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Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on selvittää, miten maiden ominaisuudet vaikuttavat 

siihen, kuinka paljon maat osallistuvat kehitysmaille kerättävän ilmastorahoituksen keräämi-

seen. Tutkimuksen taustalla on oletus siitä, että maat eivät omista ominaisuuksiensa vuoksi 

samanlaisia mahdollisuuksia osallistua rahoituksen keräämiseen. Tämän vuoksi tutkimuksessa 

selvitetään, miten ominaisuudet vaikuttavat siihen, kuinka paljon maat panostavat ilmastora-

hoituksen keräämiseen. 

Maiden ominaisuuksien vaikutuksia ilmastorahoitukseen osallistumiseen tutkitaan paneelida-

tan regressioanalyysin avulla. Tutkimuksessa käytetään satunnaisten vaikutusten estimointime-

netelmää. Estimoinnissa selitettävänä muuttujana on panostus ilmastorahoituksen keräämiseen 

ja selittävinä muuttujina ovat väkiluku, bruttokansantuote asukasta kohden, energiaintensiteetti 

ja hiili-intensiteetti. Tutkimus on rajattu koskemaan 28 Euroopan unionin jäsenmaata vuosien 

2014–2017 aikana.  

Tutkimuksessa on estimoitu kaksi mallia. Ensimmäisessä on tutkittu ominaisuuksien vaikutuk-

sia saman vuoden aikana ja toisessa mallissa maiden ominaisuudet on viivästetty yhdellä vuo-

della. Tulosten perusteella kaikilla selittävillä muuttujilla on tilastollisesti merkitsevä vaikutus 

selitettävään muuttujaan ensimmäisessä mallissa. Kyseisen mallin mukaan tutkimukseen vali-

tuilla maaominaisuuksilla on yhteys panostuksen suuruuteen.  
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This bachelor’s thesis aims to examine, how the attributes of countries affect the extent to which 

countries contribute to collecting climate finance for developing countries. The study assumes 

that countries, due to their attributes, do not have similar opportunities to participate in collect-

ing climate finance. Therefore, the study examines how the attributes affect how much countries 

invest in raising climate finance. 

The impacts of attributes of countries are examined with panel data regression analysis. The 

study uses the random effect estimator. The dependent variable in the estimation is a contribu-

tion to collecting climate finance, and the independent variables are population, gross domestic 

product per capita, energy intensity, and carbon intensity. The study is limited to the 28 member 

states of the European Union during 2014-2017. 

Two models have been estimated in the study. The first one has examined the effects of the 

attributes during the same year, and in the second model, the countries' attributes have been 

lagged by one year. Based on the results, all independent variables have a statistically signifi-

cant effect on the dependent variable in the first model. According to this model, the country 

attributes selected for the study are related to the size of the contribution.  
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1 Johdanto 

Ilmastonmuutos on nykypäivänä ilmiö, joka ohjaa tietyllä tasolla kaikkien toimintaa. Se näkyy 

kaikkien toimijoiden, kuten kuluttajien, yritysten ja maiden hallitusten päivittäisissä päätök-

sissä, vaikka sitä ei itse havaitsisikaan. Tämän lisäksi aihetta käsitellään myös päivittäin muun 

muassa tutkimuksissa, koulutuksessa ja mediassa. Usein käsittely rajautuu ilmastonmuutoksen 

syihin ja vaikutuksiin sekä toimiin, joilla pyritään lieventämään ilmastonmuutosta ja sopeutua 

siihen. On kuitenkin tutkittava vielä enemmän sitä, miten edellä mainitut seikat eroavat eri mai-

den välillä. Onko kaikilla samat mahdollisuudet investoida ilmastonmuutokseen? Miten toimet 

eroavat kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden välillä?  

Wijaya (2013) tuo tutkimuksessaan esiin kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden eriarvoisuu-

den ilmastonmuutoksessa. Ilmastonmuutos vaikuttaa paljon enemmän kehitysmaihin, kuin ke-

hittyneisiin maihin. Kehittyneet maat kuluttavat huomattavasti enemmän energiaa ja luovat 

päästöjä, mutta kehitysmaat kokevat niiden aiheuttamat seuraukset, kuten luonnonkatastrofit, 

rajummin. Tämä johtuu siitä, että kehitysmailla on huonommat mahdollisuudet panostaa toi-

miin, joilla ilmastonmuutoksen seurauksia on mahdollista lieventää tai niihin sopeutuminen 

helpottuisi.  

Yhdistyneiden kansakuntien jäsenmaat pyrkivät Kööpenhaminan sopimuksessa vuonna 2010 

löytämään ratkaisun kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden väliselle ilmastonmuutokseen liit-

tyvälle eriarvoisuudelle. Sopimuksessa painotettiin, ettei kehitysmailla ole yhtä suuria varoja 

käytettävissään ilmastonmuutoksen lieventämis- ja sopeutumistoimiin kuin kehittyneillä 

mailla. Tämän vuoksi sopimuksessa määriteltiin kehitysmaille kerättävä ilmastorahoitus, jonka 

tavoitteeksi asetettiin kerätä 100 miljardia Yhdysvaltain dollaria rahoitusta kehitysmaille vuo-

sittain vuoteen 2020 mennessä. (UNFCCC 2010) 

Elämme tällä hetkellä ratkaisevia aikoja, sillä tämän tutkielman kirjoitushetkellä pitäisi selvitä 

onnistuivatko ilmastorahoituksen keräämiseen osallistuneet maat tavoitteen saavuttamisessa. 

Kehitysmaille kerättävää ilmastorahoitusta on tutkittu suhteellisen vähän verrattuna muihin il-

mastonmuutoksen osa-alueisiin, mutta se on aiheena erittäin ajankohtainen. Aihe on myös erit-

täin mielenkiintoinen ja se herättää monia kysymyksiä. Jos tavoitetta ei saavuteta, olisivatko 
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maat voineet vaikuttaa siihen tekemällä jotain toisin? Vaikuttavatko maiden ominaisuudet sii-

hen, miten paljon rahoitusta kerätään? Tässä tutkimuksessa on tarkoitus pyrkiä saamaan vas-

taukset näihin kysymyksiin.  

1.1 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Halimanjaya (2015) on tutkinut miten kehitysmaiden ominaisuudet vaikuttavat niiden mahdol-

lisuuksiin valikoitua ilmastorahoituksen saajaksi. Kyseisessä tutkimuksessa ominaisuuksina 

hyödynnettiin maiden elintasoa, hiili-intensiteettiä ja hallinnon vaikutuksia. Ominaisuuksien 

tarkastelun vaikutus jakautui tutkimuksessa kahteen osaan. Ensimmäinen osa tarkasteli, miten 

ominaisuudet vaikuttivat valikoitumisessa rahoituksen saajaksi. Toinen osa vuorostaan tarkas-

teli, vaikuttavatko ominaisuudet myös saadun rahoituksen suuruuteen. Tutkimuksen tulosten 

mukaan aiemmin mainitut ominaisuudet vaikuttivat merkittävästi rahoituksen suuruuteen ja sii-

hen, valittiinko maa ilmastorahoituksen saajaksi. 

Vielä ei ole kuitenkaan tutkittu sitä, mitkä ominaisuudet vaikuttavat ilmastorahoituksen lahjoit-

tamisen mahdollisuuksiin ja suuruuteen lahjoittajien osalta. Kehitysmaille kerättävällä ilmasto-

rahoituksella on kriittinen rooli ilmastonmuutoksen lieventämisessä ja siihen sopeutumisessa, 

sillä se mahdollistaa ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvien toimien ja investointien te-

kemisen myös kehitysmaille. Siksi on tärkeää tutkia myös sitä, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, 

miten paljon tietyt maat panostavat ilmastorahoituksen keräämiseen.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia, miten rahoitusta lahjoittavien maiden ominaisuudet 

vaikuttavat ilmastorahoituksen keräämiseen. Tutkimus suoritetaan kehittyneiden maiden näkö-

kulmasta. On selvää, että ominaisuudet vaihtelevat huomattavasti maiden välillä, minkä vuoksi 

ilmastorahoituksen suuruus ei voi olla kiinteä maiden kesken, vaan sen suuruutta rajoittavat eri 

tekijät, kuten maan koko ja taloudellinen suoriutuminen. Aiemmin mainitusta Halimanjayan 

tutkimuksesta poiketen maiden ominaisuuksiksi on valittu elintason ja hiili-intensiteetin lisäksi 

maiden väkiluku ja energiaintensiteetti.  

Tutkimustavoitteen saavuttamiseksi tutkimuksen päätutkimuskysymys muodostui seuraavaksi: 

Miten maiden ominaisuudet vaikuttavat maiden panokseen ilmastorahoituksen keräämisessä? 
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Päätutkimuskysymyksen avulla pyritään selvittämään, millaisia vaikutuksia ominaisuuksilla 

kokonaisuudessaan on ilmastorahoituksen keräämiseen. Huomiota tullaan kiinnittämään myös 

siihen, soveltuvatko tutkimukseen valitut ominaisuudet ilmastorahoituksen keräämisen suuruu-

den tutkimiseen. 

Tutkimukseen on asetettu alatutkimuskysymyksiä tukemaan päätutkimuskysymystä. Alatutki-

muskysymykset muodostuivat seuraaviksi: 

Millaisia eroavuuksia ominaisuuksien vaikutusten välillä on? 

Millä ominaisuudella on suurin vaikutus panokseen? 

Alatutkimuskysymysten tavoitteena on tutkia maiden ominaisuuksia kokonaisuuden sijaan yk-

sittäin ja saada näin tarkempaa tietoa ominaisuuksien eroavaisuuksista ja vaikutuksien suuruuk-

sista. Ne auttavat täten laajemman kokonaiskuvan muodostamisesta ja tutkittavan ilmiön ym-

märtämisessä. 

1.2 Tutkimuksen rajaus 

Tutkimuksen aiheena on tutkia, millaisia vaikutuksia maiden ominaisuuksilla on siihen, miten 

paljon ne panostavat ilmastorahoituksen keräämiseen. Tutkimuksen aihepiiri liittyy vahvasti 

ilmastonmuutokseen ja siihen, miten mailla on erilaiset mahdollisuudet tehdä lieventämis- ja 

sopeutumistoimia. Näitä mahdollisuuksia pyritään kuvaamaan tutkimukseen valituilla maiden 

ominaisuuksilla. 

Tutkimus on rajattu aiheen lisäksi sekä maantieteellisesti että ajallisesti. Maantieteellisesti tut-

kimus on rajattu koskemaan vain Euroopan unionin jäsenmaita. Rajaus on tehty ensinnäkin 

unionin yhtenäisten poliittisten toimien, lakien sekä yleisten tavoitteiden vuoksi (Borchardt 

2010) ja toiseksi, sen vuoksi että myös EU:n jäsenmaiden ominaisuuksilla on huomattavia eroa-

vaisuuksia maiden välillä. Ajallisesti tutkimus on rajattu käsittelemään vuosia 2014–2017. Ra-

jauksen syynä on datan saatavuuden rajallisuus, sillä maakohtaista dataa ilmastorahoituksen 

keräämisestä on saatavilla vain kyseisiltä vuosilta.  
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1.3 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tutkimus suoritetaan kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena. Asetettuihin tutkimusky-

symyksiin vastataan hyödyntämällä paneelidatan regressioanalyysiä eri ekonometrisiä malleja 

käyttäen. Ekonometriset mallit muodostetaan tutkimuksessa esitettävän teorian pohjalta ja ne 

tuodaan esille tutkimuksessa myöhemmin. Tutkimus suoritetaan Stata SE -ohjelmistoa käyt-

täen.  

Käytettävä aineisto koostuu Euroopan unionin jäsenmaihin pohjautuvasta paneelidatasta vuo-

silta 2014–2017. Tarkastelun kohteena olevia maita on yhteensä 28 kappaletta. Aineisto on 

koottu hyödyntäen Euroopan komission kokoamia Eurostat -tilastoja (2020a, 2020b), Maail-

manpankin tarjoamaa World Bank Open Data -tietokantaa (2020) ja Global Carbon Project -

järjestön ylläpitämää Global Carbon Atlas -tietokantaa (2020). Tietokannoista on haettu koh-

demaiden data liittyen ilmastorahoitukseen panostamiseen, väkilukuun, bruttokansantuottee-

seen, energiankulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin. Kerätystä datasta muodostetaan ekono-

metrisessä mallissa käytettävät muuttujat, jotka ovat panostus ilmastorahoituksen keräämiseen, 

väkiluku, bruttokansantuote asukasta kohden, energiaintensiteetti ja hiili-intensiteetti. Luvussa 

3 käsitellään laajemmin tutkimusaineistoa ja -menetelmää.  

1.4 Teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksessa hyödynnetään useita eri teorialähteitä, ja teoriaa yhdistellään tutkimuksen ta-

voitteeseen sopivaksi. Tutkimus ja hyödynnettävät teoriat pohjautuvat ympäristötaloustietee-

seen. Ympäristötaloustieteestä tarkastellaan tarkemmin ilmastonmuutosta taloustieteen näkö-

kulmasta rajaten tarkastelukohteet ilmastorahoitukseen ja Kaya-hajotelmaan. Maiden ominai-

suuksiksi on valittu Kaya-hajotelmassa hyödynnetyt taustatekijät väkiluku, bruttokansantuote 

asukasta kohden, energiaintensiteetti ja hiili-intensiteetti (Tavakoli 2017, 92). Tutkimuksessa 

käytettävällä teorialla perustellaan kunkin ominaisuuden valitseminen tutkimuksen kohteeksi. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on esitettynä kuvassa 1.  
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Kuva 1 Teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksessa tuodaan esille laajasti teoriaa ilmastonmuutoksesta niiltä osa-alueilta, jotka tu-

kevat tutkimusta. Ilmastonmuutokseen pohjautuvalla teorialla on tarkoitus osoittaa, miksi il-

mastorahoituksen kerääminen kehitysmaille on tärkeää, ja minkä takia se on tarpeellista. Teo-

reettisen viitekehyksen avulla esitetään, miten kehittyneiden ja kehitysmaiden erilaiset mahdol-

lisuudet vaikuttaa ilmastonmuutokseen.  

Tarkoituksena on myös luoda ymmärrys siitä, miten tutkimukseen valitut tekijät selittävät il-

mastorahoitukseen osallistumista ja siitä, miten ne kuvaavat tiettyjen maiden ominaisuuksia. 

Tarkoituksena ei ole vähentää Kaya-hajotelman merkittävyyttä hiilidioksidipäästöjen selittä-

jänä, vaan hyödyntää siinä käytettyjä taustatekijöitä myös muiden ilmiöiden selittämiseen. 

Kaya-hajotelmaa ei tulla hyödyntämään tutkimuksessa muuten, kuin käyttämällä siinä esitettyjä 

selittäviä muuttujia. Tutkimuksessa hyödynnetään taustatekijöiden osalta tutkimuksia, joissa on 

tarkasteltu niiden vaikutusta muun muassa maiden taloudelliseen suoriutumiseen, talousraken-

teeseen ja teknologian hyödyntämiseen sekä ympäristöpoliittisiin toimiin. Tutkimukset esite-

tään myöhemmin teoreettista taustaa käsiteltäessä.  

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu viidestä pääluvusta, jotka on jaettu tarpeen mukaan alalukuihin johdonmu-

kaisuuden ja selvyyden vuoksi. Kokonaisuus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisenä on teo-

T
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st
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d
e

Ympäristö-
taloustiede

Ilmastonmuutos

Ilmastorahoitus

Kaya-hajotelma

- Väkiluku
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reettinen osio, jolla perustellaan myöhemmin empiriassa käytettävä aineisto. Teoriaosion tar-

koituksena on tarjota tarkempi käsitys tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen toinen osuus koostuu 

empiirisestä osiosta, joka käsittelee tehtyä kvantitatiivista tutkimusta. Kuvassa 2 esitetään tut-

kimuksen rakenne. 

 

Kuva 2 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen johdannossa esitellään tutkittava ilmiö, tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysy-

mykset ja tutkimuksen rajaus. Johdannon jälkeen toisessa luvussa esitetään teoreettinen tausta, 

jossa tarkastellaan ilmastonmuutosta, ilmastorahoitusta ja Kaya-hajotelman taustatekijöitä, 

jotka ovat tutkimuksen selittävät muuttujat. Tämän jälkeen alkaa tutkimuksen empiirinen 

osuus. Siinä esitellään tutkimuksessa käytettävä aineisto ja hyödynnettävä tutkimusmenetelmä. 

Neljännessä pääluvussa esitellään tutkimuksen tulokset ja käydään läpi estimoitavan mallin 

muodostaminen, estimointimenetelmien valinta ja niiden tulokset arvioiden myös tulosten luo-

tettavuutta. Viimeisessä pääluvussa esitetään tutkimuksen johtopäätökset ja vastataan johdan-

nossa asetettuihin tutkimuskysymyksiin. 
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2 Teoreettinen tausta 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen teoreettinen tausta. Ensimmäisenä on laaja katsaus ilmas-

tonmuutokseen ja siinä perehdytään tarkemmin yleisen tiedon ja yksittäisten valtioiden näkö-

kulmien lisäksi ilmastonmuutokseen liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön, ilmiön lieventä-

miseen ja sopeutumiseen sekä teknologian vaikutukseen. Teoriassa tullaan esittelemään myös 

kehitysmaille kerättävä ilmastorahoitus. Kaya-hajotelma käydään läpi yleisesti, mutta enem-

män huomiota tullaan kiinnittämään sen taustatekijöihin, joiden käyttöön tutkimus tulee perus-

tumaan. 

2.1 Ilmastonmuutos 

Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan ihmisten toimien aiheuttamaa välitöntä tai välillistä vaiku-

tusta ilmastoon (UNFCCC 1992, 3) ja on todistettu, että ainakin viimeisen 50 vuoden aikana 

ihmiskunta on ollut syy suurimpaan osaan ilmaston lämpenemisestä (IPCC 2001, 10).  Ilmas-

tonmuutos ja ilmaston lämpeneminen saatetaan sekoittaa toisiinsa, mutta ne eivät ole sama asia, 

sillä ilmaston lämpötilan kohoaminen on vain yksi ilmastonmuutoksen seurauksista. Itse ilmas-

tonmuutos on paljon laajempi käsite, ja se viittaa ilmaston lämpenemisen lisäksi myös muihin 

pitkäaikaisiin muutoksiin ilmastossa (Romm 2016, 19). On todistettu, että ilmaston lämpene-

minen johtuu lisääntyneistä kasvihuonekaasuista, joita ovat muun muassa hiilidioksidi, me-

taani, typpioksiduuli ja fluorikaasut (Stern 2006, 5, 9). Näiden seurauksena ilmasto on lämmen-

nyt Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) (2018a, 4) raportin mukaan keskimää-

rin yhteensä 1,0 °C esiteolliseen tasoon verrattuna. Ilmastonmuutoksen seurauksia on paljon, ja 

Hanley, Shogren ja White (2013, 177) tuovat esiin ilmaston lämpenemisen lisäksi merenpinnan 

nousun, juomaveden saastumisen, myrskyt ja tulvat. Nämä vaikuttavat myös ihmisten tervey-

teen, sillä esimerkiksi ajoittaiset lämpö-aallot ovat terveysriski ihmisille. 

Hiilidioksidipäästöt muodostavat IPCC:n (2007, 2, 12) raportin mukaan suurimman osan ilma-

kehään kerääntyneistä kasvihuonekaasuista, joten kasvihuonekaasuista puhuttaessa on tärkeää 

muistaa, että ne koostuvat melkein kokonaan hiilidioksidipäästöistä. Tämän seurauksena hiili-

dioksidipäästöjen muutokset vaikuttavat kriittisesti ilmaston lämpenemiseen ja ilmastonmuu-

tokseen (IPCC 2007, 2, 12). Kasvihuonekaasuja voidaan ymmärtää paremmin tarkastelemalla 

laajempaa sosioekonomista kontekstia, sillä näin saadaan päästöjen lisäksi parempi kuva siitä, 
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millä tasolla valtiot ovat sekä rahallisesti että institutionaalisesti ottamaan vastaan ilmaston-

muutoksen syyt ja seuraukset. Eri tasoja tarkastelemalla saadaan selville, missä suhteessa il-

mastonmuutos otetaan huomioon valtioiden poliittisissa päätöksissä. Eri ilmastotoimet vaativat 

eri kapasiteetteja ja esimerkiksi oikeudellisesti sitovien päästörajoitusten hyväksyminen edel-

lyttää valtiolta huomattavaa institutionaalista, taloudellista ja teknistä kapasiteettia. (Baumert, 

Herzog & Pershing 2005, 38) Valtioiden taloudellisten rakenteiden muutoksilla on merkittävä 

vaikutus niiden aiheuttamiin päästöihin ja täten kasvihuonekaasuihin. Palveluperustaiseen ta-

louteen siirtyminen voi auttaa hidastamaan ja laskemaan päästöjä ja niistä johtuvia kasvihuo-

nekaasuja. (Stern 2007, 206)  

Rommin (2016, 171–172) mukaan valtioiden hallituksilla on mahdollisuuksia vaikuttaa välilli-

sesti toimillaan kasvihuonekaasujen määrään. Toimet voidaan jakaa neljään luokkaan: talou-

delliset toimet, annetut säännökset, teknologiset käytänteet ja metsätaloudelliset käytänteet. Ta-

louteen liittyvät toimet koostuvat käytänteistä, joissa pyritään nostamaan hiilidioksidipäästöjen 

ja muiden kasvihuonekaasujen hintaa ja tuetaan vähähiilidioksidisten energianlähteiden käyt-

töä. Annetuilla säännöksillä pyritään joko lisäämään puhtaan ja uusiutuvan energian käyttöä tai 

vähentämään kasvihuonekaasuja rajoittamalla esimerkiksi saastuttavien kulkuneuvojen käyt-

töä. Teknologian saralla on luotu tutkimuksiin perustuvia käytänteitä. Niillä pyritään vähentä-

mään vähähiilisten energianlähteiden hintaa ja parantamaan jo olemassa olevan teknologian 

suorituskykyä. Metsätaloudellisilla käytänteillä pyritään rajoittamaan metsien hakkuuta ja aset-

tamaan säännöksiä maataloudelle. Näihin ajatuksiin voidaan yhdistää Järvisen (2006, 15) aja-

tukset kansallisten sopimusten käytöstä ympäristöpolitiikan välineenä. Hänen mukaansa kan-

sallisilla sopimuksilla voidaan luoda valtiolle eritasoisia sitovia velvoitteita ja ympäristöpolitii-

kalle tärkeitä periaatteita. (Järvinen 2006, 15)  

Monet taloudellisista toimista tuottavat kasvihuonekaasuja ja niiden kerääntyminen ilmakehään 

johtaa lämpötilojen nousuun, ja tästä johtuvat ilmastolliset kulut aiheuttavat kuluja yhteiskun-

nalle (Stern 2007, 27). Päästöt eivät muodostu tasaisesti eri valtioiden välillä, vaan osa valtioista 

muodostaa suuremman osan maailmanlaajuisista päästöistä toisiin verrattuna. Jotta kansainvä-

liset ympäristötavoitteet saavutetaan, näiden eniten saastuttavien valtioiden toimet ovat erittäin 

tärkeitä. (Baumert et al. 2005, 16) Kehitysmaat rasittuvat maapallon lämpenemisestä eniten, 

vaikka niillä on ilmastonmuutoksen synnyssä suhteellisen pieni osa kehittyneisiin maihin ver-

rattuna. Tämä johtuu niiden ilmaston ja sijainnin lisäksi huonommista valmiuksista sopeutua 
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ilmastonmuutokseen. Sopeutuakseen tilanteeseen paremmin, kehitysmaat tarvitsevat parempaa 

tekniikkaa ja organisointikykyä, joita on mahdollista parantaa talouskehityksen avulla. (Chang 

2014, 254) Talouskehitys ei kuitenkaan ole välttämättä mahdollista kehitysmaiden huonompien 

resurssien vuoksi.  

2.1.1  Kansainvälinen yhteistyö 

Ilmastonmuutoksen lieventäminen vaatii kaikkien yhteistyötä. Tehokasta lieventämistä ei saa-

vuteta, jos yksittäiset toimijat pyrkivät pelkästään omiin päämääriinsä (IPCC 2014, 5). Yhteis-

työtä voi tehdä monilla eri tavoilla, ja yksi esimerkki näistä on poliittiset toimet, joiden tulee 

Urryn (2013, 20) mukaan olla maailmanlaajuisia ollakseen tehokkaita. Poliittisten toimien on 

oltava maailmanlaajuisia ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisuuden vuoksi. Näiden maailman-

laajuisten sopimusten pyrkimyksenä on säilyttää vallitseva taloudellinen taso vähentämällä sa-

manaikaisesti hiilidioksidipäästöjen syntymistä. (Urry 2013, 20, 192) Vuonna 1992 hyväksytty 

Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonsuojelun puitesopimus (The United Nations Framework 

Convention of Climate Change) tunnusti ilmastonmuutoksen ongelmallisen luonteen ja vaaral-

lisuuden yhteiskunnalle. Kyseisen sopimuksen päämääräksi muodostui ilmakehässä esiintyvien 

ja sinne kerääntyvien ihmistoiminnasta johtuvien kasvihuonekaasujen pitoisuuden vakauttami-

nen vaarattomiksi. (UNFCCC, 1992)  

Kioton pöytäkirja vuodelta 1998 on lisäys alkuperäiseen ilmastonsuojelun puitesopimukseen.  

Pöytäkirjassa tuotiin esille jokaisen puitesopimuksen osapuolen kansalliset ja kansainväliset 

velvoitteet, kuten kansainvälisen yhteistyön tekeminen. Osapuolille asetettiin tavoitteeksi vä-

hentää vuosien 2008–2012 aikana kasvihuonekaasuja vähintään viidellä prosentilla vuoden 

1990 tasosta. (UNFCCC, 1998) Kioton pöytäkirja on ensimmäinen kansainvälinen oikeudelli-

sesti sitova sopimus päästöjen vähentämiseksi (Ympäristöministeriö 2020). Merkittäviä kan-

sainvälisiä sopimuksia ovat myös Kööpenhaminan ja Pariisin sopimukset. Kööpenhaminan so-

pimuksessa tiedostettiin kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden eri mahdollisuudet ilmaston-

muutoksen lieventämiseen ja siihen sopeutumiseen (UNFCCC 2010, 6–7) ja siihen palataan 

tarkemmin luvussa 2.2 ilmastorahoitusta käsiteltäessä. Pariisin sopimuksessa vuonna 2015 so-

vittiin tavoitetasoksi lämpenemiselle korkeintaan 1,5 °C verrattuna esiteolliseen tasoon. Tavoi-

tetason lisäksi sopimuksessa on mainittu, ettei lämpötila saa nousta yli 2 °C esiteollisen tason. 
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Nämä tavoitetasot asetettiin ilmastonmuutoksen riskien ja vaikutusten vähentämiseksi. Sopi-

muksessa tuotiin esiin uudestaan Kööpenhaminan sopimuksessa esitetty huoli kehitysmaiden 

ja kehittyneiden maiden mahdollisuuksien eroavuuksiin ilmastotoimien tekemisessä ja se, että 

ilmastotoimet vaativat kehitysmailta enemmän aikaa kuin kehittyneiltä mailta. Tämän vuoksi 

rahoitusavun nähtiin olevan vieläkin erittäin tärkeä tekijä ilmastonmuutoksen maailmanlaajui-

sessa lieventämisessä. (UNFCCC 2015, 3, 4, 13)  

2.1.2  Ilmastonmuutoksen lieventäminen ja siihen sopeutuminen 

Ilmastonmuutoksen lieventäminen ja siihen sopeutuminen ovat olennaisia käsitteitä ilmaston-

muutosta tarkastellessa. IPCC:n (2018b) raportissa ilmastonmuutoksen lieventämisellä viita-

taan pyrkimyksiin vähentää tai ehkäistä kasvihuonekaasujen syntymistä, tai parantaa jo ilma-

kehään siirtyneiden kaasujen imeytymistä. Lieventäminen vaatii uusien teknologioiden käyttöä, 

puhtaita energianlähteitä ja muutoksia sekä yksilö- että kokonaistasolla. Ilmastonmuutokseen 

sopeutumisella tarkoitetaan toimia, joilla pyritään hallitsemaan ilmastonmuutoksen seurauksia. 

Sopeutumisen tarkoituksena on vähentää ilmastonmuutokselle haavoittuvaisuutta ja altistu-

mista. Se voi olla asteittaista tai transformatiivista, mikä tarkoittaa nykyisen ilmastojärjestel-

män perusominaisuuksien muuttamista. Sopeutumisella on kuitenkin rajoituksia, sillä kaikki 

ekosysteemit eivät pysty sopeutumaan tilanteeseen, tai kaikkia vaikutuksia ei voida perua. As-

teittainen sopeutuminen tarkoittaa nykyisen sosioekologisen järjestelmän muuttamista. Trans-

formatiivinen sopeutuminen viittaa uusiin toimiin, joilla pyritään saavuttamaan merkittäviä 

muutoksia nykyisiin sosioekologisiin rakenteisiin tai toimiin, kun pelkkä olemassa olevien toi-

mintatapojen muokkaaminen ei riitä.  

Stern (2007, 345) käyttää sopeutumisen ja lieventämisen käsitteitä käsitellessään ilmastonmuu-

toksen kustannuksia.  Hänen mukaansa lieventämisellä on mahdollista ehkäistä ilmastonmuu-

toksesta johtuvia kustannuksia ja sopeutumisella on mahdollista vähentää niitä ilmastonmuu-

toksen aiheuttamien vahinkojen kustannuksia, joita ei pystytty ehkäisemään lieventämistoi-

milla. (Stern 2007, 345) Tämän lisäksi on huomioitava, että yllä mainitut lieventämis- ja sopeu-

tumistoimet myös vaativat toteutuakseen investointeja, joista syntyy lisää kustannuksia.   
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Sopeutumista ilmastonmuutoksen aiheuttamien kustannusten ja häiriöiden vähentämiseksi tar-

vitaan sekä kehittyneissä maissa että kehitysmaissa. Tätä seikkaa tarkastellessa on otettava huo-

mioon, että monien kehitysmaiden taloudellisten resurssien rajallisuus ja köyhyys vaikuttavat 

niiden kykyyn tehdä erilaisia ilmastotoimia. Esimerkiksi sopeutumiskykyyn ja sopeutumistoi-

miin kohdistuvat ennakkoinvestoinnit ovat taloudellisesti rajoitettuja näille pienituloisille 

maille. (Stern 2007, 471, 467–468)  

2.1.3  Ympäristöinvestoinnit apuna ilmastonmuutoksen ehkäisyssä 

Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa on mahdollista käyttää apuna edel-

lisessä luvussa käsiteltyjen kansainvälisten sopimusten lisäksi ympäristöinvestointeja (Urry 

2013, 193). Ympäristöinvestoinneista teknologisiin innovaatioihin sijoittaminen mahdollistaa 

Changin (2014, 252) mukaan pääsemisen käsiksi sellaisiin luonnonvaroihin, jotka eivät ole 

aiemmin olleet saatavilla. Ne myös mahdollistavat luonnonvarojen tehokkaamman hyödyntä-

misen (Chang 2014, 252).  

Ympäristöteknologiaan sijoittamiseen vaikuttavat valtioiden teknologinen kehitys, markkina-

voimien muutokset, geopoliittinen tilanne sekä valtioiden omat ympäristövelvoitteet kansanvä-

listen velvoitteiden lisäksi (Järvinen 2006, 22). Pääomamarkkinat ja ilmastorahoitus auttavat 

vähähiilisen teknologian ja uutta teknologiaa tuottavien yritysten investointien rahoittamisessa. 

Niiden avulla energiayhtiöillä on mahdollisuus päästä käsiksi suuriin ja pitkäaikaisiin varoihin 

uuden tekniikan ja menetelmien käyttöönoton rahoittamiseksi. Rahoitus auttaa myös uuden vä-

hähiilisen lainsäädännön noudattamisessa. (Stern 2007, 304) 

2.2 Kehitysmaille kerättävä ilmastorahoitus 

Rahoituksella on yhä suurempi rooli kansainvälisissä ilmastonmuutosneuvotteluissa. Kansain-

välisellä ilmastorahoituksella on mahdollista korvata ilmastonmuutoksen vuoksi menetettyä ta-

louskasvua sekä syntyneitä ilmastovaurioita (Kotchen 2020, 1) ja se on luotu rahoituksen väli-

kädeksi enemmän ja vähemmän resursseja omaavien välille (UNFCCC 2020). Rahoitus voi olla 

paikallista, kansallista tai ylikansallista (United Nations Environment Programme 2020) ja se 

mahdollistaa vähempivaraisille maille ilmastoystävällisempien innovaatioiden tekemisen li-

säksi ilmaston ja ympäristön huomioimisen päätöksenteossa (UNFCCC 2020).   
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Yhdistyneet Kansakunnat käsittelivät ilmastonmuutoksesta aiheutuvia kustannuksia laajasti 

Kööpenhaminan sopimuksessa vuonna 2010. Sopimuksessa huomioitiin kehitysmaiden rajoi-

tettu varallisuus ja rajoitetut mahdollisuudet ilmastotoimien rahoittamiseen. Tämän vuoksi Yh-

distyneiden Kansakuntien jäsenmaat sopivat tarjoavansa kehitysmaille rahoitusta tehostaakseen 

lieventämis- ja sopeutumistoimia kehitysmaissa. Kehitysmaille suunnatun rahoituksen määrälle 

asetettiin tavoite, joka on yhteensä 100 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuodessa vuoteen 2020 

mennessä. Se voi olla sekä julkista että yksityistä rahoitusta ja suurin osa rahoituksesta kulkee 

Kööpenhaminan ilmastorahaston kautta. (UNFCCC 2010, 6–7) Myös Pariisin sopimus toi esiin 

varojensiirron tärkeyden kehittyneiltä mailta kehitysmaille, ja ilmastorahoituksen keräämistä 

päätettiin jatkaa aiemman sopimuksen mukaisesti (UNFCCC 2015, 13). Taloudellisen yhteis-

työn ja kehityksen järjestö, OECD, esitteli vuonna 2020 raportissaan kehitysmaille suunnatun 

ilmastorahoituksen määrän kehittymistä vuosina 2013–2018 (OECD 2020). Taulukossa 1 on 

esitettynä raportin mukaisesti rahoituksen määrä kunakin vuonna rahoitustyyppien mukaan.  

Taulukko 1 Ilmastorahoituksen määrä (miljardia US$) (mukaillen OECD 2020) 

Rahoitustyyppi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Julkinen 37,9 43,5 42,1 46,9 54,5 62,2 

Vientiluotot 1,6 1,6 2,5 1,5 2,1 2,1 

Yksityinen 12,8 16,7 - 10,1 14,5 14,6 

Yhteensä 52,3 61,8 44,6 58,5 71,1 78,9 

 

Rahoituksen määrä on kehittynyt tasaisesti vuosien aikana. Vuoden 2015 osalta lukuja vääristää 

se, että silloin otettiin käyttöön paranneltuja mittausmenetelmiä yksityisen rahoituksen osalta, 

jonka vuoksi yksityisen rahoituksen määrää ei ole saatavilla. Tämä vaikuttaa myös siihen, että 

lukuja ennen vuotta 2015 ja sen jälkeen ei voida vertailla suoraan toistensa kanssa. Rahoituksen 

suuruuden vahvistamisessa menee aikaa, joten luvut ilmoitetaan noin kahden vuoden viiveellä. 

(OECD 2020) Täten vuoden 2019 ja 2020 lukujen on odotettavissa tulevan vuosien 2021 ja 

2022 aikana. Saatavilla olevien lukujen valossa voidaan kuitenkin todeta, että luvut ovat olleet 

vaihtelevia, mutta kokonaisuudessaan nousevia.  
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OECD julkaisi vuonna 2016 myös oman ennusteen tavoitteeksi asetetun vuoden 2020 näky-

mistä. Tämän ennusteen mukaan julkisen rahoituksen osuus tuolloin on 66,8 miljardia Yhdys-

valtain dollaria. Yksityisen rahoituksen suuruuden ennustettiin olevan 24,2 miljardia Yhdys-

valtain dollaria. Yhteensä rahoituksen määrän ennustettiin olevan 91 miljardia Yhdysvaltain 

dollaria ilman vientiluottoja. (OECD 2016, 4) Ennusteen mukaan Kööpenhaminassa asetettu 

tavoite vuodelle 2020 ei siis toteudu.  

2.3  Kaya-hajotelma ja sen taustatekijät 

Japanilainen Yoichi Kaya esitteli vuoden 1989 IPCC:n seminaarissa Kaya-hajotelman, jota voi-

daan käyttää hiilidioksidipäästöjen kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Se julkaistiin alun perin 

kuvaamaan maailmanlaajuisia päästöjä, mutta sitä on sovellettu myös maatasolle. Mallissa hii-

lidioksidipäästöjä selitetään neljällä eri muuttujalla: väkiluku, bruttokansantuote asukasta koh-

den, energiankulutus bruttokansantuotetta kohden ja hiilidioksidipäästöt energiankulutusta 

kohden. (Tavakoli 2017, 92) Kaya-hajotelma noudattaa IPAT-kaavaa, joka mittaa ihmisten toi-

mien vaikutuksia ympäristöön. Siinä esitetään väkiluvun (population), tulojen (affluence) ja 

teknologian tason (technology level) vaikutuksia ympäristöön (impact). Väkiluvulla tarkoite-

taan tutkimuskohteen väkilukua, tulot ovat yleensä mitattu tuloina asukasta kohden ja teknolo-

gian taso mittaa päästöjä tuloja kohti. (Janssens-Maenhout, Paruolo & Martelli 2013, 7) Itse 

Kaya-hajotelman yhtälö voidaan esittää seuraavassa muodossa (Bessou, Ferchaud, Gabrielle & 

Mary 2011, 20): 

𝐶𝑂2 = 𝑃 ×
𝐺𝐷𝑃

𝑃
×

𝐸

𝐺𝐷𝑃
×

𝐶𝑂2

𝐸
,     (1) 

jossa 𝐶𝑂2 kuvaa hiilidioksidipäästöjä, 𝑃 väkilukua,  
𝐺𝐷𝑃

𝑃
 bruttokansantuotetta asukasta koh-

den, 
𝐸

𝐺𝐷𝑃
 energiaintensiteettiä ja  

𝐶𝑂2

𝐸
 hiili-intensiteettiä. Mallissa bruttokansantuote asukasta 

kohden kuvaa maan yleistä elintasoa, energiaintensiteetti kuvaa maan energiatehokkuutta ja 

hiili-intensiteetti kuvaa sitä, miten tehokkaasti maa hyödyntää saastuttavia energialähteitä. 

Näitä ovat esimerkiksi hiili ja öljy. (Tavakoli 2017, 92–93) Näistä tekijöistä energiaintensi-

teettiin vaikuttavat monet asiat, kuten ilmasto, maan koko ja talouden rakenne. Hiili-intensi-

teettiin vaikuttavat muun muassa se, käyttääkö maa energialähteitä, jotka aiheuttavat hiilidi-

oksidipäästöjä. (Ang 1999, 944) Kun Kaya-hajotelmaa tarkkaillaan IPAT-mallia hyödyntäen, 
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hajotelman muuttuja bruttokansantuote asukasta kohden kuvaa tuloja ja energiaintensiteetti 

sekä hiili-intensiteetti muodostavat teknologian tason (Ritchie & Roser 2013). Aiemmat tutki-

mukset ovat osoittaneet, että kehittyneissä maissa tulojen kasvu ja hidas väestönkasvu näkyy 

energiaintensiteetin pienentymisenä (Raupach, Marland, Ciaiss, Le Que, Canadell, Klepper & 

Field 2007, 10290) ja Euroopan unionissa pienentynyt hiili-intensiteetti näkyy vähentyneenä 

energiaintensiteettinä ja pienentyneinä hiilidioksidipäästöinä (Baumert et al. 2005, 27).  

Kaya-hajotelmaa on muunneltu niin, että siinä on käytetty myös eri muuttujia hiilidioksidipääs-

töjen selittämisessä.  Wun, Luon, Shenin ja Skitmoren (2018, 18) tutkimuksessa kaavaa laajen-

nettiin niin, että siihen otettiin mukaan maan kaupungistumisen taso ja tätä kuvaava bruttokan-

santuote asukasta kohden. Mavromatidis, Orehounig, Richner ja Carmeliet (2016, 345) vuoros-

taan esitti mallista version, jossa kaavaan sijoitettiin väkiluvun sijasta rakennusten pinta-alat 

osaksi hiilidioksidipäästöjen selittämistä.  

Yllä mainitut tutkimukset ovat vain kaksi esimerkkiä siitä, miten Kaya-hajotelman mallia on 

mahdollista muunnella eri tarkoituksiin. Tässä tutkielmassa on kuitenkin tarkoitus muuttaa mal-

lin selitettävä muuttuja, eli hiilidioksidipäästöt, muuttujaksi, joka kuvaa maiden panostusta il-

mastorahoituksen keräämiseen. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään Kaya-hajotelman taustate-

kijöitä ja sitä, miten niitä voidaan hyödyntää maiden ominaisuuksina.  

2.3.1  Väkiluku 

Väkiluvulla ja sen kasvulla on monia vaikutuksia talouteen. Suhde talouteen on monimutkainen 

ja sillä on siihen sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia, sillä suuri väkiluku voi vähentää 

tuottavuutta mutta kannustaa myös erikoistumiseen (Savas 2008, 163). Pitkällä aikavälillä sekä 

väkiluvun koko että sen kasvu vaikuttavat talouskasvuun. Väkiluvulla on tutkittu olevan posi-

tiivinen vaikutus talouskasvuun maissa, joilla on käytössään runsaat resurssit, vahvat instituu-

tiot ja joiden väestötiheydet ovat suhteellisen matalat. (Boucekkine, Martínez & Ruiz-Tamarit 

2013, 314; Sibe, Chiatchoua & Megne 2016) Positiivinen vaikutus voi selittyä sillä, että isompi 

väkikoko vaikuttaa myös inhimillisen pääoman määrään. Mitä enemmän asukkaita on, sitä 

enemmän on käytössä inhimillistä pääomaa eli erilaisia taitoja ja tietoa. Tämä vuorostaan vai-

kuttaa talouskasvuun positiivisesti. Inhimillisen pääoman vaikutuksen havaitseminen on johta-
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nut muun muassa panostuksena koulutukseen, mikä on nostanut elintasoa ja kiihdyttänyt ta-

louskasvua. (Wilson & Briscoe 2004, 59–60) Pelinescu (2015) selvitti tutkimuksessaan inhi-

millisen pääoman vaikutusta talouskasvuun. Hänen tutkimuksensa osoitti inhimillisen pääoman 

olevan tärkeä tekijä talouskasvun varmistamisessa. Tulosten mukaan inhimillisellä pääomalla 

ja työntekijöiden pätevyydellä on merkittävät positiiviset suhteet elintasoon ja talouskasvuun.  

Inhimillisen pääoman vaikutusta talouden teknologian tasoon on tutkittu eri tavoin. Baker, De-

long ja Krugman (2005) tutkivat omassa tutkimuksessaan inhimillisen pääoman vaikutusta ta-

louden teknologian tason paranemiseen. Heidän mukaansa ihmisten tarjoama inhimillinen pää-

oma vaikuttaa myös talouden teknologian tason paranemiseen. Saatavilla olevaa työvoimaa ja 

pääomaa voidaan ajatella heidän mukaansa toisiaan täydentävinä tekijöinä. Isompi työvoiman 

määrä markkinoilla mahdollistaa yrityksille mahdollisuuden kasvattaa työn rajatuotoksen ar-

voa, sillä yrityksillä on mahdollisuus valita työntekijöitä, jotka voivat parantaa tuottavuutta. 

Myös Elgin ja Tumen (2012) tutkivat inhimillisen pääoman ja teknologian tason suhdetta. Hei-

dän mukaansa suhteella on kaksi ominaisuutta. Ensimmäisen ominaisuuden mukaan väkiluvun 

kasvu hidastuu tasaisesti, kun taas kulutus asukasta kohden noudattaa U-muotoista käyrää, eli 

se laskee tiettyyn pisteeseen asti, jonka jälkeen se lähtee nousuun. Tämä näkyy siinä, että inhi-

milliseen pääomaan liittyvät hyödyt perinteisen tekniikan käytössä ovat vähentyneet ajan myötä 

ja on siirrytty uusien innovatiivisempien tekniikoiden käyttöön.  Toisen oletuksen mukaan ne-

gatiivinen väestönkasvu ja positiivinen kulutus asukasta kohden voivat esiintyä taloudessa sa-

manaikaisesti.  

Väkiluvun kasvulla on väkiluvun koon mukaisesti sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia 

talouteen. Kasvu lisää taloudessa työvoiman määrää ja kasvattaa tätä kautta talouskasvua. Suuri 

väkiluku tarjoaa myös suuremmat markkinat ja se rohkaisee tekniikan kehitystä kilpailun li-

sääntymisen kautta (Savas 2008, 162). Peterson (2017) toi tutkimuksessaan esiin väkiluvun 

kasvun vaikutuksia sekä maakohtaisesti että maailmanlaajuisesti. Hänen mukaansa kasvu vai-

kuttaa maan ikärakenteeseen ja maan sisäisiin muuttoliikkeisiin. Vaikutuksia ovat myös muu-

tokset maiden talouden epätasa-arvoisuuksissa ja työvoiman koossa. Kaikki edellä mainitut te-

kijät sekä vaikuttavat talouskasvuun että ovat talouskasvun vaikutusten kohteena. Maailman-

laajuisella skaalalla tarkasteltuna väkiluvun kasvulla on suuri vaikutus elintason muutokseen ja 

talouskasvuun. Väkiluvun ja elintason kasvut vaikuttavat myös merkittävästi kansainvälisiin 

muuttoliikkeisiin ja globaalien resurssien käyttöön. Kansainväliset muuttoliikkeet vuorostaan 
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vaikuttavat positiivisesti muuton kohteena olevan maan talouteen. Maahanmuuton positiiviset 

vaikutukset ovat korkeamman tulotason maissa sitä korkeammat mitä korkeammin koulutettuja 

maahanmuuttajat ovat. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vähemmän koulutetuilla henki-

löillä olisi maahanmuuton seurauksena huonompi mahdollisuus vaikuttaa kohdemaan talous-

kasvuun.  

Väkiluvun kasvun tasojen vertailulla eri maiden välillä on suuri vaikutus maailmantalouden 

pitkän aikavälin arvioinnissa. Kun tarkastellaan väkiluvun kasvun suhdetta maan talouden ja 

muuttoliikkeiden muutoksiin, erot kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden välillä auttavat maa-

ilmantalouden taloudellisen tason määrittämisessä. Esimerkiksi pienet erot kehitysmaiden ja 

kehittyneiden maiden väkilukujen välillä osoittavat, että kehittyneiden maiden väestön osuus 

syrjäyttää kehitysmaiden väestön lopulta. (Chamon & Kremer 2009, 22–23) Käytännössä tä-

män voidaan olettaa tarkoittavan joko kehittyneiden maiden väkiluvun kasvua, kehitysmaiden 

talouden kasvua ja muutosta kehittyneiksi maiksi tai molempia.   

2.3.2  Bruttokansantuote asukasta kohden 

Bruttokansantuote on yksi tärkeimmistä taloudessa käytettävistä mittareista (Vélez-Hagan 

2015, 99) ja se kuvaa maassa tuotettujen hyödykkeiden kokonaisarvoa tietyllä ajanjaksolla, joka 

on yleensä vuosi (Chang 2014, 203). Bruttokansantuotetta hyödynnetään muun muassa talous-

kasvun mittaamisessa, jolloin on otettava huomioon kaksi tärkeää tekijää. Ensimmäinen näistä 

on kasvu käytettävissä tuotannontekijöissä ja toinen on muutokset näiden kyseisten tuotannon-

tekijöiden tuottavuudessa. (Hanley et al. 2013, 107, 109) Valtion bruttokansantuote koostuu 

valtion julkisesta ja yksityisestä kulutuksesta, tehdyistä investoinneista ja nettoviennistä eli 

viennin ja tuonnin erotuksesta (Vélez-Hagan 2015, 99). Sen suuruuteen vaikuttavat työn, kiin-

teän pääoman ja henkisen pääoman määrät sekä teknologian kehittyminen (Pohjola 2015, 156).  

Bruttokansantuotetta voidaan mitata joko nimellisenä bruttokansantuotteena tai reaalisena brut-

tokansantuotteena. Taloutta mitattaessa ja vertailtaessa suositellaan käytettävän reaalista brut-

tokansantuotetta, sillä se ottaa huomioon inflaation eli rahan arvon muutoksen vaikutukset. 

(Vélez-Hagan 2015, 99) Jotta eri maiden välisiä bruttokansantuotteita voi mitata keskenään, 

niiden rahalliset arvot tulee muuttaa samaan valuuttaan. Eri mailla on kuitenkin eri hintatasot, 
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mitkä vaikuttavat omalta osaltaan vertailuun. Tämän vuoksi vertailussa on käytettävä ostovoi-

mapariteetilla korjattua bruttokansantuotetta, mikä ottaa huomioon hintatasojen muuttumisen. 

Asukasta kohden laskettu bruttokansantuote saadaan suhtauttamalla bruttokansantuote väkilu-

kuun. Se kuvaa maan taloudellista suoriutumista ja sitä käytetään ensisijaisesti elintason ja ta-

loudellisen hyvinvoinnin mittarina. (OECD 2019, 42) Työn tuottavuuden taso ja työn määrä 

vaikuttavat asukasta kohden laskettuun bruttokansantuotteeseen (Pohjola 2015, 156–157). Sillä 

on monia käyttötarkoituksia ja sitä onkin käytetty eri maiden välisissä talouskasvun, taloudel-

lisen jakautumisen, kaupan, inhimillisen kehittymisen, yleisen tyytyväisyyden, sosiaalisen pää-

oman ja hyvinvoinnin tutkimuksissa (Ram & Ural 2014, 639). Edellä mainittujen lisäksi sillä 

on myös todettu olevan suuri vaikutus päästöjen tasoon (Baumert et al. 2005, 14).  

Pohjola (2015, 166) toteaa elintason eli asukasta kohden lasketun bruttokansantuotteen olevan 

korkea sellaisissa maissa, joissa on korkea teknologian taso ja asukasta kohden lasketut kiinteän 

pääoman ja henkisen pääoman määrät ovat suuret. Eri maita vertailtaessa elintasoeroja voi se-

littää osittain tuotannontekijöiden määrien erot ja teknologian hyödyntämisen mahdollisuuk-

sien erot (Pohjola 2015, 166). Mailla, joiden bruttokansantuote asukasta kohden on matala ja 

sen kasvu on hidasta, on huonommat mahdollisuudet täyttää asukkaiden perustarpeet ruoan, 

asutuksen, vaatetuksen, koulutuksen ja terveyden saralla (Tavakoli 2017, 92).  

Ilter (2017) pyrkii tutkimuksessaan osoittamaan, miten bruttokansantuote asukasta kohden ku-

vaa talouden kasvua ja miten maa pystyy käsittelemään erilaisia taloudellisia muutoksia, kuten 

työttömyyttä, teollistumista sekä viennin ja tuonnin kasvua. Tutkimuksen tarkoituksena oli tut-

kia eri tekijöiden vaikutuksia bruttokansantuotteeseen asukasta kohden. Merkittäviä suhteita 

bruttokansantuotteeseen asukasta kohden havaittiin olevan väkiluvulla, bruttokansantuotteella, 

hallinnon toimien läpinäkyvyydellä ja pakollisilla opiskeluvuosilla. Väkiluvulla todettiin ole-

van negatiivinen suhde selitettävään asiaan, eli mitä matalampi väkiluku on, sitä korkeampi on 

bruttokansantuote asukasta kohden. Bruttokansantuotteella, hallinnon toimien läpinäkyvyy-

dellä ja pakollisten opiskeluvuosien määrällä oli kaikilla merkittävät positiiviset suhteet. Tämä 

tarkoittaa sitä, että mitä korkeammat niiden arvot ovat, sitä korkeampia arvoja bruttokansan-

tuote asukasta kohden saa. Mitä parempia ominaisuudet ovat, sitä paremmin maa suoriutuu 

taloudellisesti.  
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2.3.3  Energiaintensiteetti 

Energialla on positiivinen ja merkitsevä rooli talouskasvulle. Energiankulutuksen vähentämi-

sellä on ratkaiseva vaikutus taloudelliseen tehokkuuteen ja se vaikuttaa positiivisesti myös kan-

sainväliseen kilpailuun maiden ja yritysten välillä. (Flavio, Arroyo & Luis 2020, 6) Energiain-

tensiteetti mittaa maan energiatehokkuutta ja kertoo, miten suuri määrä energiaa tarvitaan yh-

den taloudellisen tuotoksen tuottamiseen (Tavakoli 2017, 92). Se lasketaan suhteuttamalla ku-

lutettu energiamäärä bruttokansantuotteeseen (Flavio et al. 2020, 5). Energiatehokkuus vuoros-

taan kuvaa energian kulutuksen vähentymistä tavaroiden ja palveluiden tuotannossa samalla 

kun tuotannon määrä pidetään samana (Romm 2016, 195). Energiatehokkuudella ja -intensi-

teetillä on käänteinen vaikutus toisiinsa, eli kun energiaintensiteetti pienenee, se näkyy ener-

giatehokkuuden parantumisena. Hyvää energiatehokkuutta tavoittelevien maiden tulee tavoi-

tella laskevaa energiaintensiteettiä. (Koreneff, Grandell, Lehtilä, Koljonen & Nylund 2014, 12) 

Energiaintensiteetin käyttö energiatehokkuuden mittarina on erittäin yleistä, sillä sitä on helppo 

vertailla eri maiden kesken (IEA 2020a). Hyvää energiatehokkuutta voi kuvastaa myös maan 

mahdollisuus tehdä investointeja energiatehokkuuteen. Yleisesti energiatehokkuuteen sijoitta-

minen on taloudellisesti viisas valinta pitkällä aikavälillä (Brown 2017, 193). Energiatehokkuu-

teen liittyvät investoinnit ovatkin olleet nousussa ja esimerkiksi vuonna 2016, vuosi Pariisin 

sopimuksen solmimisen jälkeen, maailmanlaajuiset investoinnit energiatehokkuuteen nousivat 

9 prosentilla vuoteen 2015 verrattuna (Flavio et al. 2020, 3). 

Energiatehokkuuden lisäksi energiaintensiteettiä voidaan käyttää maan talousrakenteen kuvaa-

miseen. Maiden vertailussa ja tarkastelussa suhteellisesti paljon energiaa kuluttavia toimialoja 

sisältävä maa omaa yleensä suuremman energiaintensiteetin. (IEA 2020a) Baumertin et al. 

(2005) mukaan raskaaseen teollisuustuotantoon tukeutuvalla maalla on todennäköisesti suu-

rempi energiaintensiteetti, kuin palvelualoihin tukeutuvalla maalla, vaikka maiden energiate-

hokkuudet olisivat samat. Myös kehitysmailla on useasti korkeampi energiaintensiteetti kuin 

kehittyneillä mailla. Tämä johtuu usein siitä, että suuri osa näiden maiden bruttokansantuot-

teesta muodostuu energiaintensiivisten toimialojen tuotoksista, kuten metalleista. Edellä mai-

nittujen lisäksi teollistumisprosessia läpikäyvät maat ovat erityisen energiaintensiivisiä nous-

seen energiankysynnän vuoksi (Stern 2007, 289). Energiaintensiteetillä on myös suuri vaikutus 

talouden rakenteen muuttamiseen vähähiilisemmäksi muuttamalla taloudessa käytettäviä ener-

gialähteitä (Flavio et al. 2020, 2). Tämä vuorostaan vaikuttaa myöhemmin käsiteltävään hiili-
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intensiteettiin. Flavion et al. (2020, 6) mukaan pieni energiaintensiteetti voi kertoa myös maan 

teknologisten innovaatioiden korkeasta tasosta ja hyvästä innovaatiokyvystä, sillä investoinnit 

uusiin energiatehokkaisiin teknologioihin ja tuotoksiin vaikuttavat talouskasvuun.  

Energiaintensiteetin ja talousrakenteen suhdetta havainnollistaa hyvin Fengin, Sunin ja Zhangin 

(2009) tutkimus energiaintensiteetistä liittyen energiankulutuksen rakenteen, talousrakenteen 

ja energiaintensiteetin pitkän aikavälin suhteeseen Kiinassa. Tutkimuksen mukaan energiain-

tensiteetillä on negatiivinen suhde energiankulutuksen rakenteeseen ja talousrakenteeseen pit-

källä aikavälillä. Tämä näkyi energiaintensiteetin laskuna, kun Kiinan energiankulutuksen ra-

kenne ja talousrakenne paranivat vuosien 1980 ja 2006 välillä.  

Talousrakenteeseen voidaan rinnastaa myös maan taloudellisen kehityksen malli, kuluttajien 

elämäntyylit, taloudessa käytetyt polttoaineet ja käytettyjen energianlähteiden tehokkuudet, 

jotka kaikki vaikuttavat energiaintensiteetin suuruuteen. Näiden lisäksi vaikuttavia tekijöitä 

ovat ilmasto, maan koko, väestöntiheys ja käytettävät energiavarannot. (Ang 1999, 944) Maan 

sijainti on myös suuri vaikuttava tekijä, sillä monet pienet syrjäiset hyödykkeiden tuottamiseen 

erikoistuneet ja maatalousvaltaiset maat ovat riippuvaisia tuotoksien toimittamisesta muihin 

maihin. Lisääntynyt kuljetuksista aiheutuva energiankulutus nostaa energiaintensiteettiä, jos 

maan bruttokansantuote pysyy samana. (Stern 2007, 289)  

Myös politiikalla voidaan vaikuttaa energiaintensiteettiin. Energiatehokkuuteen kiinnitetty 

huomio poliittisissa päätöksissä heijastuu energiaintensiteetin suuruuteen ja koska energiain-

tensiteettiä käytetään energiatehokkuuden mittarina, voidaan sitä käyttää myös siihen tähtää-

vien poliittisten päätösten vaikutusten arviointiin. Tämän lisäksi se voi osoittaa sen, miten tär-

keänä maa pitää ympäristöongelmia, kuten ilmastonmuutosta, ja mitä poliittisia päätöksiä maat 

tekevät niihin liittyen. Joidenkin poliittisten päättäjien mielestä myös tavoitteiden asettaminen 

jollekin tietylle energiaintensiteetin tasolle on parempi keino ympäristöongelmien ratkaisussa, 

kuin täydellisten käyttökattojen asettaminen. (Ang 1999, 946; Tavakoli 2017, 92; Rodriguez 

2020, 3) Poliittisiin toimiin voidaan rinnastaa myös kaupunkisuunnittelu ja maankäytön suun-

nittelu. Näihin liittyvät määräykset voivat vähentää energiaintensiteettiä parantaen samalla 

maan suoriutumista taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden saavuttamisessa. (Stern 2007, 

435) Luvussa 2.1. käsitellyt hallitusten toimet teknologian saralla ovat myös energiaintensiteet-

tiin vaikuttavia tekijöitä.  
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Politiikka voi kattaa yhden maan lisäksi myös useamman maan liittoumia ja esimerkiksi Eu-

roopan unionissa energiatehokkuuden parantaminen on osa ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Sillä 

pyritään saavuttamaan parempaa kilpailukykyä, huoltovarmuutta, kestävää kehitystä ja vähä-

hiiliseen talouteen siirtymistä. (EUR-Lex 2020) Tämä on näkynyt EU-alueella laskeneena ener-

giaintensiteettinä. Se on ollut seurausta energian tehokkaammasta käytöstä ja aluetta kokonai-

suutena katsoen sen taloudellinen rakenne on muuttunut vähemmän energiaa kuluttavammaksi. 

(Štreimikienė & Balezentis 2016, 1109) 

2.3.4  Hiili-intensiteetti 

Toinen Kaya-hajotelmassa käytettävistä intensiteettiluvuista on hiili-intensiteetti, joka mittaa 

energiankulutuksesta muodostuneiden hiilidioksidipäästöjen osuutta kokonaisenergiankulutuk-

seen (Tavakoli 2017, 93). Se mittaa energiaan liittyviä hiilidioksidipäästöjä yhtä energiayksik-

köä kohti (Ang 1999, 943). Energiaintensiteetin ja muiden aiemmin käsiteltyjen mittareiden 

tavoin sitä voidaan käyttää maiden välisessä vertailussa. Vertailun kohteena voivat olla hiili-

intensiteetin suuruuden lisäksi maan mahdollisuudet vähentää hiilidioksidipäästöjä. (Graus & 

Worell 2011, 613) Hiili-intensiteetti kertoo, kuinka tehokkaasti maat käyttävät hiilidioksidi-

päästöjä aiheuttavia energianlähteitä, kuten hiiltä, öljyä ja kaasua (Tavakoli 2017, 93).  

Energiaintensiteetillä on vahva suhde hiili-intensiteetin kanssa. Tilanteessa, jossa kahdella tar-

kastelussa olevalla maalla on sama energiaintensiteetti, mutta toinen hyödyntää energiantuo-

tannossaan enemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia energianlähteitä, on tämän maan hiili-

intensiteetti suurempi (Baumert et a. 2005, 27).  Eri polttoainesekoitusten hyödyntäminen ener-

giantuotannossa vaikuttaakin vahvasti hiili-intensiteettiin. Energianlähteistä vesivoima ja ydin-

voima ovat Angin (1999) mukaan sellaisia, jotka eivät aiheuta hiilidioksidipäästöjä, joten 

maalla, jolla on saatavuus näihin energianlähteisiin, on poikkeuksetta alhaisempi hiili-intensi-

teetti. Vesivoimaa saadaan alkuperäisistä maassa olevista vesistöistä, joten niitä merkittävästi 

omaavalla maalla on mahdollisuus hyödyntää niitä energiantuotannossa. Enemmän teknologi-

aan tukeutuvien maiden kannattaa vuorostaan käyttää hyödykseen ydinvoimaa vähentääkseen 

riippuvuutta fossiilisista energianlähteistä. 

Yksi suuri hiili-intensiteettiin vaikuttava tekijä on uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämi-

nen energiantuotannossa. Hiili-intensiteettiä on mahdollista laskea hyödyntämällä uusiutuvia 
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energianlähteitä (Tavakoli 2017, 93). Siirtyminen fossiilisista energianlähteistä uusiutuviin 

energianlähteisiin on Flavion et al. (2020, 2) mukaan välttämätöntä, jos tavoitteena on kestä-

vään kehitykseen nojaavan sosioekonomisen yhteiskunnan luominen. Lisääntyvään uusiutuvan 

energian käyttöön vaikuttaa monet eri tekijät, kuten ympäristörajoitukset, teknologia sekä ta-

loudelliset ja sosiaaliset muutokset yhteiskunnassa (Flavio et al. 2020, 2). Näiden vaikutusten 

tajuaminen on saanut myös maiden hallitukset aloittamaan erilaisia poliittisia toimia kannus-

taakseen siirtymistä uusiutuvien energianlähteiden käyttöön. Toimia ovat muun muassa pääs-

töjen hallinta, uusiutuvan energian tavoitteiden asettaminen ja taloudellisten kannustimien 

käyttäminen. Fossiilisista energianlähteistä vaihtaminen uusiutuviin energianlähteisiin vaikut-

taa talouteen positiivisesti monilla eri tavoilla. Se vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja ihmiskun-

nan tulevaisuuteen, vähentää terveyshaittoja, joita syntyy uusiutumattomien polttoaineiden 

saastuttaman ilman hengittämisestä ja se kasvattaa halua vahvistaa energiantuotannon hallintaa 

ja yleistä energiaturvallisuutta. (Brown 2017, 15)  

Kohtuullisella ympäristösääntelyllä on mahdollista vähentää hiili-intensiteettiä (Yang, Zha, 

Wang & Chen 2020, 1). Ympäristösääntelyyn liittyvän ympäristönsuojelun tavoitteen saavut-

tamiseen tähtäävän hallituksen politiikalla pyritään edistämään uusiutuvan energian käyttöä ja 

energiateknologian innovaatioiden kehitystä sekä käyttöä (Cheng & Yao 2021, 3). Hallituksilla 

on tärkeä rooli energianlähteiden käytön muuttamisessa kohti uusiutuvaa energiaa ja niillä on 

mahdollisuus määrätä, miten suuri osuus tuotetusta energiasta tulee olla uusiutuvilla energian-

lähteillä tuotettua (Brown 2017, 187–188). Vihreän teknologian käytön yleistyminen eri maissa 

kielii ympäristöön liittyvän sääntelyn lisääntymisestä. Sillä on merkittävä negatiivinen vaikutus 

hiili-intensiteettiin. (Yang et al. 2020, 10) Tämän mukaan enemmän vihreää teknologiaa hyö-

dyntävillä mailla tai teollisuusaloilla on alhaisempi hiili-intensiteetti, kuin muilla. Aiemmin lu-

vussa 2.1 käsitellyillä toimilla on myös vahva vaikutus hiili-intensiteetin suuruuteen, sillä ne 

kaikki vaikuttavat myös hiilidioksidipäästöjen määrään. Näiden perusteella voidaan todeta, että 

ympäristö- ja energiapoliittisilla päätöksillä on vaikutuksia hiili-intensiteettiin energiaintensi-

teetin tavoin.  

Aiemmin luvussa mainittiin mahdollisuus hyödyntää hiili-intensiteettiä eri maiden välillä. 

Wang & Wang (2020) tutkivat Kiinassa hiili-intensiteettien eroja eri teollisuusalojen välillä. 

Tutkimuksessa selvisi, että alhaisen hiili-intensiteetin aloilla oli paremmat mahdollisuudet vä-
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hentää intensiteetin suuruutta. Lisäksi energiaintensiteetin havaittiin vaikuttavan hiili-intensi-

teetin suuruuden pienentämisessä melkein kaikilla teollisuusaloilla. Sähköntuotantoon perustu-

valla tuotannonalalla oli tutkimuksen mukaan suurin hiili-intensiteetti, kun taas palvelualoilla 

pienimmät. Tämän tutkimuksen lisäksi on havaittu, että erittäin korkean hiili-intensiteetin 

omaavia teollisuusaloja on raudan, teräksen, kemikaalien, lannoitteiden, selluloosan, paperin, 

ruoantuotannon ja tekstiilien valmistuksiin perustuvat tuotannonalat (Fischedick et al. 2014, 

10).  

2.4  Kaya-hajotelman taustatekijöiden käyttäminen maiden ominaisuuksina 

Tutkielmassa tutkitaan aihetta, jota ei ole vielä tutkittu. Tämän vuoksi on tärkeää tehdä yhteen-

veto teoriaosiossa esitettyjen Kaya-hajotelman taustatekijöistä ja siitä, mitä ne kuvastavat. Tar-

koituksena tässä luvussa on selventää niiden käytön tarkoitusta tutkimuksessa.  

Tämän kandidaatintutkielman tutkimushypoteesit muodostetaan aiemmin tutkielmassa esitel-

tyjen teorioiden perusteella. Tutkimushypoteesien tarkoituksena on tukea johdannossa esitet-

tyjä tutkimuskysymyksiä. Hypoteesien avulla perustellaan Kaya-hajotelman taustatekijöiden 

valinnat tutkimuksen selittäviksi tekijöiksi. Oletuksena on, että taustatekijät kuvaavat omalta 

osaltaan tiettyjä ominaisuuksia, mitkä vaikuttavat maiden panokseen ilmastorahoitusta kerättä-

essä.  

Pelinescun (2015), Bakerin et al. (2005) ja Petersonin (2017) kirjoitusten perusteella tehtyjen 

havaintojen perusteella voidaan olettaa, että väkiluku vaikuttaa positiivisesti maan taloudelli-

seen suoriutumiseen. Tämän vuorostaan voidaan olettaa vaikuttavan positiivisesti maan mah-

dollisuuksiin panostaa kehitysmaille kerättävän ilmastorahoituksen keräämiseen. Täten väkilu-

vun osalta muodostetaan seuraava tutkimushypoteesi:  

H1: Väkiluvulla on positiivinen vaikutus ilmastorahoituksen keräämiseen. 

Pohjola (2015) ja Ilter (2017) osoittavat bruttokansantuotteen asukasta kohden kuvaavan maan 

yleistä elintasoa ja talouskasvua. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa oletetaan, että parempi 

elintaso ja talouskasvu kertovat paremmista mahdollisuuksista panostaa kehitysmaille kerättä-

vään ilmastorahoitukseen. Tutkimuksen toiseksi tutkimushypoteesiksi muodostuu täten seu-

raava:  
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H2: Bruttokansantuotteella asukasta kohden on positiivinen vaikutus ilmastorahoituksen ke-

räämiseen. 

Tavakolin (2017), Baumertin et al. (2005) ja Fengin et al. (2009) mukaan energiaintensiteetti 

kuvaa maan energiatehokkuutta ja talousrakennetta. Flavio et al. (2020) kertoo energiaintensi-

teetin kuvaavan maan innovaatiokykyä ja Ang (1999), Tavakoli (2017) sekä Rodriguez (2020) 

tuovat tarkasteluun mukaan ympäristöpoliittisten toimien vaikutukset energiaintensiteettiin. 

Aiemmin esiteltyjen teorioiden perusteella on oletettavaa, että energiaintensiteetillä on kääntei-

nen eli negatiivinen suhde edellä mainittuihin asioihin. Kolmas tutkimushypoteesi muodostui 

tämän seurauksena seuraavanlaiseksi: 

H3: Energiaintensiteetillä on negatiivinen vaikutus ilmastorahoituksen keräämiseen. 

Energiaintensiteetin tavoin ympäristöpoliittisilla keinoilla voidaan Yangin et al. (2020) ja 

Chengin ja Yaon (2021) mukaan vaikuttaa hiili-intensiteettiin. Ang (1999) ja Tavakoli (2017) 

kertovat myös energianlähteen tyypin vaikuttavan hiili-intensiteettiin ja tuovat tarkasteluun mu-

kaan vaihtoehtoiset sekä uusiutuvat energianlähteet. Teollisuusalojen eri hiili-intensiteetit tule-

vat esiin Wangin ja Wangin (2020) sekä Fischedickin et al. (2014) tutkimuksissa. Hiili-intensi-

teetin tulkinta on monitahoinen. Raskaamman teollisuuden aloilla on korkeammat hiili-intensi-

teetit ja maat, jotka tukeutuvat teollisuusaloihin, voivat suoriutua paremmin taloudellisessa 

mielessä ja olla täten varakkaampia. Tämä näkyisi hiili-intensiteetin positiivisena vaikutuksena 

ilmastorahoituksen keräämisessä. Hiili-intensiteetti kertoo kuitenkin myös siitä, miten paljon 

maassa tukeudutaan uusiutuvien energianlähteiden ja vaihtoehtoisen energian käyttöön, jolloin 

hiili-intensiteetin oletetaan olevan matala. Vaihtoehtoisen ja uusiutuvan energian hyödyntämi-

sen voidaan olettaa myös kertovan siitä, että maalla on mahdollisuus tehdä investointeja puh-

taaseen teknologiaan. Täten hiili-intensiteetin vaikutus voi olla myös negatiivinen. Koska vai-

kutuksen suuntaa ei voida ennustaa selvästi, neljänneksi tutkimushypoteesiksi muodostui seu-

raava: 

H4: Hiili-intensiteetti vaikuttaa ilmastorahoituksen keräämiseen. 

Taulukko 2 kokoaa aiemmin teoriaosiossa esiteltyjä päähavaintoja Kaya-hajotelman taustate-

kijöistä. Näitä hyödynnettiin yllä muodostettujen tutkimushypoteesien muodostamisessa. 
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Taulukko 2 Yhteenveto Kaya-hajotelman taustatekijöistä maiden ominaisuuksina. 

Kirjoittaja 
Käsiteltävä 

taustatekijä 
Havainnot 

Pelinescu, (2015); Ba-

ker et al. (2005) 
Väkiluku 

Väkiluvun tuomalla inhimillisellä pääomalla 

on merkittävä positiivinen suhde elintasoon 

ja talouskasvuun. Inhimillinen pääoma vai-

kuttaa teknologisen tason paranemiseen, 

mikä vuorostaan parantaa maan tuottavuutta. 

Peterson (2017) Väkiluku 

Väkiluku vaikuttaa maan ikärakenteeseen ja 

sisäisiin muuttoliikkeisiin, mitkä vaikuttavat 

talouskasvuun ja ovat talouskasvun koh-

teena. Väkiluku ja elintason kasvu vaikutta-

vat kansainvälisiin muuttoliikkeisiin ja posi-

tiivisesti maahanmuuton kohteena olevan 

maan elintasoon. 

Pohjola (2015) 

Bruttokansan-

tuote asukasta 

kohden 

Korkea maissa, joissa on korkea teknologian 

taso ja suuret asukasta kohden lasketut kiin-

teän pääoman ja henkisen pääoman määrät. 

Ilter (2017) 

Bruttokansan-

tuote asukasta 

kohden 

Bruttokansantuotteeseen asukasta kohden 

vaikuttaa merkittävästi väkiluku, bruttokan-

santuote, läpinäkyvyys ja pakolliset opiske-

luvuodet. 

Tavakoli (2017); 

Baumert et al. (2005); 

Feng et al. (2009) 

Energiaintensi-

teetti 

Energiaintensiteetti kuvaan maan energiate-

hokkuutta ja talousrakennetta. Raskaamman 

teollisuustuotannon maissa energiaintensi-

teetti on korkea. Talousrakenteella ja energi-

ankulutuksen rakenteella on negatiivinen 

suhde energiaintensiteettiin. 

Flavio et al (2020) 
Energiaintensi-

teetti 

Energiaintensiteetti kuvaa maan teknologisten 

innovaatioiden korkeaa tasoa ja hyvää inno-

vaatiokykyä. 

Ang (1999); Tavakoli 

(2017); Rodriguez 

(2020); Yang et al. 

(2020); Cheng & Yao 

(2021) 

Energiaintensi-

teetti ja  

hiili-intensiteetti 

Ympäristöpoliittisilla keinoilla voidaan vai-

kuttaa sekä energia- että hiili-intensiteettei-

hin. 

Ang (1999); 

Tavakoli (2017) 

Hiili-intensi-

teetti 

Energianlähteen tyyppi vaikuttaa hiili-intensi-

teettiin. Hiili-intensiteettiä on mahdollista las-

kea hyödyntämällä uusiutuvia energianläh-

teitä. 

Wang & Wang (2020); 

Fischedick et al. (2014) 

Hiili-intensi-

teetti 

Teollisuusaloilla on eri hiili-intensiteetit. Ras-

kaiden teollisuusalojen hiili-intensiteetit ovat 

suuremmat.  
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3 Tutkimusaineisto- ja menetelmä 

Tutkimus tullaan toteuttamaan kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena, jossa hyödyn-

netään paneelidatan lineaarista regressiota empiirisen aineiston tulkinnassa. Tässä luvussa esi-

tellään tutkimuksessa käytettävät muuttujat ja aineisto. Aineiston esittelyn lisäksi aineistoa 

muokataan niin, että se sopii suoritettavaan tutkimusmenetelmään. Luvussa käsitellään myös 

tutkimuksessa käytettävä tutkimusmenetelmä ja viimeisenä muodostetaan tutkimuksessa esti-

moitavat ekonometriset mallit. 

3.1 Tutkimuksessa käytettävät muuttujat 

Suoritettava tutkimus perustuu merkittävästi kaavassa 1 esitettyyn Kaya-hajotelman matemaat-

tiseen malliin, joten selittäviksi muuttujiksi valitaan samat muuttujat: väkiluku, bruttokansan-

tuote asukasta kohden, energiaintensiteetti ja hiili-intensiteetti. Alkuperäistä mallia muutetaan 

niin, että selitettävänä muuttujana on hiilidioksidipäästöjen sijaan uusi muuttuja, joka kuvaa 

kehitysmaille suunnattuun ilmastorahoitukseen osallistumisen suuruutta. Täsmällisten lukujen 

saamiseksi kaikki muuttujien osatekijät on koottu eri tietokantojen datasta. Väkiluku ja brutto-

kansantuote on hankittu Maailmanpankin tietokannasta (Maailmanpankki 2020), energianku-

lutus ja maiden panostuksen suuruus ilmastorahoitukseen on hankittu Euroopan Komission tar-

joamasta Eurostat-palvelusta (Eurostat 2020a, 2020b) ja hiilidioksidipäästöt Global Carbon At-

las -tietokannasta (Global Carbon Atlas 2020). Näistä muuttujista muokataan lopulliset regres-

siossa käytettävät muuttujat, jotka ovat panostus ilmastorahoituksen keräämiseen, väkiluku, 

bruttokansantuote asukasta kohden, energiaintensiteetti ja hiili-intensiteetti. 

Maiden panostus ilmastorahoitukseen on mallin selitettävä muuttuja. Muuttuja kuvaa sitä raha-

määrää, minkä verran kukin maa on panostanut kehitysmaille kerättävään ilmastorahoitukseen. 

Alkuperäinen muuttuja on kuvattu Eurostat-palvelussa miljoonissa euroissa, joten se on muu-

tettu tutkimusta varten vuoden 2017 Yhdysvaltain dollareiksi. Näin tutkimuksessa käytettyjen 

muuttujien yksiköt ovat paremmin sidoksissa toisiinsa. Valuutan vaihtamiseen on hyödynnetty 

Exchange Rates UK-sivustoa (Exchange Rates UK 2020). Muuttujan yksikkö on muutettu 

myös dollareiksi miljoonien dollarien sijasta kertomalla alkuperäinen määrä miljoonalla. Stata 

SE -ohjelmistossa ja myöhemmin muodostettavissa estimoitavissa malleissa sitä kuvataan 

muuttujalla panos.  
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Ensimmäinen selittävistä muuttujista on maiden väkiluku. Se kuvataan yhden henkilön tasolla. 

Muuttujalla oletetaan aiemmin esitetyn teorian perusteella olevan positiivinen vaikutus maiden 

taloudelliseen suoriutumiseen, minkä perusteella sen oletetaan vaikuttavan positiivisesti myös 

maiden ilmastorahoitukseen panostamiseen. Tutkimuksessa siihen viitataan jatkossa muuttu-

jalla asukas.  

Teorian perusteella voidaan olettaa myös, että bruttokansantuote asukasta kohden vaikuttaa pa-

nostukseen positiivisesti, sillä sen avulla voidaan kuvata maiden elintasoja ja taloudellista suo-

riutumista. Tämän perusteella se on myös valittu tutkimukseen. Muuttuja on luotu jakamalla 

maiden bruttokansantuotteet niiden väkiluvulla. Tutkimuksessa käytetään maiden ostovoima-

pariteetilla korjattua bruttokansantuotetta, jonka perusvuotena on vuosi 2017. Yksikkönä käy-

tetään Yhdysvaltain dollareita. Jatkossa siihen viitataan muuttujanimellä bktasukas.  

Kolmas tutkimuksessa hyödynnettävistä selittävistä muuttujista on energiaintensiteetti, jossa 

hyödynnetään sekä maiden energiankulutusta että bruttokansantuotetta. Energiankulutus on al-

kuperäisessä aineistossa kuvattu miljoonina öljyekvivalenttitonneina, mutta se on muutettu tut-

kimukseen kilowattitunneiksi (kWh) johdonmukaisuuden vuoksi. Yksikkömuunnos on tehty 

Kansainvälisen energiajärjestön tarjoamalla työkalulla (IEA 2020b). Energiaintensiteetti on las-

kettu jakamalla energiankulutus bruttokansantuotteella ja siitä käytetään jatkossa nimeä ener-

giaint.  

Viimeinen selittävä muuttuja on hiili-intensiteetti, joka on laskettu jakamalla energiantuotan-

nosta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt energiankulutuksella. Global Carbon Atlas-tietokannassa 

(2020) sen yksikkönä on käytetty miljoonia hiilidioksidiekvivalenttitonneja. Ritchie ja Roser 

(2013) kuvaavat hiili-intensiteettiä kilogrammoina kilowattituntia kohden, joten tähän tutki-

mukseen hiilidioksidipäästöt on muutettu kilogrammoiksi kertomalla alkuperäinen määrä tu-

hannella. Muuttujasta käytetään tutkimuksessa nimeä hiili_int.  

Aineiston käsittelyssä voi ilmetä ongelmia muuttujien laajojen vaihteluvälien vuoksi. Ne vai-

kuttavat muuttujien normaalijakautuneisuuteen ja estimointituloksiin. Tämän vuoksi muuttu-

jista on otettu luonnolliset logaritmit, joiden tarkoituksella on parantaa tulosten luotettavuutta. 

Luonnolliset logaritmit näkyvät muuttujien edessä lisäyksenä ”ln”, jonka jälkeen muutoksen 

kohteena oleva muuttuja on sulkeiden sisällä. Tutkimuksessa hyödynnetään myös viivästettyjä 
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muuttujia. Nämä erottavat taulukoissa esitettyjen muuttujien perään lisättynä kirjoituksena 

”lag”.  

3.2 Aineiston kuvailu ja muokkaus 

Aineistona tutkimuksessa käytetään Euroopan unionin (EU28) jäsenmaista saatavaa dataa vuo-

silta 2014–2017. Havaintoyksikköinä ovat Euroopan unionin jäsenmaat, joita oli tuona ajanjak-

sona 28 kappaletta. Havaintoja aineistossa on yhteensä 112 kappaletta. Tutkimuksessa käytetyt 

EU:n jäsenmaat on listattu liitteeseen 1. Kyseessä on paneelidata-aineisto, joka on Hillin, Grif-

fithsin ja Limin (2018, 635) määritelmän mukaan lyhyt ja leveä, sillä aineistossa tutkittavien 

maiden määrä on suhteellisesti paljon suurempi kuin käytetty aikaulottuvuus.  

Jotta käytettävästä aineistosta saadaan kattava kuva, on alkuperäisiä muuttujia tarkasteltava tar-

kemmin. Tarkasteltavan aineiston tunnuslukuja on koottu taulukkoon 3. On syytä kiinnittää 

huomiota siihen, että havaintojen määrä (N) on tippunut alkuperäisestä 112 kappaleesta niin, 

että uusi havaintojen määrä on 103 kappaletta. Tämä johtuu siitä, että kaikista maista ei ole 

saatavilla kaikkien vuosien ajalta tietoa siitä, miten paljon ne ovat panostaneet kehitysmaille 

kerättävään ilmastorahoitukseen. Muuttujan panos, eli maiden panostuksen ilmastorahoituk-

seen, arvo on ollut tarkasteluvuosien aikana keskimäärin 652 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. 

Suhteutettuna maiden keskimääräiseen bruttokansantuotteeseen, joka on Maailmanpankin 

(2020) mukaan ollut tarkasteluajanjaksolla noin 762 miljardia Yhdysvaltain dollaria, on ilmas-

torahoituksella pieni osuus bruttokansantuotteeseen. Tarkasteltavien maiden välillä on kuiten-

kin eroja muun muassa niiden kokojen ja taloudellisen suoriutumisen saralla, mikä voi vaikuttaa 

ilmastorahoituksen suuruuteen. Tämä on yksi syy siihen, minkä takia tutkimuksessa halutaan 

tarkastella, miten maiden ominaisuudet vaikuttavat ilmastorahoituksen suuruuteen. Keskiha-

jonta osoittaa, että osuudet ovat vaihdelleet paljon vuosien ja maiden välillä. Tämä näkyy myös 

siinä, että jotkin maat eivät ole osallistuneet ilmastorahoituksen keräämiseen kaikkina vuosina, 

kun joillakin mailla vuorostaan on mahdollista panostaa siihen miljardien dollareiden edestä.  

Maiden väkiluvut kertovat myös omalta taholtaan maiden välisistä eroista. Muuttuja asukas on 

ollut keskimäärin 19,4 miljoonaa, ja se vaihtelee 0,4 miljoonan ja 82,7 miljoonan asukkaan 

välillä. Tämä kertoo siitä, miten paljon väkiluvut vaihtelevat EU:n sisäisissä maissa. Tällä py-

ritään havainnollistamaan, ettei pienemmillä mailla väkilukua tarkastellessa ole välttämättä 
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yhtä hyviä mahdollisuuksia panostaa rahoituksen keräämiseen. Eroja maiden välillä voidaan 

huomata olevan myös asukasta kohden lasketusta bruttokansantuotteesta. Suurimman ja pie-

nimmän arvon välillä ero on melkein 100 000 Yhdysvaltain dollaria. Elintasoissa on siis myös 

huomattavia eroja. Aiemmista muuttujista poiketen muuttujat energiaint ja hiili_int ovat aineis-

tossa hyvin samankokoisia kaikkien havaintojen välillä. Taulukkoon 3 on koottu jokaisen alku-

peräisen muuttujan keskiarvot, keskihajonnat, minimi- ja maksimiarvot sekä havaintojen mää-

rät tarkasteluajanjaksolla.  

Taulukko 3 Tutkimuksessa käytettävät muuttujat 

Muuttuja Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi N 

panos 6,52E+08 1.79E+09 0 1.02E+10 103 

asukas 1.94E+07 2.39E+07 4.35E+05 8.27E+07 103 

bktasukas 42582,42 18168,88 18727,08 115598,9 103 

energiaint 0,913493 0,261382 0,4455779 1,64457 103 

hiili_int 0,1977803 0,047547 0,0778394 0,298237 103 

  

Taulukosta 3 voi havaita, että luvut vaihtelevat hyvin paljon suuruuksiltaan. Osasyynä tähän on 

käytettävien muuttujien eri yksiköt. Varsinkin muuttujat panos ja asukas ovat keskiarvoiltaan 

erittäin suuria, sillä ne on ilmoitettu yhden yksikön tarkkuudella. Muuttujien vaihtelujen lisäksi 

mikään muuttujista ei ole normaalijakautunut, kuten liitteestä 3 voidaan havaita tarkastelemalla 

muuttujien histogrammeja. Jotta muuttujat saataisiin normaalijakautuneimmiksi, on niistä 

otettu luonnolliset logaritmit, joita hyödynnetään myös muodostettavien mallien estimoinnissa. 

Luonnollisten logaritmien ottaminen saa myös muuttujien vaihteluvälit pienemmiksi, mikä aut-

taa estimoinnissa. Liitteestä 4 voidaan havaita muuttujien olevan normaalijakautuneempia. Lo-

garitmiset muuttujat ja niiden ominaisuudet on koottu liitteeseen 5, josta nähdään, että luonnol-

listen logaritmien ottaminen muuttaa muuttujien suuruusluokkia.  Muuttujien keskinäiset suh-

teet säilyvät logaritmimuunnoksista huolimatta samoina. Logaritmien hyödyntäminen helpottaa 

aineiston käsittelyä tutkimuksen edetessä ja se on olennainen osa tutkimuksessa muodostetta-

van mallin määrittelyä. Tähän palataan myöhemmin luvussa 3.4, kun käsitellään tutkimuksessa 

estimoitavia malleja. Havaintojen määrä on tippunut yhdellä, koska muuttujan panos arvo on 

yhtenä vuonna yhdellä maalla 0 Yhdysvaltain dollaria.   
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Tutkimuksessa hyödynnetään myös viivästettyjä selittäviä muuttujia. Tarkoituksena on havain-

nollistaa selittävien muuttujien edellisen vuoden arvojen vaikutuksia tarkasteluvuoden rahoi-

tuksen suuruuteen, sillä on mahdollista, että niiden vaikutukset näkyvät viiveellä. Tässä tapauk-

sessa muuttujia on viivästetty yhdellä vuodella. Liitteessä 6 on kuvattuna viivästettyjen logarit-

misten muuttujien ominaisuudet. Myös viivästetyistä muuttujista on otettu luonnolliset logarit-

mit muuttujien laajojen vaihteluiden minimoimiseksi. Havaintojen määrä on tippunut aiem-

masta, sillä yhden vuoden havainnot lähtevät kokonaan pois muuttujien viivästämisen vuoksi. 

Aiempiin logaritmisiin muuttujiin verrattuna voidaan sanoa, että luvut ovat hyvin samanlaisia 

taulukoiden välillä, eikä havaintojen vähentyminen ole vaikuttanut muuttujien arvoihin suu-

resti.  

Tutkimuksen kannalta on tärkeää tarkastella myös muuttujien välisiä korrelaatioita. Korrelaatio 

vaihtelee -1 ja 1 välillä ja sitä tarkastelemalla voidaan havaita mahdollinen multikollineaari-

suusongelma, minkä mukaan jonkin selittävän muuttujan vaihtelu voi johtua toisen selittävän 

muuttujan vaihtelusta (Hill et al. 2018, 28, 204). Taulukossa 4 esitetään alkuperäisten muuttu-

jien korrelaatiot. 

Taulukko 4 Alkuperäisten muuttujien korrelaatiomatriisi 

  panos asukas bktasukas energia_int hiili_int 

panos 1,0000     

asukas 0,7378 1,0000    

bktasukas 0,1264 -0,0148 1,0000   

energiaint -0,0986 -0,2048 -0,3232 1,0000  
hiili_int -0,0415 0,0434 -0,1784 -0,0347 1,0000 

 

Taulukon 4 perusteella aineistossa ei esiinny multikollineaarisuutta, kun tarkastellaan selittä-

vien muuttujien asukas, bktasukas, energiaint ja hiili_int välisiä korrelaatioita. Selitettävistä 

muuttujista itseisarvoltaan suurin korrelaatio selitettävään muuttujaan panos on muuttujalla 

asukas.  Korrelaatio on positiivinen, minkä perusteella voidaan tehdä alustava oletus siitä, että 

asukas vaikuttaa positiivisesti muuttujan panos suuruuteen. Myös muuttujalla bktasukas on po-

sitiivinen korrelaatio selitettävän muuttujan kanssa. Muuttujista energiaint ja hiili_int omaavat 

negatiivisen korrelaation selitettävän muuttujan kanssa, mikä tarkoittaa, että intensiteettiluku-

jen laskiessa panostuksen määrä kasvaa. Muuttujien väliset korrelaatiot selitettävän ja selitettä-

vien muuttujien välillä olivat odotettavissa aiemmin esitellyn teorian perusteella. Selittävien 
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muuttujien osalta muuttujien energiaint ja hiili_int välisestä korrelaatiosta voidaan tehdä mer-

kittävä huomio, sillä teorian perusteella korrelaation olisi voinut olettaa olevan positiivinen, 

koska energiaintensiteetillä on positiivinen vaikutus hiili-intensiteettiin. Korrelaatiomatriisista 

voidaan kuitenkin havaita korrelaation olevan negatiivinen. Korrelaatiomatriisin mukaan itseis-

arvoltaan suurin korrelaatio selittävien muuttujien välillä esiintyy muuttujien energiaint ja bkta-

sukas välillä. Tämä voi selittyä sillä, että molempiin muuttujiin vaikuttaa vahvasti bruttokan-

santuotteen määrä. Koska tutkimuksessa käytetään myös muuttujia, joista on otettu luonnolli-

nen logaritmi, esitellään taulukossa 5 myös niiden korrelaatiomatriisi.  

Taulukko 5 Logaritmisten muuttujien korrelaatiomatriisi 

  ln(panos) ln(asukas) ln(bktasukas) ln(energia_int) ln(hiili_int) 

ln(panos) 1,0000     
ln(asukas) 0,6031 1,0000    
ln(bktasukas) 0,6317 -0,0975 1,0000   
ln(energiaint) -0,1426 -0,0214 -0,3770 1,0000  
ln(hiili_int) -0,3037 0,0250 -0,2186 -0,1310 1,0000 

 

Taulukon 5 mukaan multikollineaarisuutta ei esiinny luonnollisten logaritmien ottamisen jäl-

keen. Korrelaatioiden etumerkit ovat pysyneet samana, mutta bktasukas ja panos välinen kor-

relaatio on nyt huomattavasti suurempi, kuin aiemmin. Aiemmin tehdyt tulkinnat korrelaati-

oista pätevät edelleen. Tutkimuksen kannalta on oleellista käydä läpi myös viivästettyjen muut-

tujien korrelaatiot. Ne on esitetty alla olevassa taulukossa 6. 

Taulukko 6 Viivästettyjen logaritmisten muuttujien korrelaatiomatriisi 

  

ln(panos 

lag) 

ln(asukas 

lag) 

ln(bktasukas 

lag) 

ln(energia_int 

lag) 

ln(hiili_int 

lag) 

ln(panoslag) 1,0000     
ln(asukaslag) 0,6295 1,0000    
ln(bktasukaslag) 0,6126 -0,1007 1,0000   
ln(energiaintlag) -0,1414 -0,0272 -0,3521 1,0000  
ln(hiili_intlag) -0,2799 0,0134 -0,2089 -0,1616 1,0000 

 

Muuttujien korrelaatioissa ei ole tapahtunut taulukon 6 perusteella merkittäviä eroja, vaikka 

havaintojen määrä on vähentynyt. Multikollineaarisuutta ei esiinny tässäkään tapauksessa. Kor-

relaatiot ovat hyvin samansuuruisia aiempaan verrattuna ja etumerkit ovat pysyneet samoina.  
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3.3 Tutkimusmenetelmä – Paneelidatan regressioanalyysi 

Tutkimuksessa käytettävä kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä on paneelidatan regressio-

analyysi. Se on kokonaisuutena laaja, minkä vuoksi tämä alaluku jakautuu kahteen osaan. En-

simmäisessä osassa käsitellään lineaarista regressioanalyysiä ja toisessa osassa paneelidatan es-

timointimenetelmiä.  

3.3.1 Lineaarinen regressioanalyysi 

Lineaarisen regressioanalyysin perusajatuksena on tutkia jonkin tietyn muuttujan muutosta toi-

sen muuttujan muuttuessa. Käytännössä sen avulla voidaan tutkia muuttujien muutosten vaiku-

tuksia selitettävään ilmiöön. Lineaarisessa regressioanalyysissä muuttuja, jonka muutoksia tut-

kitaan, on selitettävä muuttuja. Selittäviä muuttujia ovat ne muuttujat, joilla selitetään selitettä-

vän muuttujan muutoksia tai vaikutuksia selitettävään muuttujaan. (Hill et al. 2018, 47, 49) 

Tässä kandidaatintutkielmassa hyödynnetään usean selittävän muuttujan lineaarista regressio-

mallia, sillä selittäviä muuttujia on enemmän kuin yksi.  

Usean muuttujan lineaarisessa regressiossa on oletuksia, joiden tulee täyttyä. Ensinnäkin selit-

tävien muuttujien tulee kuvata selitettävän muuttujan muutoksia seuraavan mallin mukaisesti: 

𝑦𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥2i + ⋯ + 𝛽𝐾𝑥𝐾𝑖 + 𝑒𝑖,    (2) 

jossa 𝑦𝑖 on selitettävä muuttuja, 𝛽1 kuvaa vakiotermiä, 𝛽2 ja 𝛽𝐾 kuvaavat muuttujien kertoimia, 

𝑥2𝑖 ja 𝑥𝐾𝑖 kuvaavat selittäviä muuttujia ja 𝑒𝑖 kuvaa mallin virhetermiä. Alaindeksit viittaavat 

muuttujiin ja niiden havaintoihin. (Hill et al. 2018, 202) Hill et al. (2018, 203–204) mukaan 

muita oletuksia ovat mallin eksogeenisuus, homoskedastisuus ja selittävien muuttujien korre-

loimattomuus toistensa kanssa. Eksogeenisuudella viitataan siihen, että virhetermi ei korreloi 

selittävien muuttujien kanssa. Homoskedastisuusoletuksen mukaisesti virhetermin varianssin 

tulee olla vakio, eli se ei vaihtele. Viimeisen oletuksen mukaan selittävät muuttujat eivät saa 

korreloida liikaa keskenään, sillä se voi johtaa multikollineaarisuusongelmaan. Tällä viitataan 

siihen, että joku selittävistä muuttujista voi vaihdella toisen selittävän muuttujan vaihtelun 

vuoksi.  
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Lineaarisessa regressiossa estimoitavan mallin funktiomuodolla on suuri merkitys tulosten tul-

kintaan. Funktiomuodon valitsemisessa on mahdollista käyttää apuna mallin residuaalien tar-

kastelua tai Ramsayn RESET-testiä (Regression Specification Error Test), joka kertoo, jos mal-

lista puuttuu muuttujia tai mallille pitää tehdä muuttujamuunnoksia. Muuttujamuunnosten te-

keminen on oleellista etenkin silloin, kun selitettävän ja selittävän muuttujan välillä ei ole ha-

vaittavissa lineaarista suhdetta. Muuttujamuunnokset vaikuttavat myös siihen, miten mallia tu-

lee tulkita. Esimerkiksi lineaarisessa mallissa yhden yksikön muutos selittävässä muuttujassa 

muuttaa selitettävää muuttujaa kyseisen selittävän muuttujan kertoimen verran. Logaritmisessa 

mallissa muutos on vuorostaan prosentuaalinen. Tässä tapauksessa kerroin kuvaa prosentuaa-

lista muutosta selitettävässä muuttujassa, kun selittävä muuttuja muuttuu yhden prosentin ver-

ran. Logaritmisessa mallissa muuttujista on otettu luonnolliset logaritmit. (Hill et al. 2018, 77, 

163, 165, 281) 

3.3.2 Paneelidatan estimointimenetelmät 

Paneelidata on sekoitus poikkileikkaus- ja aikasarjadataa, sillä se tarkastelee samoja poikkileik-

kausdatan yksiköitä tiettynä ajanjaksona. Sen käyttämisellä aineiston tutkimisessa on monia 

hyötyjä, sillä se lisää havaintojen määrää ja tekee ekonometrisistä estimaateista täten tehok-

kaampia. Tämän lisäksi paneelidata antaa mahdollisuuden rakentaa ja testata monimutkaisem-

pia käyttäytymismalleihin perustuvia hypoteeseja. (Das 2019, 17, 465) Paneelidata voidaan luo-

kitella Hillin et al. (2018, 635) mukaan pitkäksi ja kapeaksi, lyhyeksi ja leveäksi tai pitkäksi ja 

leveäksi sen ominaisuuksien mukaan. Pitkässä ja kapeassa aineistossa on pitkä aikaulottuvuus, 

mutta yksiköiden määrä on suhteellisen pieni aikaulottuvuuteen verrattuna. Lyhyessä ja leve-

ässä aineistossa aikaulottuvuus on pitkä ja yksiköitä on vuorostaan suhteellisen paljon. Pitkässä 

ja leveässä aineistossa sekä aikaulottuvuus että yksiköiden määrä ovat suhteellisen suuria. (Hill 

2018, 635) Tässä tutkimuksessa estimoitava paneelidatamalli on lyhyt ja leveä, sillä siinä käy-

tettävien yksiköiden määrä on suhteellisen suuri verrattuna käytettyyn aikaulottuvuuteen.  

Ensimmäinen paneelidatan estimointimenetelmä on yhdistetty pienimmän neliösumman mene-

telmä (Pooled Ordinary Least Squares, Pooled OLS), joka on usean muuttujan lineaarisen reg-

ression malli paneelidatalle. Estimointimenetelmän oletukset ovat täten samat, kuin yllä esitelty 

lineaarisen regression mallissa. (Das 2019, 468) Pooled OLS-mallin kaava voidaan esittää kah-

della selittävällä muuttujalla seuraavasti: 
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𝑦𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑥3𝑖𝑡 + 𝑒𝑖,     (3) 

jossa 𝑦𝑖𝑡 kuvaa selitettävää muuttujaa, 𝛽1 on vakiotermi, joka ilmentää yksiköiden eroja, 𝛽2 ja 

𝛽3 ovat selittävien muuttujien kertoimet, 𝑥2𝑖𝑡 ja 𝑥3𝑖𝑡 ovat selittävät muuttujat ja 𝑒𝑖𝑡 on estimoi-

tavan mallin virhetermi. Mallin tekijät ovat muuten samoja aiemmin esitellyn lineaarisen reg-

ression mallin kanssa, mutta alaindekseihin on lisätty aikaa kuvaava tekijä, jota ilmaistaan t-

kirjaimella. (Hill, Griffiths & Lim 2012, 340) Pooled OLS olettaa, että yksiköt ovat homogee-

nisia, eli se ei huomioi niiden mahdollista heterogeenisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että menetel-

mässä ei huomioida niitä tekijöitä, mitkä aiheuttavat eroja yksiköiden välillä ajan muuttuessa, 

eikä se ole tämän vuoksi käytännöllisin malli paneelidatan estimointiin. (Hill et al. 2018, 638–

639, 647) 

Kiinteiden vaikutusten menetelmä (Fixed Effects Estimator) eroaa Pooled OLS:tä ottamalla 

huomioon yksiköiden heterogeenisuuden. Tämä tarkoittaa tässä mallissa vakiotermin vaihtelua 

yksiköiden välillä. Vakiotermi ei kuitenkaan muutu ajassa ja sen oletetaan kuvaavan kaikkia 

yksilöiden välisiä eroja. (Hill et al. 2018, 640) Kiinteiden vaikutusten menetelmän malli voi-

daan esittää seuraavasti: 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽1𝑖 + 𝛽2𝑥2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑥3𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡,    (4) 

jossa 𝑦𝑖𝑡 kuvaa selitettävää muuttujaa, 𝛽1𝑖 on vakiotermi, joka ilmentää yksiköiden eroja, 𝛽2 ja 

𝛽3 ovat selittävien muuttujien kertoimet, 𝑥2𝑖𝑡 ja 𝑥3𝑖𝑡 ovat selittävät muuttujat ja 𝑒𝑖𝑡 on estimoi-

tavan mallin virhetermi. Ero aiempaan Pooled OLS-malliin näkyy vakiotermin alaindeksiin li-

sättynä i-kirjaimena, joka kuvaa sen vaihtelua yksiköiden välillä (Hill et al. 2012, 543)  

Kiinteiden vaikutusten ja Pooled OLS:n käytön välillä voidaan tehdä F-testi, joka vertailee me-

netelmiä laskemalla, miten mallin sopivuus muuttuu, jos vakioiden oletetaan olevan samoja 

yksiköiden välillä. Mallin nollahypoteesin mukaan vakiot ovat samoja, ja sen jäädessä voimaan 

tulee käyttää pienimmän neliösumman menetelmää. Jos nollahypoteesi hylätään, tarkoittaa se 

mallin sopivuuden heikkenemistä Pooled OLS:n rajoitusten takia, minkä seurauksena kiintei-

den vaikutusten menetelmä on aineistolle parempi estimointimenetelmä. (Das 2019, 503) Käy-

tännössä tämä tarkoittaa sitä, että mallissa on havaitsematonta heterogeenisuutta ja yksiköiden 

välillä on havaittavissa kiinteitä vaikutuksia (Hill et al 2018, 646). 
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Kolmas paneelidatan estimointimenetelmä on satunnaisten vaikutusten menetelmä (Random 

Effects Estimator). Kiinteiden vaikutusten menetelmän lailla se ottaa huomioon aineiston hete-

rogeenisuuden, mutta siinä yksiköiden välisten erojen oletetaan olevan satunnaisia. (Hill et al. 

2018, 651) Vakiotermi ilmentää tässäkin mallissa yksiköiden välisiä eroja, mutta se koostuu 

kiinteiden vaikutusten menetelmään verrattuna seuraavasti: 

𝛽1𝑖 = �̅�1 + 𝑢𝑖,       (5) 

jossa �̅�1 esittää populaation keskiarvoa ja 𝑢𝑖 satunnaisia yksiköiden eroja populaation keskiar-

vosta. Mallissa termi 𝑢𝑖 ilmentää siis satunnaisia vaikutuksia. (Hill et al. 2012, 551) Lopullinen 

satunnaisten vaikutusten malli voidaan esittää seuraavasti: 

𝑦𝑖𝑡 = �̅�1 + 𝛽2𝑥2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑥3𝑖𝑡 + 𝑣𝑖𝑡,    (6) 

jossa 𝑦𝑖𝑡 on selitettävä muuttuja, �̅�1 on vakiotermi, joka kuvaa populaation keskiarvoa, 𝛽2  ja 

𝛽3 kuvaavat selitettävien muuttujien kertoimia, 𝑥2𝑖𝑡 ja 𝑥3𝑖𝑡 ovat selitettävät muuttujat ja 𝑣𝑖𝑡 on 

mallin virhetermi. Tässä mallissa virhetermi koostuu kahdesta osasta: satunnaisista yksikkö-

kohtaisista eroista 𝑢𝑖 ja regression virhetermistä 𝑒𝑖𝑡. (Hill et al. 2012, 551–552) Sopivan panee-

lidatan estimointimenetelmän valinta satunnaisten vaikutusten menetelmän ja Pooled OLS:n 

välillä voidaan tehdä Breusch-Pagan-testillä, joka tarkistaa esiintyykö estimoitavassa mallissa 

heterogeenisuutta. Kyseisen testin nollahypoteesin mukaan heterogeenisuutta ei ole, joten sen 

jäädessä voimaan tulee estimoinnissa käyttää Pooled OLS:ää. Jos nollahypoteesi hylätään, yk-

siköiden välillä on satunnaisia vaikutuksia. Tällöin satunnaisten vaikutusten menetelmä on mie-

lekkäämpi estimointimenetelmä. (Hill et al. 2018, 653) 

Paneelidatan estimointimenetelmän valinnassa on otettava huomioon myös estimoitavan mallin 

mahdollinen endogeenisuus. Jos satunnaisten vaikutusten virhetermi 𝑣𝑖𝑡 korreloi selittävien 

muuttujien kanssa, ei satunnaisten vaikutusten menetelmää voida hyödyntää estimoinnissa. Vir-

hetermin toisen osan, satunnaisten yksikkökohtaisten erojen 𝑢𝑖 korrelaatio selittävien muuttu-

jien kanssa on yleistä, mikä tekee endogeenisuusongelmasta myös yleisen satunnaisten vaiku-

tusten menetelmässä. Estimoitavan mallin endogeenisuus voidaan testata Hausmanin testillä. 

Siinä satunnaisten ja kiinteiden vaikutusten menetelmien kertoimia verrataan toisiinsa. Testin 

nollahypoteesin mukaan satunnaiset yksikkökohtaiset erot eivät korreloi selittävien muuttujien 

kanssa, eli mallissa ei esiinny endogeenisuutta. Tällöin estimointimenetelmänä voi käyttää joko 
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satunnaisten tai kiinteiden vaikutusten menetelmää. Jos endogeenisuutta esiintyy, satunnaisten 

vaikutusten menetelmä ei ole konsistentti ja estimointimenetelmänä tulee käyttää kiinteiden 

vaikutusten menetelmää. (Hill et al. 2018, 654–655) Muuttujien viivästämisellä on mahdollista 

vaikuttaa endogeenisuuteen (Barros, Castro, da Silveira & Bergmann 2020). 

Paneelidatan estimoinnissa mallin heteroskedastisuus aiheuttaa ongelmia kerrointen luotetta-

vuuden kannalta. Heteroskedastisuus viittaa siihen, että virhetermien varianssit eivät ole samat 

havaintojen välillä, mikä vaikuttaa negatiivisesti tulosten luotettavuuteen. Estimoitavan mallin 

heteroskedastisuus voidaan havaita muun muassa Whiten testillä. Jos testi havaitsee mallissa 

heteroskedastisuutta, se voidaan korjata käyttämällä klusterirobusteja keskivirheitä. (Hill et al. 

2018, 370, 649) Tällöin ei kuitenkaan voida suorittaa Hill et al. (2018, 656–657) mukaan taval-

lista Hausmanin testiä, vaan tulee käyttää regressiopohjaista Hausmanin testiä, joka tunnetaan 

myös Mundlakin menetelmänä. Menetelmässä endogeenisuus havaitaan selittävien muuttujien 

keskiarvojen avulla. Jos joku tai kaikki keskiarvoista poikkeavat nollasta, malli on endogeeni-

nen, jolloin estimointimenetelmänä ei voida käyttää satunnaisten vaikutusten menetelmää, eli 

estimoinnissa tulee käyttää kiinteiden vaikutusten menetelmää. Alla olevassa taulukossa 7 esi-

tetään yhteenvetona paneelidatan estimointimenetelmän valinta.  

Taulukko 7 Paneelidatan estimointimenetelmän valinta 

F-testi 
Breusch-Pagan-

testi 
Käytettävä malli 

H0 jää voimaan H0 jää voimaan Pooled OLS 

H0 jää voimaan H0 hylätään 
Satunnaisten vaikutusten malli 

(vaatii myös Hausman-testin) 

H0 hylätään H0 jää voimaan Kiinteiden vaikutusten malli 

H0 hylätään H0 hylätään 

Hausman-testi (tai Mundlak): 

H0 jää voimaan: Satunnaisten 

vaikutusten malli 

H0 hylätään: Kiinteiden vaiku-

tusten malli 
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3.4 Tutkimuksessa estimoitavat mallit 

Tutkimukseen valittujen muuttujien vaikutuksia toisiinsa ei ole aiemmin tutkittu samassa yh-

teydessä kuin nyt. Kuitenkin teorian perusteella voidaan olettaa, että selittävät muuttujat asu-

kas, bktasukas, energiaint ja hiili_int vaikuttavat selitettävään muuttujaan panos, sillä ne ku-

vaavat maiden ominaisuuksia. Koska aiempia tutkimuksia ei ole, estimoitavan mallin funk-

tiomuodon valinta on erittäin tärkeää, jotta tutkimuksessa saatavat tulokset ovat valideja. Mallin 

valinnassa on käytetty apuna mallien residuaalien kuvaajia ja Ramsayn RESET-testiä. Liit-

teessä 7 on esitetty alkuperäisten muuttujien mallin residuaalit. Residuaalipisteet muodostavat 

selkeästi nousevan käyrän, mikä viittaa siihen, että muuttujille tulisi tehdä muuttujamuunnok-

sia. Muuttujamuunnokset ovat perusteltuja myös luvussa 3.3 läpikäytyjen seikkojen vuoksi. 

Liitteessä 8 näkyy logaritmisen mallin residuaalit, jotka ovat nyt jakautuneet tasaisemmin, ei-

vätkä muodosta mitään tiettyä kuviota. Residuaalipisteet ovat kuitenkin jakautuneet hyvin laa-

jalle alueelle, minkä vuoksi on todennäköistä, että mallissa esiintyy heteroskedastisuutta.  

Estimoitavat mallit on muodostettu paneelidatan yleisen mallin (2) mukaisesti ja hyödyntäen 

Kaya-hajotelman yhtälöä (1). Mallissa 1 kaikista muuttujista on otettu luonnolliset logaritmit 

ja se muodostuu seuraavasti (7):  

ln (𝑝𝑎𝑛𝑜𝑠)𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2ln (𝑎𝑠𝑢𝑘𝑎𝑠𝑖𝑡) + 𝛽3ln (𝑏𝑘𝑡𝑎𝑠𝑢𝑘𝑎𝑠𝑖𝑡) + 𝛽4ln (𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑡)  

+ 𝛽5ln (ℎ𝑖𝑖𝑙𝑖_𝑖𝑛𝑡𝑖𝑡) + 𝑒𝑖𝑡 

On myös mahdollista, että selittävien muuttujien vaikutukset näkyvät selittävässä muuttujassa 

viiveellä. Tämän vuoksi tarkasteluun on otettu myös toinen malli, jossa selittävät muuttujat ovat 

viivästetty yhdellä vuodella. Viivästetyssä mallissa on otettava huomioon, että aineistossa hyö-

dynnettävät havainnot vähenevät yhden vuoden verran, eli aineistosta puuttuu mallin 2 esti-

moinnissa 28 havaintoa. Mallissa 2 muuttujista on mallin 1 lailla otettu luonnolliset logaritmit. 

Malli 2 muodostuu seuraavaksi (8): 

ln (𝑝𝑎𝑛𝑜𝑠)𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 ln(𝑎𝑠𝑢𝑘𝑎𝑠𝑖𝑡−1) + 𝛽3 ln(𝑏𝑘𝑡𝑎𝑠𝑢𝑘𝑎𝑠𝑖𝑡−1) + 𝛽4ln (𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑡−1)

+ 𝛽5ln (ℎ𝑖𝑖𝑙𝑖_𝑖𝑛𝑡𝑖𝑡−1) + 𝑒𝑖𝑡 

Molemmissa malleissa väkiluvulla ja asukasta kohden lasketulla bruttokansantuotteella olete-

taan olevan luvussa 2.4 esitettyjen tutkimushypoteesien mukainen positiivinen vaikutus ilmas-

(7) 

(8) 
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torahoituksen keräämisen panostuksen suuruuteen. Molempien muuttujien oletetaan vaikutta-

van maiden taloudelliseen suoriutumiseen, ja täten niiden mahdollisuuksiin osallistua ilmasto-

rahoituksen keräämiseen. Energiaintensiteetin vaikutuksen odotetaan vuorostaan olevan nega-

tiivinen. Tämä johtuu siitä, että maa on sitä energiatehokkaampi mitä pienempi energiaintensi-

teetti sillä on. Energiatehokkuuden oletetaan viittaavan parempaan innovaatiokykyyn ja mah-

dollisuuteen tehdä investointeja, vaikuttaa talouteen positiivisesti. Myös hiili-intensiteetillä ole-

tetaan olevan vaikutus panostuksen suuruuteen, mutta ennen estimointia ei voida tehdä oletuk-

sia siitä, onko vaikutus negatiivinen vai positiivinen.  
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4 Tutkimustulokset 

Tämä luku koostuu tutkimuksen tulosten analysoinnista. Luvussa käsitellään aiemmin muodos-

tettujen ekonometristen mallien estimointimenetelmän valinta ja lopullisen estimoinnin tulok-

set. Tämän lisäksi käsitellään saatujen tulosten reliabiliteettia.  

4.1 Mallien estimointimenetelmien valinta ja tulokset 

Tutkimuksessa mallien estimoinnissa käytetään Stata SE-ohjelmistoa. Koska liitteen 8 mukai-

sesti estimoitavien mallien residuaalit viittaavat mallien heteroskedastisuuteen, käytetään esti-

moinnissa klusterirobusteja keskivirheitä. Klusterirobustien keskivirheiden käyttäminen ottaa 

huomioon mallin heteroskedastisuuden (Hill et al. 2018, 650).  Heteroskedastisuuden varmis-

tamiseksi on myös tehty Whiten testi, jonka avulla mallista voidaan havaita mahdollinen hete-

roskedastisuus. Testin nollahypoteesit hylättiin molempien mallien osalta, eli testin mukaan 

molemmat estimoitavista malleista ovat heteroskedastisia.  

Mallissa 1 tarkastelun kohteena on logaritmisten muuttujien ln(asukas), ln(bktasukas), ln(ener-

gia_int) ja ln(hiili_int) vaikutuksia selitettävään muuttujaan ln(panos). Ennen estimointia on 

suoritettava tilastollisia testejä, jotta saadaan selville, mikä estimointimenetelmä on paras mal-

lin estimointiin. Breusch-Paganin testin p-arvo on 0,0000 mikä tarkoittaa, että testin nollahy-

poteesi hylätään ja mallissa esiintyy satunnaisia vaikutuksia. Tämän vuoksi Pooled OLS ei so-

vellu estimointimenetelmäksi, vaan estimoinnissa tulee käyttää joko satunnaisten tai kiinteiden 

vaikutusten menetelmää. Hausman-testi auttaa valinnassa kiinteiden tai satunnaisten vaikutus-

ten mallin välillä. Koska malleissa käytetään klusterirobusteja keskivirheitä, tavallista Hausma-

nin testiä ei voida käyttää, joten estimointimenetelmän valinnassa hyödynnetään Mundlakin 

menetelmää. Testin p-arvo on 0,1092, joten nollahypoteesi jää voimaan 10 prosentin riskitasoa 

käytettäessä. Endogeenisuus ei siis ole ongelma, joten satunnaisten vaikutusten estimaattoria 

voidaan käyttää. Tutkimuksessa raportoidaan täten satunnaisten vaikutusten estimointimenetel-

män tulokset, eikä kiinteiden vaikutusten menetelmään liittyvää F-testiä tehdä. Taulukkoon 8 

on koottu mallin 1 satunnaisten vaikutusten estimointimenetelmän tulokset. Taulukkoon on 

myös koottu estimointimenetelmän valinnassa hyödynnettyjen testien tulokset.  
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Taulukko 8 Satunnaisten vaikutusten estimointimenetelmän tulokset mallille 1 

Satunnaisten vaikutusten estimointimenetelmä 

  

Malli 1 

ln(panos) 

Selittävä muuttuja Kerroin P-arvo 

ln(asukas) 1,7004 

(0,1513) 

0,000*** 

ln(bktasukas) 6,9050 

(0,7138) 

0,000*** 

ln(energia_int) 1,7194 

(0,6995) 

0,014** 

ln(hiili_int) -1,9591 

(0,6046) 

0,001*** 

Vakio -86,5255 

(7,9884) 

0,000*** 

Breusch-Pagan 0,0000   

Hausman (Mundlak) 0,1092  
R² 0,8860  
Wald χ² (4) 278,37  
P > χ² 0,0000***   

* = Tilastollisesti merkitsevä 10% riskitasolla  

** = Tilastollisesti merkitsevä 5% riskitasolla 

*** = Tilastollisesti merkitsevä 1 % riskitasolla 

Sulkeissa klusterirobustit keskivirheet. 

 

Taulukosta 8 nähdään, että malli 1 on tilastollisesti merkitsevä kaikilla riskitasoilla, sillä p-arvo 

on 0,0000. Tarkastelemalla Waldin testin testitulosta voidaan havaita, että myös sen mukaan 

malli on tilastollisesti hyvin merkitsevä. Mallissa käytettävät selittävät muuttujat siis sopivat 

yhdessä mallintamaan selitettävän muuttujan vaihtelua. Testissä arvoa verrataan χ² (4) -ja-

kauman kaikkien riskitasojen kriittisiin arvoihin. Esimerkiksi 1 prosentin riskitasolla kyseinen 

arvo on 14,860, jonka testissä saatu arvo 278,37 ylittää selvästi. Mallin selitysaste (R²) voi saada 

korkeintaan arvon 1 ja se kuvaa, miten hyvin malli sopii dataan (Hill et al. 2018, 153). Tässä 

tapauksessa malli sopii dataan erittäin hyvin, sillä selitysaste on hyvin korkea arvon ollessa 

0,8860. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että selittävät muuttujat selittävät melkein 90 % mal-

lin kokonaisvaihtelusta. Käytettävä malli sopii siis erittäin hyvin käytettäväksi näillä selittävillä 

muuttujilla, kun halutaan tietää selitettävän muuttujan vaihtelua.  
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Myös selittävistä muuttujista kaikki selittävät tilastollisesti merkitsevästi selitettävän muuttujan 

vaihtelua. Melkein kaikki muuttujista ovat tilastollisesti merkitseviä 1 prosentin riskitasolla. 

Energiaintensiteettiä kuvaava muuttuja on tilastollisesti merkitsevä 5 prosentin riskitasolla. 

Koska kyseessä on logaritminen malli, jokainen kertoimista kuvaa prosenttimuutoksia, jotka 

tapahtuvat selitettävässä muuttujassa. Suurin kerroin on muuttujalla ln(bktasukas) arvolla 

6,9050. Tämän mukaan asukasta kohden lasketun bruttokansantuotteen noustessa yhdellä pro-

sentilla, panostus ilmastorahoituksen keräämiseen nousee 6,91 prosentilla. Suurin kerroin voi 

selittyä osin sillä, että sekä ln(bktasukas) ja ln(panos) ovat molemmat rahayksikköinä kuvattuja 

muuttujia. Myös muuttujilla ln(asukas) ja ln(energiaint) on positiiviset kertoimet 1,7004 ja 

1,7194, eli niiden kasvaminen nostaa myös panostuksen suuruutta. Energiaintensiteetin kertoi-

men positiivisuus on yllättävää, sillä sen oletettiin olevan negatiivinen. Aineiston tarkastelu 

luvussa 3.2 osoitti myös, että maiden energiaintensiteettien arvot ovat hyvin tasaiset tarkaste-

luajanjaksolla. Tämä näkyi pienenä keskihajontana sekä kapeana vaihteluvälinä. Positiivinen 

vaikutus ei siis selity sillä, että jonkin maan arvo poikkeaisi suuresti aineistosta. Hiili-intensi-

teettiä kuvaavalla muuttujalla on negatiivinen kerroin -1,9591, eli sen noustessa yhdellä pro-

sentilla panostuksen määrä laskee noin 1,96 prosentilla. Kertoimien avulla voidaan vertailla 

myös ominaisuuksia maiden välillä. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että korkeamman elin-

tason mailla on paremmat mahdollisuudet panostaa ilmastorahoituksen keräämiseen, sillä mitä 

korkeampi bruttokansantuote asukasta kohden on, sitä enemmän ne panostavat ilmastorahoi-

tuksen keräämiseen. Sama pätee väkilukuun ja energiaintensiteettiin. Hiili-intensiteetin tapauk-

sessa vaikutus on vuorostaan päinvastainen, eli korkean hiili-intensiteetin mailla on huonom-

mat mahdollisuudet panostaa ilmastorahoitukseen. Mallin 1 kohdalla tutkimushypoteesit H1, 

H2 ja H4 täyttyvät. Tutkimushypoteesi H3 ei täyty, sillä energiaintensiteetillä on positiivinen 

vaikutus panostukseen.  

Estimoitavassa mallissa 2 tarkastellaan yhdellä vuodella viivästettyjen selittävien muuttujien 

ln(asukaslag), ln(bktasukaslag), ln(energiaintlag) ja ln(hiili_intlag) vaihteluiden vaikutusta 

muuttujaan ln(panos). Estimointimenetelmän valitsemiseksi tehdään F-testi, jotta voidaan 

tehdä valinta Pooled OLS:n ja kiinteiden vaikutusten menetelmän välillä. Koska tutkimuksessa 

on käytetty klusterirobusteja keskivirheitä, ei Stata SE-ohjelmisto pysty laskemaan F-testin ar-

voa. Tämän vuoksi F-testin arvo otetaan kiinteiden vaikutusten estimoinnista, jossa ei ole käy-

tetty klusterirobusteja keskivirheitä. Muut arvot luetaan estimoinnista, jossa on huomioitu klus-
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terirobustit keskivirheet. F-testin arvo on 0,0000, joten estimoinnissa tulee hyödyntää joko sa-

tunnaisten tai kiinteiden vaikutusten estimointimenetelmää, sillä mallissa on havaittavissa he-

terogeenisuutta. Kiinteiden vaikutusten menetelmä on Mundlakin menetelmän mukaan satun-

naisten vaikutusten menetelmää parempi estimointimenetelmä, sillä nollahypoteesi hylätään 10 

prosentin riskitasolla sen p-arvon ollessa 0,0126. Tämä tarkoittaa, että yksikkökohtainen virhe-

termi korreloi vähintään yhden selittävän muuttujan kanssa (Hill et al. 2018, 655), eikä satun-

naisten vaikutusten menetelmä ole konsistentti. Mallissa on siis havaittavissa endogeenisuutta. 

Tässä tapauksessa Breusch-Paganin testin tekeminen ei ole tarpeellista, sillä satunnaisten vai-

kutusten estimointimenetelmä voidaan sulkea pois. Tutkimuksessa raportoidaan kiinteiden vai-

kutusten menetelmän tulokset, jotka on koottu taulukkoon 9. 

Taulukko 9 Kiinteiden vaikutusten estimointimenetelmän tulokset mallille 2 

Kiinteiden vaikutusten estimointimenetelmä 

  

Malli 2 

ln(panos) 

Selittävä muuttuja Kerroin P>|t| 

ln(asukaslag) 

-5,3827 

(7,0926) 

0,455 

ln(bktasukaslag) 

2,8522 

(2,1731) 

0,201 

ln(energia_intlag) 

0,9579 

(1,6584) 

0,568 

ln(laghiili_intlag) 

-1,7562 

(3,3896) 

0,609 

Vakio 

-86,5255 

(7,9884) 

0,517 

F-testi 0,0000   

Hausman 

(Mundlak) 

0,0126 

 
R² 0,2728  
F (4,44) 0,53  
P > F 0,7116   

* = Tilastollisesti merkitsevä 10% riskitasolla  

** = Tilastollisesti merkitsevä 5% riskitasolla 

*** = Tilastollisesti merkitsevä 1 % riskitasolla 

Sulkeissa klusterirobustit keskivirheet. 
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Taulukosta 9 voidaan huomata, että malli 2 ei ole tilastollisesti merkitsevä, sillä sen p-arvo 

ylittää 1, 5 ja 10 prosentin riskitasot, ollen 0,7116. Mallin selitysaste on myös erittäin huono, 

sillä selittävät muuttujat selittävät alle 30 prosenttia mallin kokonaisvaihtelusta. Myös F(4,44)-

jakauman arvo 0,53 alittaa jakauman kriittisen arvon 2,5837 riskitason ollessa 5 prosenttia. 

Tämä osoittaa omalta osaltaan sen, ettei malli sovellu käytettäväksi ilmiön tutkimiseen. Selit-

tävistä muuttujista millään ei ole tilastollista merkitsevyyttä, joten mallin syvällisempi tulkinta 

kertoimien avulla ei ole oleellista. Mitkään aiemmin muodostetuista tutkimushypoteeseista ei-

vät täyty, joten voidaan todeta, ettei millään muuttujista ole viiveellä näkyvää vaikutusta pa-

nostukseen.  

Kun malleja vertaillaan keskenään, on malli 1 kokonaisuudessaan parempi kuvaamaan panos-

tuksen suuruutta, sillä tilastollisten testien mukaan malli 2 ei kuvaa selitettävää ilmiötä. Tulos-

ten perusteella selittävillä muuttujilla ei ole viivästettyjä vaikutuksia panostukseen, kun viiväs-

tys on yhden vuoden suuruinen. Mallien väliseen eroon vaikuttaa mitä ilmeisimmin se, että 

viivästettyjen selittävien muuttujien mallissa 2 havaintoja on huomattavasti vähemmän kuin 

mallissa 1. Laajemman aikaulottuvuuden käyttäminen voi vaikuttaa tuloksiin.  

4.2 Tulosten reliabiliteetin tarkastelu 

Tulosten reliabiliteettiin eli luotettavuuteen on tärkeää kiinnittää huomiota. Aineistoa on koko-

naisuudessaan vain neljältä vuodelta ja vaikka yksiköitä on paljon suhteessa tutkimuksen ai-

kaulottuvuuteen, on niidenkin määrä vähäinen. Nämä vaikuttavat oleellisesti tulosten reliabili-

teettiin.  

Aineisto on hankittu hyödyntämällä useita eri tietokantoja. Eri tietokantojen data on voitu ke-

rätä eri mittaustavoilla, mikä näkyy siinä, että tietokantojen datat saattavat erota toisistaan. Kai-

kista Euroopan unionin jäsenmaista ei ollut saatavilla kaikkia tarvittavia tietoja, joten suppea 

aineisto pienentyi sen vuoksi entisestään. Estimoitavista malleista malli 1 on aineiston valossa 

luotettavampi, sillä siinä hyödynnetään dataa kaikilta tarkasteluvuosilta 2014–2017, kun taas 

mallista 2 puuttuu muuttujien viivästämisen vuoksi data vuodelta 2014.  

Kuitenkin tilastollisten testien perusteella tulokset ovat merkittäviä. Mallin 1 avulla saavutetaan 

tutkimukselle johdannossa asetettu tavoite, sillä se kertoo, miten maiden ominaisuudet vaikut-
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tavat panostukseen. Tutkimuksessa on otettu huomioon heteroskedastisuus käyttämällä kluste-

rirobusteja keskivirheitä. Mallissa 2 on myös huomioitu mahdollinen endogeenisuus käyttä-

mällä viivästettyjä selittäviä muuttujia. Regressiopohjaisen Hausman-testin mukaan mallissa 

kuitenkin esiintyi vielä endogeenisuutta, sillä testin nollahypoteesi hylättiin. Tämä vaikutti sii-

hen, että mallin 2 estimoinnissa tuli käyttää kiinteiden vaikutusten menetelmää, minkä mukaan 

malli ei sovi ilmiön selittämiseen.  
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5 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia maiden ominaisuuksien vaikutuksia siihen, miten paljon 

maat panostavat kehitysmaille kerättävään ilmastorahoitukseen. Tutkimuksen kohteeksi vali-

koitui Euroopan unionin jäsenmaat vuosien 2014–2017 aikana. Maiden ominaisuuksien vaiku-

tuksien tutkimiseen on käytetty paneelidatan regressioanalyysiä estimoimalla kaksi eri ekono-

metristä mallia.  

Teoriaosuudessa tuotiin esille laajalti sekä ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä että ilmas-

tonmuutoksen vaikutuksia. Ilmastonmuutoksen tarkastelun tarkoituksena oli luoda ymmärrys 

siitä, miten ilmastonmuutoksen vaikutukset, mahdollisuudet lieventää ilmastonmuutosta ja so-

peutua siihen eroavat kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden välillä. Tärkeäksi tekijäksi eriar-

voisuuden kuilun pienentämiseksi luotiin kansainvälisten sopimusten ansiosta kehitysmaille 

kerättävä ilmastorahoitus. Teoriassa esiteltiin myös Kaya-hajotelma, jonka taustatekijät väki-

luku, bruttokansantuote asukasta kohden, energiaintensiteetti ja hiili-intensiteetti valittiin tutki-

mukseen maiden ominaisuuksiksi. Tutkimuksen selitettäväksi muuttujaksi muodostui teorian 

perusteella maiden panostus ilmastorahoituksen keräämiseen ja selitettäviksi muuttujiksi väki-

luku, bruttokansantuote asukasta kohden, energiaintensiteetti ja hiili-intensiteetti. 

Tutkimukseen muodostettiin kaksi estimoitavaa mallia. Ensimmäisessä mallissa tarkasteltiin 

maiden ominaisuuksien vaikutusta saman kuluvan vuoden aikana panostuksen suuruuteen. Toi-

sessa mallissa selittäviä muuttujia viivästettiin yhdellä vuodella, sillä haluttiin selvittää, vaikut-

taako ominaisuudet panostuksen suuruuteen viiveellä. Mallien välillä tarkasteltiin myös, kumpi 

sopii paremmin tutkittavan ilmiön tutkimiseen. Tutkimuksen perusteella malli 1 sopii ilmiön 

tutkimiseen, kun taas malli 2 ei. 

Teorian pohjalta tutkimukseen muodostettiin tutkimushypoteeseja tukemaan johdannossa muo-

dostettuihin tutkimuskysymyksiin vastaamista. Tutkimuksen päätutkimuskysymys oli seu-

raava: 

Miten maiden ominaisuudet vaikuttavat maiden panokseen ilmastorahoituksen keräämisessä? 

Päätutkimuskysymystä tukevat alatutkimuskysymykset olivat seuraavat: 

Millaisia eroavuuksia ominaisuuksien vaikutusten välillä on? 
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Millä ominaisuudella on suurin vaikutus panokseen? 

Kun tarkastellaan mallia 1, tutkimushypoteesien H1 ja H2 mukaan ominaisuuksista maiden vä-

kiluku ja bruttokansantuote asukasta kohden vaikuttavat positiivisesti panostukseen ilmastora-

hoituksen keräämisessä. Tutkimushypoteesin H3 mukaan energiaintensiteetillä on negatiivinen 

vaikutus panostuksen suuruuteen, ja hypoteesin H4 mukaan hiili-intensiteetillä on tilastollisesti 

merkitsevä vaikutus panostukseen. Tutkimuksessa saatiin selville, että mallin 1 osalta hypotee-

sit H1, H2 ja H4 jäävät voimaan, sillä väkiluvulla ja bruttokansantuotteella asukasta kohden ha-

vaittiin olevan tilastollisesti merkitseviä positiivisia vaikutuksia panostukseen. Tämän lisäksi 

hiili-intensiteetillä todettiin olevan tilastollisesti merkitsevä vaikutus panostukseen.  Tutkimus-

hypoteesi H3 hylättiin, sillä tulosten mukaan energiaintensiteetti vaikuttaa myös positiivisesti 

panostuksen suuruuteen. Mallin 2 tulosten tarkastelu ei ole oleellista, sillä sen todettiin olevan 

epäpätevä selitettävän ilmiön kuvaamisessa.  

Saadut tulokset olivat osittain odotettavissa, mikä näkyy tutkimushypoteesien täyttymistä tar-

kastelemalla. Väkiluvun positiivinen vaikutus selittyy sillä, että suuremman väkiluvun maissa 

on myös käytettävissä muun muassa enemmän inhimillistä pääomaa, kuten teoriaosiossa tuotiin 

esille. Korkeampi inhimillisen pääoman määrä edistää teknologian kehittymistä, laajempaa kil-

pailua ja lopulta talouskasvua. Asukasta kohden lasketun bruttokansantuotteen kohdalla pätee 

sama oletus. Koska bruttokansantuote asukasta kohden kuvaa maan yleistä elintasoa, korkeam-

man elintason mailla on paremmat mahdollisuudet panostaa ilmastorahoitukseen kuin mata-

lamman elintason mailla. Elintason tärkeys näkyy myös siinä, että tulosten perusteella brutto-

kansantuote asukasta kohden vaikuttaa eniten panostuksen suuruuteen muihin selittäviin muut-

tujiin verrattuna. 

On vaikeaa sanoa, miksi tutkimushypoteesi H3 ei täyttynyt energiaintensiteetin kohdalla.  Tämä 

on erittäin yllättävä tulos, sillä energiaintensiteettiä käytetään yhtenä energiatehokkuuden mit-

tarina ja energiatehokkuuden ja -intensiteetin välinen suhde on käänteinen. Tämän vuoksi olisi 

voinut olettaa, että alemman energiaintensiteetin maat panostavat paremman energiatehokkuu-

den vuoksi enemmän ilmastorahoituksen keräämiseen. Saman oletuksen olisi voinut tehdä ym-

päristöpolitiikan näkökulmasta, jonka mukaan energiaintensiteetti on matalampi mailla, jotka 

harjoittavat paljon ympäristöpoliittisia toimia. Toisaalta energiaintensiteetillä pystytään kuvaa-

maan myös talousrakennetta, ja esimerkiksi raskaamman teollisuustuotannon mailla on korkeat 
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energiaintensiteetit. Tämä vaikuttaa taloudelliseen suoriutumiseen ja näkyy sen takia positiivi-

sena vaikutuksena.  

Hiili-intensiteetin vaikutuksesta ei voitu tehdä ennen tutkimusta muita oletuksia, kuin se, että 

vaikutus on tilastollisesti merkitsevä. Tutkimusten perusteella hiili-intensiteetin vaikutus on ne-

gatiivinen, eli sen laskiessa panostuksen määrä kasvaa. Negatiivinen vaikutus voi selittyä sillä, 

että maat ovat siirtyneet vihreän teknologian käyttöön ja hyödyntävät niiden ansiosta vähem-

män hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia energianlähteitä. Myös korkeampi ympäristöpolitiikan ar-

vostus selittää negatiivista vaikutusta. Nämä kaksi seikkaa ovat myös rinnastettavissa toisiinsa, 

sillä voi olettaa, että maat ottavat ympäristön ja ilmaston huomioon poliittisissa päätöksissä 

antamalla suosituksia vihreän teknologian ja vaihtoehtoisten energianlähteiden käytölle. Tämän 

tutkimuksen perusteella voi myös olettaa, että hiili-intensiteetillä voidaan kuvata maan ympä-

ristöpolitiikkaa paremmin kuin energiaintensiteetillä.  

Ei ole selkeää selitystä sille, miksi viivästetyssä mallissa selittävillä muuttujilla ei ole enää ti-

lastollisesti merkitsevää vaikutusta selitettävään muuttujaan, tai miksi malli ei ole pätevä ilmiön 

selittämiseen. Olisi kuitenkin voinut olettaa, että viiveellä näkyviä vaikutuksia olisi ollut, sillä 

muuttujiin liittyvät tekijät talouskasvun, elintason muutoksien, talousrakenteen muutoksien, 

ympäristöpoliittisten toimien vaikutuksien ja teknologian muutosten seuraukset näkyvät 

yleensä viiveellä taloudessa. Toisaalta tutkimuksessa viive oli vain yhden vuoden mittainen, 

joten vaikutuksia olisi voitu saada, jos viivettä olisi kasvattanut kahteen tai kolmeen vuoteen 

makrotason tarkastelun vuoksi. Tässä tutkimuksessa se ei kuitenkaan ollut mahdollista, sillä se 

olisi rajannut aineistoa entisestään ja havaintojen määrä olisi tippunut puoleen tai neljäsosaan.  

Tulosten perusteella voidaan muodostaa vastaukset tutkimuksen alatutkimuskysymyksiin. Mai-

den ominaisuudet eroavat toisistaan sekä vaikutuksen suuruudessa että sen suunnassa. Jos esti-

moitava malli olisi ollut lineaarinen, olisi tulosten tulkinnassa pitänyt ottaa huomioon vielä 

erikseen muuttujien yksiköt. Estimoitavat mallit olivat kuitenkin logaritmisia, joten muuttujien 

yksiköt eivät vaikuta tässä tapauksessa analyysiin. Logaritmisten mallien kertoimia on hel-

pompi verrata keskenään. Tulosten perusteella asukasta kohden lasketun bruttokansantuotteen 

vaikutus on suurin molemmissa malleissa.  

Päätutkimuskysymykseen vastattiin jo osittain alatutkimuskysymysten avulla. Mallin 1 mukaan 

kaikilla selittävillä muuttujilla on tilastollisesti merkitsevä vaikutus siihen, miten paljon maat 
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lahjoittavat kehitysmaille ilmastorahoituksen kautta. Tulosten perusteella voidaan nähdä, miten 

paljon panostus ilmastorahoitukseen muuttuu prosentteina, kun jokin selittävistä muuttujista 

nousee tai laskee yhdellä prosentilla. Tämän lisäksi voidaan myös tehdä oletuksia siitä, että 

korkeamman väkiluvun, asukasta kohden lasketun bruttokansantuotteen tai energiaintensiteetin 

maat lahjoittavat enemmän rahaa kehitysmaille ilmastorahoituksen kautta, kuin maat, joilla vas-

taavat ominaisuudet ovat matalat. Sama pätee myös maihin, joilla on matala hiili-intensiteetti. 

Tutkimuksen perusteella voidaan myös todeta, että maiden ominaisuuksien vaikutukset näkyvät 

panostuksessa saman vuoden aikana. Tutkimuskysymysten perusteella johdannossa asetettu 

tutkimustavoite saavutetaan, sillä maiden ominaisuuksilla havaittiin olevan vaikutuksia siihen, 

miten paljon maat panostavat ilmastorahoituksen keräämiseen.  

Tutkimuksen lyhyellä aikaulottuvuudella on suuri vaikutus tutkimusten tuloksiin. Varsinkin 

viivästetyn mallin osalta vaikutus näkyy siinä, että havaintojen määrä tippuu paljon toiseen 

malliin verrattuna. Jos viivästetyssäkin mallissa olisi ollut käytettävissä pidempi aikaulottu-

vuus, olisivat tuloksetkin voineet olla erilaisia. Lyhyt aikaulottuvuus vaikuttaa molempien mal-

lien osalta niiden reliabiliteettiin. 

Samasta aiheesta ei ole aiemmin tehty tutkimuksia, joten sopivia vertailukohteita tuloksille ei 

löydy. Aihe on kuitenkin mielenkiintoinen ja erittäin ajankohtainen. Tämän vuoksi sitä olisi 

hyvä tutkia enemmän. Estimoitavia malleja voidaan parantaa esimerkiksi pidentämällä käytet-

tävää aikaulottuvuutta ja lisäämällä tarkasteltavien maiden määrää. Näin paneelidataa saataisiin 

pidemmäksi ja leveämmäksi. Suositeltavaa olisi käyttää mahdollisissa jatkotutkimuksissa tä-

män tutkimuksen pohjalta mallia 1, sillä se kuvaa selitettävää ilmiötä hieman paremmin.  
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Liitteet 

Liite 1. Tutkimuksessa mukana olevat maat 

1. Alankomaat 15. Malta 

2. Belgia 16. Portugal 

3. Bulgaria 17. Puola 

4. Espanja 18. Ranska 

5. Irlanti 19. Romania 

6. Iso-Britannia 20. Ruotsi 

7. Italia 21. Saksa 

8. Itävalta 22. Slovakia 

9. Kreikka 23. Slovenia 

10. Kroatia 24. Suomi 

11. Kypros 25. Tanska 

12. Latvia 26. Tšekki 

13. Liettua 27. Unkari 

14. Luxemburg 28. Viro 

 

Liite 2. Muuttujien selitteet ja käytetyt yksiköt 

Muuttuja Selite Yksikkö 

panos Panostuksen suuruus ilmastorahoituksen keräämiseen US$ 

asukas Väkiluku Kpl 

bktasukas Bruttokansantuote asukasta kohden US$ 

energia_int Energiaintensiteetti kWh/US$ 

hiili_int Hiili-intensiteetti kg/kWh 
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Liite 3. Alkuperäisten muuttujien histogrammit 
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Liite 4. Logaritmisten muuttujien histogrammit 
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Liite 5. Logaritmisten muuttujien ominaisuudet 

Muuttuja Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi N 

ln(panos) 16,89944 3,457071 9,392822 23,04981 102 

ln(asukas) 15,98345 1,394075 12,98208 18,23021 102 

ln(bktasukas) 10,59471 0,35578 9,837726 11,65788 102 

ln(energiaint) -0,1293507 0,2791981 -0,8083833 0,4974791 102 

ln(hiili_int) -1,6571188 0,2720715 -2,553108 -1,209867 102 

 

Liite 6. Viivästettyjen logaritmisten muuttujien ominaisuudet 

Muuttuja Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi N 

ln(panoslag) 17,09254 3,350891 9,392822 23,04981 75 

ln(asukaslag) 15,99115 1,405886 12,98208 18,23021 75 

ln(bktasukaslag) 10,59122 0,3492081 9,837726 11,61685 75 

ln(energiaintlag) -0,1251248 0,2769465 -0,7939253 0,4974791 75 

ln(hiili_intlag) -1,652661 0,2723998 -2,517877 -1,209867 75 

 

Liite 7. Alkuperäisen mallin residuaalit 
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Liite 8. Log-log-mallin residuaalit 

  

 

 

 


