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Tiivistelmä: Selvityksessä arvioidaan mahdollisuuksia soveltaa tehokkuuden
mittaamisessa käytettyjä menetelmiä ja erityisesti data envelopment -analyysiä
(DEA) ympäristönsuojelukysymysten tarkasteluun. Raportissa esitellään lyhyesti
tehokkuuden ja tuottavuuden määritelmät ja mittausmenetelmät ympäristönsuo-
jelun kannalta. Kirjallisuudessa esiintyvät DEAn ympäristönsuojelusovellukset
käsittelevät yksikköjen tehokkuutta ja tuottavuutta niin, että päästöt ovat tar-
kastelussa mukana, ja ympäristönsuojeluvaatimusten vaikutuksia yritysten tehok-
kuuteen ja tuottavuuteen. Lisäksi muutamassa kirjallisuus artikkelissa on pyritty
kehittämään yksikköjen ympäristönsuojelutason määrittämistä DEAlla. Paitsi te-
hokkuuslukujen laskemiseen DEA soveltuu yleisemminkin apuvälineeksi, jolla
voidaan järjestää ja analysoida eri yksikköjen ympäristönsuojelu- ja taloudellisia
tietoja.
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Abstract: This paper assesses the possibilities of applying efficiency
measurement methods, especially data envelopment analysis (DEA), to
environmental studies. The definitions and different measurement methods of
efficiency are presented from the environmental protection point of view. The
environmental applications of DEA deal with measuring the efficiency and
productivity, taking into account the emissions, and the impacts of environmental
regulations on efficiency and productivity. In addition a few researchers have
developed methods for the evaluation of environmental performance. These
studies are briefly presented and assessed in this paper. DEA converts multiple
inputs and outputs into a summary measure of productive efficiency. A
significant advantage of DEA is that it can be used to organize and analyze
environmental (both emissions and use of natural resources) and economic
information of different activities.

Key words: Environmental protection, emissions, natural resources,
environmental performance, environmental efficiency, data envelopment
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Esipuhe

Tämä selvitys syntyi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Suomen ympä-
ristökeskuksen sopiman tutkijanvaihdon tuloksena. Vaihto osoittautui erinomai-
seksi tavaksi tutustua toisen tieteenalan ongelmanasetteluun, näkökulmiin ja
ajankohtaiseen keskusteluun. Molempien laitosten johdon myönteinen suhtautu-
minen vaihtoon oli luonnollisesti edellytyksenä työn onnistumiselle. Haluan kiit-
tää työni ohjaajaa tutkimuspäällikkö Antti Romppaista paneutumisesta aiheeseeni
ja käytännönläheisistä neuvoista. Lisäksi haluan kiittää erikoistutkija Kalevi
Luomaa ennakkoluulottomasta suhtautumisesta uuteen sovelluskohteeseen, ky-
vystä ja kärsivällisyydestä ohjata teknisen peruskoulutuksen saanutta kansantalo-
ustieteen ajatusmaailmaan ja antoisista keskusteluista tehokkuudesta  ja tuotta-
vuudesta. Suomen ympäristökeskuksen ohjauskeinoyksikön johtajan Mikael
Hildénin kommentit olivat työn viimeistelyssä ensiarvoisen tärkeitä.

Helsingissä, lokakuussa 1998

Elina Karhu



Sisällys

1 Johdanto 1

2 Tehokkuus ja tuottavuus 4

2.1 Tehokkuuden ja tuottavuuden määritelmiä 4

2.2 Tehokkuuden ja tuottavuuden mittaamisesta 6

3 DEA-menetelmä 10

4 Katsaus tehtyihin ympäristönsuojelusovelluksiin 15

4.1 Päästöjen ottaminen huomioon tehokkuuden ja tuottavuuden
mittaamisessa 15

4.2 Päästörajoitusten vaikutuksen arviointi 19

4.3 Ympäristönsuojelutason arviointi 22

5 Näkökohtia DEAn hyödyntämisestä ympäristönsuojelussa 28

6 Johtopäätökset 34

Lähteet 37



1 Johdanto

Data Envelopment Analysis (DEA) on ei-parametrinen lineaariseen ohjelmointiin
perustuva menetelmä, jolla voidaan vertailla päätöksentekoyksiköiden tehok-
kuutta. Vertailtavat yksiköt voivat olla mitä tahansa markkinahyödykkeitä tai jul-
kisia palveluja tuottavia yksiköitä, jotka käyttävät samantyyppisiä panoksia
tuottaakseen samantyyppisiä tuotoksia. Tehokkuuslukujen laskemisen lisäksi
DEAa voidaan käyttää yleisemminkin yksiköitä koskevien panos- ja tuotostieto-
jen analysointiin ja järjestämiseen. Myös ympäristönsuojelussa DEA-menetelmää
voidaan käyttää sekä tehokkuuden arvioimiseen että aineistojen käsittelyyn johto-
päätösten tekemisen helpottamiseksi.

Eri toiminnot vaikuttavat ympäristöön sekä käyttämällä luonnonvaroja että aihe-
uttamalla päästöjä ilmaan ja veteen ja kiinteiden jätteiden muodostumista. Päästöt
ilmaan ja jätevedet voivat aiheuttaa useita erityyppisiä vaikutuksia ympäristössä
(happamoituminen, kasvihuoneilmiö, rehevöityminen, myrkylliset vaikutukset
eliöille jne.), samoin kiinteät jätteet voivat olla ympäristön kannalta hyvin erilai-
sia. Tämän vuoksi joudutaan useimmiten käyttämään useita päästösuureita (kuten
P, CODCr, SO2, Cd...), jotta pystyttäisiin tyydyttävästi kuvaamaan päästöjen mer-
kitystä ympäristön kannalta. Se mitkä päästötyypit ja -suureet ovat ympäristön-
suojelun kannalta keskeisiä, vaihtelee huomattavasti eri toimialoilla. Päästöjen
lisäksi ympäristönsuojelun kannalta on oleellista tarkastella toimialan uusiutu-
mattomien ja uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä ja käytön tehokkuutta. Suurin
osa päästöistä sekä päästöt ja luonnonvarojen käyttö ovat keskenään yhteismitat-
tomia.

Päästöjen ja luonnonvarojen käytön merkitys yritysten tehokkuudelle ja tuot-
tavuudelle

Päästöt ja niiden rajoittaminen vaikuttavat yritysten tekniseen ja kustannustehok-
kuuteen. Päästöjen voidaan ajatella olevan raaka-aine- ja energiapanoksia, joita ei
pystytä jalostamaan tuotteiksi vaan jotka joutuvat hukkaan. Päästöjen vähentämi-
seksi joudutaan taas käyttämään pääoma-, raaka-aine- ja työpanoksia, joiden voi-
daan katsoa olevan poissa yrityksen varsinaisesta tuotantotoiminnasta. Toisaalta
päästöjen vähentämistoimet voivat käytännössä lisätä yrityksen tuottavuutta mm.
siten, että ennen tehottomasti käytettyä panosta pystytään käyttämään tehokkaasti
tai siirrytään käyttämään kokonaan uutta ja kokonaisuuden kannalta entistä pa-
rempaa tekniikkaa.

Sen lisäksi että päästöt ja niiden vähentäminen vaikuttavat yritysten talouteen,
aiheuttavat päästöt ja luonnonvarojen käyttö haittoja ympäristössä ja yhteiskun-
nassa, jotka eivät näy yrityksen kassavirrassa. Näitä ulkoisvaikutuksia ovat esi-
merkiksi veden- ja ilmanlaadun heikkeneminen, materiaalien korroosio ja ter-
veysvaikutukset. Jos päästöjen vähentämisestä aiheutuvat kustannukset ovat  mu-
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kana tehokkuus- ja tuottavuustarkasteluissa, tulisi myös aikaansaatu tuote, pääs-
töjen vähentyminen, ottaa tarkasteluissa huomioon.

Ympäristönäkökohtien jättäminen pois tehokkuus- ja tuottavuustarkasteluista vää-
ristää kokonaiskuvaa ja voi johtaa vääriin johtopäätöksiin tulosten tulkinnassa.
Myös kustannustehokkaiden ympäristönsuojelun ohjauskeinojen kehittäminen
edellyttää, että ympäristönsuojeluvaatimusten vaikutuksia yritysten tuottavuuteen
pystytään arvioimaan.

Päästöjen, luonnonvarojen käytön ja kustannusten yhtäaikainen käsittely ja
ympäristönsuojelutason arviointi

Ympäristöä tulisi tarkastella kokonaisuutena ja ympäristönsuojelutavoitteet aset-
taa niin, että saavutetaan ympäristön kokonaisuuden kannalta paras lopputulos.
Esimerkiksi teollisuuslaitoksen jätevesipäästöjä ei tulisi käsitellä erillisenä on-
gelmana vaan yhtäaikaa muiden päästöjen sekä energian ja raaka-aineiden käytön
kanssa. Ympäristönsuojelutavoitteita asettavat sekä kansalliset viranomaiset, kan-
sainväliset organisaatiot että yritykset itse. Yhtenä ja ehkä tärkeimpänä esimerk-
kinä pyrkimyksestä käsitellä ympäristöä kokonaisuutena on EUn syyskuussa
1996 hyväksymä direktiivi ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämi-
sen yhtenäistämiseksi eli IPPC-direktiivi (Directive on Integrated Pollution Pre-
vention and Control). Ongelmana kaikkien päästöjen ja luonnonvarojen
yhtäaikaisessa käsittelyssä on, että käsiteltävät suureet eivät ole yhteismitallisia.
Vaikka suurin osa päästöistä voidaankin ilmaista massayksiköinä tietyssä ajanjak-
sossa (esim. t/a), eivät eri päästöjen vaikutukset ympäristössä ole samantyyppisiä
eikä päästökiloja voida laskea suoraan yhteen.

Ympäristönsuojelun kokonaisuuden kannalta parhaiden päästö- ja luonnonvaro-
jen käyttöyhdistelmien etsimistä voidaan pitää ympäristönsuojelullisen tehokkuu-
den hakemisena. On tärkeää kehittää menetelmiä, joiden avulla voidaan organi-
soida yhtäaikaa käsiteltävää tietoa yhteismitattomista suureista helpommin analy-
soitavaan ja hahmotettavaan muotoon. Erilaisista teknisistä vaihtoehdoista tulee
löytää ympäristönsuojelun kokonaisuuden kannalta parhaimmat ja heikommat
sekä pystyä analysoimaan heikomman tuloksen syitä ja tehostamismahdolli-
suuksia. On tärkeää tunnistaa tehottomat kohteet, joissa voi saavuttaa ympä-
ristönsuojelun kannalta parempi tulos lisäämättä panoksia, ja ratkaisut, jotka ovat
sekä ympäristönsuojelun että yritystalouden kannalta parempia kuin muut.

Eri yksikköjen ja toimintojen ympäristönsuojelutasoa on pyritty arvioimaan ja
vertailemaan useissa erityyppisissä tutkimuksissa. Ympäristönsuojeluindikaatto-
reita on kehitetty sekä yritysten sisäiseen käyttöön ja markkinointitarpeisiin että
muiden tahojen tarpeita varten (esim. ympäristömerkkikriteerien asettamisessa
käytettävät pisteytykset ja erilaiset 10 pahinta saastuttajaa -listat). Elinkaariana-
lyysien arvottamisosassa on kehitetty menetelmiä, joita voidaan käyttää haluttaes-
sa arvioida yhteismitattomien tekijöiden keskinäistä merkitystä ja pyrittäessä
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tekemään eri tuotteiden ympäristövaikutukset vertailukelpoiseksi. Tehokkuus- ja
tuottavuustutkimuksen piirissä  kehitetyt menetelmät voisivat osaltaan täydentää
ympäristönsuojelun tason arvioinnissa käytettäviä menetelmiä.

Seuraavassa pyritään kuvaamaan lyhyesti tehokkuuden ja tuottavuuden mittaus-
menetelmiä ja tarkastelemaan yhden menetelmän, DEAn, soveltamismahdol-
lisuuksia ympäristönsuojelutarkasteluihin.
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2 Tehokkuus ja tuottavuus

Tehokkuuden ja tuottavuuden mittaamiselle voidaan nähdä kaksi päätavoitetta.
Ensinnäkin tehokkuus- ja tuottavuusmittoja voidaan käyttää arvioimaan sitä,
kuinka hyvin toiminta on pystytty toteuttamaan. Toiseksi mittaamalla tehokkuutta
ja tuottavuutta ja erottamalla niiden vaikutus toimintaympäristön vaikutuksista
voidaan etsiä tuottavuutta alentavia ja tehottomuutta aiheuttavia tekijöitä.

2.1 Tehokkuuden ja tuottavuuden määritelmiä

Tehokkuus voidaan määritellä tietyllä panosmäärällä todellisuudessa saavutetun
tuotoksen ja suurimman saavutettavissa olevan tuotoksen väliseksi suhdeluvuksi.
Toiminnan tehottomuus voi johtua useista eri tekijöistä ja tavallisesti pyritäänkin
kokonaistehokkuuden lisäksi arvioimaan, minkä tyyppisestä tehottomuudesta on
kyse. Toiminta voi olla teknisesti tai allokatiivisesti tehotonta. Tekniseen tehok-
kuuteen liittyy läheisesti skaalatehokkuus. Kustannustehokkaita ovat yksiköt, jot-
ka ovat sekä teknisesti että allokatiivisesti tehokkaita. Tuotannollinen tehokkuus
yhdistää teknisen ja skaalatehokkuuden. Yleisten, kaikkia tuotoksia ja panoksia
käsittelevien tehokkuusmittojen lisäksi voidaan määritellä osittaistehokkuuksia,
esim. energiatehokkuus tai ympäristönsuojelutehokkuus.

Tehokkuuden ja tuottavuuden määritelmiä ja keskinäisiä suhteita erilaisten arvi-
ointimenetelmien kannalta ovat käsitelleet esimerkiksi Lovell (1993) ja Försund
(1992). Suomeksi määritelmiä on esitelty varsin laajasti Kirjavaisen ja Loikkasen
(1993) sekä Kokkisen (1997)  tutkimuksissa.

Tuotanto on teknisesti tehokasta, jos tietyllä panosmäärällä ei voida kasvattaa
minkään tuotoksen määrää vähentämättä joidenkin muiden tuotosten määrää tai
vaihtoehtoisesti haluttaessa tuottaa tietty tuotosmäärä minkään panoksen määrää
ei voi vähentää lisäämättä joidenkin muiden panosten käyttöä. Ympäristönsuoje-
lullinen tekninen tehokkuus voitaisiin määritellä seuraavasti: päästöjä (kokonais-
päästöt) ja luonnonvarojen käyttöä ei voi alentaa lisäämättä muiden panosten
käyttöä tai vähentämättä haluttujen (varsinaisten) tuotteiden tuotantoa. Tekninen
ympäristönsuojelutehottomuus voi johtua esimerkiksi siitä, ettei uutta laitetta
osata käyttää niin, että päästöt ja energian ja raaka-aineiden käyttö olisivat teknii-
kan mahdollistamalla tasolla, tai siitä, ettei työntekijöiden tehtäväkuvissa ole otet-
tu huomioon ympäristönsuojelun edellyttämiä toimia.

Skaalatehokkuudella tarkoitetaan yksikön tuotannon määrää suhteutettuna tuo-
tannon optimikoolla saavutettavaan tuotantomäärään. Jos tuotannon mittakaavalla
ei ole merkitystä, panosten lisääminen n-kertaiseksi lisää myös tuotokset n-kertai-
seksi eli vallitsevat vakioskaalatuotot.  Tuotanto on skaalatehokasta tuotannon
mittakaavasta riippumatta. Muuttuvien skaalatuottojen vallitessa (panosten lisää-
minen n-kertaiseksi lisää tuotoksia vähemmän tai enemmän kuin n-kertaiseksi) on
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tuotannolle periaatteessa löydettävissä optimikoko, jossa tuotosmäärä suhteessa
panosmäärään on korkeimmillaan. Kun tuotanto on sekä teknisesti että skaalate-
hokasta voidaan puhua tuotannollisesta tehokkuudesta.

Tuotanto on allokatiivisesti tehokasta silloin, kun käytetään eri hintaisia panoksia
niiden hintojen perusteella oikeassa suhteessa. Allokatiivinen ympäristönsuoje-
lutehokkuus voitaisiin määritellä seuraavasti: eri päästöjen määrien sekä energian
ja raaka-aineiden käyttömäärien välillä vallitsevat suhteet ovat niiden ympäristö-
vaikutuksen perusteella oikeat niin, että saavutetaan ympäristön kokonaisuuden
kannalta hyvä lopputulos. Allokatiivinen ympäristönsuojelutehottomuus voi joh-
tua esimerkiksi siitä, että yhtiö on suunnannut ympäristönsuojelutoimensa vä-
hentämään ravinnepäästöjä veteen muiden päästöjen jäädessä korkealle tasolle.

Kustannustehokas toiminta edellyttää, että teknisesti tehokkaista vaihtoehdoista
valitaan se, jossa kustannukset ovat minimissään. Toisin sanoen kustannusteho-
kas toiminta on sekä teknisesti että allokatiivisesti tehokasta ja kustannustehotto-
muus voi johtua joko teknisestä tai allokatiivisesta tehottomuudesta tai molem-
mista. Kustannustehottomuus johtuu teknisestä tehottomuudesta silloin, kun pa-
nossuhteet ovat oikeat, mutta panoksia käytetään tarpeettoman paljon. Jos taas
tuotanto on teknisesti tehokas mutta panossuhteet ovat väärät, on kyse allokatiivi-
sesta tehottomuudesta johtuvasta kustannustehottomuudesta.

Ympäristönsuojelutehokkuutta ei tehokkuus- ja tuottavuus kirjallisuudessa ole
erikseen määritelty, vaikkakin termi "environmental efficiency" esiintyy esimer-
kiksi Fären ym. (1996) ja Tytecan (1996) artikkeleissa, joissa sillä tarkoitetaan
tuotannollista ympäristönsuojelutehokkuutta.

Tuottavuus on tuotosten ja niiden aikaansaamiseksi käytettyjen panosten välinen
suhde. Tuottavuuteen vaikuttavat tehokkuuden lisäksi tekninen osaaminen ja yk-
sikön toimintaympäristö. Toimintaympäristöön kuuluvat sekä fyysiseen ympä-
ristöön liittyvät tuotantoon vaikuttavat asiat, esimerkiksi sääolot tai maaperän
laatu, että yhteiskunnan asettamat reunaehdot, esimerkiksi erilaiset ympäris-
tönsuojelusäädökset. Tekniseen osaamiseen ja kehitykseen kuuluvat esimerkiksi
uusien prosessien ja laitteiden käyttöönotto, uuden ympäristöjohtamisjärjestelmän
käyttöönotto tai työvoiman ympäristönsuojelutietotason nostaminen. Tuottavuutta
voidaan tarkastella kansantalouden tasolla, toimiala- tai yksikkötasolla. Koko-
naistuottavuuden lisäksi voidaan määrittää osittaistuottavuus jonkin panoksen
suhteen, esimerkiksi työn tuottavuus. Osittaistuottavuus voitaisiin laskea myös
energian tai jonkin raaka-aineen suhteen. Repeto (1990) on määritellyt
"käänteisen" ympäristönsuojelutuottavuuden: päästöjen määrän suhde käytettyjen
luonnonvarojen määrään tuoteyksikköä kohden.

Yleensä ei olla kiinnostuneita yhden yksikön tietyn ajanjakson tuottavuudesta.
Tuottavuustutkimuksen tavoitteena voi ensinnäkin olla yksikön tuottavuuden
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vertaaminen muiden tai parhaiten toimivien yksiköiden tuottavuuteen ja sen sel-
vittäminen, mistä tuottavuuteen vaikuttavasta tekijästä (tehokkuudesta, eri teknii-
kasta vai eri toimintaympäristöstä) alempi tuottavuus johtuu. Yksikön tuotta-
vuuden ja sen osatekijän tehokkuuden vertaamisessa parhaaseen käytäntöön (best
practise) käytetään samoja mittausmenetelmiä ja arviointi voidaan tehdä yhtäai-
kaisesti. Toinen kiinnostuksen kohde on yksikön tuottavuuden kehityksen tarkas-
telu (tuottavuus ajanjaksolla t+1 verrattuna tuottavuuteen ajanjaksolla t). Myös
tuottavuuden muutosta tarkasteltaessa on kiinnostavaa selvittää, mistä tuotta-
vuuden osatekijästä muutos johtuu.

2.2 Tehokkuuden ja tuottavuuden mittaamisesta

Tehokkuuden ja tuottavuuden mittaamiseksi on useita erityyppisiä menetelmiä,
joista hyviä yleiskatsauksia ovat esittäneet esimerkiksi Fried ym. (1993) ja
Chambers (1988). Eri menetelmiä erityisesti teollisuuden tuottavuuden mittaami-
seksi on kuvannut esimerkiksi Sudit (1995) ja julkisyhteisöjen tuottavuuden mit-
taamiseksi Luoma ja Östring (1992).

Tehokkuus- ja tuottavuusmitat voidaan luokitella usealla perusteella. Grosskopf
(1993) on luokitellut tuottavuusmitat kahteen ryhmään: rintama- (frontier) ja ei-
rintama (nonfrontier) lähestymistapoihin. Sama luokittelu soveltuu tehokkuusmi-
toille. Rintama- eli etäisyysfunktiomenetelmiä ovat kuvanneet yksityiskohtaisesti
esimerkiksi Färe ym. (1994). Suomeksi näistä on yleiskatsaus Hetemäen (1992)
artikkelissa. Sekä rintama- että ei-rintamamenetelmät voidaan jakaa edelleen pa-
rametrisiin ja ei-parametrisiin menetelmiin. Parametriset menetelmät perustuvat
ennalta määritetyn funktion parametrien estimointiin. Ei-parametriset menetelmät
ovat optimointimenetelmiä. Mitat voidaan jakaa myös deskriptiivisiin ja analyyt-
tisiin (Luoma ja Östring, 1992). Deskriptiiviset mitat lasketaan suoraan käytettä-
vissä olevien panos- ja tuotostietojen avulla ilman ennalta määrättyä
käyttäytymisoletusta tai mallia. Jonkin tuotantoa kuvaavan mallin perusteella las-
ketut tuottavuusmitat ovat analyyttisiä. Tuottavuusmitat jaetaan usein myös in-
deksimenetelmiin, lineaariseen ohjelmointiin perustuviin menetelmiin ja eko-
nometrisiin menetelmiin (esim. Sudit, 1995).

Perinteinen tuotantoteoria kuuluu parametrisiin ei-rintama -menetelmiin ja siinä
tuottavuustarkastelu perustuu tuotantofunktioon, joka mallintaa tuotantoteknolo-
giaa eli panosten ja tuotosten välisiä suhteita. Olettamalla jokin yksikön käyttäy-
tymistä koskeva hypoteesi, kuten kustannusten minimointi, tuotannon tai voit-
tojen maksimointi, voidaan tuotantofunktiota käyttää arvioitaessa eri tekijöiden
vaikutuksia tuottavuuteen. Menetelmä perustuu oletukseen teknisestä ja allokatii-
visesta tehokkuudesta. Tuotantofunktioihin perustuvien menetelmien tulokset
pätevät sillä edellytyksellä, että valittu funktiomuoto on oikea ja käyttäytymishy-
poteesit oikeaan osuvia. Näillä edellytyksillä tuotantofunktiotarkastelun tuloksien
tulkinta on yleensä selkeää. Yksiköiden tehottomuuden arviointiin näitä mene-
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telmiä ei luonnollisestikaan voida käyttää, koska niiden perusolettamus on teho-
kas toiminta eivätkä ne salli tehottomuutta. Käytännössä on useita syitä sille, ett-
eivät yksiköt pysty toimimaan tehokkaasti ja ratkaisemaan optimaalisesti resurs-
sien allokointiongelmia.

Toinen tapa kuvata tuotantoteknologiaa on käyttää etäisyysfunktioita, jotka mää-
rittävät havaintojoukosta tehokkaimmat yksiköt, ns. tehokkaan käytännön rinta-
man (best practice frontier), ja vertaavat rintaman alapuolelle jääviä yksiköitä
tähän rintamaan. Se kuinka kaukana yksikkö on tehokkuusrintamasta kuvaa yksi-
kön suhteellista tehottomuutta. Etäisyysfunktiot eivät edellytä käyttäytymishypo-
teesin tekemistä eikä niissä tarvitse tehdä etukäteen oletusta funktiomuodosta.
Etäisyysfunktiot soveltuvat useita panoksia käyttävien ja tuotoksia tuottavien yk-
siköiden tarkasteluun. Eri panoksien ja tuotosten ei tarvitse olla yhteismitallisia,
toisin sanoen  menetelmät eivät edellytä, että kaikilla suureilla on esimerkiksi
hinta vaan pelkkä määrätieto riittää.

Etäisyysfunktioihin perustuvia parametrisiä, tilastolliseen estimointiin perustuvia
ekonometrisiä sovelluksia on suhteellisen vähän. Suurin osa empiirisistä sovel-
luksista on deterministisiä ja ne perustuvat lineaarisiin ohjelmointiratkaisuihin,
näistä laajimmassa käytössä on Data Envelopment Analysis (DEA) eli rajapinta-
tai verhokäyrämenetelmä (Lovell 1993, Ali ja Seiford 1993, Sudit 1995).

Ekonometrinen lähestymistapa on stokastinen ja sen avulla voidaan periaatteessa
erottaa satunnaisen virhetermin vaikutus tehottomuudesta. Ekonometriset mene-
telmät ovat parametrisia ja niillä saatujen tehokkuuslukujen paikkansapitävyys
riippuu valitun funktiomuodon oikeellisuudesta ja virhetermin jakaumaa koske-
vasta oletuksesta. Optimointimenetelmät ovat deterministisiä ja käsittelevät tehot-
tomuutta ja satunnaista virhetermiä samalla tavalla. Deterministisyys tarkoittaa
käytännössä sitä, ettei saatuja tuloksia voida arvioida suoraan tilastollisten testien
avulla. Tätä on pidetty DEAn ja muiden ei-parametristen menetelmien merkittä-
vimpänä heikkoutena (Lovell 1993, Hetemäki 1996). Tosin tilastollisen käsittelyn
liittämistä DEA-tarkasteluihin on kehitetty erityisesti viime aikoina (esim. Banker
1996, Grosskopf 1996, Simar 1996). Ali ja Seiford (1993, s.156) pitävätkin to-
dennäköisenä, että menetelmäkehitys vie DEAa lähemmäksi ekonometrisiä rat-
kaisuja. DEAn etuihin ja haittoihin palataan seuraavassa luvussa.

Ehkä käytetyin etäisyysfunktioihin perustuva ei-parametrinen tuottavuusmitta on
Malmquist-indeksi (Grosskopf 1993). Malmquist-indeksiin perustuvassa mene-
telmässä ei oleta toiminnan olevan tehokasta eikä edellytä tuotosten ja panosten
esittämistä yhteismitallisilla suureilla. Malmquist-indeksin avulla pystytään erot-
tamaan  tehokkuuden ja teknologian muutosten vaikutukset tuottavuuden muu-
tokseen. Malmquist-indeksi koostuu kahdesta osasta: yksikön suhteellisen tehok-
kuuden muutosta kuvaavasta catch-up -tekijästä ja tehokkuusrintaman muutosta
kuvaavasta tekijästä. Malmquist-indeksin sisältöä, laskemista sekä hyviä puolia ja
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heikkouksia ovat käsitelleet yksityiskohtaisesti esimerkiksi Färe ym. (1994) ja
Grosskopf (1993).

Suomessa tehokkuus- ja tuottavuustutkimuksia on tehty suhteellisen vähän  ja
niistä suurin osa on koskenut julkisen hallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta.
Näistä esimerkkeinä voidaan mainita veropiirien (Martikainen 1996), lukioiden
(Kirjavainen ja Loikkanen 1993), terveyskeskusten (Luoma ja Järviö 1994) ja
moottoriteiden rakentamisen (Talvitie ja Sikow 1992) tehokkuutta ja tuottavuutta
käsitelleet tutkimukset. Uutena alueena on kulttuuripalvelujen (teattereiden) te-
hokkuuden ja tuottavuuden tutkimus (Kokkinen 1997). Suurin osa Suomessa teh-
dyistä tehokkuus- ja tuottavuustutkimuksista on perustunut DEA-menetelmään.
Hetemäki (1996) ja Hakuni (1994) ovat selvittäneet suomalaisten sellutehtaiden
tehokkuutta ja tuottavuutta niin, että päästöt vesistöön ovat mukana tarkastelussa.
Uimonen (1992) on väitöskirjassaan kehittänyt perinteistä ei-rintamamenetelmää
niin, että siinä voidaan ottaa huomioon päästöt. Kehittämänsä menetelmän avulla
hän pyrki arvioimaan eri ohjauskeinojen vaikutusta yritysten toimintaan.

Päästöjä ei ole kovin paljon käsitelty tehokkuus- ja tuottavuustarkasteluissa, vaik-
ka etäisyysfunktioiden teoriaa kehittänyt Shephard totesi jo 1970-luvun alkupuo-
lella, että tuottajien käyttäytymisen perinteisiä olettamuksia ja malleja tulee
modifioida, silloin kun tuotanto aiheuttaa myös päästöjä (haitakkeita), joiden hä-
vittäminen ei ole ilmaista. Hetemäen (1996) väitöskirjassa on katsaus tutkimuk-
siin, joissa on tarkasteltu ympäristönsuojelumääräysten vaikutusta teollisuus-
laitosten tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Useissa näistä tutkimuksista on pyritty
määrittämään päästöjen varjohinnat. Joissakin tutkimuksissa on lisäksi tarkasteltu
ympäristönsuojelumääräysten kustannustehokkuutta  ja vertailtu eri ohjauskeino-
jen vaikuttavuutta. Tällaisia tutkimuksia on tehty 1980-luvun alkupuolelta lähtien
pääasiassa Yhdysvalloissa. Tehokkuus- ja tuottavuustutkimuksissa, joissa päästöt
ovat olleet tarkastelussa mukana, on sovellettu kaikkia edellä mainittuja mene-
telmätyyppejä. Etäisyysfunktioihin perustuvissa tarkasteluissa on käytetty sekä
ei-parametrisia että parametrisia menetelmiä ja parametrisissä menetelmissä on
hyödynnetty sekä lineaarista ohjelmointia että ekonometrisiä menetelmiä. Esi-
merkkejä edellä mainituista tutkimuksista on koottu taulukkoon 1. Erilliseen ym-
päristönsuojelutehokkuuteen viitataan Tytecan (1997) artikkeleissa. Färe,
Grosskopf ja Tyteca (1996) ovat vastikään soveltaneet Fären, Grosskopfin ja
Roosin (1995) kehittämää menetelmää, jolla voidaan jakaa kokonaistuottavuus
ympäristönsuojelu- ja tuotannolliseen tehokkuuteen.

Taulukko 1 Esimerkkejä tehokkuuden ja tuottavuuden eri mittausmenetelmi-
en käytöstä tapauksissa, joissa päästöt ovat tarkastelussa muka-
na

1. Tuotanto- ja kustannus- Barbera & McConnel Päästörajoitusten vaikutus
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funktiomenetelmät (1990) yritysten tuottavuuteen

Uimonen
(1992)

Ympäristönsuojelun ohjaus-
keinojen vaikutus ja eri oh-
jauskeinojen vertailu
(teoreettinen tarkastelu)

2. Etäisyysfunktiomenetel-
mät

- Parametriset lineaarisen
ohjelmoinnin sovellukset

Färe et.al.
(1993)

Massa- ja paperitehtaiden
BOD-, TS-, hiukkas- ja SO2

-päästöjen varjohinnat

Coggins & Swinton
(1996)

Hiilivoimalaitosten SO2 -
päästöjen varjohinnat

- Ei-parametriset lineaarisen
ohjelmoinnin sovellukset

Färe et.al.
(1989)

Massa- ja paperitehtaiden
tuottavuuden mittaaminen
niin, että päästöt otetaan
huomioon

Hakuni
(1994)

Sellutehtaiden teknisen te-
hokkuuden mittaaminen
niin, että päästöt otetaan
huomioon

Färe et.al.
(1996)

Ympäristönsuojelun tason
mittaaminen, fossiilisia
polttoaineita käyttävät voi-
malaitokset

- Ekonometriset sovellukset Hetemäki
(1996)

Sellutehtaiden jätevesivir-
taaman ja BOD-päästön
varjohinnat ja päästörajoi-
tusten vaikutus yritysten
tehokkuuteen
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3 DEA-menetelmä

Charnes, Cooper ja Rhodes (1978) kehittivät lineaarisen ohjelmoinnin sovelluk-
sen, jonka avulla voidaan laskea Farrellin (1957) esittämä tuotannollinen tehok-
kuus ja jolle he antoivat nimen Data Envelopment Analysis. Osa tutkijoista ja
soveltajista käyttää menetelmästä mieluummin nimeä aktiviteettianalyysi
(Activity Analysis) tai yleisnimitystä "ei-parametrinen lineaarisen ohjelmoinnin
sovellus", tässä raportissa käytetään jatkossa lyhennettä DEA. DEA-menetelmän
kehittymistä on kuvannut esimerkiksi Seiford (1996). Seifordin artikkeli sisältää
myös laajan bibliografian DEAn erityyppisistä sovelluksista. DEAn periaatteita,
matemaattisia perusteita ja käyttöä ovat käsitelleet esimerkiksi Ali ja Seiford
(1993), Charnes ym. (1994), Kirjavainen ja Loikkanen (1993) ja Luoma ja Järviö
(1994).

DEA-menetelmän perusideana on etsiä havaintojoukosta ensin (Pareto-)tehokkaat
yksiköt, jotka muodostavat tehokkuusrintaman (best practise frontier). Tehok-
kuusrintama muodostetaan siis havaintojoukon tehokkaimmista yksiköistä eikä
tuotantoteknologialle oleteta etukäteen tiettyä funktiomuotoa eikä aseteta juuri
muitakaan rajoituksia. DEA-menetelmä edellyttää ainostaan, että tehokkaiden
panostuotosyhdistelmien joukko on konveksi. Lisäksi on tehtävä oletus tuotosten
ja panosten hävitettävyydestä. Tämän jälkeen lasketaan tehokkuusrintaman ala-
puolelle jääville yksiköille tehokkuusluvut, jotka kuvaavat sitä, kuinka kaukana
yksikkö sijaitsee tehokkuusrintamasta panos-tuotosavaruudessa. Tämän etäi-
syysmitan laskennassa käytetään lineaarisen ohjelmoinnin sovellusta.

DEA-menetelmässä kunkin yksikön vertailukohtana on samankaltaisen panos-
tuotosrakenteen omaavat tehokkaat yksiköt. Tehokkuusluvut lasketaan jakamalla
painotettujen tuotosten summa painotettujen panosten summalla. Painot vaihtele-
vat yksiköittäin. Menetelmä etsii tehokkuuslukua laskiessaan kullekin yksikölle
mahdollisimman edulliset painot eli esittää kunkin yksikön aina mahdollisimman
hyvässä valossa. DEA-menetelmän yksi keskeinen piirre on, että sillä voidaan
käsitellä useita panoksia ja tuotoksia, joilla kaikilla voi olla eri mittayksikkö. Eri
panoksia tai tuotoksia ei tarvitse yhteismitallistaa etukäteen, eikä yleensäkään
asettaa niille ennalta painoja.

Vapaalla hävitettävyydellä (strong or free disposability) tarkoitetaan sitä, että
tietty tuotantomäärä voidaan saada aikaan myös minimiä suuremmalla panosten
käytöllä. Toisin sanoen panoksia voidaan hukata. Määritelmä voidaan esittää
myös tuotosten kannalta: tietyllä panosmäärällä voidaan tuottaa myös maksimia
pienempi määrä haluttuja tuotoksia. Heikolla hävitettävyydellä (weak dis-
posability) tarkoitetaan sitä, että jonkin tietyn tuotoksen tai panoksen hävittämi-
nen aiheuttaa kustannuksia joko sitä kautta, että joudutaan käyttämään enemmän
muita panoksia tai tuottamaan vähemmän muita tuotoksia. Färe ym. (1994, s. 38 -
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44, 217 - 226) ovat esittäneet heikon ja vahvan hävitettävyyden matemaattiset
määritelmät sekä teknisen tehokkuuden mittaamisen tapauksissa, joissa osa tuo-
toksista on heikosti hävitettäviä eli haitakkeita.

Yleensä tehokkuus- tuottavuustarkasteluissa oletetaan panosten ja varsinaisten
tuotteiden vapaa hävitettävyys. Tosin Yaisawarng ja Klein (1994) ovat käyttäneet
heikon hävitettävyyden oletusta ei-toivotulle panokselle (polttoaineessa olevalle
rikille) tutkiessaan rikkidioksidipäästöjen säätelyn vaikutusta voimalaitosten
tuottavuuteen. Päästöt oletetaan yleensä heikosti hävitettäviksi: tehdas ei voi vain
päättää olla tuottamatta päästöjä. Päästöjen vähentäminen edellyttää joko panok-
sien käytön lisäämistä (esimerkiksi investointeja tai suurempaa energiankäyttöä)
tai varsinaisten tuotosten määrän vähentämistä (panoksia siirretään varsinaisesta
tuotannosta päästöjen vähentämiseen). On oleellista huomata, että toteamus
"päästöjen vähentäminen aiheuttaa kustannuksia", liittyy tietyn tekniikan käyt-
töön ja oletukseen tehokkaasta toiminnasta. Tehottomasti toimivan yksikön
päästöjä voidaan vähentää ilman kustannuksia, jos se tapahtuu toimintaa tehosta-
malla (tuotannollisen tehokkuuden lisäys). Jos laitos vaihtaa käyttämäänsä tek-
niikkaa, voivat sekä päästöt että kokonaiskustannukset alentua (tekniikan
muutos).

Tehottoman yksikön tehokkuutta voidaan periaatteessa lisätä joko vähentämällä
panosten käyttöä tai lisäämällä tuotoksia tehokkaiden yksiköiden tasolle. DEA-
menetelmää voidaan käyttää kummankin "suuntaisen" tehottomuuden arvioimi-
seen (input or output orientated models). Panossuuntaisella DEA-mallilla lasketut
tehokkuusluvut kuvaavat sitä panosten määrää, mikä olisi riittänyt tuotoksen ai-
kaansaamiseksi, jos yksikkö olisi toiminut tehokkaasti. Tuotossuuntaisella mal-
lilla lasketut  tehokkuusluvut taas kuvaavat, kuinka paljon vähemmän tuotoksia
yksikkö on tuottanut verrattuna tehokkaaseen yksikköön. Jos tarkasteltavan on-
gelman kannalta kumpikin tehokkuuden suunta on yhtä oleellinen, voidaan käyt-
tää sekamallia (input-output orientated). Tehokkuusrintama voidaan muodostaa
olettaen joko vakioskaalatuotot (vst) tai muuttuvat skaalatuotot (mst). Eri skaala-
tuotto-oletuksilla ja eri suuntaisten tehokkuuksien laskemiseen on omat mallit,
joita ovat yksityiskohtaisesti kuvanneet esimerkiksi Ali ja Seiford (1993) ja Char-
nes ym. (1994, s. 23-47).

DEAlla lasketut tehokkuusluvut ovat aina suhteellisia. Ne kuvaavat kuinka paljon
kullakin yksiköllä on parantamisen varaa verrattuna havaintojoukon parhaimpiin
yksiköihin, ei johonkin absoluuttisesti tehokkaimpaan tai tavoitteeksi asetettuun
tilanteeseen verrattuna. Tehokkuusrintamalla sijaitsevat yksiköt saavat tehok-
kuusluvuksi 1 ja sen alapuolella olevat arvon väliltä 0 - 1. Tuloksia tarkasteltaes-
sa on muistettava, että kaikki tarkasteltavat yksiköt voivat tosiasiassa olla tehot-
tomia, mutta DEA etsii näistä tehottomista yksiköistä parhaimmat ja antaa niille
tehokkuusluvun 1. Hyvä puolena voidaan toisaalta pitää sitä, että koska DEA tar-
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kastelee todellisia yksiköitä, ovat tehokkaiksi havaitut ratkaisut todistettavasti
teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia ainakin joissain olosuhteissa.

Usein on kiinnostavampaa tarkastella eri panosten ja tuotosten vaikutusta tehok-
kuuslukujen muodostumiseen kuin pelkkiä tehokkuuslukuja, joissa kaikki tieto on
pelkistetty yhteen lukuun. Kunkin yksikön osalta voidaan esittää, mitkä tekijät
ovat vaikuttaneet ja kuinka paljon yksikön saamaan tehokkuuslukuun. Myös tieto
kunkin tehottoman yksikön dominoivista yksiköistä, eli niistä tehokkaista yksi-
köistä, joihin tehottomia verrataan, voi olla tärkeä johtopäätösten tekemisen kan-
nalta. El-Mahgary ja Lahdelma (1995) ovat esittäneet esimerkkejä siitä, kuinka
DEAn tuloksia voidaan havainnollistaa.

Kuvio 1 havainnollistaa tehokkuuslukujen arvioimista DEA-menetelmällä. Kuvi-
ossa on käytetty graafisen selkeyden vuoksi yhden tuotoksen ja yhden panoksen
tapausta. DEA-menetelmän keskeinen etu on kyky käsitellä useita ja vielä yh-
teismitattomia panoksia käyttävien ja tuotoksia  tuottavien yksiköiden toimintaa,
mutta yli 3-uloitteiset kuvat eivät ole enää kovin havainnollisia.

Kuvio 1 DEA-menetelmä tuotettaessa yhtä tuotosta yhdellä panoksella

Tuotos
    Y 

Panos X

A

B

C D

O

K

vst-rintama

mst-rintama

hf

g
G

P

T

iI

F H

O’

K:n panostehokkuus muuttuvilla
skaalatuotoilla (mst) = Th/TK

K:n panostehokkuus vakio-
skaalatuotoilla (vst) = Tf/TK

K:n tuotostehokkuus (mst) = PK/pi
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Panosten ja tuotosten määrän lisääminen havaintojoukon pysyessä samana lisää
tavallisesti tehokkaiden yksiköiden määrää ja nostaa tehokkuuslukujen keskiar-
voa. Lisättäessä havaintoyksiköitä tehokkuuslukujen keskiarvo taas yleensä las-
kee. Saman yksikön tehokkuuslukuja, jotka on laskettu eri havaintojoukoilla ja /
tai laskettaessa on käytetty eri panoksia ja tuotoksia, ei tule verrata.

Myös skaalatuotto-oletus vaikuttaa DEAlla saatavien tehokkuuslukujen jakau-
maan ja arvoihin. Oletettaessa muuttavat skaalatuotot tehokkaita yksiköitä tulee
yleensä enemmän ja tehokkuusluvut kasvavat. Valinta sovelletaanko vakio- vai
muuttuvat skaalatuotot tulisi luonnollisesti tehdä todellisen tilanteen perusteella.
Mittakaavan vaikutusta on kuitenkin usein vaikea erottaa muista tekijöistä ja
käytännössä "oikean" valinnan tekeminen voi olla vaikeaa. Siihen onko kyseessä
vakio- vai muuttuvat skaalatuotot voi vaikuttaa myös se, minkä panoksen tai tuo-
toksen perusteella tuotantoa tarkastelee. Toisin sanoen saman tuotannon jonkin
panoksen tai tuotoksen suhteen voivat vallita vakioskaalatuotot ja taas jonkin toi-
sen vähenevät tai kasvavat skaalatuotot. Myös tuotannon optimikoko voi vaih-
della tarkasteltavan suureen mukaan. Joka tapauksessa tulosten tulkinnassa on
otettava huomioon tehty skaalatuotto-oletus. Muuttuvien skaalatuottojen tapauk-
sessa kutakin yksikköä verrataan likimain samankokoisiin yksiköihin ja suurim-
mat ja pienimmät yksiköt voivat tulla osaksi tehokkuusrintamaa (saada
tehokkuusluvun 1) pelkästään siksi, ettei niille löydy aineistosta vertailuyksiköitä.

Tehoton yksikkö voi saada virheellisesti korkean tehokkuusluvun tapauksissa,
joissa yksikön tuotosrakenne on muista yksiköistä poikkeava. Tällöin voi olla
kyse siitä, että yksikkö on syystä tai toisesta suunnannut suuren osan voimava-
roistaan yhden tai tiettyjen tuotosten aikaansaamiseen muiden kustannuksella.
Ongelma tulee esiin erityisesti silloin kun panoksia ja tuotoksia on paljon verrat-
tuna tarkasteltavien yksiköiden määrään. Nämä "ulkopuoliset" (outliers) voivat
aiheuttaa tehokkuusrintaman vääristymiä ja johtaa virhetulkintoihin.

Tehokkuusluvun määräytyminen vain yhden tai muutaman tuotoksen perusteella
voidaan estää määrittelemällä painoille ala- ja/tai yläraja. Painoja voidaan rajoit-
taa myös tilanteissa, joissa tulosten käyttäjällä (esim. teollisuuslaitoksen johdolla
tai ympäristöviranomaisella) on voimakas käsitys eri tekijöiden suhteellisesta tär-
keydestä ja siitä mitkä tekijät ovat oleellisia määriteltäessä tehokasta rintamaa.
Jos havaintoyksiköitä on vähän tuotosten ja panosten määrään verrattuna, heikke-
nee mallin erottelukyky ja kaikki tai lähes kaikki tarkasteltavat yksiköt voivat
tulla luokiteltua tehokkaiksi. Rajoittamalla painoja voidaan mallin erottelukykyä
lisätä (Charnes ym. 1994). Painojen rajoittamisen teoreettista taustaa ovat tar-
kastelleet esimerkiksi Dyson ja Thannassoulis (1988) ja Luoma ja Järviö (1994).

Samastakaan aineistosta eri vuosina tietylle yksikölle mitattuja tehokkuuslukuja
ei voi suoraan verrata toisiinsa. Yksikön tehokkuusluvun pieneneminen voi johtua
paitsi siitä, että yksikön tehokkuus on vähentynyt, myös siitä, että muun havain-
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tojoukon tehokkuus on lisääntynyt, eli tehokkuusrintama on siirtynyt kauemmaksi
yksiköstä. Vaikka yhden yksikön eri vuosien tehokkuuslukuja ei ole mielekästä
verrata suoraan toisiinsa, voidaan saman aineiston eri vuosien tehokkuuslukujen
keskiarvon ja jakauman perusteella yleisellä tasolla tehdä päätelmiä havaintojou-
kon kehityksestä. Eri vuosien tehokkuuslukujen vertailu voi myös tuoda esiin sa-
tunnaisvirheitä.

Tuottavuuden kehitystä voidaan arvioida esimerkiksi Malmquist-tuottavuusin-
deksillä, joka ottaa huomioon sekä yksikön tehokkuuden suhteellisen muutoksen
että tehokkuusrintaman siirtymisen. Tuottavuuskehityksen mittaamista Malm-
quist-indeksin avulla ovat yleisesti tarkastelleet esimerkiksi Grosskopf (1993) ja
Martikainen (1996). Malmquist-indeksin havaintoina käytetyt tehokkuusmitat
(etäisyysfunktioiden arvot) voidaan muodostaa millä tahansa luvussa 2.2 esite-
tyistä rintamamenetelmistä esimerkiksi DEAlla (Färe, Grosskopf, Lindgren ja
Roos, 1989).

Eri tekijöiden vaikutusta tehokkuuslukuihin voi arvioida erilaisilla ekonometri-
sillä menetelmillä. Grosskopf (1996) on katsauksessaan kuvannut tilastollisen
päättelyn menetelmiä, joita on sovellettu ei-parametrisiin tehokkuusmittausme-
netelmiin. Tällaisia ovat mm. erilaiset kaksivaiheiset menettelyt, joissa regressio-
analyysiä tai muuta ekonometristä menetelmää käytetään selittämään eroja
DEAlla lasketuissa tehokkuusluvuissa. Toinen mahdollisuus on käyttää empiiristä
lähestymistapaa jakaumien estimoimiseen, johon perustuvat esimerkiksi boot-
strapping- ja jackknifing-menetelmät. Näitä voidaan käyttää tehokkuuslukujen
luotettavuusvälien laskemiseen.

Esimerkiksi Luoma ym. (1996) käyttivät kaksivaiheista menettelyä pyrkiessään
selittämään terveyskeskusten tehokkuuseroja. DEAlla laskettujen tehokkuuslu-
kujen ja selittävien muuttujien välisiä yhteyksiä analysoitiin Tobit - malliin perus-
tuvalla ekonometrisellä menetelmällä. Kirjavainen ja Loikkanen (1996) ovat so-
veltaneet samanlaista menettelyä lukioiden tehokkuuserojen selittämiseen.
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4 Katsaus tehtyihin ympäristönsuojelusovelluksiin

4.1 Päästöjen ottaminen huomioon tehokkuuden ja tuottavuuden
mittaamisessa

Useimmat ympäristönsuojelunäkökohtia käsittelevistä DEAn sovelluksista liitty-
vät tehokkuuden ja tuottavuuden sekä niiden muutosten mittaamiseen niin, että
päästöt otetaan huomioon ei toivottuina tuotoksina, haitakkeina (Färe ym. 1989,
Hakuni 1994,  Yaisawarng ja Klein 1994, Chung ja Färe 1995, Kemppi 1998,
Ball ym. 1994). Päästöt huomioon ottavien tehokkuuden ja tuottavuuden mittaus-
menetelmien kehittäminen on lähtenyt liikkeelle toteamuksesta, että ympäristön-
suojelutoimet edellyttävät yrityksiltä investointeja ja voivat myös muuttaa koko
tuotantoprosessia ja vaikuttaa tehokkuuteen ja tuottavuuteen joko lisäävästi tai
vähentävästi. Kuten Yaisawarng ja Klein (1994) toteavat artikkelissaan:
"Analysis of productivity change which includes the rising costs but fails to ac-
count for the effects of social regulations on environment and safety and health
will be biased." Näissä tutkimuksissa ensisijainen kiinnostuksen kohde ei ole ol-
lut kuinka paljon ympäristön tila paranee, päästöt vähenevät tai kuinka tehok-
kaasti vähentäminen on saatu aikaan vaan ympäristönsuojelutoimien vaikutus
kokonaistuottavuuteen ja -tehokkuuteen.

Tehokkuuden mittaaminen

Färe, Grosskopf, Lovell ja Pasurka (1989) sovelsivat ensimmäisinä ei-para-
metrista lineaarista ohjelmointia niin, että päästöt ovat laskelmassa mukana ei
toivottuina tuotteina. Tutkimusaineistona oli 30 USA:laista paperitehdasta ja tie-
dot olivat vuodelta 1976. Päästöistä tutkimuksessa oli mukana kiintoaine- ja
BOD-päästöt veteen sekä hiukkas- ja rikkidioksidipäästö ilmaan. Panoksina olivat
pääoma, työtunnit, käytetty massa ja sähköenergia ja varsinaisena tuotteena pape-
ri. Tehokkuusluvut laskettiin samoille paperitehtaille myös ilman päästöjä. Ky-
seinen aineisto on ainoa tässä tarkastelussa mukana olevista, jossa
ympäristönsuojelua kuvataan sekä päästöillä ilmaan että veteen. Yleensäkin te-
hokkuus- ja tuottavuustutkimuksissa, joissa päästöt ovat mukana tarkastelussa, on
tavallisesti käsitelty vain päästöjä yhteen ympäristöelementtiin.

Tehokkuusluvut olivat oleellisesti korkeammat silloin kun päästöt olivat analyy-
sissä mukana kuin ilman päästöjä lasketut. Myös tehtaiden tehokkuusjärjestys
muuttui, kun päästöt otettiin heikosti hävitettävinä lopputuotteina mukaan las-
kelmiin (Färe ym. 1989). Tutkimuksessa on käytetty vakioskaalatuotto-oletusta.
Tätä oletusta ei ole kuitenkaan mainittu artikkelissa eikä sen vaikutusta tuloksiin
ole pohdittu.
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Fären ym. (1989) laskemat tehokkuusmitat arvioivat kuinka paljon enemmän
tuotetta (paperia) tehtaat olisivat voineet tuottaa ja kuinka paljon vähemmän
päästöjä olisi syntynyt panosten pysyessä vakiona. Menetelmää voidaan muun-
nella soveltumaan useaan erityyppiseen tarkasteluun sen mukaan halutaanko mi-
nimoida panoksia vai päästöjä vai maksimoida tuotteita ja mikä tekijöistä
pidetään vakiona.

Hakuni (1994) sovelsi Fären ym. (1989) kehittämää menetelmää ja laski tehok-
kuusluvut vuosina 1972 - 1990 kahdeksalle suomalaiselle sellutehtaalle käyttäen
sekä vakio- että vaihtuvia skaalatuottoja, ilman päästöjä ja päästöjen kanssa.
Päästöjä kuvaamassa oli ainoastaan jätevesivirtaama ja BOD-päästö veteen. Pa-
noksista mukana olivat pääoma, työtunnit sekä käytettyjen raaka-aineiden ja
energian yhteenlaskettu arvo. Varsinaisena tuotteena oli valkaistu sulfaattisellu.
Aineisto oli varsin homogeeninen: kaikki tehtaat tuottivat valkaistua sellua sul-
faattimenetelmällä. Tehtaita oli vähän verrattuna tutkimuksessa mukana olleiden
panosten ja tuotosten määrään. Jos tarkoituksena oli analysoida ympäristönsuo-
jelutoimien vaikutusta kokonaistehokkuuteen, selvänä puutteena voidaan pitää
sitä, että  käytettiin vain jätevesipäästöjä kuvaavia päästömuuttujia. Tämä johtu-
nee siitä, että tarkasteluajanjakson alkupuolelta ei olisi ollut käytettävissä kattavia
tietoja päästöistä ilmaan ja kiinteistä jätteistä. Ottaen huomioon tarkastelun koh-
teena olleen pitkän ajanjakson päästösuureet olivat siinä mielessä hyvin valitut,
että jätevesimäärän muutokset kuvaavat prosessin sisäisten ympäristönsuojelutoi-
mien vaikutuksia ja BOD-päästöt ulkoisten jätevedenpuhdistamojen vaikutuksia.

Tulokset olivat teknisen tehokkuuden osalta hyvin samansuuntaiset kuin Fären
ym. (1989) tutkimuksessa. Hakuni laski tehokkuusluvut kaikkiaan 19 vuodelle,
mutta ei laskenut tehokkuuden tai tuottavuuden muutosta. Toisin sanoen eri teh-
taiden tehokkuuden kehityksestä ei voi tehdä päätelmiä Hakunin tutkimuksen
pohjalta. Tulokset osoittivat kuitenkin, että tehtaiden väliset tehokkuuserot ovat
suuremmat kuin vuosien väliset erot. Kiinnostavaa on, etteivät tehottomimmat
yksiköt olleet kokonsa tai sijaintinsa puolesta havaintojoukon ääriyksiköitä. Skaa-
latuotto-oletus vaikutti tehokkuuslukuihin, mutta sen vaikutus oli vähäisempi kuin
päästöjen huomioon ottamisen vaikutus. Lisäksi skaalatehottomuus väheni ha-
vaintojakson loppupuolella, eli yksiköt toimivat optimikokoalueella, jolloin skaa-
latuotto-oletuksella ei ollut juurikaan merkitystä tulosten kannalta.

Ball, Lovell, Nehring ja Somwaru (1994, ref. Färe ym. 1996) ovat soveltaneet
DEA-menetelmää Yhdysvaltojen maataloutta käsitelleessä tutkimuksessa niin,
että tarkastelussa ovat mukana myös ympäristöpäästöt.

Tuottavuuden mittaaminen
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Yaisawarng ja Klein (1994) käyttivät DEA-menetelmää laskiessaan tuotannollista
ja skaalatehokkuutta sekä tuottavuuden muutosta. Yaisawarng ja Klein laskivat
panosetäisyysfunktioiden avulla kumulatiiviset Malmquist tuottavuusindeksit 61
hiilivoimalaitokselle vuosina 1985 - 1989. Varsinaisena tuotteena oli tuotettu säh-
kö. Päästöparametreista oli mukana ainoastaan rikkidioksidipäästö ilmaan. Ta-
vanomaisina panoksina olivat työvoiman määrä, pääoma ja käytettyjen polttoai-
neiden yhteenlaskettu energiasisältö. Merkittävä ero muihin DEA sovelluksiin
verrattuna on, että tarkastelussa oli mukana myös haitallinen panos (undesirable
input), kivihiilen sisältämä rikki. Havaintojoukkoon otettiin ne vuoden 1952 jäl-
keen toimintansa aloittaneet voimalaitokset, joiden käyttämästä polttoaineesta
vähintään 65 prosenttia oli hiiltä ja joiden nimelliskapasiteetti oli vähintään 75
MW.

Panosetäisyysfunktion avulla lasketut tehokkuusluvut ilmaisevat pienimmän mah-
dollisen määrän varsinaisia panoksia, joka tarvitaan tuotettaessa tietty määrä var-
sinaisia tuotteita ja päästöjä annetulla tekniikalla. Tuottavuuden muutos laskettiin
vertaamalla kunkin vuoden tilannetta samaan perusvuoteen 1985. Malmquist-
indeksi jaettiin muutoksiin teknisessä ja skaalatehokkuudessa ja tekniseen kehi-
tykseen.

Yaisawarng ja Klein (1994) osoittavat, että tuottavuuden muutokseen pääasialli-
sesti vaikuttava tekijä voi vaihdella vuosittain sekä laitoskohtaisesti että koko ai-
neistossa. Koko aineiston osalta vertaillaan Malmquist-indeksien ja niiden
osatekijöiden geometrisiä keskiarvoja. Koko aineistosta oli havaittavissa teknisen
tehokkuuden merkittävä heikkeneminen yhtenä tarkasteluvuotena ja tekniikan
negatiivinen muutos. Tekniikan negatiivinen muutos voidaan tulkita siten, että
laitokset ovat ottaneet käyttöön uutta tekniikkaa, jota ei kuitenkaan ole pystytty
hyödyntämään täysmääräisesti, vaan päinvastoin panosten käyttö on ollut jopa
aiempaa suurempaa. Artikkelissa on tarkasteltu erikseen laitoksia, jotka ovat in-
vestoineet savukaasujen rikinpoistolaitokseen, ja niitä, jotka eivät ole. Laitosten
tuottavuuskehityksessä ei ollut havaittavissa eroja.

Skaalatehokkuuden vaikutus tehottomuuteen oli huomattavasti vähäisempi kuin
teknisen tehottomuuden. Tulos viittaa siihen, että päästöjen rajoittaminen pienen-
tää pienintä tehokasta laitoskokoa (minimum efficient size) ja  että päästöjen ra-
joittaminen voi edellyttää tuotantorakenteen  muuttamista. Artikkeli käsittelee
koko aineiston keskimääräisiä tuloksia, voimalaitoskohtaisia tuloksia on esitelty
vain esimerkinomaisesti. Tuottavuuden eri osatekijöiden erittely olisi mielen-
kiintoista myös laitoksittain. Esimerkiksi tuotantolaitoksen koko ei ole ainakaan
lyhyellä aikavälillä laitoksen johdon muutettavissa ja tuottavuustarkasteluissa on
tärkeää erottaa ei-optimaalisesta laitoskoosta johtuva tehottomuus laitteistojen
huonosta käytöstä johtuvasta tehottomuudesta. Myös eri panosten ja tuotosten ja
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erityisesti ei halutun panoksen eli kivihiilen sisältämän rikin vaikutus tuottavuu-
teen ja sen osatekijöihin olisi ollut mielenkiintoinen.

Tuotosetäisyysfunktioihin perustuvan Malmquist-indeksin heikkoutena on, että
kaikkien tuotosten oletetaan kasvavan tai vähentyvän samassa suhteessa. Silloin
kun osa tuotoksista on päästöjä tai muita haitakkeita, tämä oletus on varsin ra-
joittava. Jos erityisen kiinnostuksen kohteena on selvittää, kuinka paljon päästöjä
voidaan vähentää ja varsinaisia tuotoksia lisätä panosten käytön pysyessä vakio-
na, ei oletus ole mielekäs. Chung ja Färe (1995) ovat kokeilleet ja todenneet lu-
paavaksi Malmquist-indeksin pohjalta kehitetyn Malmquist-Luenburger-tuotta-
vuusindeksin (ML-indeksi) käytön tapauksissa, joissa tarkastelussa otetaan huo-
mioon päästöt. ML-indeksi lasketaan suunnattujen etäisyysfunktioiden avulla.
ML-indeksi edellyttää, että määritellään indeksin laskemissuunta ja tuottavuuden
kasvuksi katsotaan varsinaisten tuotosten tuotannon kasvu ja päästöjen vä-
heneminen.

Chung ja Färe (1995) laskivat ML-indeksit 39 ruotsalaiselle, sulfaatti- ja sulfiit-
tisellua ja mekaanista massaa tuottavalle tehtaalle vuosina 1986 - 1990. Samalle
aineistolle yritettiin laskea myös Malmquist-indeksit, mutta lähes kolmasosassa
havainnoista Malmquist-indeksi sai arvon ääretön. Tutkimuksessa käytettiin var-
sinaisena tuotoksena tuotettua massaa. Panoksina olivat työtunnit, pääoma sekä
käytetty puuraaka-aine ja sähkö. Päästöistä otettiin huomioon vain vesistöön joh-
dettavat BOD, COD ja kiintoaine. Käytetty aineisto oli varsin heterogeeninen.
Mekaaniset ja kemialliset massanvalmistusmenetelmät poikkeavat toisistaan var-
sin paljon. Muun muassa tuotetonnia kohti käytettävän energian ja puuraaka-
aineen määrät poikkeavat toisistaan oleellisesti mekaanisessa ja kemiallisessa
massanvalmistusmenetelmässä.  Energian käytön ja puuraaka-aineen ottaminen
tarkasteluun mukaan panoksina on hyvin perusteltua. Osa massanvalmistuksesta
on myös integroitunut paperintuotantoon, mitä ei ole artikkelissa käsitelty. Tut-
kimusta voi arvostella siitä, että ympäristönsuojelutasoa kuvaamaan on käytetty
pelkästään jätevesipäästöjä, ja niitäkin on arvioitu vielä varsin yksipuolisesti va-
littujen parametrien avulla.

Kokonaistuottavuus on jaettu tehokkuuden muutokseen ja tekniseen kehitykseen.
Kunakin vuonna saavutettu tuottavuuden muutos on laskettu edelliseen vuoteen
vertaamalla. Artikkelissa on esitetty vain indeksien ja sen osien geometriset kes-
kiarvot koko aineistolle, ei yksittäisten laitosten tuottavuuslukuja. Tehtaiden kes-
kimääräinen kokonaistuottavuus lisääntyi jokaisena tarkasteluvuotena ja tuotta-
vuuden lisäys johtui tekniikan kehityksestä. Tehokkuus sen sijaan pysyi joko
entisellä tasolla tai viimeisenä vuonna jopa väheni.
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4.2 Päästörajoitusten vaikutuksen arviointi

Jos tehokkuus- ja tuottavuusluvut, joiden laskemisessa päästöt on otettu huomi-
oon, poikkeavat ilman päästöjä lasketuista luvuista, voidaan sitä Fären ym.
(1989) mukaan pitää todisteena päästöjen vähentämisen vaikutuksesta yksikön
toimintaan. Jos taas yksikön tehokkuusluku saa saman arvon riippumatta siitä,
ovatko päästöt tarkastelussa mukana vai ei, ei päästöjen rajoittamisvaatimus ole
edellyttänyt yksiköltä "ylimääräisiä" toimia. Tällöin päästöjen vähentäminen to-
teutetulle tasolle ei ole aiheuttanut kustannuksia, vaan päästöt ovat olleet vapaasti
hävitettäviä. Näin arvioituna tutkimuksessa mukana olleista 30 tehtaasta 12:ssa ei
ollut havaittavissa paperintuotantomäärän vähentymistä päästöjen vähentämis-
vaatimusten vuoksi. Färe ym. (1989) toteavat, että näissä tapauksissa luvat eivät
ole olleet yrityksiä sitovia (binding) siinä mielessä, että ne olisivat rajoittaneet
tehtaiden mahdollisuuksia "hävittää vapaasti" päästöjä.

Tarkempi ilmaisu edellä esitetylle ilmiölle kuin "päästörajoitusten ei-sitovuus"
voisi olla, että päästöjen vähentäminen vaaditulle tasolle on toteutettu niin, että
yrityksen kokonaistuottavuus on pysynyt ennallaan tai kasvanut. Yritys on siirty-
nyt käyttämään parempaa tekniikkaa, jonka seurauksena on pystytty vähentämään
päästöjä ja samalla pitämään haluttujen tuotteiden tuotanto samalla tasolla tai
lisäämään sitä panosten määrien pysyessä entisellä tasolla (tekniikan muutos).
Toinen mahdollinen selitys on, että päästöjen vähentämiseen tarvittavat inves-
toinnit ja käyttömenot on kompensoitu tehokkuuden lisäämisellä (tehokkuuden
muutos).

Artikkelissa on laskettu myös, kuinka paljon enemmän paperia oltaisiin voitu
tuottaa tarkasteluvuotena 1976, ellei päästörajoituksia olisi ollut eli jos päästöjen
rajoittamiseen ei olisi tarvinnut käyttää panoksia. Esitettyjen tulosten perusteella
voi arvioida, että paperia oltaisiin voitu tuottaa noin kolmannes enemmän kuin
mitä tuotettiin, jos päästörajoituksia ei olisi ollut.  Tehdaskohtaisesti "menetetty"
paperintuotantomäärä vaihtelee huomattavasti (0 - 240 000 t/a). Artikkelissa ei
ole esitetty tehdaskohtaisesti perustietoja kuten tuotantomääriä, käytettyä proses-
si- tai puhdistustekniikkaa, päästö- tai päästörajatietoja (esim. kuinka äskettäin
päästörajat olivat tulleet voimaan), joten tuloksesta on vaikea tehdä johtopäätök-
siä.

Brännlund, Färe ja Grosskopf (1995) tutkivat 41 ruotsalaiselle, sulfaatti- ja sul-
fiittisellua ja mekaanista massaa tuottavalle tehtaalle asetettujen luparajojen vai-
kutusta tehtaiden kannattavuuteen. Tavoitteena oli lisäksi selvittää onko jätevesi-
päästörajojen aiheuttama taloudellinen rasite samansuuruinen eri tehtailla ja ver-
rata rasittavuutta  vuosina 1989 ja 1990. Tutkimuksessa käytettiin samoja suureita
kuin Chung ja Färe (1995) ja lähes samaa aineistoa.
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Tutkimuksessa määritettiin liikevoitto sekä hypoteettisessa tilanteessa, jossa
päästöille ei ole asetettu rajoja, että todellisten päästörajojen vallitessa. Sääntele-
mättömän ja säädellyn liikevoiton suhteen katsottiin kuvaavan päästörajojen ai-
heuttamia kustannuksia. Säännellyn ja sääntelemättömän liikevoiton laskemiseen
käytettiin ei-parametrista lineaarista optimointia. Yrityksen koon ja käytettävän
prosessin merkitystä päästörajojen taloudelliselle rasittavuudelle tutkittiin para-
metrisella regressiomallilla, jossa selitettävänä muuttujana oli em. DEAlla las-
kettu suhdeluku, selittävänä muuttujana yrityksen koko ja dummy-muuttujana eri
prosessit (Brännlund ym. 1995).

Päästörajoitukset eivät vaikuttaneet tutkimuksessa mukana olleista 41 yrityksestä
vuonna 1989 27:n ja vuonna 1990 36:n liikevoittoon, eli päästörajoitusten kus-
tannusvaikutus väheni vuodesta 1989 vuoteen 1990. Luparajojen kustannusvaiku-
tusten muuttumiseen voi olla useita syitä, joita artikkelissa ei kuitenkaan käsitellä.
Käytetty menetelmä ei pysty myöskään erittelemään tehokkuuden ja tekniikan
muutoksesta johtuvaa päästörajojen kustannusvaikutusten vähenemistä ja päästö-
rajojen muuttumisesta aiheutuvia muutoksia. Koska tarkastelussa ovat kyseessä
peräkkäiset vuodet,  ei ole todennäköistä, että kovin moni tehdas olisi saanut tar-
kasteluaikana uuden luvan ja / tai uudet päästörajat. Chung ja Färe (1995) käytti-
vät lähes samaa aineistoa kuin Brännlund ym. (1995) (kaksi tehdasta oli jätetty
tarkastelusta pois) laskiessaan tuottavuuden ja sen osatekijöiden, tehokkuuden ja
teknisen kehityksen, muutosta. Vuodesta 1989 vuoteen 1990 tehtaiden keskimää-
räinen tehokkuus laski mutta käytetty tekniikka parani. Toisin sanoen Brännlun-
din ym. (1995) havaitsema päästörajojen kustannusvaikutuksen pieneneminen
johtui todennäköisesti lähinnä siitä, että tehtaat ottivat käyttöön parempia mene-
telmiä.

Jos tarkasteltavien vuosien välillä olisi pidempi väli, esimekiksi 10 vuotta, joka
on keskimäärin pisin luvan voimassaoloaika, voitaisiin menetelmällä selvittää
ovatko ympäristölupien vaikutukset liikevoittoon muuttuneet aiemmasta. Abso-
luuttiset luparajat ovat kiristyneet viimeisten vuosikymmenien aikana oleellisesti,
mutta ovatko tekniikan kehitys ja tehokkuuden parantuminen pystyneet kompen-
soimaan kiristymisen?

Päästörajojen kustannusvaikutus vaihteli massan valmistusmenetelmän ja tehtai-
den koon mukaan. Kustannusvaikutus oli merkittävämpi suurilla tehtailla kuin
pienillä. Verrattaessa saman kokoluokan sisällä kustannukset olivat suuremmat
valkaisemattoman sulfaattisellun ja sulfiittisellun tuottajilla kuin mekaanisen
massan valmistajilla. Valkaistun sulfaattisellun valmistajien kustannusrasitus oli
vähäisin. Massatehtaiden, joissa tuotetaan myös paperia, eli ns. integroitujen
tehtaiden, kustannukset olivat pelkkiä massatehtaita lievempiä. Epätasainen kus-
tannusvaikutus viittaisi Brännlundin ym. (1995) mukaan siihen, että Ruotsissa
käytössä oleva jätevesilupajärjestelmä on kustannustehoton siten, ettei eri tehtai-
den kohtaama kustannusrasitus ole tasainen.
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Päästörajojen kustannusrasituksen tasaamiseksi Brännlund ym. (1995) esittää,
että yritysten, joiden kustannuksiin päästöraja ei nykyisin vaikuta, rajoja pitäisi
alentaa ja vastaavasti yritysten, joiden kustannuksiin päästörajat vaikuttavat, ra-
joja pitäisi nostaa. Jos tavoitteena on vain tasata kustannusrasitus, voisi tietenkin
myös joko laskea kaikkien päästörajat vastaamaan suurinta havaittua kustannus-
rasitusta tai nostaa kaikkien päästörajat vastaamaan alhaisinta kustannusrasitusta.
Ongelmalliseksi tarkastelun ja johtopäätösten tekemisen tekee se, että ympäris-
tönsuojelukustannukset riippuvat laitoksen teknisestä historiasta ja ympäristön-
suojelutoimien toteuttamistavasta eivätkä kustannukset tai päästörajojen rasitta-
vuus välttämättä ainakaan suoraan kuvaa saavutettua päästötasoa. Laitos on voi-
nut tehostaa toimintaansa ympäristönsuojelun kannalta tai ottaa käyttöön tek-
niikkaa, joka on sekä ympäristönsuojelun kannalta että muutoin hyvää. Päästötaso
voi olla alhainen ilman, että kustannustaso on korkea. Tällöin ei välttämättä ole
mielekästä alentaa luparajoja niin, että kustannusrasittavuus tasoittuu. Seuraukse-
na voi olla, että niiltä tehtailta jotka ovat panostaneet ympäristönsuojeluun ja to-
teuttaneet sen kokonaisuuden kannalta tehokkaasti, vaaditaan jatkuvasti alhaisem-
paa päästötasoa kuin heikommin toimivilta tehtailta. Toinen kysymys on, onko
tavoiteltavaa tai edes teoreettisesti mahdollista päästä tilanteeseen, jossa lupien
kustannusrasitus olisi kaikkina vuosina ja kaikkien tehtaiden osalta tasainen, tai
voiko mikään päästöjen sääntelyjärjestelmä käytännössä johtaa tähän ideaalitilan-
teeseen.

Brännlund ym. (1995) toteavat artikkelin lopussa, että välttääkseen päästörajojen
ylittämisen yritysten on tosiasiassa pidettävä keskimääräiset päästönsä varsinai-
sen ehdottoman päästörajan (t/d, kuukausikeskiarvona laskettuna) alapuolella.
Tämä voi aiheuttaa virhettä tuloksiin, joiden pohjana on liikevoiton maksimointi
tilanteissa, joissa päästöt ovat luparajan suuruiset. Toisin sanoen päästörajojen
todellinen vaikutus kustannuksiin on suurempi kuin, mitä artikkelin tulokset
osoittavat.

Sulfiittisellutehtaiden sulfaattisellutehtaita suuremmat kustannukset voivat johtua
sulfiittisellutehtaiden keskimäärin korkeammasta iästä. Lisäksi panostus sulfaatti-
selluprosessin tekniseen kehittämiseen on ollut varsin pitkään merkittävämpää
kuin sulfiittiselluprosessiin. Tämän pitäisi näkyä mm. Chungin ja Fären (1995)
tuottavuustarkastelussa, mutta artikkelissa ei ole esitetty prosessi- tai tehdaskoh-
taisia tuloksia. Mekaanista massaa valmistavat tehtaat ovat lähes poikkeuksetta
integroituneita paperintuotantoon ja lupaehdot kattavat myös paperintuotannon
päästöt. Paperintuotanto ei ollut tuotoksena mukana, eikä paperintuotannon aihe-
uttamaa lisää lupaehdoissa ole otettu tarkastelussa huomioon. Näin ollen me-
kaanisen massan tehtaiden päästörajat vaikuttavat löysemmiltä kuin vähemmän
integroituneen kemiallisen massan tuotannon. Tuotannoltaan pienten laitosten
suurempia pienempi kustannusrasitus voi kuvastaa sitä, että pienten tehtaiden
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lupaehtoharkinnassa on otettu huomioon ja vielä liioiteltu pienten tehtaiden vä-
häisempiä taloudellisia edellytyksiä toteuttaa päästöjen vähennystoimia.

Erot luparajojen kustannusvaikutuksissa eri kokoluokan tehtaiden välillä ja eri
prosessien välillä voivat olla ympäristönsuojelun ohjausjärjestelmän kehittämisen
kannalta mielenkiintoisempia kuin erot yksittäisten yritysten välillä. Myös erot eri
toimialojen ympäristönsuojelukustannusten rasittavuuden välillä voisivat olla
mielenkiintoisia ohjauskeinojen kohdentamisen kannalta.

Ruotsissa rajat päästöille ilmaan ja veteen samoin kuin jätteitä koskevat lupaeh-
dot myönnetään yhtäaikaa. Pelkästään jätevesipäästörajojen tarkastelu ei siten
välttämättä anna oikeaa kuvaa ympäristövaatimusten vaikutuksesta tehtaiden lii-
kevoittoon tai kustannusrasituksen tasaisuudesta eri tehtaiden välillä. Lupaehdot
harkitaan ainakin periaatteessa niin, että eri ympäristönsuojelulohkojen vaatimuk-
set tasapainotetaan keskenään. Tosin Ruotsissa ei ole käytössä systemaattista me-
netelmää, jonka avulla eri päästörajat saataisiin asetettua niin, että saavutetaan
ympäristönsuojelun kokonaisuuden kannalta mahdollisimman hyvä lopputulos.
Suomen jätevesilupajärjestelmä on muutoin samankaltainen kuin Ruotsin paitsi,
että Ruotsissa jätevesiä koskevat päästörajat asetetaan samanaikaisesti muiden
päästörajojen kanssa kun taas Suomessa jätevesipäästörajat asetetaan toistaiseksi
muista päästörajoista erillään ja eri aikaan.

4.3 Ympäristönsuojelutason arviointi

Kohdassa 4.2 mainituissa tehokkuus- ja tuottavuustutkimuksissa pyrkimyksenä
on ollut sisällyttää tarkasteluun kokonaiskustannusten lisäksi myös ympäristön-
suojelusta aiheutuvat hyödyt. Näiden selvitysten tarkoituksena ei siis ole ollut
ensisijaisesti selvittää yritysten ympäristönsuojelutasoa tai luonnonvarojen käytön
tehokkuutta. Yritysten ympäristönsuojelun tason (environmental performance) ja
edistymisen mittaamiseen DEA-menetelmällä pyrkivät tiettävästi ensimmäisenä
Haynes, Ratick ja Cummings-Saxton (1994). Nestor ja Pasurka (1993) pyrkivät
vertaamaan eri teollisuusalojen ympäristötehokkuutta ja päästöjen vähentämisen
edistymistä. Ympäristönsuojelun tason mittaamista DEAlla ja DEAan perustuvia
ympäristönsuojeluindikaattoreita on kehittänyt viime vuosina Tyteca (1996,
1997) ja Färe, Grosskopf ja Tyteca (1996).

Haynes ym. (1994) pyrkivät kehittämään menetelmän, jolla pystytään arvioimaan
haitallisten kemikaalien päästöjen vähentämisen edistymistä ja päästöjen vähentä-
mispotentiaalia sekä tunnistamaan, mitkä yksiköt johtavat ja mitkä ovat hitaimpia
päästöjen vähentämisessä. Tavoite edellyttää, että on pystyttävä tekemään yksi-
köiden välisiä vertailuja eikä pelkkä kokonaispäästöjen muutosten tarkastelu riitä.

Kemikaalien käytön ympäristönsuojelutehokkuus määritellään artikkelissa kemi-
kaalipäästöjen (tai niihin sisältyvän riskin) ja lopputuotteiden määrien suhteeksi.
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Kemikaalipäästöillä tarkoitetaan kemikaalien päästöjä ilmaan ja veteen sekä
kiinteitä jätteitä. Tämä ympäristönsuojelutehokkuus koostuu kahdesta osasta:
kuinka paljon kemikaaleja käytetään tuotantoon suhteutettuna ja kuinka paljon
kemikaalipäästöjä muodostuu verrattuna kemikaalien käyttöön. Yksikkö voi pa-
rantaa ympäristönsuojelutehokkuuttaan joko vähentämällä kemikaalien käyttöä
esim. muuttamalla prosessia tai siirtymällä käyttämään vähemmän haitallista ke-
mikaalia, tai  vähentämällä päästöjä esim. kemikaalien talteenottoa ja kierrätystä
lisäämällä. Artikkelissa ehdotetaan sekä kemikaalien käytön kokonaisympäristön-
suojelutehokkuuden että sen molempien osatehokkuuksien arvioimista DEAlla
(Haynes ym. 1994).

Kemikaalien käytön kokonaisympäristönsuojelutehokkuuden mittaamiseksi ehdo-
tetaan, että sekä kemikaalien käyttö että kemikaalipäästöt ovat panoksia ja varsi-
naiset lopputuotteet ovat tuotoksina. Kemikaalien käytön tehokkuutta suhteutet-
tuna lopputuotteiden määrään esitetään tarkasteltavaksi niin, että tuotannossa
käytetyt kemikaalit ovat ainoat panokset ja tuotoksina ovat varsinaiset lopputuot-
teet, ja kemikaalipäästöjen muodostumista suhteessa kemikaalien käyttöön niin,
että kemikaalipäästöt ovat panoksina ja kemikaalin käyttö on tuotos (Haynes ym.
1994). Päästöt on tarkasteluissa ajateltu panoksiksi ilmeisesti sen takia, ettei jou-
duta tekemään heikon hävitettävyyden oletusta, asiaa ei kuitenkaan käsitellä ar-
tikkelissa.

Toista osatehokkuutta, kemikaalipäästöjen muodostumista suhteessa kemikaalin
käyttöön, kuvaavat tehokkuusluvut on laskettu esimerkinomaisesti 10 kuvitteelli-
selle yksikölle. Tehokkuusrintaman siirtymistä ja tehokkuuslukujen muutoksia
havainnollistetaan jatkoesimerkillä, jossa yhden yksikön oletetaan vähentävän
oleellisesti kemikaalin päästöjä veteen ja ilmaan. Artikkelin esimerkki on niin
yksikertainen, etteivät menetelmän edut ja toisaalta oleelliset reunaehdot tule
kunnolla esiin.

Nestor ja Pasurka (1993) pyrkivät vertailemaan 20 teollisuustoimialan keskimää-
räistä ympäristönsuojelutehokkuutta Yhdysvalloissa vuosina 1970 - 1985. Tar-
kastelussa oli mukana kuusi päästöjä ilmaan kuvaavaa parametria, panoksina
pääoma ja työvoima sekä varsinaisena tuotteena arvonlisäys, joten kyseessä oli
lähinnä toimialojen ilmansuojelutoimien tehokkuuden vertailu. Tutkimuksessa
laskettiin kaksi tehokkuuslukua kullekin toimialalle: 1) maksimoidaan arvonlisäys
päästötasojen pysyessä ennallaan,  2)  minimoidaan päästöt arvonlisäyksen pysy-
essä vakiona. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään myös ilmansuojelutoimien
edistymistä menetelmällä, jossa kunakin vuonna kutakin toimialaa verrataan te-
hokkuusrintamaan, joka on muodostettu ko. vuoden ja sitä aiempien vuosien par-
haiten toimineista toimialoista.
Molemmat tehokkuusluvut on esitetty toimialoittain koko tarkastelujakson keski-
arvoina ja keskihajontoina. Lisäksi jokaiselle toimialalle on esitetty pienimmät ja
suurimmat tehokkuusluvut. Kaikki toimialat olivat vähintään yhtenä vuotena
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kummallakin tehokkuusmittarilla mitattuna tehokkuusrintamalla. Ilmansuojelu-
tehokkuuden muutoksia on artikkelissa kuvattu vain sillä, kuinka monena vuotena
kukin toimiala oli tehokkuusrintamalla kummallakin tehokkuusmittarilla mitat-
tuna.

Artikkelissa esitettyjen tietojen pohjalta ei juurikaan  voida tehdä johtopäätöksiä
esimerkiksi toimialoittaisesta tai päästötyyppikohtaisesta kehityksestä tarkastellun
16 vuoden aikana. Ylipäätään mahdollisuudet tehdä johtopäätöksiä sen enempää
tuloksista kuin menetelmän käyttökelpoisuudesta ovat rajalliset, koska artikkelis-
sa esitetyt tiedot käytetystä aineistosta ovat varsin suppeat ja tulokset on esitetty
keskiarvoina. Myös menetelmän esittely on varsin ylimalkainen. Artikkelista ei
selviä esimerkiksi, ovatko päästöissä mukana toimialojen käyttämän itse tuotetun
tai muualta ostetun energian tuotannossa syntyneet päästöt, jotka kuitenkin toden-
näköisesti vastaavat kohtuullisen suuresta osasta usean toimialan päästöistä il-
maan. Teoriaosassa ei käsitellä erityisesti toimialatasoisen tarkastelun eroja
DEAn tavanomaisiin laitoskohtaisiin tarkasteluun verrattuna. Teoreettinen tar-
kastelu olisi ollut tärkeää, koska muita toimialatasoisia tarkasteluja ei ole löytynyt
kirjallisuudesta.

Periaatteessa eri toimialojen energian- ja raaka-aineiden käytön tehokkuuden sa-
moin kuin päästöjen vähentämisen edistymisen vertailu olisi mielenkiintoista oh-
jauskeinojen kohdentamisen kannalta. Yksi mahdollinen tapa saada tietoa toimi-
alojen välisistä tehokkuusjakautumaeroista on määrittää kullekin toimialalle lai-
toskohtaisten tietojen perusteella oma tehokkuusrintama ja tehokkuusluvut ja ver-
rata toimialoja näiden tietojen perusteella. Tätä voisi mahdollisesti käyttää myös
etsittäessä mahdollisuuksia vähentää jotakin tiettyä päästöä tai tehostaa jonkin
tietyn luonnonvaran käyttöä.

Färe, Grosskopf ja Tyteca (1996) ovat arvioineet DEAlla 49 Yhdysvalloissa toi-
mivan fossiilisia polttoaineita käyttävän voimalaitoksen ympäristönsuojelutasoa
ja sen muutosta vuodesta 1987 vuoteen 1991. Varsinaisena tuotoksena on sähkö.
Panoksina ovat sidottua pääomaa kuvaava tuotantokapasiteetti, työvoima ja polt-
toaineina käytetyn hiilen, öljyn ja maakaasun määrät. Päästöistä ovat mukana
rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiilidioksidipäästöt ilmaan. Artikkelissa todetaan,
että voimalaitokset aiheuttavat myös muita päästöjä ilmaan ja lisäksi päästöjä ve-
teen ja kiinteitä jätteitä. Muiden päästöparametrien poisjättäminen on perusteltu
sillä, ettei muista päästöistä ole kattavia tietoja eivätkä muut päästöt aiheuta glo-
baaleja ympäristöongelmia.

Ympäristönsuojeluindeksi lasketaan jakamalla kokonaistehokkuus pelkällä pääs-
töttömällä teknisellä tehokkuudella, jossa ei siis ole otettu huomioon päästöjen
vaikutusta tehokkuutta alentavana tekijänä. Molempien tehokkuuslukujen laske-
miseen käytetään panossuuntaista DEAa. Ympäristönsuojelun tason muutoksen
arvioimiseksi muodostetaan vuoden 1987 ja 1991 havainnoista yksi joukko, josta
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muodostuvaan yhdistettyyn tehokkuusrintamaan verrataan kunkin voimalaitoksen
toimintaa sekä vuonna 1987 ja 1991.

Tutkimuksessa mukana olleista 49 voimalaitoksesta vuonna 1987 seitsemän muo-
dostaa tehokkuusrintaman eli saa ympäristönsuojelutasoa kuvaavaksi tehokkuus-
luvuksi 1 (100 %). Muiden laitosten ympäristönsuojelutehokkuudet vaihtelevat
välillä 67 - 100 %. Sitä kuinka hyvin nämä tehokkuusluvut kuvaavat voimalai-
tosten  ympäristönsuojelun tasoa on vaikea arvioida artikkelissa esitettyjen tieto-
jen pohjalta. Koko otoksen panoksista ja tuotoksista on esitetty keskiarvo, hajon-
ta, minimi ja maksimi, mutta voimalaitoskohtaisia tietoja ei ole annettu.

Tehokkuuksia laskettaessa on oletettu vakioskaalatuotot, mitä tosin ei artikkelissa
mainita eikä perustella. Voimalaitoksista suurin osa käytti hiiltä ja öljyä, vain
muutamat hiiltä ja maakaasua ja vain yksi ei käyttänyt lainkaan hiiltä. Ne voima-
laitokset, joiden käyttämä polttoaineyhdistelmä poikkeaa oleellisesti muista, voi-
vat saada "ansaittua" korkeamman tehokkuusluvun. Ainoa voimalaitos, joka ei
käyttänyt hiiltä, onkin yksi tehokkuusrintaman muodostavista yksiköistä. Toi-
saalta artikkelin mukaan tällä maakaasuvoimalaitoksella oli myös alhaisimmat
ominaispäästöt (t/kWh) kaikkien kolmen päästöparametrin suhteen.

Artikkelissa käsitellään myös toista tehokkuusrintamalla sijaitsevaa laitosta. Tä-
män laitoksen sähköntuotanto oli tehokkainta verrattuna käytössä olevaan ka-
pasiteettiin, mutta sen CO2-ominaispäästö oli havaintojoukon keskitasoa ja SO2-
ja NOx-ominaispäästöt olivat korkeat (Färe, Grosskopf ja Tyteca, 1996). On mah-
dollista, että laitos voisi vähentää päästöjä heikentämättä kapasiteetin käyttöas-
tetta tai -tehokkuutta. Yksi mahdollisuus välttää se, että yksikkö arvioidaan tehok-
kaaksi pelkästään yhden parametrin hyvän tuloksen perusteella, on rajoittaa pai-
nojen täysin vapaata määräytymistä kuten aiemmin luvussa 3 on esitetty. Voima-
laitoksen kapasiteetti ei myöskään välttämättä ole paras mahdollinen parametri
kuvaamaan toiminnan vaatimaa pääomaa. Jos tavoitteena on ensisijaisesti ana-
lysoida toiminnan ympäristönsuojelutehokkuutta, voisi olla selkeämpää yhdistää
hintojen avulla muut kuin ympäristönsuojelun kannalta kiinnostavat panokset
yhdeksi kaikkia kustannuksia kuvaavaksi suureeksi.

Koko aineiston keskiarvoja tai laitoskohtaisia tehokkuus- ja tuottavuuslukuja
kiinnostavampaa olisi tarkastella eri panos- ja tuotosmuuttujien vaikutusta tehok-
kuus- ja tuottavuuslukujen muodostumiseen. Tällainen tarkastelu on hyödyllistä
myös virhetulkintojen vähentämiseksi ja outlier-havaintojen kokonaistulosta vää-
ristävien vaikutusten korjaamiseksi.

Ympäristönsuojelun tason muutoksen arvioiminen käyttämällä Fären ym. (1996)
esittämää vertailua kahden vuoden yhdistettyyn rintamaan ei anna tietoa parhaan
käytännön rintaman siirtymisestä kuten Malmquist-indeksin tyyppiset mittarit
vaan kuvaa vain karkeasti kunkin yksikön toiminnan tason muutosta. Koko ha-
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vaintojoukon ympäristönsuojelutaso yksittäisten laitosten tehokkuuslukujen kes-
kiarvona mitattuna pysyi suurinpiirtein samalla tasolla vuodesta 1987 vuoteen
1991, mutta tehokkuuslukujen varianssi pieneni noin viisi prosenttia eli yksikkö-
jen ympäristönsuojelutason vaihtelu pieneni hieman. 14 yksikön tehokkuusluku
pieneni, 14 pysyi entisellä tasolla ja 17 kasvoi.

Tyteca (1996) käy teoreettisessa artikkelissaan läpi mahdollisuuksia käyttää eri
tyyppisiä tehokkuus- ja tuottavuustutkimuksen menetelmiä ja erityisesti DEA-
menetelmiä yritysten ympäristönsuojelutason arviointiin ja vertaa niitä myös
muun tyyppisiin ympäristönsuojeluindikaattoreihin ja esim. elinkaarianalyysitut-
kimuksen menetelmiin. Tyteca (1997) vertailee toisessa artikkelissaan esiteltyjä
DEA-malleja käyttäen samaa aineistoa kuin Färe ym. (1996). Tavoitteena on ver-
rata  neljän eri tyyppisen DEA-mallin eroja ympäristönsuojelun tason arvioinnis-
sa. Käytetyt DEA-mallit olivat päästösuuntautunut (undesirable output orientated,
UO), normalisoitu päästösuuntautunut (normalized undesirable output orientated,
NUO), panos-päästösuuntautunut (input undesirable output orientated, IUO) sekä
edellä kuvattu Fären ym. (1996) kehittämä kokonaistehokkuuden jakamiseen ym-
päristönsuojelu- ja panostehokkuuteen perustuva tehokkuusmitta. DEA-mene-
telmillä saatuja ympäristönsuojelutehokkuuslukuja verrataan vielä Jaggin ja
Freedmanin (1992) kehittämään päästöindeksiin (JF-indeksi). JF-indeksissä ver-
rataan kunkin yksikön jokaisen päästösuureen ominaiskuormitusta havainto-
joukon suurimpaan ominaiskuormitusarvoon. Kokonaisindeksi saadaan oletta-
malla kaikki parametrit yhtä merkittäviksi eli antamalla kaikille päästöille painok-
si 1 (tarkemmin Jaggi ja Freedman, 1992).

UO-malli mittaa kunkin yksikön etäisyyden parhaan käytännön rintamasta pääs-
töjä vähentävään suuntaan. Malli minimoi päästöjen suhdetta varsinaisten tuottei-
den ja panosten painotettuun summaan. NUO-malli on muutoin samanlainen kuin
UO-malli, mutta siinä päästöt (tai tarkemmin niiden painotettu summa) on jaettu
varsinaisen tuotteen määrällä. NUO-mallin käyttö edellyttää, että yksiköt tuotta-
vat vain yhtä varsinaista tuotetta tai että eri tuotteet on yhdistetty esimerkiksi
markkinahintojen avulla yhdeksi luvuksi, jolla normeeraus voidaan tehdä. IUO-
malli ottaa huomioon sekä panosten että päästöjen yhtäaikaisen vähenemisen mi-
nimoimalla panosten ja päästöjen painotetun summan suhdetta varsinaisiin tuot-
teisiin. Merkittävä rajoitus näissä malleissa on, että eri päästöjen ja IUO-mallissa
panoksien ja päästöjen oletetaan vähenevän samassa suhteessa.
Tytecan (1997) tutkimus osoittaa selkeästi, että valittu DEA-malli vaikuttaa mer-
kittävästi sekä havaintojoukon tehokkuuslukujen keskiarvoon, yksittäisten yksi-
köiden tehokkuuslukuihin että yksiköiden tehokkuusjärjestykseen. Tutkimus ha-
vainnollistaa myös DEA-menetelmän joustavuuden, joka on sen merkittävä hyvä
puoli. Malli tulee luonnollisesti valita niin, että se vastaa kysymyksenasettelua.
Tuloksia tulkittaessa on otettava huomioon valittu tarkastelusuunta, vähenne-
täänkö (tai lisätäänkö) panoksia ja päästöjä samassa suhteessa vai ennalta määrät-
tyihin suuntiin, tehty mittakaavaoletus ja panos-tuotosrakenteeltaan poikkeavien



27

yksiköiden mahdollinen vääristävä vaikutus. DEA-malleilla lasketut tehokkuuslu-
vut ja laitosten tehokkuusjärjestys poikkeavat luonnollisesti JF-indeksistä, joka ei
ota huomioon lainkaan panosten käyttöä, vertaa kutakin yksikköä heikoimmin
toimivaan yksikköön ja jossa eri päästöillä on samansuuruiset painot.

Färe ym. (1996) ovat ehdottaneet menetelmällä laskettujen ympäristönsuojeluin-
dikaattoreiden kehittämistä niin, että voitaisiin ottaa huomioon paitsi luonnon-
varojen käyttö ja päästöt myös vaikutus ympäristön tilaan. Vastaavasti tarkastelua
voisi laajentaa kattamaan toimintojen sosioekonomisia vaikutuksia. Tällaisten
menetelmien kehittelyssä voisi olla analogisia piirteitä niiden viimeaikaisten tut-
kimusten kanssa, joissa on pyritty sisällyttämään laatutekijöiden vaikutus tuotta-
vuustarkasteluihin (esim. Olesen ja Petersen 1993, Färe ym. 1996b).
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5 Näkökohtia DEAn hyödyntämisestä
ympäristönsuojelussa

Tarkasteltavat toiminnot

DEA-menetelmän käyttö edellyttää, että vertailtavia yksiköitä on riittävän paljon
ja että ne ovat vertailukelpoisia eli käyttävät samantyyppisiä panoksia tuottaak-
seen samantyyppisiä tuotoksia. Usealla teollisuustoimialalla voi olla vaikeaa ke-
rätä aineistoa, jossa olisi riittävä määrä yksiköitä silloin, kun  tarkastelu rajoittuu
niin pieneen maahan kuin Suomeen. Näiden teollisuustoimialojen osalta DEA
soveltuu parhaiten kansainvälisten tarkastelujen kuten BAT-katsausten tekemi-
seen. Pienen ja keskisuuren teollisuuden samoin kuin maatalouden yksiköitä on
tavallisesti niin paljon, että niiden osalta myös maakohtaiset tarkastelut ovat
mahdollisia. Jos yksiköitä on muuttujiin verrattuna vähän, nousee tehokkuusluku-
jen keskiarvo ja suuri osa yksiköistä saa tehokkuusluvun 1, jolloin yksikköjen
välinen vertailu pelkkien tehokkuuslukujen perusteella on vailla mielenkiintoa.
Yleissääntönä voidaan pitää, että DEAn erottelukyky  edellyttää havaintoyksi-
köitä olevan vähintään kolme kertaa enemmän kuin käsiteltäviä suureita (Charnes
ym. 1994). Niissäkin tapauksissa, joissa yksiköitä on muuttujiin verrattuna vähän,
voi DEAa kuitenkin käyttää aineiston järjestämiseen ja yksikköjen välisten erojen
tunnistamiseen. Tästä on esimerkkinä Hakunin (1994) Suomen sulfaattiselluteh-
taiden tehokkuusselvitys, jossa havaintoyksiköitä oli vain kahdeksan.

Tarkasteltavien kohteiden samankaltaisuus on varsin suhteellinen vaatimus. Mit-
kä yksiköt ovat riittävän samankaltaisia riippuu kysymyksen asettelusta. Jos ta-
voitteena on esimerkiksi vertailla eri toimialojen tai prosessien energiankäytön
tehokkuutta, voidaan muut panokset ja tuotokset periaatteessa "samankaltaistaa"
hintojen avulla. Nestor ja Pasurka (1993) käyttivät arvonlisäystä varsinaisena tuo-
toksena ja pääomavarannon arvoa ja työntekijöiden määrää panoksina pyrkies-
sään vertailemaan eri toimialojen ilmansuojelutoimien edistymistä. Ei-markkina-
tuotteiden samankaltaistaminen hintojen avulla ei onnistu.

Muuttujavalinnat

Ympäristönsuojelusovellusten kannalta keskeinen piirre DEAssa on, että tarkas-
teltavat panokset ja tuotokset voidaan ilmaista niille ominaisilla yksiköillä. DEA-
tarkasteluissa voidaan ottaa huomioon ja käsitellä yhtä aikaa hyvin erityyppisiä
tekijöitä. Taulukkoon 2 on koottu luvussa 4.2 läpikäydyissä tutkimuksissa käyte-
tyt panokset ja tuotokset. Se kuinka hyvin eri tutkimuksissa huomioon otetut pa-
nokset, varsinaiset tuotokset ja päästöt kattavat kunkin toimialan kaikki panokset
ja tuotokset, vaihtelee huomattavasti. Myös se, kuinka hyvin käytetyt mittarit ku-
vaavat valittuja panoksia ja tuotoksia, vaihtelee.
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Taulukko 2 DEAn ympäristönsuojelusovelluksissa käytetyt panokset ja tuo-
tokset

Tuotanto paperimassa paperi voimalaitos
(fos.polt)

sulfaattisellu teoll. toimiala voimalaitos,
hiili

Viite Brännlund
et.al.

Färe et.al Färe et.al. Hakuni Nestor &
Pasurka

Yaisawarng &
Klein

1995 1989 1996 1994 1993 1994
Chung &

Färe
Färe et.al. Tyteca

1995 1993 1995

Yksiköitä
(kpl)

41 30 45 8 20 61

Panokset pääoma
(SEK)

pääoma
($)

pääoma
(MW)

pääoma
(FIM)

pääoma ($) pääoma ($)

työ (h/a) työ (h/a) työvoima
(kpl)

työ (h/a) työvoima
(kpl)

työvoima (kpl)

raakapuu
(m3/a)

massa (t/a) polttoaine raaka-aineet
(FIM)

polttoaine
(BTU/a)

sähkö
(kWh/a)

sähkö
(BTU/a)

 - hiili (t/a) polttoaineen S
(%)

 - öljy
(Bbls/a)
 - kaasu
(MMcf/a)

Tuotokset
 -varsinaiset massa (t/a) paperi

(t/a)
sähkö
(kWh/a)

sulfaattisellu
(t/a)

arvonlisäys
($)

sähkö (kWh)

 -haitakkeet BOD (t/a) BOD (t/a) SO2 (t/a) Q (m3/a) NOx (t/a) SO2 (t/a)
COD (t/a) SS (t/a) NOx (t/a) BOD (t/a) SOx (t/a)
SS (t/a) SO2 (t/a) CO2 (t/a) TSP (t/a)

hiukkaset
(t/a)

CO (t/a)

VOC (t/a)
Pb (kg/a)

Useimmissa DEAn ympäristönsuojelusovelluksissa käytettyjen muuttujien valin-
taa ei ole perusteltu ja valinta on näyttänyt perustuvan ennen kaikkea tietojen
saatavuuteen. Ympäristönsuojelunäkökohtien rajoittuminen vain tiettyyn osa-alu-
eeseen, esimerkiksi orgaanisten yhdisteiden päästöihin vesiin, ei myöskään taval-
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lisesti ilmene tutkimusten otsikoinneissa tai tavoitteissa eikä tulosten tarkas-
telussa. Sama ongelma tosin koskee myös DEAn muita sovellusalueita ja muita
tehokkuuden ja tuottavuuden mittausmenetelmillä tehtyjä tarkasteluja. Esi-
merkiksi Chung ja Färe (1995) arvioidessaan paperitehtaiden tuottavuutta ja Ha-
kuni (1994) sellutehtaiden tehokkuutta kuvaavat päästöjä pelkästään jäte-
vesipäästösuureilla, jotka nekin on varsinkin edellisessä valittu yksipuolisesti.
Kuitenkin tehtaat ovat joutuneet investoimaan kasvavassa määrin myös ilman-
suojeluun ja jätehuoltoon. Näitä kuvaavien muuttujien mukaanotto olisi toden-
näköisesti muuttanut lopputulosta. Toisaalta suurin osa DEAn ympäristönsuojelu-
sovelluksista on toistaiseksi keskittynyt menetelmäkehittelyyn, jolloin muuttujien
valintaa ei ole ehkä katsottu niin olennaiseksi.

Jos tavoitteena on ympäristönsuojelun tason arviointi, voisi olla hyödyllistä yh-
distää muut kuin päästöihin ja ympäristönsuojelun kannalta mielenkiintoisiin raa-
ka-aineisiin ja energiaan liittyvät panokset ja tuotokset niiden hintojen avulla.
Näin voidaan vähentää muuttujien määrää, mikä parantaa menetelmän erottelu-
kykyä ja selkiyttää tulosten tulkintaa. Jos halutaan tarkastella vain päästöjen
(päästöt ilmaan ja veteen sekä kiinteät jätteet) vähentämisen tehokkuutta voidaan
myös energian ja raaka-aineiden käyttö yhdistää kustannuksiin. Jos eri yksiköiden
kohtaamat panosten ja tuotosten hinnat ja hintasuhteet vaihtelevat, voi hintojen
käyttö panosten ja tuotosten yhdistämisessä muuttaa tehokkuuslukuja ja yksiköi-
den tehokkuusjärjestystä.

Useimmissa tutkimuksissa käytettiin sekä panoksia, jotka olivat luonnonvarojen
käyttöä kuvaavia ja siten ympäristönsuojelun kannalta kiinnostavia (raakapuu,
polttoaineet, sähkö), että eri kustannuksia (pääoma, työ) kuvaavia panoksia (taul-
ukko 2). Fären ym. (1996) tutkimusta lukuunottamatta tulosten tarkastelussa ei
kuitenkaan käsitellä eri panosten vaikutusta tehokkuus- ja tuottavuuslukujen
muotoutumiseen. Panoksittain ja tuotoksittain eriteltyjen tulosten puuttuessa ar-
tikkeleista on vaikea arvioida, mitä johtopäätöksiä näissä tapauksissa erityyp-
pisten panosten erittelystä voi tehdä. Toisaalta, jos panosten vaikutus ei ollut var-
sinaisesti kiinnostuksen kohteena, olisi voinut olla hyödyllistä yhdistää panokset
hintojen avulla yhteen ja lisätä päästöjä kuvaavia parametrejä niin, että päästöjen
vaikutuksista tehokkuuteen ja tuottavuuteen olisi saanut kattavamman kuvan.

DEA-menetelmä ei aseta rajoituksia sille, mitä kustannuksia ja kuinka jaoteltuna
otetaan mukaan. Kustannukset voidaan ottaa mukaan esimerkiksi kokonaiskustan-
nuksina, käyttö- ja investointikustannuksiksi jaoteltuna tai ne voidaan jakaa ym-
päristönsuojelukustannuksiin ja muihin kustannuksiin. Käytännössä muiden kuin
ulkoisiin päästöjen käsittelylaitteisiin liittyvien ympäristönsuojelukustannusten
määrittäminen on niin vaikeaa, että viimeksi mainittu jaottelu ei välttämättä ole
käytännössä mahdollinen. Kustannusten vaikutusta, esimerkiksi määritettäessä
parhaan käyttökelpoisen tekniikan kriteerit täyttäviä päästö- ja luonnonvarojen
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käyttötasoja, voitaisiin karkeasti arvioida määrittämällä ympäristönsuojelutehok-
kuusluvut ilman kustannusten huomioon ottamista ja kustannusten kanssa.

Jonkin panoksen tai tuotoksen jättäminen pois tarkastelusta tulisi perustella. Jos
arvioidaan jotakin osittaistehokkuutta tai -tuottavuutta joko tarkoituksella tai
käytännön pakosta (esim. oleellisista panoksista ja tuotoksista ei ole käytettävissä
tietoja), tulisi se ja tarkastelunäkökulma tuoda selkeästi esiin. Myös tulosten tul-
kinnassa tulee ottaa huomioon pois jätettyjen tekijöiden vaikutus. Muuttujien va-
linta edellyttää tutkimuskohteen hyvää tuntemusta, vaatimus joka sinänsä kohdis-
tuu kaikkiin tehokkuuden ja tuottavuuden arviointimenetelmiin. Tulosten tarkas-
telussa pitäisi ottaa huomioon  tutkimusaineiston luotettavuus ja mahdollisuuksi-
en mukaan myös testata tulosten herkkyyttä lähtöaineiston virheille.

Päästötietojen saatavuudessa ja luotettavuudessa on varsin suuria eroja eri mais-
sa. Eri maissa mitataan päästöjä osin eri suureilla ja samassakin maassa eri pääs-
tösuureista on eri pituisia aikasarjoja. Lisäksi samakaan päästösuure ei välttä-
mättä ole mitattu samalla tavalla eri aikoina ja eri maissa. Eri toimialoilla eri
päästösuureet ovat oleellisia. Suomessa, Ruotsissa ja eräissä muissa maissa kaikki
tehdaskohtaiset päästötiedot ovat julkisia, toisissa ne ovat salaisia tai vaikeasti
saatavissa ilman yritysten lupaa. Kemikaalien käytöstä ja päästöistä ei toistaiseksi
kerätä Suomessa yhtä systemaattisesti tietoa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa To-
xics Release Inventory -järjestelmässä. Tehdaskohtaiset energian ja raaka-ainei-
den käyttötiedot samoin kuin kustannustiedot eivät ole julkisia Suomessa niinkuin
eivät yleensä muissakaan maissa, ja ne ovat saatavissa käyttöön vain yritysten
luvalla.

Eri tekijöiden väliset painot ja tehokkuuslukujen sisältö

DEA-menetelmässä tarkasteltaville eri tekijöille ei tarvitse asettaa etukäteen kes-
kinäisiä painoja. Menetelmä laskee kaikki mahdolliset painot kullekin tekijälle ja
valitsee niistä yhdistelmän, joka on yksikön kannalta mahdollisimman edullinen.

DEA ei painoja laskiessaan tee arvottamista ympäristönsuojelun tai minkään
muunkaan tekijän kannalta. DEAn laskemat painot ovat keinotekoisia ja ne vaih-
televat saman aineiston eri yksiköillä. Painot muodostuvat DEAn pyrkiessä sijoit-
tamaan jokainen yksikkö niin lähelle tehokkuusrintamaa kuin mahdollista. Toisin
sanoen DEAa voi käyttää aineiston järjestämiseen ja ongelman hahmottamiseen,
mutta ei ratkaisemaan, mikä on ympäristön kannalta oleellista.

Tehokkuusluvut ovat sidoksissa tarkasteltavaan havaintojoukkoon. Eri havainto-
joukoilla, vaikka vain osa yksiköistä olisi vaihtunut, tai eri muuttujilla, esimer-
kiksi jos joitain muuttujia on yhdistetty hinnoilla yhdeksi, saatuja tehokkuus- ja
tuottavuuslukuja ei ole mielekästä verrata suoraan. Samallakaan havaintojoukolla
ja samoilla muuttujilla eri vuosina yksikölle laskettuja tehokkuuslukuja ei voi
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suoraan verrata keskenään, koska paitsi yksikön tehokkuus on voinut muuttua
myös koko tehokkuusrintama on voinut siirtyä. Pelkät tehokkuus- ja tuottavuuslu-
vut kuvaavat vain havaintojoukon yksiköiden keskinäistä järjestystä. Tehokkuu-
den ja tuottavuuden muutoksia voidaan selvittää esimerkiksi Malmquist-indeksin
avulla.

DEAn hyvä puoli on, että sen avulla voi arvioida jokaisen panoksen ja tuotoksen
osuutta yksikön tehottomuuteen ja tehokkuuteen. Tällä ominaisuudella voisi olla
ympäristönsuojelupuolella käyttöä tarkasteltaessa eri vaihtoehtojen eroja ja py-
rittäessä tunnistamaan kohdat, joissa tehostaminen on mahdollista. Luvussa 4.2
läpi käytyjen artikkelien pohjalta tätä ominaisuutta on vaikea arvioida. Missään
niistä ei esitellä mikä on eri panoksien ja tuotosten osuus yksikkökohtaisten te-
hokkuuslukujen määräytymisestä.

Eri tekijöiden vaikutusta tehokkuuslukuihin voi arvioida myös erilaisilla ekono-
metrisillä menetelmillä. Kohdassa 4.2 käsitellyistä artikkeleista Brännlund ym.
(1995) käyttivät regressioanalyysia selvittämään oliko tehtaan koon tai massan
valmistusmenetelmän vaikutus liikevoittoon merkittävä. Samassa tutkimuksessa
käytettiin likelihood ratio -testiä arvioimaa oliko päästörajojen taloudellinen ra-
situstaso merkittävästi erilainen eri kokoisilla ja eri prosessia käyttävillä tehtailla.

Eri panosten ja tuotosten osuuden tarkastelu yksikön tehottomuudessa tai tehok-
kuudessa on tärkeää myös virhetulkintojen välttämiseksi. Erityisen ongelmallisia
ovat panos-tuotosrakenteeltaan poikkeavat outlier-yksiköt, jotka sijoittuvat tehok-
kuusrintamaan jo pelkästään poikkeavuutensa vuoksi. Toisaalta nämä yksiköt
voivat olla myös tosiasiallisesti tehokkaita, joten niitä ei tule poistaa ilman paina-
via syitä. Yksikkö voi tulla tehokkaaksi myös vain yhden muuttujan perusteella.
Outlier-ongelmasta on esimerkkejä Fären ym. (1996) artikkelissa.

Ympäristönsuojelussa on tärkeää, että päästöjen vähentämisessä saavutetaan ym-
päristönsuojelun kokonaisuuden kannalta hyvä lopputulos. Tällöin vain harvoin
tilannetta voidaan pitää hyvänä, jos yksi päästöparametri on saatu hyvin alhaiselle
tasolle muiden päästöjen ja luonnonvarojen käytön jäädessä suuriksi tai keskin-
kertaisiksi. Tämän vuoksi yksikön lukeutuminen tehokkaaksi yhden päästöpa-
rametrin perusteella ei ole toivottavaa. Tämä voidaan estää asettamalla painoille
ylä- ja/tai alaraja. Rajoja asetettaessa voisi käyttää hyväksi esimerkiksi päästö-
normeja tai luparajoja tai vastaavia viranomaisten asettamia suurimpien sallit-
tujen päästöjen määriä. Yhdessäkään kohdassa 4 läpikäydyistä artikkelissa ei käy-
tetty painojen rajoittamista.

Tarkastelusuunta
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Tytecan (1997) tutkimus osoittaa selvästi, että valittu tehokkuuden tarkaste-
lusuunta ja se, mitkä muuttujat pidetään vakiona, vaikuttavat oleellisesti tehok-
kuuslukujen arvoon ja eri muuttujien osuuteen tehottomuudessa. Tämä ominai-
suus tekee DEA menetelmästä joustavan ja monikäyttöisen. Tarkastelusuunnan
valinta riippuu kysymyksenasettelusta. Johtopäätöksiä tehtäessä tulee ottaa huo-
mioon pyrittiinkö arvioimaan, kuinka paljon enemmän varsinaisia tuotteita voisi
tuottaa panosten ja päästöjen pysyessä entisellä tasolla vai kuinka paljon pienem-
mällä panos- ja päästömäärällä sama tuotos olisi ollut saatavissa aikaan vai onko
kysymyksenasettelu joku muu. Eri mallit valottavat tarkasteltavaa asiaa eri puo-
lilta ja voi olla hyödyllistä tarkastella tehokkuuslukujen muodostumista useilla
malleilla.

Panossuuntainen tarkastelu olettaa, että päästöjen vaikutus resurssien käyttöön on
neutraali, toisin sanoen, että kukin päästö vaikuttaa kaikkien panoksien käyttöön
samalla tavalla. Tämä oletus voi olla käytännössä epärealistinen. Tuotossuuntai-
nen tarkastelu olettaa taas kaikkien tuotosten, niin varsinaisten kuin päästöjenkin,
vähenevän tai lisääntyvän samassa suhteessa. Tämä oletus on vieläkin hanka-
lampi ja tuotossuuntaista DEAa voisi mahdollisesti soveltaa ympäristönsuojelu-
tarkasteluihin lähinnä silloin, kun halutaan selvittää tietyn raaka-aineen tai ener-
gian käytön tehostamismahdollisuuksia kiinnittämättä erityistä huomiota päästö-
tasoihin ja niiden muutoksiin. Suunnatun tuotosetäisyysfunktion ideana on vähen-
tää päästöjä ja lisätä varsinaisia tuotoksia mahdollisimman paljon kunnes saavute-
taan tehokkuusrintama. Suunnattuja etäisyysfunktioita on ympäristönsuoje-
lusovelluksissa käyttäneet Chung ja Färe (1995) ja Suomessa niiden soveltamista
päästöt huomioon ottavaan tuottavuuden tarkasteluun kokeillaan meneillään ole-
vassa lisensiaattityössä (Kemppi, 1996).

Skaalatuotto-oletus

Skaalatehottomuuden vaikutusta tehokkuuslukuihin voi selvittää laskemalla te-
hokkuusluvut sekä vakio- että muuttuvilla skaalatuotoilla. Sekä Yaisawarng ja
Klein (1994) että Hakuni (1994) totesivat, että skaalatehottomuuden vaikutus ko-
konaistehottomuuteen oli varsin vähäinen. Niistä yksiköistä, jotka ovat skaalate-
hottomia, voi analysoida ovatko ne kasvavien vai vähenevien skaalatuottojen
alueella (esim. Kittelsen ja Försund, 1992).

Käytettäessä muuttuvien skaalatuottojen oletusta keskimääräiset tehokkuusluvut
yleensä kasvavat ja erityisesti pienimpien ja suurimpien yksiköiden tehokkuuslu-
vut nousevat. Pienimmät ja suurimmat yksiköt voidaan arvioida tehokkaiksi vain
siksi, ettei niillä ole vertailukohtaa muuttuvien skaalatuottojen tehokkuusrinta-
malla (vrt. kuva 1). Jos ei olla erityisesti kiinnostuneita skaalatehokkuudesta, on
yleensä parempi käyttää vakioskaalatuotto-oletusta.
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6 Johtopäätökset

DEA soveltuu tilanteisiin, joissa on käsiteltävä yhtäaikaa useita yhteismitattomia
panoksia ja tuotoksia. DEA etsii havaintojoukosta parhaat yksiköt, jotka muo-
dostavat tehokkuusrintaman (best practise frontier). Muita, jonkin muuttujan
suhteen tehottomia yksiköitä verrataan tämän tehokkuusrintaman siihen osaan,
joka parhaiten vastaa kunkin tehottoman yksikön panos-tuotosrakennetta. Mene-
telmällä voidaan arvioida, kuinka merkittäviä tarkastelujoukon tehokkuus- ja tuot-
tavuuserot ovat. DEAa voi myös käyttää apuvälineenä selvitettäessä, mistä teki-
jöistä yksikön tehottomuus tai erot toiminnassa johtuvat ja kuinka toimintaa voi-
daan tehostaa.

DEA-menetelmän hyvänä puolena on, että tehottoman yksikön vertailukohtana
oleva tehokkuusrintama muodostuu olemassa olevista ja siten todistettavasti mah-
dollisista yksiköistä, ja että tehottomia verrataan samankaltaisiin yksiköihin, jol-
loin tehostamismahdollisuudet useimmiten ovat realistisempia kuin verrattaessa
yleiseen keskiarvoon. Heikkona puolena on, että kaikki havaintojoukon yksiköt
voivat tosiasiassa olla tehottomia. Jos käytettävissä on tavoite- tai ideaaliarvoja
toiminnoille, voidaan tehokkuusrintama muodostaa niistä ja verrata olemassa ole-
via yksiköitä tähän keinotekoiseen rintamaan.

DEAlla vertailtavien yksiköiden tulee käyttää samantyyppisiä panoksia saman-
tyyppisten tuotosten tekemiseen. Jos tarkastelunäkökulma on riittävän rajattu,
esim. energiankäytön tai jonkin raaka-aineen käytön tehokkuus tai päästöjen mää-
rä suhteessa esim. jonkin raaka-aineen käyttöön tai arvonlisäykseen, voi muita
panoksia ja tuotoksia "samankaltaistaa" hintoja käyttämällä. Tällöin DEAa voisi
käyttää myös esimerkiksi eri toimialojen vertaamiseen.

DEA soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa verrattavia yksiköitä on paljon. Ha-
vaintoyksiköitä tulee olla riittävän paljon verrattuna tarkasteltavien tuotosten ja
panosten määrään, jotta menetelmän erottelukyky säilyy. Erottelukykyä lisää, jos
panosten ja/tai tuotosten painoille pystytään asettamaan ala- ja/tai yläraja. Ra-
joitusten asettamiselle ja niiden lukuarvoille tulee luonnollisesti olla hyvät pe-
rustelut, etteivät tulokset vääristy. Tarkasteltavien panosten ja tuotosten määrää
voidaan vähentää yhdistämällä tarkastelunäkökulman kannalta vähemmän mie-
lenkiintoiset panokset ja tuotokset esimerkiksi hintojen avulla yhteen.

DEA-menetelmä on varsin joustava: mallia voidaan helposti muunnella tarkaste-
lemaan asiaa eri näkökulmasta. Käytettävä malli on valittava niin, että se vastaa
kysymyksenasettelua. Tuloksia tulkittaessa tulee tuntea ja ottaa huomioon mene-
telmän perusrakenne ja rajoitukset sekä valitun mallin erityispiirteet. Verrattuna
parametrisiin tuotanto- ja kustannusfunktioihin tai etäisyysfunktioiden ekonomet-
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risiin ratkaisuihin DEA-menetelmän etuna on, ettei se edellytä panosten ja tuo-
tosten välisen yhteyden kuvaamista jonkin tietyn matemaattisen funktion avulla.

DEAn heikkoutena voidaan pitää sitä, ettei se erota satunnaista virhetermiä tehot-
tomuudesta. Menetelmä on herkkä sekä muuttujavalinnoille että aineistossa ole-
ville mittausvirheille. Tämän vuoksi tutkittava aineisto ja sen luotettavuus on tun-
nettava hyvin. Myös tulosten tulkinta ja johtopäätösten teko edellyttävät tutki-
muskohteen hyvää tuntemusta. Toisaalta nämä vaatimukset koskevat kaikkia
analyysimenetelmiä. Tilastollisen käsittelyn liittämistä DEAan on kehitetty viime
aikoina.

DEA soveltuu käytettäväksi paitsi haluttaessa täydentää perinteisiä tehokkuus- ja
tuottavuustarkasteluja kattamaan päästöjen vähentämisestä aiheutuvat hyödyt
myös selvittämään yksikköjen ympäristönsuojelun tasoa. DEA voisi soveltua hy-
vin ympäristönsuojelun kannalta parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden
(BAT) arviointiin. Kustannusten ottaminen huomioon luonnonvarojen käytön ja
päästöjen rinnalla, mikä on oleellista ratkaisujen käyttökelpoisuuden arvioinnissa,
ei ole teknisesti vaikeaa DEAlla. Myös päästöjen sääntelyjärjestelmien vaikutus-
ten arviointi DEAlla vaikuttaa mielenkiintoiselta. DEA sopii kaiken kaikkeaan
välineeksi, jonka avulla yhteismitatonta ja laajaa toimintojen ympäristönsuoje-
luun liittyvää materiaalia voidaan järjestellä analysoinnin ja johtopäätösten teke-
misen tueksi.
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