseen joh
topäätökseen ilmastopolitiikan kannattavuu
desta.
2.2. sternin lähestymistapa

sternin raportissa lähestytään pitkän aikavälin
arvottamisongelmaa varsin systemaattisesti
0

käyttämällä ”yhteisvaikutusten arviointimal
lia”. Malli on yksinkertaisesti taloudellisen kas
vun malli, johon on lisätty ilmastoongelmaa
kuvaava dynamiikka (PaGemalli).5 tämä on
periaatteessa oikeaoppinen tapa lähestyä pit
kän aikavälin kustannushyötyanalyysiä. ana
lyysissä tulee haarukoida talouden pitkän aika
välin kasvua, joka samalla määrää julkisen sijoi
tuksen koron eli investoinnin tuottovaatimuk
sen. lisäksi ilmastopolitiikka itsessään vaikut
taa talouden kehitykseen, ja tätä kautta tuotto
tulee riippumaan valitusta politiikasta.
ilmastopolitiikan hyötyjen pitkän aikavälin
arvottamisessa on välttämätöntä tarkastella ta
loudellisen kasvun perustekijöitä. näin siksi,
että teknologia määrää investointien reaalisen
tuoton ja preferenssit säästöjen tarjonnan eli
investointien käyttöön saatavat varat. tasapai
nossa säästöjen kysyntä on yhtä suuri kuin sääs
töjen tarjonta. tätä ehtoa voidaan luonnehtia
ns. ramseyn säännön avulla, jota havainnollis
tan kuviossa 2.6
kulutuksen hyötyjä vuonna 2007 kuvaa ku
vion palkin koko. säästäminen tarkoittaa, että
osasta kulutushyötyä luovutaan, säästöt sijoite
taan markkinoille, jossa teknologia määrää
tuottavuuden ja sitä kautta sijoituksen tuoton.
tuotto merkitsee lisäkulutusta ja hyötyä vuon
na 2107. on selvää, että säästämispäätös riip
puu siitä, kuinka vuoden 2107 lisäkulutusta
arvostetaan päätöksentekohetkellä eli vuonna
2007. tulevan kulutuksen arvostus on sitä
alempi mitä kärsimättömämpi kuluttaja on eli
mitä suurempi on diskonttokorko (aikaprefe
renssi).
5

PAGEmalli on kuvattu Hopen (2006) artikkelissa.

Frank Ramsey (1927) tutki säästämistä matemaattisen
mallin avulla. Ramseyn käsitteellinen työ on pohja nykyai
kaisille kasvumalleille, myös Sternin käyttämälle.
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Kuvio 2. Ramseyn sääntö 8
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toisaalta kulutuksen arvostusta alentaa va
rallisuusvaikutus7: Mitä korkeampi varallisuu
den taso on lähtökohtaisesti vuonna 2107, sitä
pienempi on säästöillä aikaansaatu lisähyöty.
Varallisuusvaikutus tarkoittaa siis halua välttää
suuria ajallisia kulutuseroja, mikä hillitsee ha
lua tehdä tulonsiirtoja tulevaisuuteen. kuvios
sa on tasapainoa kuvattu siten, että vuonna
2007 säästämisen kautta luovutettu ”hyöty
palkki” on samansuuruinen kuin vuoden 2107
säästämisen kautta saavutettu ”hyötypalkki”,
kun jälkimmäisen arvoa korjataan alaspäin dis
konton ja varallisuusvaikutuksen vuoksi.
ilmastopolitiikan pitkän aikavälin hyötyjä
voidaan vertailla tämän hetken uhrauksiin, ku
ten kuviossa 2 vertailimme säästämisen tulevia
kulutushyötyjä tämän hetken kulutuksesta luo
pumiseen. sternin mukaan vertailu tulee tehdä
niin, että aikapreferenssin aste eli diskonttokor
ko asetetaan lähelle nollaa, koska ei ole perus
teltua asettaa eri sukupolvien hyötyjä eriarvoi
seen asemaan pelkän ajallisen sijoittumisen
perusteella.
7
Käytän termiä varallisuusvaikutus, koska se avautuu pa
remmin taloudelliseen mallintamistraditioon tottumattomil
le kuin ”kulutuksen rajahyödyn jousto” tai ”suhteellisen
riskikarttamisen aste”, jotka kerrottuna kulutuksen kasvu
vauhdilla olisivat täsmällisiä ilmaisuja.

aikapreferenssi on selvästi oikeudenmukai
suusparametri. Valinta heijastelee sternin sub
jektiivista käsitystä, jolle on helppo löytää tu
kea. diskonttauksen poistaminen kuviosta 1
lisää tulevaisuuden arvostusta ja siten kasvattaa
vuoden 2107 hyötypalkkia suhteessa 2007 ku
lutushyödyn menetykseen: säästämisen tarjon
ta lisääntyy, koska tulevaisuudesta välitetään
enemmän. samoin tapahtuu ilmastopolitiikan
arvolle eli ilmastoinvestoinnit tulevaisuuteen
kannattavat enemmän kuin diskonttauksen val
litessa.
sternin toinen keskeinen oletus on varalli
suusvaikutuksen pienuus. Varallisuusvaikutus
on asetettu niin, että kulutuksen pienestä lisä
yksestä saatava lisähyöty puolittuu, kun varal
lisuus kaksinkertaistuu. jos käytetään brutto
kansantuotetta varallisuuden mittana ja kulu
tustason estimaattina, niin Yhdysvaltain kulu
tustaso on noin kaksinkertainen esimerkiksi
slovenian kulutustasoon nähden. sternin ole
tuksen mukaan 100 euron lisäys slovenialaisen
kulutuksessa on kaksi kertaa arvokkaampi kuin
Liitteessä johdan kulutuksen valintaa kuvaavan säännön
formaalisti. Liitteen yhtälöt kuvaavat myös myöhempää ku
viota 6, jossa kulutuksen tulevaan tasoon liittyy epävar
muutta.
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keskimääräisen yhdysvaltalaisen samasta rahas
ta saatava hyöty.
slovenia todennäköisesti saavuttaa Yhdys
valtain tämän päivän varallisuustason joskus
tulevaisuudessa. slovenialaisten uhraukset tä
nään – säästämisen tai ilmastopolitiikan muo
dossa – ovat siis tulonsiirtoja tulevaisuuden
rikkaille slovenialaisille, joiden saama hyöty
lisäkulutuksesta on varallisuusvaikutuksen
vuoksi vain puolet tämän päivän slovenialais
ten menetyksistä. nämä kaukaisten slovenia
laisten hyödyt saavat ilman diskonttaustakin
pienen painon tämän päivän arvoissa, mikä vä
hentää halukkuutta uhrauksiin tänään.
sternin olettama varallisuusvaikutus on
erittäin pieni, kun sitä verrataan yleisesti käy
tettyihin lukuarvoihin. Pieni varallisuusvaiku
tus tarkoittaa suurta halukkuutta tehdä uhra
uksia tulevaisuuden hyväksi.
sternin valitsema alhainen diskonttokorko
yhdessä pienen varallisuusvaikutuksen kanssa
vaikuttavat merkittävästi raportin johtopäätök
siin. tämä on helppo havainnollistaa. stern
olettaa, että
diskonttokorko = 0,1 %
talouden kasvu = 1,3 %
per vuosi.
tällä talouden kasvuvauhdilla vuoden 2007
kulutus kaksinkertaistuu vuoteen 2060 men
nessä. Varallisuusvaikutuksen mukaan vuonna
2060 saavutettu lisähyöty kulutuksesta on puo
let 2007 lisähyödystä. säästäminen uhraa pie
nen määrän kulutushyötyä tänään, ja tämän
uhrauksen on oltava yhtä suuri kuin vuoden
2060 lisähyöty, jota diskontataan korolla 0,1 %.
tämä edellyttää, että säästöjen tuoton on olta
va diskonttausta suurempi, jotta tuotto kattaisi
sekä varallisuusvaikutuksen vuoksi puolittuvan
lisähyödyn että diskonttauksen. Voimme las
2

kea, että markkinakoron on oltava 1,4 % vuo
dessa. sternin valinnat johtavat siis hyvin alhai
seen reaaliseen markkinakorkoon.
Voimme nyt vertailla ilmastoinvestoinnin
kannattavuutta eri oletuksilla. sternin mukaan
ilmastoongelman pahimmat tulemat voidaan
välttää tekemällä 1 %:n uhraus Bkt:sta tänään,
mikä poistaa vähintään 5 %:n pudotuksen
Btk:ssa 100 vuoden päästä. suomen Bkt on
tällä hetkellä karkeasti ottaen 30 000 e henkeä
kohden.9
kuviossa 3 on 100 vuoden aikana tapahtuva
tasokasvu käyttäen sternin kasvulukua ja siitä
laskettu sternin arvioima haitta, joka on edel
leen ilmaistu nykyhetken arvoissa käyttäen
sternin markkinakorkoa. haitta on siis 1357 e
per henki vuoden 2007 rahassa. tämä kustan
nus voidaan välttää investoimalla ilmastopoli
tiikkaan 1 prosentti eli 300 e vuonna 2007,
joten hyötyjen ja kustannusten suhde on noin
4,5. näillä luvuilla ilmastopolitiikka kannattaa
ilman muuta.
Mutta jos markkinakorko on suurempi kuin
3,3 % vuodessa ja kasvuluvut muuten samat
kuin edellä, niin kustannusten ja hyötyjen suh
de kääntyy ilmastopolitiikkaa vastaan. Varalli
suusvaikutuksen kasvattaminen nostaa vaadit
tavan markkinatuoton hyvin nopeasti tälle ta
solle. tässä on sternin kritiikin taloudellinen
ydin.10

Luku vaihtelee riippuen siitä, millä valuuttakurssilla eri
maiden BKT:t muutetaan vertailukelpoisiksi.

9

En erittele tarkemmin kenen huomio tämä on, koska se
on niin ilmeinen. Siitä keskustelevat esimerkiksi Dasgupta
(2007), Nordhaus (2007), Weitzman (2007) sekä Tol ja Yohe
(2006).
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Kuvio 3. Esimerkkilaskelma Suomelle Sternin luvuin (summat euroissa)
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2.3. Varallisuusvaikutus: taloutta vai
filosofiaa?

diskonttokorko eli aikapreferenssi on perus
tellusti oikeudenmukaisuuskysymys, mutta
voidaanko varallisuusvaikutusta pitää sellaise
na? tulisiko valinta perustua havaintoihin ih
misten käyttäytymisestä? onko alhainen varal
lisuusvaikutus yleensäkään merkki oikeuden
mukaisuudesta?
Varallisuusvaikutus tarkoittaa pyrkimystä
kulutusuran tasaisuuteen. hyvin alhainen ta
saisuuden vaatimus lisää säästöjä, jos markki
nat tarjoavat tuottavia sijoituskohteita, mutta
se samalla tarkoittaa suurempaa kulutuksen
epätasaarvoa yli ajan (uhrausta nyt, varalli
suutta tulevaisuudessa). siksi ei ole selvää, että
alhainen tasaisuuden preferenssi, joka johtaa
suureen ilmastoinvestointiin, olisi välttämättä
tasaarvoinen. nykysuomalaiset ovat noin 13
kertaa rikkaampia kuin suomalaiset 100 vuotta
sitten. olisiko perusteltua närkästyä, jos tuol
loin olisi jätetty meihin vaikuttava merkittävä
ympäristöinvestointi tekemättä?
Voimme havainnollistaa sternin epäsuoras
ti olettamaa kulutuksen epätasaarvoa seuraa
vasti. ajatellaan edellisestä poiketen, että sääs



töjen markkinatuotto on 4 % riippumatta
säästöjen tarjonnasta (edellä markkinatuotto
asettui tasapainotasolle säästöjen tarjonnan
mukaan). jos pidetään muuten sternin oletuk
set, niin säästämisasteeksi muodostuu 95 %
(dasgupta 2007, Weitzman 2007)! tämä tar
koittaa, että nykyisen sukupolven pitäisi hylätä
melkein kaikki kulutusmahdollisuudet, jotta
tulevaisuudessa olisi korkeampi kulutustaso.
tästä syystä kritiikki on nähnyt sternin valin
nan sekä taloudellisesti että eettisesti kyseen
alaisena.
jos ajattelemme, että kulutuksen tasaisuu
teen liittyvät valinnat eivät ole oikeudenmukai
suuskysymyksiä, niin silloin tulisi tutkia, kuin
ka ihmiset todellisuudessa pyrkivät tasaamaan
kulutustaan. asiaa on tutkittu empiirisesti
(hall 1988). sternin oletus on siis, että kulu
tuksen kaksinkertaistuminen leikkaa lisäkulu
tuksen arvostuksen puoleen. hallin mukaan
varallisuuden kaksinkertaistuminen leikkaa li
säkulutuksen arvon vähintään neljäsosaan tai
jopa kuudestoistaosaan.
jos otetaan hallin estimaateista keskiarvo
ja käytetään muutoin sternin oletuksia (aika
preferenssi 0,1 % ja talouden kasvuvauhti
1,3 %), niin markkinakoroksi muodostuu
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Kuvio 4. 10 prosentin 50–50 omaisuusriski
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3,9 %. tämä muuttaisi sternin johtopäätöksen
eli 5 prosentin tappion välttäminen Bkt:ssa
100 vuoden päässä ei riittäisi perustelemaan
yhden prosentin Bktuhrausta tänään.
Varallisuusvaikutuksen suuruutta voi kukin
testata omalta kohdaltaan. kuinka paljon olisit
valmis maksamaan vakuutusmaksuna, jotta ris
ki omaisuuden arvon vaihtelusta poistuisi (ku
vio 4)? sternin oletus tarkoittaa, että olisit val
mis maksamaan ainoastaan 0,5 % omaisuuden
arvosta, jotta 50–50 riski varallisuuden 10 %
heilahtelusta poistuisi. jos olisit valmis maksa
maan 1–2 %, niin varallisuusvaikutus on tasol
la, joka tarkoittaa 2,6–5,2 % ramseyn säännön
mukaista markkinakorkoa.
Varallisuusvaikutusta ei kuitenkaan pysty
tarkastelemaan pelkkänä taloudellisena ilmiö
nä, kun kysymys on sukupolvien välisestä oi
keudenmukaisuudesta. ralwsin (1972) teoria
oikeudenmukaisuudesta sukupolvien välisissä
kysymyksissä voidaan tulkita teoriaksi äärim
mäisestä tulojen epätasaarvon karttamisesta
(solow 1974). ralwsin mukaan sukupolvia tu
lisi kohdella täysin samankaltaisina, mikä tar
koittaa aikapreferenssin hylkäämistä sekä ääret
tömän suurta varallisuusvaikutusta.
ralwsin teoria sai paljon huomiota 1970
luvulla, jolloin keskustelu kasvun rajoista oli
kiihkeää. tuolloin taloustieteilijät kritisoivat
rawlsia, koska hänen hyvinvointikriteerinsä


 Q ODVNX

näytti johtavan äärimmäiseen taloudelliseen
tehottomuuteen: pyrkimys tasapäisyyteen su
kupolvien välillä uhraa taloudellisen kasvun,
koska säästäminen ja tätä kautta saavutettu
myöhempien sukupolvien varallisuus on risti
riidassa tasaarvon kanssa.
sterniä kritisoidaan toiseen äärilaitaan ha
keutumisesta. sternin oletukset pitävät sisäl
lään liiallisen kulutusepätasaarvon mahdolli
suuden, mikä perustelee kritiikin mukaan liial
liset uhraukset tänään tulevaisuuden hyväksi.
Molemmissa sekä rawlsin että sternin tapauk
sissa kritiikki pyrkii palauttamaan keskitien
oletukset.

3. asteittain kiristyvä ilmastopolitiikka
Yalen yliopiston taloustieteen professori Wil
liam nordhaus on ehkä äänekkäin sternin krii
tikko. hänen keskeinen argumenttinsa on juu
ri edellä kuvattu: stern on valinnut tulevaisuu
den markkinakorkoon vaikuttavat avainpara
metrit väärin (aikapreferenssi, varallisuusvai
kutus). on tärkeää painottaa, että nordhaus ei
missään tapauksessa kiistä ilmastopolitiikan
kannattavuutta – hän on ilmastoon liittyvien
kannattavuuslaskelmien uranuurtaja – mutta
sternin valinnat johtavat liian äkilliseen politii
kan toimeenpanoon. nordhausin mukaan il
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mastopolitiikan tulisi asteittain kiristyä sitä
myötä, kun ongelma pahenee ja taloudellinen
varallisuus maailmassa kohenee.
nordhausin päättely on yksinkertainen.
tällä hetkellä on tuottavampaa investoida suo
rien päästövähennysten sijaan fyysiseen ja hen
kiseen pääomaan, mukaan lukien alhaisten
päästöjen teknologia. ajan myötä kasvihuone
päästöjen määrä lisääntyy, kuten myös talou
dellinen kapasiteetti investoida ongelman rat
kaisuun. Päästöjen vähennysten aikataulu riip
puu kasvusta, kustannuksista ja haitoista sekä
siitä missä määrin haitat ovat epälineaarisia ja
peruuttamattomia.
nordhaus on tutkinut näitä teemoja pitkään
käyttäen itse kehittämäänsä taloudellisen kas
vun mallia, joka on käsitteellisesti lähellä ster
nin käyttämää PaGemallia.11 Malleilla voi
daan tutkia esimerkiksi päästöjen optimaalista
hinnoittelua, leikkauksia ja taloudellisen taakan
kehittymistä sekä näiden jakoa eri maiden kes
ken yli ajan. tärkeä osa mallin logiikkaa on se,
että taloudellinen kehitys, joka tuottaa toisaal
ta sekä päästöjä että potentiaalia investoida
leikkauksiin, ei ole eksogeenisesti oletettu vaan
se syntyy talouden perustekijöistä kuten tuot
tavuudesta.
kuvio 5 on kopioitu nordhausin kritiikin
kokoavasta artikkelista (nordhaus 2007). siinä
kuvataan optimaalisen hiiliveron kehitystä ajan
myötä ($/hiilitonni). Vero on yksinkertaisin
11 Nordhaus on kehittänyt pitkäjänteisesti DICE/RICE
malliperhettään, jotka yhdistävät taloudellisen kasvun dyna
miikkaan ilmastodynamiikan (DICE = dynamic integrated
model of climate and economy). RICEmallin avulla voidaan
tutkia DICEmallia tarkemmin, kuinka maailman eri aluei
den ilmastopolitiikka tulisi suunnitella (RICE = Regional
dynamic integrated model of climate and economy). Mallit
ovat laajasti käytössä ja yksityiskohtaisesti raportoitu Nord
hausin artikkeleissa sekä kotisivulla.

tapa kuvata ilmastopolitiikan kehitystä ajan
myötä, koska se ilmaisee kuinka ongelman ta
loudellisen rasituksen tulisi kehittyä talouden
perustekijöiden funktiona. Perustekijöihin
kuuluvat tuottavuus ja ilmastoongelman fysi
kaalinen luonne, mutta myös edellä keskustel
lut preferenssiparametrit liittyen tulevaisuuden
arvottamiseen.
nordhausin perusmalli olettaa, että ai
kapreferenssin aste eli puhdas diskonttokorko
on 1,5 % ja että varallisuusvaikutus on hallin
(1988) estimaattien alarajalla (kulutuksen kak
sinkertaistuminen leikkaa lisäkulutuksen arvon
neljäsosaan). näillä oletuksilla saadaan kuvion
alhaisin veroura (diCe baseline). tässä vero
on $35 vuonna 2015, $85 vuonna 2050 ja $206
vuonna 2100.
kuvion korkein veroura on tuotettu sternin
parametrivalinnoilla, mutta edelleen nordhau
sin mallia käyttäen: vero hyppää tasolle 360$
vuonna 2015! on tärkeää korostaa, että muu
tos tulee ainoastaan aikapreferenssin poistami
sesta ja varallisuusvaikutuksen pienentämises
tä. Vaikka keskustelu näiden parametrien va
linnasta voi tuntua akateemiselta, niin kuvio
osoittaa, että täsmälleen sama ilmastoongelma
muuttuu aivan toiseksi pienten painotuserojen
jälkeen.
keskimmäinen veroura, joka muistuttaa
pitkälti nordhausin perusuraa, on saatu aikaan
pitämällä muutoin sternin oletukset, mutta
kasvattamalla varallisuusvaikutusta tasolle, joka
on hallin empiiristen estimaattien puolivälissä.
Pelkkä varallisuusvaikutuksen korjaaminen
empiirisesti havaitulle tasolle riittää palautta
maan asteittaisen sopeutumisen ilmastoongel
maan.
Varallisuusvaikutus vähentää tämän hetken
halukkuutta säästää, mikä nostaa perinteisen
pääoman tuottovaatimusta ja tätä kautta nostaa
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Kuvio 5. Optimaalinen hiilivero Nordhausin laskelmien mukaan (Nordhaus 2007, 39)
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korkoa, jolla tulevaa ilmastoongelmaa arvote
taan. tällöin säästöt suuntautuvat nyt enem
män kasvua tuottaviin investointeihin kuin il
mastoinvestointeihin. Myöhemmin kun talous
kasvaa, niin pääoman tuotto laskee ja ilmasto
ongelma pahenee, mikä johtaa asteittain kasva
viin päästöleikkauksiin.
nordhausin laskelmat ovat erittäin hyödyl
lisiä, koska ne konkreettisesti havainnollistavat,
missä on sternin raportin taloudellisen analyy
sin ydin. samalla ne herättävät pohtimaan,
onko käytetty taloudellisen kasvun malli sitten
kään oikea tapa lähestyä ilmastoongelmaa.
onko ilmastoongelmassa ensisijaisesti kysymys
kulutuksen, investointien ja hyötyjen optimaa
lisesta tasauksesta yli ajan? Voimmeko luottaa,
että ongelman fysikaalinen luonne on malleissa
riittävän tarkasti kuvattu, jotta uskallamme an
taa kasvihuonepäästöjen varantojen vielä kasvaa
ja vasta myöhemmin toimia kuten Nordhaus
ehdottaa.












sternin virhe oli laskea kustannuksia ja hyö
tyjä liian eksplisiittisesti ja samanaikaisesti mo
tivoida valintoja tulevaisuuden arvottamisesta
systeemitason epävarmuuksilla. nordhausin
malli ei myöskään pysty näitä suuria epävar
muuksia tyydyttävästi käsittelemään. nordhau
sin lähestymistapaa on toki hyvin dokumentoi
tu ja sitä on laajalti testattu, mutta se on lähtö
kohtaisesti kulutuksen tasausmalli eikä välttä
mättä sovi lainkaan ilmastoongelman suurten
epävarmuuksien tarkasteluun.

4. suuret epävarmuudet
”…rahan käyttäminen ilmaston lämpenemiseen
tulisi käsitteellistää ei niinkään optimaalisena
kulutuksentasauksena kuin vakuutuksenottami
sena pienten todennäköisyyksien tuhoisten kata
stroﬁen varalle…” (oma käännös, Weitzman
2007, 3).

harvardin yliopiston taloustieteen professori
Martin Weitzman pitää sternin käyttämiä työ
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Kuvio 6. Epävarmuus ja Ramseyn sääntö
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kaluja sopimattomina niiden vaikutusten arvi
ointiin, joilla raportti perustelee välittömät
suuret leikkaukset. Weitzmanin mukaan stern
on huolissaan suurista systeemitason ilmasto
epävarmuuksista, joilla ei kuitenkaan ole roolia
käytetyssä PaGemallissa. on heti huomautet
tava, että kritiikillään Weitzman varmistaa
maaperää omille teorioilleen, jotka liittyvät pit
kän aikavälin epävarmuuksiin ja tulevaisuuden
arvottamiseen. nordhausin mallit tai sternin
käyttämä malli eivät huomioi epävarmuutta
ilmastoongelman luonteesta.
epävarmuus (tai riski) voidaan sisällyttää
tulevaisuuden arvottamiseen monella tapaa.
tarkastellaan ensin kuinka edellä kuvattu ram
seyn yhtälö muuttuu, kun tulevaisuuden kulu
tustasoon liittyy riskejä. kuviossa 6 on sama
säästöjen tarjonnan tasapaino kuin kuviossa 2,
mutta nyt kulutuksen tasoon tulevaisuudessa
liittyy epävarmuutta. tasapainossa kulutusuh
raus tänään on yhtä suuri kuin odotettu lisä
hyöty tulevaisuudessa, kun tulevaa lisähyötyä
korjataan alaspäin kärsimättömyyden ja varal
lisuusvaikutuksen vuoksi. tulevaisuuden hyö
tyä korjataan kuitenkin ylöspäin epävarmuu
den vuoksi: mitä suurempi on mahdollisuus
poikkeamaan odotetulta tulotasolta, sitä enem

män tulevaisuudelle annetaan painoarvoa.
tämä lisää säästämishalukkuutta ja sitä kautta
laskee markkinakorkoa.
tämä on yksinkertaisin tapa havainnollis
taa, kuinka epävarmuus lisää tulevan arvostus
ta ja lisää suoraan ilmastopolitiikan hyötyjä.
Christian Gollier (2002) on osoittanut, että tar
peeksi pitkällä aikavälillä mahdollisuus suureen
poikkeamaan odotusarvoiselta kasvuuralta
dominoi varallisuusvaikutusta, joten tarpeeksi
pitkällä aikavälillä markkinakorko laskee.
ilmastonmuutokseen liittyvät epävarmuu
det ovat pysyviä luonteeltaan. jos ongelma
osoittautuu tuhoisaksi, se on sitä pysyvällä ta
valla. Pysyvyys on yksi syy käyttää alhaisia kor
koja hyvin pitkän aikavälin analyysissä.
Palataan hetkeksi siltaesimerkkiin, jossa in
vestointipäätös tehdään nyt, mutta silta valmis
tuu vasta 100 vuoden päästä. oletetaan, että
eduskunta tekee siltahankkeen rakentamispää
töksen ja sen jälkeen sitoutuu hankkeen toteut
tamiseen. sitoutumisen jälkeen selviää talouden
kasvuodotukset: hitaan kasvun uralla korko jää
1 % tasolle, kun taas nopean kasvun tulemassa
korko on 7 %.
kuviosta 1 nähdään, että 1000 euron arvo
(sillan hyöty) on ensimmäisessä tulemassa 368
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euroa ja toisessa tulemassa vain yksi euro. jos
talous kehittyy vain jommankumman tuleman
mukaisesti koko 100 vuotta, niin silloin arvioim
me hankkeen arvoksi noin 368 euroa (keskiar
vo kahdesta lopputulemasta). jos taas talous
heiluu kahden korkotason välillä, silloin käy
tämme keskiarvoista 4 prosentin korkoa, joka
pudottaa projektin arvon murtoosaan. esi
merkki havainnollistaa, että epävarmuuden
pysyvyys – jompikumpi vaihtoehto tulee jää
däkseen – pyrkii tekemään vain alimmasta
mahdollista korosta (tässä 1 %) tärkeän.
epävarmuuden pysyvyys siis lisää tulevai
suuden arvostusta. tämän logiikan mukaisesti
pysyvyyden tulisi vaikuttaa myös ilmastohank
keen tulevien hyötyjen arvostusta lisäävästi.
Vaikutusta ei ole sternin analyysissä huomioitu
oikealla tavalla, vaikkakin sternin virheet vie
vät tuloksia oikeaan suuntaan (Weitzman
2007).
Weitzman on todennut, että stern on saat
tanut päästä oikeaan tulokseen vääristä syistä
(Weitzman 2007, 27). epävarmuus ilmasto
muutoksesta on luonteeltaan sellaista, että
meillä ei ole objektiivisia todennäköisyyksiä
esimerkiksi eri lämpötilavaihtoehtojen aiheut
tamista haitoista. sama ”epävarmuus epävar
muuksista” pätee myös päästöjen ja lämpötilan
välisessä yhteydessä. koska emme tiedä, mitä
voi mahdollisesti seurata 3 asteen ilmakehän
lämpenemistä – katastrofia ei voida sulkea pois
– niin tulevaisuuden paino tulee äärettömän
suureksi kustannushyötylaskelmissa. Weitz
manin tulos on luonteeltaan destruktiivinen:
hän ei tarjoa uutta tapaa laskea hiiliveron opti
maalista kehitystä, vaan enemminkin osoittaa
perinteisen tavan (mukaan lukien nordhausin)
järjettömyyden, kun ilmastoongelman perus
luonne on tuntematon.



5. muuta moitittavaa
sternin raportin taloudellisen analyysin kritii
kin ydin on edellä kuvattu. tarkastelen seuraa
vaksi muuta esitettyä kritiikkiä. tulkitsen nämä
moitteet vähemmän perustavaa laatua oleviksi
ja uskon, että suuri osa näistä puutteista olisi
korjaantunut normaalissa akateemisessa asian
tuntijaarvioinnissa.
Valikoiva ote estimaateissa

tol ja Yohe (2006) argumentoivat, että ilmas
tonmuutoksen vaikutusten estimaatit on kerät
ty valikoivasti. heidän arvionsa mukaan ster
nin raportti kerää systemaattisesti pessimisti
simmät tutkimukset liittyen esimerkiksi puh
taaseen veteen, maatalouteen, terveyteen ja
vakuutuksiin.
tässä on todettava, että ilmastonmuutoksen
vaikutusten tutkimus on tarkinta niillä aloilla,
joilla vaikutukset ovat mittakaavalta rajattuja ja
markkinapohjaisia. on ymmärrettävää, että
tutkimuspanos suuntautuu näihin vaikutuksiin,
jolloin tieto tarkentuu nimenomaan rajatuista
vaikutuksista. tällöin satunnaisotos tutkimuk
sia ilmastomuutoksen vaikutuksista vinoutuu
kohti rajattuja vaikutuksia, koska systeemita
son muutoksista on vaikea tehdä objektiivista
tutkimusta. tästä näkökulmasta sternin vali
koivaa otetta voidaan puolustaa.
toisaalta sternin raportin päästöleikkaus
kustannukset ovat huomattavasti pienempiä
kuin muissa vastaavissa tutkimuksissa (tol ja
Yohe 2006; nordhaus 2007). energy econo
mics lehti julkaisi vuonna 2004 yhteenvedon
eri mallien ennustamista kustannuksista. näis
sä malleissa vaihteluväli on 0–7,5 % Btk:sta,
kun sternillä vaihteluvälin alaraja on –1 ja ylä
raja 3,5 % Bkt:sta. nämä erot voivat selittyä
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osittain tulevaisuuden erilaisella arvottamisella,
mutta toisaalta stern tekee myös selvän vir
heen, joka leikkaa kustannuksia: leikkauskus
tannusten laskeminen loppuu vuoteen 2050,
vaikka leikkausten hyödyt lasketaan vuoteen
2200 saakka.
Harhaanjohtava terminologia

raportissa todetaan että toimimattomuudesta
seuraa vähintään 5 %:n globaali BKT:n pudo
tus, nyt ja ikuisesti. kuinka 100 vuoden päästä
tulevasta haitasta voi tulla Bkt tappio nyt?
Vastaus on siinä, että raportissa ”nyt” ei tarkoi
ta ”tänään”. tämä tarkoittaa sitä, että raportis
sa lasketaan ”pääomitettu” tappio joka sitten
muutetaan annuiteetiksi. näin tulevat tappiot
muuttuvat merkittäväksi ”nyt”.

6. Päätelmät
sternin raportti on helppo kohde kritisoitavak
si akateemiselle lukijalle. se pyrkii olemaan
tavoitteensa mukaan riippumaton selvitys tut
kimuksen antamasta näytöstä, mutta todelli
suudessa se on poliittinen dokumentti. sellai
sena arvioituna se on poikkeuksellinen saavu
tus. raportti on rehellinen pyrkimys ymmärtää,
kuinka ilmastopolitiikka voidaan perustella tä
nään, vaikka konkreettiset välittömät hyödyt
eivät ole selvät. tekijät ovat epäsuorasti pyrki
neet korjaamaan perinteisen taloudellisen ana
lyysin puutteita valitsemalla tulevaisuuden ar
vottamiseen vaikuttavat parametrit ”väärin”.
uskon kuitenkin että tekijöiden pyrkimys
on oikea, sillä perinteinen kulutuksen tasaami
seen perustuva ajattelu sopii huonosti ilmasto
ongelman tarkasteluun. lähestymistapa tarjoaa
taloudellista konkretiaa täsmällisten lukujen
muodossa. tarkasteltavaan ilmiöön liittyy kui

tenkin liian suurta rakenteellista epävarmuutta,
jotta se voitaisiin puristaa muutamaan taloudel
liseen tunnuslukuun. Poliittinen halukkuus
tarttua ilmastoongelmaan heijastelee tarvetta
ostaa välittömillä toimilla ilmastovakuutus epä
määräisiä ja mahdollisesti katastrofaalisia ris
kejä vastaan. näitä riskejä sternin raportti pyr
ki hinnoittelemaan käyttäen tarkoitukseen so
pimatonta taloudellista mallia, mikä nostatti
kritiikin. raportti on pyrkimyksissään akatee
mista tutkimusta edellä. 
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liite. ramseyn sääntö
johdan tässä liitteessä optimaalista kulutuksen
valintaa kuvaavan säännön. oletetaan, että
päätöksentekijän hyötyfunktio on u(c), joka on
kasvava ja konkaavi kulutuksen c suhteen. ku
lutus voidaan valita kahdella periodilla, hetkel
lä 0 ja hetkellä 1. ajatellaan, että hetkeen 0 ei
liity epävarmuutta, mutta hetken 1 kulutustaso
on epävarma. säästöt hetkeltä 0 voidaan sijoit
taa markkinoille, joilta saatava varma korko
tuotto on r. kuluttajan diskonttokorko on d.
tasapainossa optimaalinen kulutusvalinta
toteuttaa seuraavan yhtälön:
(1)

H (X F H U

X F 

missä e –d on diskonttotekijä yhden periodin yli,
er on korkotekijä, Eu'(c1) on odotettu rajahyöty
periodilta 1 ja u'(c0) rajahyöty periodilta 0.
tämä yhtälö voidaan kirjoittaa muodossa
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kulutuksen rajahyödyn jousto on
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lisäksi voimme mitata rajahyödyn konveksi
suutta suureella
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jos otamme ensimmäisen asteen taylorapp
roksimaation yhtälöstä (2) ja käytämme määri
telmiä (3) ja (4), niin voimme ilmaista yhtälön
(2) muodossa
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missä Var(c1/c0) on kulutuksen varianssi ja
(F F
kulutuksen
NXOXWXNVHQ odotettu kasvuvauhti.
F
Yhtälöstä (5) voimme nyt täsmällisesti näh
dä kuviossa 2 esiintyvät tekijät. Markkinakor
ko, joka talouden tasapainossa määräytyy en
dogeenisesti, on sitä suurempi mitä suurempi
on diskonttokorko d, kuten tekstissä kerroin.
Varallisuusvaikutus, joka myös kasvattaa mark
kinakorkoa, on tekijä
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tässä g (c0) mittaa kuinka kulutuksesta saatava
hyöty laskee kulutuksen lisääntyessä. tätä suu
retta luonnollisesti kerrotaan kulutuksen odo
tetulla kasvuvauhdilla.
kuviossa 6 tarkastelin, kuinka mahdollisuus
poikkeamaan odotetulta tulotasolta vähentää
vaadittavaa tuottovaatimusta. tämä tekijä on
edellä
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joka on negatiivinen kunhan P(c0) > 0. Mitä
suurempi on kulutuksen varianssi, sitä pienem
pi on vaadittava korko r yhtälön (5) mukaan.

Yleisesti käytetty funktiomuoto hyödylle on
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josta seuraa, että, g (c0) = g , P(c0) = 1 + g . ole
tetaan, että kulutukseen ei liity epävarmuutta.
tällöin yhtälö (5) tulee muotoon
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usein käytetty kolmikko on d = 2 %, g = 2, ja
F F
=2 %. tällöin markkinakoroksi muo
F
dostuu 6 %. stern olettaa, että d = 0,1, g = 1 ja
F F
=
1,3 %. tällöin markkinakoroksi tulee
F
1,4 %, kuten tekstistä ilmenee.
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