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Tiivistelmä: Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää sovellettavissa olevia 
tuottavuusmittareita yliopistoille. Keskeisiä kriteereitä ovat mittarien riittävä lä-
pinäkyvyys, joustavuus erilaisten päätöskriteereiden suhteen ja sopeutuvuus niin 
kooltaan, yksikköjen lukumäärältään kuin tuotoksiltaankin erilaisille koulu-
tusaloille. Edellytämme myös, että mittarit ovat kohtuudella laskettavissa nykyi-
sistä tietokannoista. Esitämme keskusteltavaksi ja jatkokehitettäviksi viittä eri 
indeksiä yliopistojen tuottavuuden mittaamiseksi. Yhdistetyssä tuottavuusmitta-
rissa tuotoksina olisivat perusopintojen opintopisteet, jatkotutkinnot ja laatukor-
jattu tutkimusten määrä käyttäen tutkimuksessa kehitettyjä optimi-indeksejä. 
Täydellisempää laatukorjattua tuottavuusmittaria varten täytyy mallittaa erikseen 
opiskelijoiden lähtötason ja tutkintojen suoritustason riippuvuudet. Läpäisyin-
deksi kuvaa opiskelijoiden valmistumisaikoja koulutusaloittain. Arvotehokkuus-
mittarilla voidaan tuottaa yliopistoille selkeät päättäjän määrittelemä tehokkuu-
den vertailukohdat pidemmällä aikavälillä. Yliopistotuotannon mittakaavaetuja 
tulisi selvittää parametrisilla tehokkuusmalleilla. 

Asiasanat: Yliopistot, Koulutusala, Tuottavuus, Tehokkuus 

Abstract: This paper aims to develop a practical set of measures of performance 
for the Finnish universities. The measures should be transparent and flexible 
enough to adjust on different criteria and be suitable for different size and num-
ber of units and indicators used. We also presume that measures can be compiled 
with reasonable efforts using currently available data bases. We suggest five dif-
ferent measures to be further developed for the operational use. The aggregate 
productivity measure should use study points, graduate degrees and quality ad-
justed publications as the output indicators with developed optimal index formu-
las. Quality adjustments in publications should be created by study field specific 
boards. A more profound quality adjusted aggregate productivity index takes ac-
count also the relation between entry and degree levels of the students. The gra-
duation index describes units’ performance in producing degrees. To give a 
broader perspective on performance, we suggest the use of value efficiency to 
give universities a clear yardstick of principals’ view. Also the existence of pro-
ductivity gains through economies of scale and scope should be studied using 
parametric efficiency models. 

Key words: Universities, Study Fields, Productivity, Efficiency 



Esipuhe

Tämä raportti ”Mitattavissa oleva tuottavuus Suomen yliopistoissa” perustuu 
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksien (VATT) ja Opetusministeriön sopi-
mukseen, jossa VATT laatii esiselvityksen yliopistojen tuottavuuden mittauksen 
kansallisesta ja kansainvälisestä tutkimuksesta ja selvittää miten yliopistojen 
tuottavuutta voitaisiin Suomessa mitata.

Olemme pyrkineet keskustelemaan annetun ajan puitteissa mahdollisimman laa-
jasti erilaisista ongelmista joita tuottavuuden mittaukseen yliopistomaailmassa 
liittyy. Sen lisäksi käymme erityisesti luvussa 3 läpi tuottavuusmittausta suhteel-
lisen yksityiskohtaisesti. Asiasta kiinnostunut lukija löytää toivottavasti vastaus-
ten lisäksi myös jatkotyöstettäviä ideoita. Keskeiset ajatukset ja johtopäätökset 
on pitkin tekstiä pyritty kokoamaan tekstikehyksiin, siten että kiireisempikin lu-
kija pystyy hahmottamaan kokoamamme juonen.  

Raportissa käytetään KOTA-aineistosta kerättyjä lukuja esimerkkilaskelmien 
tekemiseen, mutta niiden ei ole tarkoitus esittää vakavasti otettavia vertailuja yli-
opistojen välillä. Tarkoituksena on havainnollistaa erilaisia tuottavuuden lasken-
takaavoja ja niiden vaikutuksia laskettuun tuottavuuteen. Raportin johto-
päätöksinä esitetään erillisiä selvitys- tai tutkimusprojekteja joilla voidaan tuottaa 
laajempi näkemys yliopistolaitoksen tuottavuuseroihin ja tuottavuuskehitykseen. 
Toivomme, että ne toimivat pohjana rakentavalle keskustelulle käyttökelpoisista 
mittareista yliopistojen tuottavuuteen. 

Projekti käynnistettiin 9.1.2006 työpajalla ”Higher Education Workshop” 
VATT:ssa. Työpajan alustajiksi ja kommentaattoreiksi kutsuttiin professori Ge-
raint Johnes (Lancaster University Management School) ja professori Jean-
Jacques Paul (Université de Bourgogne/IREDU). Lisäksi tapaamiseen osallistui 
tutkijoita VATT:sta, opetusministeriöstä ja Higher Education Groupista (HEG) 
Tampereen yliopistosta. Raportin on laatinut erikoistutkija Tarmo Räty (VATT) 
yhdessä tutkija Jussi Kivistön (HEG) kanssa siten, että luvut 1 ja 2 ovat kirjoitta-
jien yhteistyötä, muutoin raportti on pääosin Tarmo Rädyn laatima.

Olemme kiitollisia lukuisista kommenteista ja ideoista joita olemme saneet kol-
legoiltamme, tapaamiltamme yliopistojen edustajilta ja toimeksiantajalta. Raport-
ti sinänsä, johtopäätökset ja tekemämme esitykset ovat kuitenkin edellä maini-
tulla tavalla meidän omalla vastuullamme. 

Tarmo Räty  Jussi Kivistö 



Yhteenveto

Suomessa on 21 yliopistoa joissa opiskelee noin 175 000 opiskelijaa. Uusien 
opiskelijoiden määrä on noin 20 000 vuodessa. Tutkintoja tuotettiin vuonna 2004 
yhteensä 14 000. Tutkimus- ja opetushenkilökuntaa on noin 15 000. Keskeinen 
tietolähde yliopistosektorin toiminnasta on KOTA-tietokanta. Siihen kerätään 
tietoja yliopistojen opintosuoritusrekistereistä, yliopistojen kirjanpidosta ja työ-
voimahallinnosta. Tietokannan keskeisin luokitteluperusta on koulutusala ja seit-
semän tulosaluetta, eli tuotosta. 

Tämän esitutkimusprojektin tavoitteeksi asetettiin kehittää sovellettavissa olevia 
tuottavuusmittareita yliopistoille. Mittareiden tulisi olla riittävän läpinäkyviä niin 
ohjattavien kuin ohjaajienkin näkökulmasta, riittävän joustavia käyttämään eri-
laisia päätöskriteereitä eri koulutusaloilla ja samalla sopeutumaan eri koulu-
tusaloille jotka ovat hyvin erilaisia kooltaan, yksikköjen lukumäärältään ja 
tuotoksiltaan. 

Keskustelu erilaisista tuotos- ja panosindikaattoreista on ollut vilkasta, mutta täs-
sä selvityksessä näkökulma on aikaisempaan nähden hieman erilainen. Tunnus-
tamme indikaattorivalintojen tärkeyden, mutta osoitamme myös että tuottavuus 
voidaan laskea hyvin monella tavalla. Laskentakaavan valinnalla on vähintään 
yhtä suuri merkitys kuin indikaattoreilla, mutta parhaassa tapauksessa laskenta-
kaavalla voidaan pienentää huonosti valittujen indikaattoreiden vaikutusta tuotta-
vuuteen. Tässä selvityksessä kehitetyt optimi-indeksit on suunniteltu tätä varten. 
Lähestymistavasta johtuen käytämme pääsääntöisesti vain kahta käsitettä: tuotta-
vuus ja tehokkuus. Sellaiset käsitteet kuin tuloksellisuus, vaikuttavuus ja talou-
dellisuus ovat tuottavuuden tason tai suhteellisen tuottavuuden (tehokkuuden) 
mittareita, nimitykset vaihtuvat käytettävien indikaattoreiden mukaisesti.

Kahdessa viimeisimmässä yliopistojen tuottavuutta käsittelevässä tutkimuksessa 
on käytetty tuloksellisuusmittareita. Annetun määritelmän mukaan tuloksellisuus 
tarkoittaa tuotososuuden ja panososuuden osamäärää. Neittaanmäki ym. (2005) 
ehdottivat tuloksellisuusmittarin laskemista ensin koulutusalan sisällä siten, että 
yksikön osuus koulutusalan tuotoksista jaetaan osuudella resursseista ja aggre-
goidaan nämä jokaiselle yksikölle tuloksellisuusluvuksi käyttämällä koko koulu-
tusalan keskimääräisiä tuotosten kustannusosuuksia. Kutsumme tätä menetelmää 
raportissa Jyväskylä-indeksiksi. Osoitamme raportissa, että Jyväskylä-indeksi on 
tuottavuuden tason mittari, joka saadaan myös laskemalla yksikön tuotosten arvo 
koulutusalan keskimääräisillä hinnoilla ja jakamalle se yksikön toteutuneilla kus-
tannuksilla.

Koska keskimääräiset hinnat eivät välttämättä anna tasapuolista kuvaa eri tuotos-
ten arvoista eri yksiköissä, olemme kehittäneet kaksi vaihtoehtoista mittaria: op-
timiyksikköindeksin ja optimikoulutusalaindeksin. Optimiyksikköindeksi sallii 



tuotosten hintojen, tai hintasuhteiden, vaihdella yksiköittäin ennalta annetuissa 
rajoissa. Optimikoulutusalaindeksi sallii myös hintojen poikkeamisen keskimää-
räisistä, mutta määrittää kaikille yksiköille yhteisen hinnan joka maksimoi koulu-
tusalan yhteenlasketun tuottavuuden. Molemmat indeksit, samoin kuin 
Jyväskylä-indeksi lasketaan siten, että käytetyillä tuotosten hinnoilla koko koulu-
tusalan tuotosten arvo on aina yhtä suuri kuin toteutuneet kustannukset.

Tutkintojen määriin on kirjanpidollisesti vaikea kohdistaa niihin käytettyjä rahal-
lisia resursseja. Tutkinnoilla on kuitenkin suuri yhteiskunnallinen arvo ja yksi 
perusongelma yliopistojen kannalta on opintojen keskeyttäminen ja opintoaiko-
jen venyminen. Raportissa kehitetty läpäisyindeksi mittaa yliopistojen suoriutu-
mista tutkintotehtävästään, eli koulutusalan opiskelijoiden valmistumista 
asetetussa ajassa. Mittari on vertailukelpoinen eri koulutusalojen kesken siten, 
että läpäisyindeksistä voidaan laskea kullekin yliopistolle vertailuluku. Tulokset 
voidaan tulkita joko tuottavuuden tasoina, tehokkuuksina tai tuottavuuden kehi-
tyksenä.

Tutkimuksen lopuksi esitämme keskusteltavaksi ja jatkokehitettäviksi viittä eri 
indeksiä yliopistojen tuottavuuden mittaamiseksi. Mittareissa voidaan käyttää 
laatukorjattuja muuttujia. Niistä keskeisin on laatukorjattu tutkimuksen määrä 
kuvaava mittari. Laatukorjauksessa on kyse mukaan laskettavista tutkimustyön 
indikaattoreista ja niiden painotuksesta tutkimustyön aggregaattia laskettaessa. 
Painotuksen laskemiseksi ei ole olemassa yksiselitteistä laskentasääntöä, vaan 
määrä ja laatuindikaattoreita koskevat valinnat on tehtävä koulutusalojen itsensä 
toimesta, esimerkiksi asiantuntijaraadeissa. Haluttaessa painotukset voidaan laa-
tia AHP-menetelmällä. Jos laatukorjatut indeksit lasketaan optimi-indekseillä tai 
DEA:lla, laatukorjausten ei tarvitse olla täysin ”oikeita” jokaisen yksikön kannal-
ta. Optimointiproseduurissa tuottavuutta heikentävä mittari saa aina suhteellisesti 
pienemmän painon, pienentäen kielteisen mittausvirheen vaikutusta.   

Yhdistetyssä tuottavuusmittarissa käytetään joko optimiyksikkö- tai optimikoulu-
tusalaindeksiä. Sen tuotoksina olisivat perusopintojen opintopisteet, jatkotutkin-
not ja laatukorjattu tutkimusten määrä. Tutkimuksen laatukorjaus tuotetaan kuten 
edellä. Koska tutkintoihin ei voida kohdistaa niihin käytettyjä resursseja, perus-
opetuksen tuotosta voidaan paremmin kuvata opintopisteillä. Nykyisin KOTA-
tietokantaan kirjataan opintopisteet opiskelijan ensisijaisen tutkinnon mukaiselle 
koulutusalalle. Menettely ei vastaa koulutusalojen välistä resurssijakoa, sillä si-
vuaineopiskelijoiden suoritukset kirjautuvat osin muille aloille. Yhdistetyn mitta-
rin laatua voidaan olennaisesti parantaa keräämällä opiskelijan opintopistetiedot 
suoritukset myöntäneen koulutusalan mukaisella jaottelulla. Jatko-opintojen mää-
rää kuvataan edelleen tutkinnoilla, vaikka siihen liittyy selviä puutteita.

Täydellisempää laatukorjattua tuottavuusmittaria varten täytyy mallittaa erik-
seen opiskelijoiden lähtötason ja tutkintojen suoritustason riippuvuudet. Mallin-



nus ja tarvittavan koulutusaloittaisen tietokannan kehitys vaatii itsenäisen tutki-
musprojektinsa, joka sopii osaksi akateemista väitöskirjaa. 

Läpäisyindeksi vaatii kalibrointia laskennassa käytettävien vuosien ja niiden pai-
nojen suhteen. Esimerkkilaskennassa käytettiin vain 3-7 vuodessa valmistuneita, 
mutta ne voivat hyvinkin vaihdella koulutusalojen välillä. Lisäksi on harkittava 
lyhyemmän, esimerkiksi ¼ vuosi tarkkuuden tai tutkinnon myöntämisajankohdan 
sijaan tutkintoon oikeuttavan opintosuoritusmäärän käyttämistä opiskeluajan mit-
tarina. Tiedonkeräyksen kannalta suurin akuutti ongelma on kuitenkin yliopisto-
jen välillä siirtyvät opintosuoritukset, jotka helposti vääristävät opiskeluaikoja. 
Tarvittavat tiedot ovat mukana KOTA-tiedonkeruussa, mutta niiden luotettavuus 
on heikko.

Kolme edellä mainittua mittaria soveltuvat vuosittaiseen tuottavuusmuutosten 
seurantaan. Seuraavat kaksi mittaria antavat laajemman kuvan tuottavuudesta ja 
soveltuvat pidemmän aikavälin tarkasteluun.

Yliopistojen keskinäinen vertailu arvotehokkuusmenetelmällä mahdollistaa tuot-
tavuusvertailut päättäjän määrittelemää parhaana saavutettavissa olevaan tilaan. 
Menetelmä rakentuu DEA:n määrittelemiin tehokkaisiin yksikköihin ja niistä 
tehtävään tietokoneavusteiseen valintaan. Arvotehokkuudessa lasketaan ensin 
tuotoskohtaiset tehokkuusluvut koulutusalan sisällä. Ne aggregoidaan yliopiston 
tasolle kustannusosuuksilla. Päättäjän tehtäväksi jää määrittää painotus eri tuo-
tosten välillä. Ratkaisumahdollisuuksia kuitenkin sitoo havaittu kriteerien välinen 
korvattavuus yliopistotasolla. Jokainen voitettu prosentti yhdessä tuotoksessa 
merkitsee vastaavaa säästöä kyseisessä tuotteessa, mutta maksaa vastaavasti toi-
sissa. Varsinaiset tehokkuusluvut lasketaan radiaalisina suhteessa päättäjän mää-
rittämän parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan, mutta niiden lisäksi yliopistot 
voivat verrata omaa tilannettaan optimaaliseen tuotoskohtaisesti.

Yliopistotuotannon mittakaavaetuja voidaan selvittää parametrisilla tehokkuus-
malleilla. Selvitys on tehtävä laajemmalla, ainakin 5 vuoden paneeliaineistolla 
käyttäen kustannuksia, tuotosten yksikköhintoja ja tuotosmääriä. Mallia voidaan 
käyttää myös tehokkuuserojen arviointiin, mutta verrattuna edellä esitettyihin 
deterministisiin mittareihin, niistä voidaan laskea tuotannon skaalaetujen lisäksi 
eri tuotosten yhteistuotannosta koituvia etuja.   
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1 Johdanto

Yliopistojen tuottavuudella tarkoitetaan yliopistojen tuottamien tuotosten ja sen 
käyttämien panosten välistä suhdetta. Se lasketaan jakamalla tuotosten määrä 
panosten määrällä. Tuottavuus nousee, kun annettu tuotos tuotetaan pienemmällä 
määrällä panoksia, tai kun tuotoksen määrä kasvaa annetulla määrällä panoksia. 
Sellaiset tuottavuudesta usein erillisiksi mielletyt käsitteet kuin taloudellisuus, 
tuloksellisuus, ja vaikuttavuus ovat teknisesti katsoen tuottavuusmittareita; ne 
eroavat toisistaan, ja tuottavuudesta, vain sen suhteen mitä muuttujia kulloinkin 
tuotoksina ja panoksina käytetään. Myös valtionhallinnon tuottavuusohjelmassa
tuottavuus käsitetään ”laajassa mielessä, jolloin sen piiriin kuuluvat lisäksi te-
hokkuus ja taloudellisuus” (Opetusministeriö 2005b, s. 8).  

Esimerkiksi vaikuttavuus on vain tuottavuusmitta, jossa tuotoksina on yliopisto-
jen välittömien tuotosten sijaan näiden ajatellut vaikutukset joko ihmisille tai yh-
teiskuntaan yleensä.

Yksittäiset tutkijat, tutkimusryhmät ja tutkimuslaitokset ovat julkaisseet omia 
ehdotuksia yliopistojen tuottavuusvertailuksi1. Niiden on väitetty, tai ainakin toi-
vottu, antavan tasapuolisen kuvan eri oppiaineiden ja yksittäisten yliopistojen 
toiminnasta. Tuottavuuden arviointi yliopistomaailmalle tyypillisessä usean eri-
tyyppisen tuotoksen ympäristössä on kuitenkin ongelmallista, sillä tuotosten 
merkitys ja laatu vaihtelevat oppiaineiden ja yliopistojen välillä. Näin tuotta-
vuusarvioinneissa joudutaan välttämättä joko valitsemaan tietty näkökulma tai 
esittämään joukko mahdollisesti ristiriitaisiakin mittareita tuottavuudesta. Tässä 
tilanteessa käytettävien mittareiden läpinäkyvyys on niin arviointiperustan kuin 
laskentatavankin osalta keskeinen uskottavuuden perusta. Tietääksemme yksi-
kään tutkimus ei ole onnistunut tätä ongelmaa kattavasti ratkaisemaan.  

Ensisijaisena tavoitteenamme on esittää kattavasti ne yliopistojen tuottavuuden 
mittausperiaatteet, joista erilaisia mittareita voidaan johtaa. Esitämme myös jou-
kon näillä periaatteilla rakennettuja mittareita, jotka voidaan joko nykyisistä re-
kistereistä sellaisenaan tai tiedonkeruuta laajentamalla rakentaa. Mikäli 
mahdollista, jokaisen mittarin osalta esitämme koelaskelmia, mutta laajempi ko-
ko yliopistolaitoksen kattava analyysi jää myöhemmin toteutettavaksi.

                                             
1  Lilja & Pohjola 1993, Pohjola 1995, Mäkilä 1995, Räty 1998, 2002, Korhonen ym. 2001, Kivinen & 
Hedman 2004, Neittaanmäki ym. 2005, Johnes 2005a ja 2005b, Stevens 2005 ja 2006, The Times Higher 
Education 2005, Liu & Cheng 2005. 

Tässä esitutkimuksessa käytämme pääsääntöisesti kahta käsitettä kuvaamaan 
kaikkia mahdollisia tapoja laskea tuotosten ja panosten välinen suhde, tuotta-
vuus ja tehokkuus, näistäkin tehokkuudella tarkoitetaan havaitun tuottavuu-
den tason suhdetta johonkin referenssitasoon, yleensä maksimiin. 



2 Johdanto

1.1 Lähtökohdat tuottavuusmittareiden rakentamiselle 

Deterministinen vai parametrinen mittaus 

Kaikki tuottavuusmittarit voidaan laskea uusklassisen taloustieteen mukaiseen 
tuotantofunktion avulla. Siinä tuotosmäärä y riippuu käytetyistä panoksista x jon-
kin funktion f(x) välityksellä. Tarkkaan ottaen tuotantofunktion oletetaan kuvaa-
van maksimaalista tuotosta, joka jollakin panosmäärällä on saavutettavissa, eli  

Tuotantofunktio: max ( )y y y f x .

Jos yksikkö ei tuota maksimaalista määrää tuotoksia annetuilla panoksilla, myös 
sen tuottavuus alittaa maksimaalisen, sitä sanotaan tehottomaksi. Tuotantofunkti-
on osoittaman maksimin tuottavia yksiköitä sanotaan täysin tehokkaiksi. On ole-
massa kaksi tapaa estimoida tuotantofunktio, deterministinen ja parametrinen.

Menetelmä on yksinkertainen. Funktion f(x) parametrista muotoa ei tarvitse mää-
ritellä; yleensä riittää muutama säännöllisyys-oletus funktiomuodosta, esimerkik-
si skaalatuottojen vakioisuus tai funktion konkaavisuus ja mittauksen orientaatio 
(tuottavuuden lisäys panoksia säästämällä tai tuotoksia lisäämällä). Oletukset 
eivät ole aina täysin harmittomia, niitä käsitellään tarkemmin luvussa 3. 

Tehokkuutta mitataan poikkeamana maksimituotoksesta, tämä edellyttää yleensä 
kahta virhetermiä regressiomallissa. Ensimmäinen virhetermi kuvaa perinteiseen 
tapaan otoksen satunnaisvaihtelua (esimerkiksi vaihtelua opiskelijoiden motivaa-
tiossa), mutta toinen virhetermi rajoitetaan positiiviseksi siten että se kuvaa tehot-
tomuudesta syntyviä poikkeamia maksimituotoksesta. Estimointiprosessi on 
suhteellisen vaativa ja tulokset herkkiä sekä käytetylle funktiomuodolle, että vir-
hetermeistä tehtäville jakaumaoletuksille. Myös tuotosten suuri määrä aiheuttaa 
ongelmia. Regressiomallilla on kuitenkin hyvä intuitiivinen lähtökohta, se spesi-
fioi tarkkaan minkälainen tuotantoprosessi panosten ja tuotosten välillä on ja liit-
tää siihen tehokkuuden mittarin. Se myös kontrolloi satunnaisvaihtelun 
vaikutusta tehokkuuteen, toisin kuin deterministinen lähestymistapa, jossa mah-
dollinen satunnaisvaihtelu näkyy usein suoraan tuottavuusmuutoksina. 

Panokset ja tuotokset vaikuttavat suoraan tuottavuuteen riippumatta mittaustavas-
ta. Näiden lisäksi on olemassa vielä kolmas ryhmä muuttujia, jotka on otettava 

Deterministisessä estimoinnissa määritellään tuotos-panos suhteet (tuottavuu-
det) suoraan havainnoista ja kaikkein tuottavimmat yksiköt kullakin panos-
käytön tasolla määrittävät tuotantofunktion pinnan (maksimituotokset). 

Parametrisessa lähestymistavassa estimoidaan jokin regressiomalli tuotanto-
funktiosta.
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huomioon tuottavuutta mitattaessa, ns. taustamuuttujat jotka eivät välittömästi 
osallistu tuotantoprosessiin. Usein kyse on selkeästi laatutekijöistä, kuten tutkin-
tojen suoritustasosta, mutta taustamuuttuja saattaa kuvata yliopiston toiminta-
edellytyksiä, kuten yksikköjen alueellista hajanaisuutta, sijaintialueen tyypillises-
ti korkeampaa vuokra- tai palkkatasoa tai vaikka historiallisista syistä erilaista 
henkilökuntarakennetta. Mahdollisuudet huomioida taustamuuttujia tuottavuus-
mittauksessa poikkeavat sen mukaan käytetäänkö determinististä vai parametrista 
lähestymistapaa. Deterministisessä mallissa tuotos-panos suhteet täytyy laskea 
ilman taustamuuttujia ja sen jälkeen regressoida tehokkuuserot taustamuuttujien 
suhteen. Tämä ei ole täysin tyydyttävä ratkaisu, sillä taustamuuttujat vaikuttavat 
tuottavuuden määräytymiseen samaan aikaan kun resurssi- ja tuotantopäätöksiä 
tehdään. Parametrisessa tuottavuusmallissa taustamuuttujien vaikutus voidaan 
sisällyttää suoraan tuotantofunktioon sisäkkäisenä tuottavuutta selittävänä malli-
na siten, että tehokkuuteen vaikuttavat samanaikaisesti sekä panokset, tuotokset, 
että taustamuuttujat. 

Huolimatta vaikeuksista ottaa huomioon taustamuuttujien merkitys ja satunnais-
vaihtelu, tämän raportin luvussa 3 keskitytään pääosin deterministisiin tuotta-
vuusmittareihin. Parametrisia malleja voidaan kuitenkin käyttää paitsi kerta-
luontoisiin tuottavuusselvityksiin paneeliaineistolla, myös vuositasolla jos 
kiinnostuksen kohteena ovat opiskelijoiden suoritukset.

Tuotosten ja panosten valinta ja arvottaminen 

Erityisesti toimintaa välittömästi ohjaavissa päätöksissä, tavoitteenasettelussa tai 
seurannassa on usein kätevämpää määritellä toiminnan tavoitetasot ja sopia sa-
malla myönnettävistä resursseista. Tähän tarvitaan tuotosindikaattoreita, jotka 
kuvaavat palvelun järjestäjän tavoitteita. Näin on jo tehty yliopistojen tulosohja-
uksessa. Se jaetaan perus-, hanke- ja tuloksellisuusrahoitukseen. Niiden suunta-
viivoja vuosille 2007–2009 on hahmoteltu opetusministeriön työryhmässä 
(Opetusministeriö 2005b). Siinä ehdotetaan erillisiä kriteereitä perus- ja tulosra-
hoituksen jakoperusteiksi, joista perusrahoituksen kriteerijoukko jaetaan tutki-
mukseen, koulutukseen ja yhteiskunnalliseen palvelutehtävään. Tavoitteiden ja 
tuloksellisuusrahoituksen kriteerit jaetaan toteutuneisiin suoritteisiin ja arvioin-
teihin. Nämä kriteerit palvelevat lähinnä yliopistojen tulossopimusohjausta ja 
resurssijakoa, ja niitä on luonnollista käyttää lähtökohtana tuottavuuden mittauk-
sessa. Ne eivät kuitenkaan toimi sellaisenaan yliopistojen tuottavuuden tasoa tai 

Parametrisen mallin estimointi on kuitenkin suhteellisen vaativa tehtävä ja 
edellyttää usein paneeliaineistoa. Paneeliaineistossa vuosittaiset tehokkuudet 
määräytyvät simultaanisesti, joten parametrisella tuottavuusmallilla on vaikea 
tuottaa yliopistojen tai niiden yksiköiden ohjaukseen soveltuvia vuositason 
mittareita.
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sen muutosta kuvaavina indikaattoreina, joita voitaisiin käyttää joko tieteenalojen 
tai koko yliopistojärjestelmän tulosmittaukseen. 

Indikaattorien valinta ja erityisesti monen tuotos- ja/tai panosindikaattorin simul-
taaninen käsittely tuottaa ongelmia sekä deterministisessä että parametrisessa 
tuottavuusmallissa Oman ongelmaryhmänsä muodostaa tuotosten arvottaminen. 
Deterministisissä malleissa tämä on keskeinen päätöskriteeri, mutta parametri-
sessa tuottavuusmallissa se usein sivuutetaan kokonaan. Niissä käytetty arvotta-
miskriteeri on rakennettu sisään estimaattoriin ja valittuun funktiomuotoon ja 
jättää harvoin vaihtelunmahdollisuuksia.

Tuottavuusmittareiden rakentamisen ongelmia ei voi luokitella ja käsitellä pois-
sulkevasti, mutta tässä yhteydessä esitämme kolme kysymystä, joihin täytyy hakea 
vastaukset ennen kuin ensimmäistäkään tuottavuuslukua voidaan laskea:

Mitkä ovat ongelman kannalta relevantit tuotos- ja/tai panosindikaattorit? 

Voidaanko resurssit kohdistaa yksiselitteisesti eri tuotoksiin? 

Miten tuotokset tai osittaistuottavuudet arvotetaan? 
Johtuen tämän esiselvityksen painotuksesta vuositasolla toistettaviin mittareihin, 
käsittelemme ongelmaa pääosin deterministisen mallin näkökulmasta.

Relevantti indikaattorijoukko

Lähtökohtaisesti ajatellen yliopistojen tuottavuutta voidaan kuvata 1) pelkästään 
määrällisten, 2) pelkästään laadullisten tai 3) määrällisten ja laadullisten pa-
nos/tuotos -indikaattorien kombinaationa. Tyypillisiä panosten määrää kuvaavia 
mittareita ovat opiskelijoiden ja henkilökunnan määrää, tiloja ja laitteita, sekä 
kustannuksia kuvaavat tunnusluvut. Vastaavia tuotos-perusteisia mittareita ovat 
suoritteet, kuten opintopisteet, suoritetut tutkinnot tai julkaisujen määrä. Pelkäs-
tään laatua voidaan opetuksen ja tutkimuksen osalta mitata mm. erilaisilla asian-
tuntija- ja vertaisarvioinneilla. Määrää ja laatua voidaan mitata opetuksen osalta 
mm. opiskelijoiden tyytyväisyydellä ja tutkimuksen osalta erilaisten viittaus- tai 
impact-kerrointen avulla (Cave ym. 1997, s. 228–229, Ihalainen 1998, s. 3). 

Käytännössä tarkastelun kohteena voivat olla erilaiset suoritemäärät, opintosuori-
tusten ja tutkimuksen laatu tai opiskelijoiden työmarkkinatilanne valmistumisen 
jälkeen. Näistä voidaan valita myös jokin yhdistelmä, mutta esimerkiksi suorite-
määrien ja niiden laadun arvottaminen on usein sopimuksenvaraista. Erilaisten 
indikaattorien käyttöön yliopistotuottavuudessa perehdymme tarkemmin luvussa 
2.

Minkään indikaattorijoukon valinta ei ole määritelmällisesti väärä, mutta in-
dikaattorit määrittelevät mittarin tarkastelukulman. 
Minkään indikaattorijoukon valinta ei ole määritelmällisesti väärä, mutta in-
dikaattorit määrittelevät mittarin tarkastelukulman. 
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Resurssien kohdistuminen tuotoksiin 

Yliopistojen panosten, tehtävien ja tuotosten moninaisuus merkitsee myös sitä, 
että yliopistot käyttävät useita panoksiaan useamman kuin yhden tuotostyypin 
tuottamiseen. Tästä taas seuraa, että ei ole välttämättä löydettävissä yksiselitteistä 
tapaa yhdistää käytettyä panosta ja tuotettua tuotosta. Eri tutkijat, tahot, arvioitsi-
jat ja mittaajat saattavat pitää relevantteina erilaisia asioita. Tämä on mahdollista, 
koska ilmiöiden ”oikeasta” kuvaustavasta ei ole välttämättä olemassa yhtenäistä 
näkemystä. (Johnes & Taylor 1990, s. 51–52, Vakkuri & Meklin 1998, s. 81). 
Esimerkiksi tutkimustyöhön tai jatko-opintojen ohjaukseen käytetyllä ajalla voi 
olla niin positiivisia kuin negatiivisiakin vaikutuksia perusopetukseen. Toisaalta, 
KOTA- tietokannassa kustannustietoja yritetään kohdistaa tehtäväalueittain siten, 
että tehtävien yksikkökustannukset voidaan laskea. Jyvitykselle on sovittu peri-
aatteet, mutta viimekädessä paikalliset käytännöt määräävät sen tarkkuuden. Fyy-
sisten resurssiyksiköiden jyvittämiselle tehtäväalueille ei ole olemassa sen 
parempia kriteereitä kuin kustannuksillekaan. Vaikka tähän jyvitykseen liittyykin 
epävarmuutta, se on ehkä tärkein lähtökohta operationaalisten mittareiden raken-
tamisessa.

Jos indikaattorijoukko vastaa mittauksen tavoitteita ja resurssit pystyttäisiin koh-
distamaan luotettavasti, voitaisiin tuottavuusmittauksessa käyttää osittaistuotta-
vuuksia jakamalla kukin tuotos siihen käytetyillä resursseilla. Ongelma ei ole 
tällä ratkaistu, sillä kokonaistuottavuutta laskettaessa pitää vielä päättää miten 
osittaisindeksejä painotetaan.

Aggregaattien muodostuksessa voidaan käyttää hyväksi vajaatakin informaatiota 
eri tuotosten (tai panosten) välisistä arvostuseroista, mutta sekään ei ole välttämä-
töntä. Luonnollisesti, mitä vähemmän tiedämme arvostuksista, sitä enemmän ag-
gregointi perustuu laskennallisiin kriteereihin ja indeksin uskottavuus arvioidaan 
näiden kriteerien perusteella.

Tuotosten arvottaminen 

Indikaattoreiden arvottamisongelma jää usein vähemmälle huomiolle, varsinkin 
jos kustannusosuuksista tai hinnoista on tietoa. Julkisissa palveluissa tuotosten 
arvo määräytyy kuitenkin käytetyn tarkastelukulman mukaan, eikä tuotoksille 
useinkaan löydy markkinoita.  

Tuottavuus voidaan laskea myös ilman että jokaisen tuotoksen ja käytetyn 
resurssin välinen yhteys tunnetaan. Strategiana on laskea uudet indikaattorit 
aggregaattituotokselle ja aggregaattipanokselle ja jakaa nämä keskenään. 
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Kustannukset2 ovat usein ainoa objektiivinen merkityksen mittari, mutta ne ku-
vaavat vain tuotosten merkitystä toiminnan rahoituksen näkökulmasta. Jos taas 
halutaan kuvata esimerkiksi perusopetuksen, jatkokoulutuksen tai tutkimustyön 
merkitystä osaamisen tasolle työelämässä, tai taloudellisen kehityksen edellytyk-
sille, kustannusosuudet antavat melko varmasti virheellisen kuvan. Painotus voi-
daan tehdä ja usein se täytyykin tehdä subjektiivisilla perusteilla. Saman 
painoarvon antaminen tuotoksille on läpinäkyvin vaihtoehto, kaikille muille pai-
notuksille täytyy löytyä joku peruste.  

Jos tietoa sopivasta panosten ja tuotosten painorakenteesta ei ole, tai sitä ei haluta 
käyttää, se voidaan määrittää myös laskennallisesti eräänlaisena tuottavuuden 
ylärajana. Yksikköjen tai koko toimialan kannalta on edullista antaa tuotoksille 
sellaiset painot joilla tuottavuus tai sen kehitys maksimoituvat. Vaikka tämä peri-
aate on täysin laskennallinen, se asettaa ylärajan; mitä muita painoja tai arvostuk-
sia tahansa käytetäänkin, tuottavuus tai tuottavuuden kehitys on aina heikompi. 
Näin valittu painorakenne kuvaa toiminnan tavoitteiden merkitystä vain, jos te-
hokkaimmat yksiköt toimialalla aidosti pyrkivät mahdollisimman korkeaan tuot-
tavuuteen ja valitsevat toimintojensa resurssit ja tuotosten tavoitetasot sen 
mukaisesti. Tämä vastaa organisaation toiminnan ideaalitilaa, mutta edellyttää 
myös sitä, että kaikki relevantit tuotokset ja resurssit (ts. valintamuuttujat) ovat 
laskelmissa mukana ja oikein mitattuna.

Indikaattorien valinta ja niiden arvottaminen ovat keskeisiä kysymyksiä immate-
riaalisia ja vahvasti laatuun sidonnaisia tuotoksia tuottavassa yliopistossa. Luvus-
sa 3 pohditaan tarkemmin miten epävarmuus tai yksikkökohtaiset erot arvostuk-
sissa voidaan sallia tuottavuuslukuja laskettaessa. 

1.2 Tuottavuusmittarit ohjausvälineenä

Julkisten palvelujen toimintaa ei yleensä voi arvioida niiden tuottaman taloudelli-
sen voiton tai pääoman tuoton perusteella, vaan toimintaedellytysten kestävyyden 
arviointi, tulosmittaus, on perustettava tuotosindikaattoreihin ja käytettyihin re-
sursseihin ja näiden arvostuksiin. Indikaattoreiden valinta, ja erityisesti niiden 
arvostukset ovat yleensä sopimuksenvaraisia. Lisäksi mittaamisen kohteena voi 
olla joko tuottavuuden taso suhteessa vertailuyksikköihin tai yksikön oma tuotta-
vuuden muutos. Tarve tulosmittaukseen on palvelujen rahoittajien näkökulmasta 
ilmeinen, sillä esimerkiksi yliopistojen opetusta ja tutkimustyötä ei voi arvioida 
pelkästään tulosten määrän tai laadun perusteella, kuten esimerkiksi Suomen yli-
opistojen rehtorien neuvosto tekee painottamalla manifestissaan (Suomen yli-

                                             
2 Neittaanmäki ym. (2005) on käyttänyt kustannusosuuksia yliopistojen tuloksellisuuden arvioinnissa. 
Myös kansantalouden tilinpidossa tuotoskohtaiset tuottavuusmuutokset aggregoidaan kustannusosuuksil-
la. Näin menetellään myös STAKESin laatimissa erikoissairaanhoidon tuottavuusvertailuissa, vaikka 
sairauksien hoidon kustannukset voivat poiketa merkittävästi hoidon merkityksestä terveydentilaan, sosi-
aaliseen toimintaan tai työkykyyn.  
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opistojen rehtorien neuvosto 2005) yliopistojen hyvää määrällistä ja laadullista 
menestymistä ja kansainvälistä kilpailukykyä. Yliopistoille ja niiden yksiköille 
jaettavissa olevat resurssit ovat joka tapauksessa rajalliset. Kun yksikköjen ja 
toimintojen tuottavuus vaihtelee, viimeinen käytettävissä oleva resurssiyksikkö 
on optimaalista kohdistaa sinne, missä rajatuotos (= tuottavuus) on suurin. Pää-
töksentekijän tehtävänä on arvioida näitä potentiaalisia tuottavuuksia, tulosmitta-
rit toimivat tämän prosessin tukena. Vaikka yliopistot muuttuisivatkin manifestin 
mukaisesti juridisesti ja taloudellisesti itsenäisemmiksi, tulosmittauksen velvolli-
suus vain siirtyisi, ainakin osin, heidän itsensä tehtäväksi.

Vaikka tulosmittauksella on yliopistoissakin omat rationaaliset ja tavoitellut läh-
tökohtansa, mittareiden välillisyydestä ja puutteellisuudesta voi seurata ei-
toivottuja ohjausvaikutuksia. Vakkuri ja Meklin (1998, s. 83–87) ovat pääasialli-
sesti Smithin (1995) jäsennyksen pohjalta luokitelleet erilaisia tulosmittauksen 
dysfunktioita, joita voidaan soveltaa myös tuottavuuden mittaamisen problema-
tiikkaan. Erityisen voimakkaita seuraavassa kuvattavat dysfunktiot voivat olla 
varsinkin silloin, kun tuottavuuden mittaamistapa on ennalta tuotantoyksiköiden 
tiedossa ja kun mittaamisen tulokset vaikuttavat suoraan tuotantoyksiköiden käy-
tössä olevien panosten määrään.  

1) Tunnelinäkemys. Tunnelinäkemykseksi voidaan kutsua sellaista dysfunktiota, 
jossa tuottavuuden mittaaminen johtaa rajoittuneeseen näkemykseen mittauksen 
kohteena olevasta reaalimaailman ilmiöstä. Tällaisessa tilanteessa mittauksessa 
unohdetaan joko tietoisesti tai tiedostamattomasti ne toiminnalliset alueet, joilla 
saattaisi olla mittauksellista merkitystä. Näin toimittaessa mittaaja rajaa reaali-
maailmaa kuvaavan todellisuuskäsityksen mittareiden kuvamaa todellisuutta vas-
taavaksi.

2) Lyhytnäköisyys. Lyhytnäköisyydeksi luonnehditulla dysfunktiolla tarkoitetaan 
tilannetta, jossa tuotantoyksikön panosten käyttö suuntautuu mittauksen rajaamaa 
aikaväliä pidemmälle ajanjaksolle. Tällaisissa yksiköissä myös panosten käytön 
tuottavan käytön todelliset tulokset näyttäytyvät mittausajankohtaa laajemmalla 
perspektiivillä.

3) Suboptimointi. Suboptimointi tarkoittaa tilannetta, jossa tuotantoyksiköt pyr-
kivät edistämään tuottavuuden mittaamisen optimaalisuutta varsinaisen tuotanto-
toiminnan sijasta. Ongelmana tässä on se, että käytetyillä tuottavuusmittareilla 
voi olla taipumusta rakentaa kannustimia vain joihinkin oleellisista tuottavuuden 
arviointikriteereistä. Sen sijaan, että tuotantoyksiköt pyrkisivät edistämään koko-
naisuuden toimivuutta, ne saattavatkin optimoidessaan jonkin tuottavuusindikaat-
torin mukaista toimintaa estää muita tuottavuuteen vaikuttavia asioita 
toteutumasta. Toisin sanoen, optimoidessaan yhtä indikaattoria tuotantoyksiköt 
saattavat unohtaa muiden toiminnallisten kriteerien, kuten esimerkiksi laadun 
merkityksen.
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4) Konvergenssi. Konvergenssiksi nimitetään tilannetta, jossa tuottavuuden mit-
taaminen saa aikaan konvergenssia mittauksen kohteissa ja niiden tavoit-
teidenasettelussa. Koska yliopistot ovat pääsääntöisesti päämääriltään ja 
toimintatavoiltaan varsin heterogeenisia organisaatioita, niiden tuottavuuden ar-
viointiin ei ole käytettävissä universaaleja, kaikkia tieteenaloja ja tieteenalalai-
toksia tasapuolisesti ja objektiivisesti kuvaavia mittareita. Dysfunktionaaliseksi 
mittaustilanne voi muuttua silloin, kun mittaaminen ei reflektoi luontevasti yli-
opistojen tuotantotoimintaa. Tuolloin mittauksen aikaansaama konvergenssi itse 
asiassa lisää dysfunktionaaliset vaikutukset koskemaan kaikkia mittauksen koh-
teena olevia tuotantoyksiköitä. 

5) Tylsistyminen. ”Tylsistymisellä” tarkoitetaan tilannetta, jossa tuotantoyksikön 
innovatiivisuus laskee tuottavuusmittaamisen seurauksena. Tylsistymistä voi ta-
pahtua kahdella tavalla. Ensiksi, yliopistot voivat rajoittaa innovatiivisuuden 
aluettaan vain niille alueille, joilla tuottavuutta seurataan. Toiseksi on mahdollis-
ta, että yliopistoille ei muodostu innovatiivisuutta korostavia kannustimia lain-
kaan. Tämä voi toteutua tilanteessa, jossa mittausjärjestelmä ei pysty 
rekisteröimään tosiasiallisesti tapahtuvaa uutta ja innovatiivista toimintaa. Miksi 
luoda uutta ja innovatiivista, jos sitä ei huomata ja jos siitä ei palkita? 

6. Pelaaminen. Pelaamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa yliopisto parantaa las-
kennallista tuottavuuttaan, mutta ei varsinaista tuotantotoimintaansa. Esimerkki-
nä pelaamisesta voisi olla tilanne, jossa yksittäiselle yliopistolle on edullista 
houkutella pian valmistuva perustutkinto- tai jatko-opiskelija valmistumaan 
omaan yliopistoon. Näin ollen se yliopisto ja laitos, joka on todellisuudessa uh-
rannut panoksiaan kyseisen henkilön kouluttamiseen, saattaa joutua viime hetkel-
lä toteamaan tulospisteen valuvan pelaavan yliopiston tulokseksi. (vrt. Vakkuri & 
Meklin 1998, s. 86).

Dysfunktioiden olemassaolo ei ole syy tulosmittauksesta luopumiseen. Syy nii-
den ilmenemiseen on vaikeudessa rakentaa kaikki tuotannon ulottuvuudet kattava 
mittari. Käytettävissä on joukko vaihtoehtoisia mittareita, jotka enemmän tai vä-
hemmän välillisesti mittaavat tavoitetilojen toteutumista, tai valitettavan yleisesti 
vain jotain sen osaa. Sen vuoksi ohjaus voi perustua riittävän laajasta mittaristos-
ta saatavaan yleiskuvaan. Lisäksi eräiden dysfunktioiden merkitystä voidaan 
kontrolloida sallimalla indikaattoreiden painotuksen muutoksia yksiköiden välil-
lä.

Jotta tulosmittauksella olisi ohjausvaikutusta, täytyy kaikkien indikaattoreiden 
olla yliopistojen kontrolloitavissa. Esimerkiksi tutkinnon suorittaneiden työllis-
tymiseen on yliopistoilla oman toimintansa puitteissa vain rajoitettu mahdolli-
suus vaikuttaa. Mistä tiedetään, että henkilö on työllistynyt juuri yliopiston 
koulutustoiminnan ja suoritetun tutkinnon perusteella? Tai mistä tiedetään, ha-
luavatko kaikki tutkinnon suorittaneet edes välittömästi työllistyä? Yliopistolla ei 
ole viimekädessä tehokkaita keinoja vaikuttaa tutkinnon suorittajan omin työlli-
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syyttä koskeviin valintoihin. (esim. Jongbloed & Vossensteyn 2001, s. 29, Vak-
kuri & Meklin 1998, s. 87). Sama ilmiö käänteisenä näkyi 90-luvun laman aikaan 
tutkintoaikojen pidentymisenä. Tämän tyyppisiä mittareita on kuitenkin raken-
nettava, ja käytettävä toiminnan arvioinnissa, sillä yliopisto ei voi irtisanoutua 
opiskelun jälkeisistä työmarkkinoista. 

1.3 Suomen yliopistolaitoksen tuottavuuden mittaamisen peruslähtö-
kohdat 

Lähtökohtana yliopistojen tuottavuusmittareiden laadinnalle on yliopistoverkon 
ominaisuudet ja siitä kerätty tai kerättävissä olevat tiedot. Käytännössä mittarin 
tulee perustua KOTA-tietokantaan tai siihen toteutettavissa oleviin laajennuksiin. 
KOTA-tietojärjestelmässä tietoa kerätään suoraan yliopistoista sekä opetusminis-
teriöstä. Tietoa kerätään myös oppilastasolla, mutta julkisissa tietokannoissa lu-
vut on yhdistetty yleensä koulutusala tasolle. Suomessa on 21 yliopistoa jotka on 
jaettu yhtä moneen koulutusalaan, tästä näkökulmasta yliopistokenttä näyttää 
taulukon 1 mukaiselta.

Taulukko 1. Suomen yliopistot ja koulutusalat 2005 
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Yhteisk. • • • •  • • • • •            9
Kauppa  • • • •     • • • • •        9
Luonn. • • • • • • • •              8
Kasv. • • • • • • •  •             8
Hum. • • • • • • •   •            8
Terv.  • • • • •  •              6
Psyk. • • • •  • •               6
Lääk. •  •  • •  •              5
Tekn.  •   •      •    • •      5
Oik. • •    •   •             4
Farm. • •      •              3
Teol. • •     •               3
Hamm. •    •                 2
Maa&m •      •               2
Teatt.   •                •   2
Taidet.         •         •    2
Eläin. •                     1
Liik.    •                  1
Mus.                 •     1
Kuvat.                    •  1
Sot.                     • 1
Yht. 12 11 9 8 8 8 7 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 85
Lähde: Opetusministeriö, tutkintojärjestelmä
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Tuottavuusmittauksen kannalta yliopistojärjestelmä koulutusaloineen on pieni ja 
epäyhtenäinen. Suurimmassakin yliopistossa on vain 12 koulutusalaa ja vain 7 
yliopistossa on vähintään 7 koulutusalaa. Toisin päin tarkasteltuna vain 7 koulu-
tusalaa on edustettuna vähintään kuudessa yliopistossa. 

Tuottavuuden mittaukseen kehitettyjen regressiomallien pienotosominaisuuksista 
ei ole tietoa. Regressiomalleja voitaisiin rakentaa luotettavammin paneeliaineis-
ton avulla (usealle vuoden ja koulutusalan tai yliopiston yhdistelmäaineisto), 
mutta niissä eri vuosien tuottavuudet määräytyvät simultaanisesti. Tämä ei kui-
tenkaan tuota tarkoituksenmukaisia vuositason estimaatteja, sillä uuden vuoden 
tuottavuuden laskennassa jokaisen paneelissa käytetyn vuoden ja yksikön tuotta-
vuus määräytyisi uudelleen. Kun mittauksen kohteena ovat yliopistot ja koulu-
tusalat vuositasolla, käytännössä ainoa mahdollisuus on käyttää mittareita, joissa 
parametrit ovat joko kiinteitä tai määräytyvät jonkin optimointialgoritmin perus-
teella. Niissäkin harva koulutusalojen verkko suosii myös sellaisia mittareita, 
joissa yksikön tuottavuus määritellään esimerkiksi koulutusalan suhteen, eikä 
varsinaista vertailua yksiköiden välillä ole mielekästä tehdä.

Yliopistojen tuottavuutta voidaan lähestyä myös mikrotasolta. Suomen yliopis-
toissa oli vuonna 2004 kaiken kaikkiaan lähes 175 000 opiskelijaa, joista ensim-
mäisen vuoden opiskelijoita hieman yli 20 000. Ylempiä korkeakoulututkintoja 
ja tohtorintutkintoja annettiin yhteensä noin 14 000. Opetus ja tutkimushenkilö-
kuntaa on yliopistoissa yli 15000 henkeä. Näillä havaintomäärillä voidaan lähes-
tyä tuottavuutta myös parametrisilla malleilla, mutta se ei myöskään sulje pois 
deterministisiä laskelmia. Opiskelijoista, opintosuorituksista ja henkilökunnasta 
lähtien on mahdollista mallittaa tuottavuutta monesta näkökulmasta, ja ottaa 
huomioon eri tasojen riippuvuuksia (kts. esim. Johnes 2005b, Thanassoulis & 
Portela, Maria Da Conceição A. Silva 2002). Siinä tuottavuuden kehitys ei synny 
pelkästään koulutusalojen instituutioiden päätöksistä, vaan niiden ohella myös 
opiskelijoiden ja henkilökunnan ominaisuuksista.  

Yliopistoverkon laajuus voi olla Suomen väestömäärään nähden kohtuullinen, 
mutta tuottavuusmittauksen kannalta ongelmana on vertailukohtien vähyys. 
Vuositasolla tilastollista analyysiä voi kohtuudella tehdä vain alle kymmenes-
tä yliopistosta tai koulutusalasta, eikä näissäkään tapauksissa ole yli kymmen-
tä havaintoa kuin muutamassa yksikössä. 
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2 Yliopisto-organisaatio tuotantoyksikkönä 

Luvussa 1.1 hahmoteltiin tuottavuusmittareita tuotantofunktion avulla. Sen mu-
kaisesti yliopistot kuvataan tuotantoyksikköinä, jotka ottavat joukon panoksia 
(resurssit), ja yhdistelevät niitä tuotantoprosessissa jonka tuloksena syntyy jouk-
ko tuotoksia. Tuotannon määrä ja laatu riippuvat resurssien määrästä ja laadusta 
ja siitä, millä tavalla panoksia on tuotantoprosessissa käytetty hyväksi. Arvioita-
essa yliopiston tuottavuutta on tuotantoteorian näkökulmasta välttämätöntä saada 
tietoa ainakin seuraavista asioista (vrt. Johnes & Taylor 1990): 

tuotoksista, joita yliopisto tuottaa hyödyntämällä panoksia 

panoksista, joita yliopisto hyödyntää tuottaessaan tuotoksia 

panosten ja tuotosten määristä 

panosten ja tuotosten välisestä tuotantoteknisestä suhteesta. 

Yksinkertaistetussa, tuotantoteorian avulla tapahtuvassa teoreettisessa mallinta-
misessa tuotantoyksikkö (esim. yritys) kuvataan yleensä yhtä homogeenista tuo-
tostyyppiä tuottavana tuottajana. Panoksiksi luetaan tuotantoyksikön tuotanto-
toiminnassaan käyttämät resurssit, kuten henkilöstön työpanos, tilat, koneet, 
laitteet ja tarvikkeet. Tuotoksiksi luetaan tuotantoyksiön tuottamat tuotteet, so. 
markkinoilla myytävät suoritteet. Yliopistojen tuotantoprosessissa ja toimintalo-
giikassa on kuitenkin eräitä eristyspiirteitä, jotka erottavat yliopistot tällaisista 
yksinkertaisista tuotanto-organisaatioista. Yliopistojen tuotantoprosessi hyödyn-
tää aina useampaa kuin yhtä panosta ja se tuottaa useampaa kuin yhtä tuotosta. 
Yliopistot ovat näin ollen monipanos- ja monituotosorganisaatioita, (Vakkuri 
1998, s. 95), jotka tuottavat yhden homogeenisen tuotoksen sijasta ainakin kol-
mea tuotostyyppiä, so. opetusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista palvelua, jotka 
usein jaetaan vielä omiin osatuotoksiinsa. Lyhyesti määriteltynä opetuksella tar-
koitetaan prosessia, jonka tarkoituksena on vaikuttaa opiskelijan tiedollisiin val-
miuksiin ja kykyihin jakamalla tietoa opiskelun kohteena olevan tieteenalan 
kysymyksistä. Tutkimuksella (perustutkimus/soveltava tutkimus) tarkoitetaan 
toimintaa, jonka tarkoituksena on säilyttää, hankkia, välittää, tulkita ja soveltaa 
uutta tietoa ja tietämystä. Yliopistojen kolmas tehtävä, julkinen palvelutehtävä, 
koostuu sisältönä puolesta pääasiallisesti kahdesta edellisestä perustehtävästä, 
opetuksesta (mm. avoimet yleisöluennot) ja tutkimuksesta (mm. konsultointi, 
tilaustutkimus). Yleisesti ottaen julkisella palvelutehtävällä tarkoitetaan toimin-
taa, jossa yliopisto pyrkii olemaan oman tuotantotoimintansa puitteissa vuorovai-
kutuksessa yhteiskunnan eri toimijoiden (kansalaisyhteiskunta, julkinen sektori, 
yksityissektori) kanssa (Bowen 1977, s. 7–8, Cohn & Cooper 2004, s. 579–580).
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2.1.1 Informaation epäsymmetria ja päämäärien kompleksisuus 

Yliopistojen tuotantoprosessille on ominaista informaation epäsymmetrisyys ja 
erityisesti tuotosten kompleksisuus. Informaation epäsymmetrisyys tarkoittaa 
sitä, että yliopistot ja niiden sisäiset tuotantoyksiköt omaavat ulkoisiin sidosryh-
miinsä verrattuna määrällisesti ja laadullisesti enemmän tuotantoprosessista ja 
siihen liittyvistä toiminnallisista ja taloudellisista näkökulmista kertovaa infor-
maatiota. Tämä epätasainen informaation jakautuminen johtuu pääasiassa aka-
teemisen työn luonteesta, tuotantoprosessin substanssista sekä tuotantoyksikkö-
jen löyhäsidonnaisesta organisoitumisesta yliopistojen sisällä. Tuottavuuden 
tarkastelun osalta tämä merkitsee sitä, yliopistot tietävät tuottavuutensa tilasta 
enemmän, kuin esimerkiksi niiden perustoimintaa rahoittava valtio. Niillä on val-
tiota tai muita sidosryhmiä enemmän informaatiota mm. resurssiallokaatiostaan 
ja mahdollisista ristiinsubventoinneista eri tuotantotehtävien välillä, tuotannonte-
kijöiden, tuotantoprosessin ja tuotosten laadusta ja määrästä, ja todellisista tuo-
tantokustannuksista. (Hölttä 1995, s.189, Kivistö 2005, s. 10–11) 

Yliopistojen tuotosten kompleksisuus on suorassa yhteydessä yliopistoille asetet-
tujen tavoitteiden ja päämäärien kompleksisuuteen. Päämäärät voidaan ymmärtää 
eri tavoin, ja se on elimellinen osa yliopisto-organisaation tuotantotoimintaa (Pat-
terson 2001, s. 162). Syitä tähän löytyy sekä yliopistojen sisältä että niiden ulko-
puolelta. Yliopiston sisältä syiden on katsottu johtuvan erityisesti kahdesta 
asiasta, yliopistojen (tuotanto)tehtävien moninaisuudesta ja absoluuttisen auktori-
teetin puutteesta yliopiston sisällä (Allen 1988, 25–26). Tuotantotehtävien, eli 
KOTA kielellä tulosalueiden (opetus, tutkimus, yhteiskunnallinen palvelu), mo-
ninaisuus saa aikaan sen, että yliopiston sisällä on erilaisia näkemyksiä siitä, mitä 
tieteenalaa tai tehtävää tulisi kulloinkin priorisoida ja miten tämä tulisi tehdä. 
Absoluuttisen auktoriteetin puute johtuu mm. akateemisen työn asiantuntijaluon-
teesta sekä lojaliteettia jakavasta yliopisto-organisaation matriisirakenteesta, jos-
sa horisontaalisen dimension muodostavat tieteenalat ja vertikaalisen dimension 
yliopistojen keskushallinto (mm. Clark 1983, Hölttä 1995). Matriisirakenne saa 
aikaan sen, että akateemisen työn tekijöillä on kaksi auktoritatiivista viiteryhmää, 
oman yliopiston keskushallinto ja oman tieteenalan kansallinen ja kansainvälinen 
tiedeyhteisö.

Julkisissa korkeakoulujärjestelmissä päämäärien ulkoiset ristiriidat liittyvät lä-
hinnä yliopistojen ja valtion väliseen ohjaus- ja rahoitussuhteeseen. Yliopistojen 
toiminnan päämäärien makrotason määrittelyvalta on pääasiallisesti kuulunut 
yliopistoyhteisön ohella myös keskeisimmälle rahoittajataholle (valtio). Nämä 
molemmat tahot ovat olleet suhteellisen yksimielisiä laajasti ymmärrettävistä 
yliopistojen päämääristä, esimerkiksi uuden tiedon tuottamisesta, välittämisestä 
ja säilyttämisestä opetuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen palvelutehtävän 
kautta. Sen sijaan siirryttäessä laajemmista ja tulkinnallisista päämääräkuvauksis-
ta kohti suppeampia määrittelyjä ja päämääräkuvauksia, päämääräkonflikteja 
alkaa usein esiintyä enemmän (esim. Baldridge 1983, s. 40). Kahden viimeisen 
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vuosikymmenen aikana useiden länsimaiden kansalliset korkeakoulujärjestelmät
ovat kokeneet suuria muutoksia. Erityisesti yliopisto-opetuksen nopea ”massoit-
tuminen”, yhteiskunnallisen toimintaympäristön muuttuminen nopeatempoisem-
maksi sekä julkisen sektorin taloudellisen liikkumavaran kaventuminen ovat 
pakottaneet useat valtiot muuttamaan ohjausotettaan suhteessa yliopistoihin. Val-
tion suhtautuminen yliopistoihin on muuttunut enemmän utilitaristiseksi ja vä-
lineelliseksi. Yliopistoille asetettujen päämäärien saavuttamisessa on korostettu 
erityisesti tuloksellisuutta ja tuottavuutta, ja niiden osana eritoten yhteiskunnallis-
ta vaikuttavuutta sekä laatua. Samalla yliopistoja on vaadittu muuttumaan res-
ponsiivisemmaksi kansallisia ja alueellisia taloudellisia tarpeita kohtaan 
(Alexander 2000, s. 411–412, 415, Opetusministeriö 2005a, s. 7, 21). Näistä sei-
koista johtuen valtion ja yliopistojen päämääräkonfliktien sisällöt ovat pääsään-
töisesti koskettaneet kahta asiaa: yliopistojen resurssien määrää ja niiden käytön 
vapautta. Yliopistojen edustajat ovat painottaneet utilitarististen näkökohtien 
ohella tai sijasta yliopistojen sosio-kulttuurisia ja sivistyksellisiä merkityksiä 
(Bleiklie 1998, s. 299–300). Eräs tähän problematiikkaan liittyvä päämääräristi-
riita muodostuu siitä, pitäisikö yliopistojen rahoituksen määräytyä ensisijaisesti 
yliopistojen taloudellisten tarpeiden ja resurssien määrän perusteella, vai tulisiko 
rahoituksen määrä kytkeä yliopistojen tuotoksiin.  

2.2 Yliopistojen tuotokset 

Yleisesti ottaen kysymys yliopistojen tuotoksista, niiden määrittelystä ja määrit-
telyvallasta on varsin kiistanalainen asia, sillä yliopistojen tuotosten yksiselittei-
nen määrittely ja niiden mittaaminen on ollut hyvin vaikea tehtävä niin 
käsitteellisesti kuin poliittisestikin (Schmidtlein 1999, s. 169). Niinpä se, mitä 
ovat ”oikeat” yliopistojen tuotokset tai tuotosta kuvaavat indikaattorit, on ollut 
pitkälti tarkastelijatahosta ja tämän päämääristä riippuva määrittelykysymys. Val-
tiolle rahoittajatahona on ollut tärkeää pystyä arvioimaan toimintaa myös kvanti-
tatiivisesti, kun taas useat yliopistot ja akateemisen työn tekijät ovat halunneet 
korostaa sitä, että yliopisto-opetuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen palvelun 
tuotokset ovat vaikeasti kvantifioitavissa olevia ilmiöitä. Esimerkiksi opetuspro-
sessi ei ensisijaisesti tuota helposti kvantifioitavissa olevia aineellisia tuotoksia, 
vaan vaikeasti määrällistiettävissä olevia aineettomia muutoksia opiskelijan 
osaamisen ja tiedon tasossa. Saman opetuksen vaikutukset eri opiskelijoissa eivät 
ole täsmälleen samanlaisia. Tämä johtuu mm. siitä että opiskelijat ovat erilaisia 
yksilöitä: mm. lähtötietojen taso, kyky omaksua uutta tietoa, opiskelumotivaatio 
ja sosio-ekonominen asema ovat kaikki muuttujia, jotka vaikuttavat osaltaan ope-
tustuotoksen muotoutumiseen (Bowen 1977, s. 14, Poch & Wolverton 2006, s. 
237).



14 Yliopisto-organisaatio tuotantoyksikkönä

Taulukko 2. Yliopistojen tuotosindikaattoreita 

TUOTOSINDIKAATTOREITA 

Opetus 

Opiskelijoiden suoritukset 
opintopisteet 
arvosanat

Tuotettu opetus 
opetustunnit 
tarjotut opintopisteet 

Suoritetut perus- ja jatkotutkinnot 
lukumäärä
arvosanat
tutkinnonsuorittamisaika 

Tuotetun opetuksen laatu 
vertaisarviointien ja opiskelija-arviointien tulokset,  
opiskelemaan pyrkivien perus- ja jatko-opiskelijoiden 
lukumäärä

Perus- ja jatkotutkinnon suorittaneiden sijoittuminen 
työelämään 

työttömien ja ei-työttömien lukumäärä tai osuus 

Tutkimus 

Suoritettujen jatkotutkintojen määrä 
Tieteelliset julkaisut kotimaassa ja ulkomailla 

julkaisut tieteellisissä aikakauslehdissä 
julkaisut kokoomateoksissa 
monografiat
muut julkaisut 

Muut tieteelliset ja taiteelliset tuotokset 
esitelmät ja alustukset tieteellisissä kokouksissa 
patentit ja lisenssit 
kielenkäännökset ja tietokoneohjelmat 
veistokset, maalaukset, sävellykset ja näytelmät 
lukumäärä
rahatulot

Tutkimuksen laatu 
julkaisujen viittausten määrät, impact-kertoimet 
ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä 
vertaisarvioinnin tulokset 
palkinnot, tunnustukset 

Yhteiskunnallinen
palvelutehtävä 

Yleisöluennot, täydennyskoulutus ja avoin yliopisto-
opetus
Konsultointi ja tilaustutkimus
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Aikaisemmissa tutkimuksissa ja niistä tehdyissä koonneissa (esim. Koelman & 
Venniker 2001, Cave ym. 1997, Johnes & Taylor 1990, Jongbloed & Vossens-
teyn 2001) käytettyjä yliopistojen opetus- ja tutkimustehtävien tuotoksia ja tuo-
tosten vaikutuksia (outcome) on koottu taulukkoon 2. 

Yliopistojen opetustoiminnan tuotosindikaattoreiden tarkoituksena on kuvata 
opetus- ja oppimisprosessien tuotosten määrällisiä ja laadullisia ulottuvuuksia. 
Tuotosten määrän kuvaamiseen tarkoitettuja indikaattoreita ovat esimerkiksi suo-
ritettujen ja tarjottujen opintopisteiden määrä, suoritetut perus- ja jatkotutkintojen 
määrä, ja pidettyjen opetustuntien määrä. Osa tuotosindikaattoreista yhdistelee 
opetuksen määrällisiä ja laadullisia elementtejä. Tällaisia indikaattoreita ovat 
mm. tutkinnonsuorittamiseen käytetty aika ja opintosuoritusten tai suoritetun tut-
kinnon arvosanat. Tuotosten laatua voidaan arvottaa mm. vertaisarvioinneilla ja 
opiskelijoiden mielipiteiden pohjalta muodostetuilla laadunarvioinneilla. Myös 
perus- ja jatkokoulutuspaikkaa hakeneiden määrää voidaan käyttää indikaattorina 
laadukkuudesta, mikäli oletetaan laadukkaiden koulutusohjelmien heijastuvan 
myös opiskelijoiden koulutusvalinnoillaan ilmaisemaan kysyntään. Eräänä laa-
dun ulottuvuutena on myös vaikuttavuus, jota opetustoiminnan laadukkuuden ja 
suoritetun tutkinnon relevanssin osalta voidaan kuvata tutkinnonsuorittaneiden 
työllistymistä kuvaavilla indikaattoreilla. 

Myös tutkimustoiminnan tuotoksia voidaan arvioida sekä määrällisten että laa-
dullisten indikaattoreiden avulla. Tutkimustuotosten määrää kuvaavia indikaatto-
reita voivat olla suoritettujen jatkotutkintojen määrä, julkaisujen määrä, muiden 
tieteellisten tuotoksien. Ensisijassa tuotosten laatua kuvaavat tuotosindikaattorei-
ta ovat ulkopuolisen, perustuvan tutkimusrahoituksen määrä, viittausten määrä ja 
impact-kertoimet, patenttien ja lisenssien määrä sekä niistä saadut rahatulot, ver-
taisarviointien tulokset sekä vastaanotetut tieteelliset palkinnot ja tunnustukset. 
Suoritettujen jatkotutkintojen määrän on uskottu korreloivan positiivisesti yli-
opistossa suoritetun tutkimustoiminnan ja sen tuotosten kanssa vaikka ne itses-
sään eivät olekaan ainakaan yksinään riittävä estimaatti tutkimustuotoksille 
(Yliopistolaitoksen tulosohjauksen kehittämistyöryhmä 1995, s. 6). Julkaisemi-
nen on olennainen osa yliopistojen tuotantoprosessia ja tieteellistä tutkimustoi-
mintaa sen osana. Niinpä julkaisujen määrän on ymmärretty kuvaavan julkisesti 
identifioitavissa olevien keskeisten tutkimustuotosten määrää. Kaikki tutkimus-
toiminta ei kuitenkaan johda aina julkaisuihin. Tästä syystä mitataan myös muita 
tutkimustoiminnan mitattavissa olevia tuotoksia, kuten osallistumista tieteellisiin 
konferensseihin alustajana tai esitelmöitsijänä. Laatua kuvaavat tuotosindikaatto-
rit pyrkivät tasapainottamaan tutkimustuotoksista muodostettavaa kokonaisku-
vaa, koska pelkästään määrän mittaamisen on arveltu johtavan tutkimustuotosten 
laadun alenemiseen määrien lisääntymisen seurauksena. Budjetin ulkopuolisen 
tutkimusrahoituksen rooli laatua kuvaavana indikaattorina perustuu usein rahoi-
tuspäätöstä edeltävään kilpailuun ja laadunarviointiin. Tästä syystä korkeaa ulko-
puolisen rahoituksen määrä on pidetty indikaattorina korkealaatuisesta sekä 
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toimintaympäristöön vaikuttavasta tutkimuksesta. Viittausmäärät3 ja niiden pe-
rusteella laskettavien niin sanottujen impact-kerrointen4 tarkoituksena on taas 
kuvata julkaisujen laadukkuutta ja akateemista vaikuttavuutta markkinoiden toi-
mintaa imitoimalla. Oletuksena on, että laadukkaisiin artikkeleihin (tarjonta) ja 
julkaisuihin viitataan tutkijapiireissä (kysyntä) useammin kuin heikompilaatuisia 
artikkeleita ja julkaisuja. Samaan tapaan myös patenttien, lisenssien, veistosten, 
sävellysten yms. määrän ja niistä saatavien tulojen seuraamisen tarkoituksena on 
indikoida markkinoiden suorittamaa tuotosten arvostusta yhteiskunnallisen vai-
kuttavuuden näkökulmasta. Tieteellisen tutkimustoiminnan perusteella myönnet-
tyjen palkintojen (esimerkiksi Nobel-palkinto) ja tunnustusten uskotaan olevan 
signaaleja tieteellisten tuotosten laadukkuudesta. Lisäksi tutkimuksen laatua voi-
daan arvioida myös vertaisarvioinneista saaduilla tuloksilla. Vertaisarviointien 
konkreettinen sisältö voi koostua hyvin monenlaisista näkökohdista ja niiden 
omat arviointimenetelmät yleensä sisältävät myös muita, jo edellä mainittuja 
määrää ja laatua kuvaavia indikaattoreita. (vrt. Cave ym. 1997, s. 178–207) 

Yhteiskunnallisen palvelutehtävän tuotoksia ei ole kirjallisuudessa erityisesti 
määritelty. Pohjimmiltaan niiden indikaattorit voidaan kuitenkin muotoilla, jos-
kin palvelutehtävän kontekstiin sovellettuna, edellä kuvatuista opetus- ja tutki-
mustehtävien indikaattoreista. 

2.3 Yliopistojen panokset  

Yliopistojen tuotantotoiminnan panoksilla tarkoitetaan tuotosten aikaansaamises-
sa käytettyjä resursseja. Ne voivat olla taloudellisia voimavaroja tai yksittäisiä 
tuotannontekijöitä (vrt. Koelman & Venniker 2001, Johnes & Taylor 1990, Ope-
tusministeriö 2005a, s. 8).  Aikaisemmissa tutkimuksissa käytettyjä indikaattorei-
ta on koottu taulukkoon 3. 

                                             
3 Viittausten määrää laskee esimerkiksi Yhdysvalloissa toimiva Thomson Scientific, joka julkaisee vuo-
sittain mm. viittausten määrää kuvaavan julkaisun, ”Scientific Citation Index Expanded ®”. Tämän in-
deksin aineistona on 5900 lehteä käsittäen yli 150 oppiainetta tai tieteenalaa. 
http://scientific.thomson.com/products/scie/ 
4 Tieteellisille aikakauslehdille laskettava impact-kerroin (impact factor) kuvaa lehden viittausten luku-
määrän perusteella laskettua laadukkuutta. Esimerkiksi edellisessä alanootissa mainitun Thomson Scienti-
ficin julkaiseman ”Journal Citation Reports ®” kattaa yli 7500 referee-menettelyn alaista lehteä yhteensä 
noin 200 oppi- ja tieteenalalta. http://scientific.thomson.com/products/jcr/ 
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Taulukko 3. Yliopistojen panosindikaattoreita 

PANOSINDIKAATTOREITA

Taloudelliset
voimavarat

Tulot
Budjettirahoitus
Ulkopuolinen rahoitus 

Kokonaismenot

Tuotannontekijät 

Henkilöstö
opetushenkilöstön lkm.  
tutkimushenkilöstön lkm.  
hallintohenkilöstön lkm. 
muun henkilöstön lkm. 

Opiskelijat
perusopiskelijoiden lkm. 
jatko-opiskelijoiden lkm. 

Tilat
pinta-ala
tilojen lkm. 

Koneet, kalusto, laitteet, vieraat palvelukset 
lukumäärä
käyttöaste

Taloudellisia voimavaroja panosindikaattoreina voidaan tarkastella joko tulora-
hoituksen määränä tai toteutuneina menoina. Tulot ja menot kuvaavat yliopisto-
jen rahaprosessia siten, että tulorahoituksen määrä kuvaa yliopiston vastaan-
ottamien taloudellisten voimavarojen määrää kun taas vastaavasti menot 
kuvaavat tuotannontekijöiden hankintaan käytettyjen taloudellisten resurssien 
määrää. Yliopistojen tulorahoitus kategorisoidaan julkisissa korkeakoulujärjes-
telmissä yleensä opetus-, tutkimus- ja palvelutoiminnan tuottamiseen kohdennet-
tuun budjettirahoitukseen ja budjettirahoituksen ulkopuoliseen yksityiseen ja 
julkiseen rahoitukseen. Menoja puolestaan voidaan ryhmitellä joko tuotantoteki-
jäluokittain (esimerkiksi tilakustannukset, henkilöstökustannukset) tai tehtävä-
kohtaisesti (koulutus, tutkimus, yhteiskunnallinen palvelutehtävä). 

Tuotannontekijöitä panosindikaattoreina tarkastellaan yleensä tuotannontekijäla-
jeittain. Tuotannontekijöiden käyttäminen panosindikaattorina kuvaa yliopistojen 
tuotantotoimintaa reaaliprosessin, eli varsinaisen tuotantoprosessin näkökulmas-
ta.5 Opetus- ja tutkimushenkilöstön hallintohenkilökunnan sekä muun henkilö-
                                             
5 Tuotannontekijät voidaan jakaa lyhyt- ja pitkävaikutteisiin tuotannontekijöihin. Lyhytvaikutteisia tuo-
tannontekijöitä ovat henkilöstö, aineet, tarvikkeet, ja vieraat palvelukset. Pitkävaikutteisiksi tuotannonte-
kijöiksi määritellään maa-alueet, tilat, koneet ja kalusto. Yliopistojen talouden seurantajärjestelmät eivät 
nykyään pysty kohdentamaan lyhyt- ja pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneiden kustannuksia 
erilaisiin tuotoksiin tai tuotosindikaattoreihin.  
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kunnan lukumäärän tai työpanoksen käyttäminen panosindikaattorina voidaan 
pitää luontevana, koska yliopistojen tuotantoprosessi on luonteeltaan hyvin työ-
voimavaltaista. Samoin perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoiden ymmärtäminen 
etenkin opetus- mutta myös tutkimustoiminnan panoksina voidaan pitää tarkoi-
tuksenmukaisena, sillä yliopistojen tuotantotoiminta ei olisi mahdollista ilman 
opiskelijoita. On kuitenkin hyvä muistaa, että opiskelijoiden rooli tuotantopro-
sessissa on kahtalainen; yhtäältä opiskelijat ovat yliopisto-opetusta vastaanottavia 
asiakkaita, toisaalta taas resursseja, joiden motivaatio ja kyvyt vaikuttavat mm. 
oppimistuloksiin ja tutkinnonsuorittamiseen käytettävään aikaan. Olennaisena 
tuotannontekijöitä ovat myös tilat fyysisinä alueina, sekä myös koneet, kalusto ja 
laitteet, sekä erinäiset markkinoilta ostettavat tukipalvelut (esimerkiksi kiinteistö-
jen ja laitteistojen huolto). Tilojen (esimerkiksi neliömetrien) käyttäminen pa-
noksena kuvaa osaltaan konkreettisen tuotantotoiminnan edellyttämiä fyysisiä 
puitteita. Laitteiden ja koneiden lukumäärä tai käyttöaste kuvaa puolestaan tuo-
tantotoiminnan mahdollistavia tuotantovälineiden hyödyntämistä. 

2.4 Taustamuuttujat

Edellä luvuissa 2.2 ja 2.3 käsitellyt panos- ja tuotosindikaattorit ovat jostain nä-
kökulmasta joko suoraan vaikuttavina tekijöinä tuotantoprosessissa tai sen välit-
tömiä tuotoksia. 

Taustamuuttujien merkitystä on helpompi lähestyä kuluvan vuosituhannen aikana 
tieteellisissä aikakausilehdissä julkaistuissa tutkimuksissa tehtyjä valintoja tar-
kastelemalla. Työ on keskittynyt lähinnä kahden eri brittiläisen tutkijaryhmän 
ympärille. Jill ja Geraint Johnes Lancasterin yliopistosta ovat mallittaneet britti-
läisen yliopistojärjestelmän toimintaa hyvin monesta eri näkökulmasta. Philip 
Stevens Lontoon NIESR tutkimuslaitoksesta on tarkastellut Englannin ja Walesin 
korkeakoulujärjestelmää lähinnä regressiopohjaisilla menetelmillä. 

Stevensin (2005, 2006) kaksi parametrista tuottavuusmallia perustuvat tuotanto-
funktiolle duaaliin kustannusfunktioon. Tuotoksia on 4, tieteen ja taiteen perus-
tutkinto-opiskelijat erikseen, jatkotutkinto-opiskelijat ja hankittu tutkimusrahoi-
tus. Panoksista on mukana keskimääräinen henkilöstökustannus ja pääomakus-
tannus. Stevens erottelee taustamuuttujat laatumuuttujiin ja muihin. 

Kolmantena muuttujaryhmänä ovat taustamuuttujat, joita ei voi aina välittö-
mästi kytkeä osaksi tuotantoprosessia, eivätkä ne ole välttämättä yliopistojen 
suoraan hallittavissa. Niillä on kuitenkin hyvin keskeinen merkitys tuotta-
vuusarvioinnissa, sillä ne tarjoavat selityksen tai mahdollisen syyn tuotta-
vuuseroihin yksikköjen välillä.
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Ensimmäisessä tutkimuksessa (Stevens 2005) laatumuuttujia käsitellään rinnak-
kain tuotosten kanssa ikään kuin ne olisivat panosten ja tuotosten kanssa saman-
tyyppisiä ja määrittäisivät tuotantofunktion ominaisuuksia. Jälkimmäisessä 
paperissa testataan aitojen taustamuuttujien ja laatumuuttujien vaikutuskanavaa, 
eli vaikuttavatko ne tuotantofunktioon suoraan (kuten ensimmäisessä tutkimuk-
sessa) vai selittävätkö ne ennemmin tehokkuuseroja. Lopputuloksena päädytään 
siihen, että pääpiirteissään opiskelijoiden ominaisuudet määrittävät kustannusra-
kennetta, eli niitä voidaan käsitellä panosten ja tuotosten kanssa rinnakkain, mut-
ta henkilökunnan ominaisuudet lähinnä selittävät tehokkuuseroja. 

Jill Johnesin (2005a) mittari perustuu deterministiseen tuottavuusmalliin. Malli 
on muuttuvaskaalatuottoinen DEA, jota käsitellään tämän raportin luvussa 3.  
Aineisto kattaa 109 Englannin yliopistoa opintovuodelta 2000/01. Tuotoksina 
ovat 1. arvosanalla painotettu tutkinto, parhaalla arvosanalla kolminkertainen 
paino verrattuna huonoimmalla arvosanalla suoritettuun tutkintoon. 2. jatkotut-
kintojen määrä ja 3. tutkimusrahoitus. Panoksista alun perin mukana ovat 1. pe-
rustutkinto-opiskelijoiden lukumäärä painotettuna keskimääräisellä A-taso-
kokeen arvosanalla. Arvosana on keskiarvo vuosina 1994–1997 aloittaneista. 2. 
jatkotutkinto-opiskelijoiden määrä 3. henkilökunnan määrä 4. hallintomenot, 5. 
kirjasto ja tietokonekustannukset ja 6. pääomamenot. Lopullisessa mallissa hen-
kilökunnan määrä ja kirjasto ja tietokonemenot jätettiin pois tilastollisen testin 
perusteella, henkilökunnan määrä korreloi voimakkaasti muiden panosten kanssa.  

Menetelmä on tietyssä mielessä mielivaltainen, sillä annetut laatupainot vaikutta-
vat tuloksiin. Jos painotus ei ole yleisesti hyväksytty, sen vaikutuksia voi selvit-
tää vain simuloimalla. Tämänlainen diskreetti laatupainotus edellyttää myös 
tuotos-panos suhteelta muuttuvien skaalatuottojen oletusta, mikä ei ole yleensä 
mahdollista pienissä aineistoissa.

Jill Johnesin toinen artikkeli (2005b) tarkastelee tuottavuutta sekä opiskelija- että 
laitostasolla. Aineisto ei ole tieteenaloittain kattava, mutta käsittää kaikki talous-
tieteestä Englannin yliopistoista vuonna 1993 valmistuneet (2568 tutkintoa). Yk-
silötason ainoa tuotos on tutkinto. Englantilaisessa järjestelmässä tutkinnot 

Laadulla Stevens tarkoittaa opiskelijoiden lähtötasoa ja parhaimmilla arvo-
sanoilla valmistuneiden määrää. Aitoina taustamuuttujina on henkilökunnan 
ja opiskelijoiden rakennetta kuvaavia ikä-, sukupuoli, etninen ja maantieteel-
linen alkuperä- sekä ammattirakennetta kuvaavia indikaattoreita. 

Johnesin näkökulma taustamuuttujien suhteen on asettaa ne vaikuttamaan 
suoraan tuotantoprosessiin panoksina. Tämä tapahtuu kuitenkin välillisesti ns. 
case-mix korjauksen kautta, painottamalla perustutkinto-oppilaiden määrää ja 
heidän tutkintojaan laatuindikaattorilla.
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arvioidaan 5-portaisella asteikolla. Tapa millä eri portaita painotettiin, osoittautui 
vertailussa merkitseväksi. Panosmuuttujana yksilötasolla ovat lähtötaso (A-
score), sukupuoli ja lukion tyyppi.  

Laitosten vertailussa tuotosindikaattorina käytettiin yksilötason tuotosten kes-
kiarvoja ja vielä vaihtoehtoisesti ylimmän arvosanan saaneiden opiskelijoiden 
osuutta. Panoksina käytettiin laitoksen opiskelijoiden keskimääristä lähtötasoa, 
naisten osuutta ja julkisista kouluista tulleiden opiskelijoiden osuutta. Laatumuut-
tujien käytön suhteen Johnes (2005b) ei juuri poikkea Johnes (2005a) valinnoista, 
mutta käytetty malli on mielenkiintoisempi. Yhtenäisellä yksilö–yksikkö aineis-
tolla voidaan havainnollistaa yksilöiden ja laitosten tehokkuuserojen lisäksi sitä, 
olisivatko yksilöt tehokkaampia jossain toisessa yksikössä.

Geraint ja Jill Johnes (2005) esittävät sovellutuksen parametrisesta menetelmästä, 
jossa ei tarvitse suoraan spesifioida taustamuuttujia tai niiden vaikutuksia. Ky-
seessä on satunnaisparametrinen (random parameter) regressiomalli, missä selit-
tävien muuttujien (panokset, kustannusfunktiossa tuotokset ja panoshinnat) 
parametrit vaihtelevat yksiköittäin.

Käytetty estimaattori on kuitenkin frontier-estimaattoriksikin hyvin vaativa, ja 
rajoittaa tarkasteltavien muuttujien lukumäärää.

Syy tutkintojen laatukorjaukseen on ilmeinen, sillä se yhdistää tuotokseen sekä 
määrän, että laadun. Tämä ei ole sellaisenaan riittävä muunnos estämään dys-
funktioiden ilmaantumista, sillä itse laatumittari on tarvittavissa manipuloitavis-
sa. Toisaalta, tieteenalan sisäinen kilpailu ja vertailu pitänevät opintosuoritusten 
arviointikriteerit vertailukelpoisina yksikköjen välillä. Tutkintojen laatukorjaus 
on kuitenkin vain toinen osa kokonaisuutta, sillä opiskelijoiden lähtötason on 
osoitettu useissa tutkimuksissa olevan merkittävin tekijä tutkintosuoritusten kan-
nalta (kts. Bratti 2002, Rudd 1984, Sear 1983, Smith & Naylor 2001).

Satunnaisparametrisessa mallissa oletetaan, että yksikköjen väliset tuotta-
vuuserot ovat myös taustamuuttujien osalta sementoituneet niiden käyttämiin 
panos- ja tuotosmääriin. Näin esimerkiksi laadulliset erot eri yksiköiden tuo-
toksissa pystytään huomioimaan parametrien vaihteluna, eikä erillisiä sisäk-
käisiä taustamuuttuja tai laatumalleja tarvita.

Jos tutkintojen (opintosuoritusten) laatu otetaan mukaan tuottavuusmittariin, 
myös opiskelijoiden lähtötasot on huomioitava. 
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3 Yliopistojen vertailut ja tuottavuuden erilaiset 
mittarit

Tässä luvussa käsitellään erilaisia lähestymistapoja yliopistojen vertailuun. Ver-
tailut voivat perustua pelkkiin indikaattoreihin, joista voidaan skaalaamalla ja 
sopivalla painotuksella rakentaa esimerkiksi ranking listoja. Kahta aktiivisesti 
päivitettävää kansainvälistä ranking listaa käsitellään luvussa 3.1.

Tuottavuusmittarit ottavat eksplisiittisesti huomioon tuotetun määrän ja käytetyt 
resurssit. Yliopistojen vertailut voidaan tuottavuusmittareita käyttäen perustaa 
joko eroihin tuotavuuden tasoissa (luku 3.2) tai tehokkuudessa (luku 3.3) tai tuot-
tavuuden muutoksiin (luku 3.4). Periaatteessa tuottavuuden taso ja tehokkuus 
sisältävät saman informaation, mutta riippuu käytettävissä olevasta aineistosta, 
kumpi lähestymistapa on kätevämpi. Tuottavuuden muutoksen käyttäminen ver-
tailuperustana painottaa positiivisen kehityksen merkitystä arvioinnissa. Viimei-
senä tehokkuusmittarina käsittelemme ns. arvotehokkuutta (luku 3.5), joka 
perustuu päätöksentekijän subjektiivisiin painotuksiin paretotehokkaiden vaihto-
ehtojen joukosta. Päätöksentekijän valintoja ohjataan interaktiivisella tietoko-
neohjelmalla.

Pyrimme esittämään tuottavuusmittarit edeten yksinkertaisesta mittarista ylei-
sempään, ja havainnollistamaan samassa yhteydessä koelaskelmalla, mitä esitetty 
muutos saa aikaan tuottavuuksille. Keskeiset oletukset ja mittarien ominaisuudet 
ja johtopäätökset on sijoitettu tekstikehyksiin. Lisäksi lukuun 3.6 on koottu mit-
tarien keskeiset ominaisuudet ja keskusteltu erilaisista valintakriteereistä.

3.1 Kansainväliset vertailut (rankings) 

Kansainväliset yliopistovertailut herättävät ainakin lehdistössä mielenkiintoa, 
tosin niiden käyttöarvo yliopistojen resurssiohjauksessa lienee vähäinen. 

THES-indeksi 

The Times Higher Education Supplement -lehti (http://www.thes.co.uk/) kokoaa 
kahden vuoden välein ranking-listan 500 yliopistosta koko maailmassa. Indeksi 
kootaan 6 eri muuttujasta, joiden valinta perustuu vahvasti Brittiläiseen yliopisto- 
ja työmarkkinaperinteeseen. Muuttujat ja indeksit on koottu taulukkoon 4. 
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Taulukko 4. THES-indeksin arviointiperusteet ja painotus 

Painotus %

Vertaisarviointi (2375 asiantuntijaa) 40
Rekrytoijien arvioinnit, (20 eniten preferoitua yliopistoa per 
rekrytoija)

10

Henkilökunnan kansainvälisyys, prosenttia 5
Kansainvälisten opiskelijoiden prosenttiosuus 5
Henkilökunnan ja opiskelijoiden suhde 20
Viittaus-indeksi per henkilökunta, Thomson’s indeksi. 20

Suurin merkitys indeksissä on tieteellisessä vertaisarvioinnissa (40 %) ja rekry-
toijien arvioinneissa (10 %). Menetelmä rajoittaa luokittelussa huomioitavien 
yliopistojen määrää, sillä yksikköjen erikoistumisesta ja alueellisuudesta johtuen 
tarvittavien arvioitsijoiden määrä kasvaa jopa nopeammin kuin yliopistojen. Eri-
tyisesti näin on opiskelijoiden rekrytoinnin kohdalla. Mikään muukaan käytetyis-
tä arviointikriteereistä ei juuri palvele yliopistojen resurssiohjausta.

Shanghai-indeksi 

Institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University (Liu & Cheng 
2005), http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm) julkaisee 500 yliopiston ranking-listan, 
mutta laskee kertoimet kaiken kaikkiaan noin tuhannelle yliopistolle. Ranking-
perusteena on yliopistojen kansainvälinen tutkimus. Opetuksen määrää tai laatua 
ei edes yritetä mitata suoraan. Ainoa indikaattori, joka viittaa opetukseen on No-
bel-palkinnon ja Fields-mitalin saaneet alumnit. Yliopistoista mukana ovat vain 
ne, joilla on riittävästi merkintöjä kansainvälisissä rekistereissä. Keskeinen kri-
teeri tässä on Thomson Scientific Solutionsin tuottamat viittausindeksit. Ne kat-
tavat tieteen kaikki kentät, mutta niiden käyttöä voidaan kritisoida tavanomaisilla 
kriteereillä: 1. julkaisujen merkitys eri tieteenaloilla vaihtelee 2. sitaateiksi laske-
taan myös viitteet huonoon julkaisuun. 3. lehtien painoarvo vaihtelee tieteenalo-
jen sisällä ja sinänsä pienen lehden merkitys suppealla lohkolla voi olla suuri.
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Taulukko 5. Shanghai-indeksin arviointiperusteet ja painot 

Kriteeri Indikaattori Paino
Koulutuksen 
laatu

Instituution alumit, jotka ovat voittaneet Nobel-
palkinnon tai Fields-mitalin 

10 % 

Nobel-palkinnon and Fields-mitalin voittanut instituu-
tion henkilökunta 

20 % Henkilökunnan
laatu

Eniten siteeratut tutkijat 21 koulutusalalla  20 % 
Nature ja Science -lehdissä julkaistut artikkelit 20 % Tutkimus tuo-

tokset Artikkeliviittaukset indeksitietokannoissa Science Ci-
tation Index-expanded, 
http://scientific.thomson.com/products/scie/, Social 
Science Citation Index 
http://scientific.thomson.com/products/ssci/ ja Arts & 
Humanities Citation Index 
http://scientific.thomson.com/products/ahci/

20 % 

Yksikön koko ”Academic performance” suhteessa yksikön kokoon  10 % 

Shanghai-indeksin merkitys voidaan asettaa kokonaisuudessaan kyseenalaiseksi, 
sillä se mittaa vain tuotoksien määrää. Yliopiston koko, sekin mitattuna akatee-
misen henkilökunnan määrällä otetaan huomioon vain 10 prosentin painolla. 
Shanghai-indeksi antaa hyvin suppean kuvan yliopistosta, sillä se ei mittaa lain-
kaan opetusta, ja tutkimustakin käsitellään vain absoluuttisena viittausten määrä-
nä. Sen sijaan 70 % painosta asetetaan yksittäisiin huippuosaamisen indikaatto-
reihin ja lähinnä luonnontieteellisen alan julkaisuihin.

3.2 Tuottavuuden tason mittarit 

Kattavaa tuottavuusmittausta yliopistoista on kehitetty kolmessa eri yhteydessä. 
Tilastokeskuksen tuottavuustilastoinnin kehittämisprojektissa on tavoitteena tuot-
taa valittuihin tuotosindikaattoreihin perustuvat estimaatit yliopistojen tuotta-
vuuskehityksestä. Lisäksi Neittaanmäki ym. (2005) sekä Kivinen ja Hedman 
(2004) ovat kehittäneet tuloksellisuusmittareita yliopistojen vertailuun. Näissä 
mittareissa toiminta tulkitaan tulokselliseksi, jos sen osuus tuotoksista on suu-
rempi kuin sen osuus resurssikäytöstä. Mittareiden yhteiset piirteet loppuvat tä-
hän, käytämme jatkossa tutkijaryhmien kehittämistä mittareista nimitystä 
kotiyliopistojen mukaisesti Jyväskylä-indeksi (Neittaanmäki ym. 2005) ja Turku-
indeksi (Kivinen & Hedman 2004). 
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Tilastokeskuksen tuottavuustilastointi 

Osana valtiohallinnon tuottavuusohjelmaa, Tilastokeskus kehittää tuotosindikaat-
toreita ja tietojen keräämismenetelmiä myös yliopistosektorille. Tavoitteena on 
luoda indikaattorit kansantalouden tilinpidon markkinattomien hyödykkeiden 
volyymin mittaukseen. Samalla indikaattoreiden käyttö mahdollistaa tuottavuu-
den muutoksen mittaamiseen tilinpidon julkisissa palveluissa. 

Tilastokeskuksen tuottavuuden muutosmittaria varten kerätään tiedot jokaisesta 
tilivirastosta tuotosindikaattoreiden tasosta ja niiden kustannusosuuksista. Näistä 
vuosittaisista tiedosta lasketaan kustannusosuuspainotettu volyymi-indeksi. Ja-
kamalla se reaalisella kustannuskehityksellä saadaan arvio tuottavuuden muutok-
sesta. Kustannusosuuksina käytetään tarkasteluvuosien keskiarvoa ja kustannus-
erien deflaattorina käytetään julkisten menojen hintaindeksiä valtion budjetti-
talouden hallinnonalan ja menolajin mukaisella tarkkuudella.

Laskelmien perusyksikkö on tilivirasto, tässä tapauksessa yliopisto. Tietoja ei 
kerätä esimerkiksi koulutusaloittain, joten luvut eivät ota mitenkään huomioon 
vaihtelua yliopistojen koulutusaloissa tai tehtävissä. Näkökulma on tiukasti kan-
santalouden tilinpitoa palveleva. Tuotosindikaattoreina ovat Helmikuun 2006 
suunnitelmien mukaan

yliopistotutkintoon tähtäävä opetus, perustutkintokoulutus, opintopisteet 

avoin yliopisto-opetus ja täydennyskoulutus, opiskelijamäärä (brutto) yhteen-
sä

tutkimus, julkaisumäärä, koti ja ulkomaiset referoidut julkaisu 

tutkinnot lis. ja tri (tutkintomäärät summattu painottamatta, opiskelijamäärät) 

Kustannustekijänä ovat kulut yhteensä (VALKI tili 4 yhteensä) vähennyttynä 
suunnitelmista poikkeavat poistot (VALKI tili 4980).

Käytännössä kaikki mittarit perustuvat KOTA-tietokantaan ja sen koulu-
tusalajakoon. Tämän jaon mukaisesti käytämme termiä yksikkö kuvaamaan 
yliopiston sisällä yhden koulutusalan toimintoja. Se voi kunkin yliopiston hal-
lintorakenteen mukaisesti käsittää yhden tai useamman laitoksen, osaston tai 
tiedekunnan. Yliopistoa koskevat indeksit voidaan laskea painottamalla in-
deksit yksiköittäin, jos muuta ei raportoida. 
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Jyväskylä-indeksi 

Jyväskylä-indeksistä (Neittaanmäki ym. 2005) tekijät käyttävät nimitystä tulok-
sellisuusindeksi. Yksinkertaisimmillaan se on, 

Osuus tuloksistaTuloksellisuusindeksi .
Osuus resurssista

 (1) 

Osuudella kaavassa viitataan yliopiston osuuteen koulutusalan sisällä. Yksittäi-
sen yliopiston tuloksellisuutta kuvaava indeksi voidaan johtaa painottamalla sen 
koulutusalojen indeksejä kustannusosuuksilla.

Jos tuloksia (tuotoksia tai tulosalueita) on kussakin yksikössä enemmän kuin yk-
si, indeksin laskenta monimutkaistuu huomattavasti. Useammalla tuotoksella 
täytyy löytää jokin aggregointisääntö. Jyväskylä-indeksissä ongelma on ratkaistu 
painottamalla yliopiston yksikön tulosalueiden osuuksia koko koulutusalan vas-
taavilla keskimääräisillä kustannusosuuksilla. Tarkastellaan laskentakaavaa kah-
den tulosalueen esimerkillä: 

1 2

1 2

1 2

Merkitään:
y ,  Yliopiston koulutusalan tuotokset, tulosalueet, esimerkiksi maisterit ja tohtorit

,   Koko koulutusalan valtakunnalliset tuotokset, niiden summa .
,  Tuotosten 1 ja 2 kustannukset

y
Y Y Y
x x

1 2

 yliopistossa,  yliopiston kustannukset
,  Tuotosten valtakunnalliset kustannukset koulutusalalla,  kokonaiskustannukset 

x
X X X

Jyväskylä-indeksi yhden yliopiston jollekin koulutusalalle saadaan laskettua si-
joittamalla termit: 

1 2

tuotoksen i osuus koko koulutusalan vastaavista tuotoksista

tuotoksen i keskimääräinen osuus koko koulutusalan kaikista kustannuksista

  Yliopiston osuus koko koulutusalan kaikista kustannu

i

i

i

y
Y

X
X

x x
X ksista

laskentakaavaan ja supistamalla, 

Tilastokeskuksen tuottama tuottavuusluku lasketaan koko yliopiston tasolla, 
eikä se ota mitenkään huomioon yliopistojen erityispiirteitä, kuten koulu-
tusaloja tai niiden lukumäärää. Tuotokset painotetaan tuotantokustannusten 
perusteella, eli kuvauksen kohteena ovat tiukasti katsottuna tuotosten välittö-
mät kustannukset valtiohallinnon kannalta. Mittari soveltuu kansantalouden 
tilinpidon käyttöön.
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1 1 2 2 1 1 2 2

1 2 1 2

1 2 1 2

1 2
1 2

1 1 2 21 2

Jyväskylä-indeksi

.

y X y X X y X y
Y X Y X Y Y

x x x x
X

X Xy y
y yY Y

x x

 (2) 

Laskentakaavassa i i iX Y  on koko koulutusalan tuotoksen i keskimääräinen 
kustannus, yksikköhinta. Jyväskylä-indeksille saadaankin intuitiivisempi tulkinta: 

Turku-indeksi 

Toisin kuin Jyväskylä-indeksissä, Turku-indeksissä (Kivinen & Hedman 2004) 
tuloksellisuutta lähestytään ylhäältä alas, ensin lasketaan koulutusalojen valta-
kunnalliset tuloksellisuuskertoimet ja niistä johdetaan yliopistojen ja niiden si-
säisten koulutusalojen kertoimet. Turku-indeksi ei ole vertailukelpoinen 
Jyväskylä-indeksin kanssa. Laskelmien pohjalla on 3 rahamääräistä panosta ja 4 
virkatyöpanosryhmää, ja kaiken kaikkiaan 20 eri tuotosta. Näistä lasketaan 7 alal-
le (Jyväskylä-indeksissä 20 koulutusalaa) tuloksellisuuskertoimet suhteuttamalla 
tulososuudet panososuuksiin. Tästä syntyy 7 x 20=140 erilaista kerrointa, tai 
vaihtoehtoisesti panoksia ja tuloksia pitää jotenkin aggregoida. Tekijöiden valinta 
on ilmeisesti jälkimäinen, mutta lähdeteoksesta jää epäselväksi miten aggregointi 
on suoritettu6. Ainakaan KOTA ei sisällä kustannusluokituksia, jotka voitaisiin 
esitetyille tuotoksille kohdistaa. Toinen ongelma Turku-indeksissä on laskelmien 
matemaattisen dokumentoinnin epämääräisyys. Lähdeteoksessa (Kivinen & 
Hedman 2004, s. 23) on selitetty yliopistokohtaisen tuloksellisuusluvun j  las-
kemista. Sen johtamisessa käytetyt ekvivalenssilauseet eivät pidä paikkaansa, ja 
lopputuloksena esitetty kertoimen ratkaisu on ristiriidassa esitetyn kertoimen ka-

                                             
6 Taulukko 2 s.19 sisältää alojen tulososuudet julkaisuista, tutkinnoista ja ulkopuolisesta rahoituksesta. 
Nämä on aggregoitu 20 eri tuotoksesta. Raportoitujen ryhmien sisällä tuotokset voidaan laskea vertailu-
kelpoisesti yhteen, mutta miten lasketaan koko alan tulososuus, ei kerrota.  

Jyväskyläindeksissä lasketaan yksikön tuotosten arvo käyttäen koko koulu-
tusalan keskimääräisiä yksikköhintoja. Laskennallinen tuotosten arvo jaetaan 
yliopiston yksikön toteutuneilla kustannuksilla.
Jos laskennallisen tuotoksen arvo ylittää yksikön omat kustannukset yksikön 
tuottavuuden taso on keskimääristä korkeampi. 
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librointikaavan suhteen7. Julkaisusta käydyn keskustelun perusteella laadituissa 
vastineissa on selvennetty käytetyn mittarin laskentatapaa. Kahdella eri vastineel-
lakin täydennetty ja laskentaesimerkkeihin nojautuva selvitys mittareista (Kivi-
nen & Hedman 2005a, Kivinen & Hedman 2005b) jää niin hajanaiseksi, että 
lukija ei voi pelkkiin lähdetietoihin nojautuen arvioida mittarin ominaisuuksista. 
Dokumentaation perusteella näyttäisi siltä, että keskimääräiseen menestykseen 
kalibroidut tuloksellisuusmittarit aggregoidaan tulona, joten suuret poikkeamat 
keskimääräisestä (osittais)tuloksellisuudesta saavat suuren merkityksen Turku-
indeksissä.     

Vaihtoehtoisia hintakriteereitä tuotoksille 

Jyväskylä-indeksi toimii lähtökohtana mittareiden jatkokehitykselle. Keskeinen 
kysymys on, voidaanko tuotoksia arvottaa mitenkään muuten kuin keskimääräi-
sillä hinnoilla?  

Tarkastellaan vielä Jyväskylä-indeksistä edellä johdettua muotoa. Sen kaava 
yleistettynä usealle koulutusalalle, ja lasketut arvot erään koulutusalan laitoksille 
vuodelta 20048 on koottu taulukkoon 6. 

Taulukko 6. Jyväskylä-indeksi eräälle koulutusalalle 

Jyväskylä-indeksi
i is

i M

s

y

x
HY JY OY JoY KuY TY TaY ÅA Yht. 
0.92 1.03 0.96 1.09 1.04 1.07 0.94 1.13 1.00 

                                             

7 s. 23: 

19

1
7

1

0,39
0,39

j
ij ji

ij j
ij

i
i

x
y

. Ensimmäisen lausekkeen oikean puolen mukaa ij on 

vakio indeksin j (yliopistot) suhteen, jokaisen yliopiston osuus alan tuotoksista ja panoksista on sama. 
Ekvivalenssin vasemmalta puolelta ei voi ratkaista j :tä koska se ei esiinny siellä. Jos parametrien kalib-

rointia kuvaavasta lausekkeesta ratkaistaan yliopiston tuloksellisuuden tunnusluku, se on

7

1
19

1,

i
i

r

j
j j r

.

8 Laskennassa on käytetty kolmea tulosaluetta ja niiden kokonaisrahoitusta. Tutkimustuotoksina on käy-
tetty referoitujen artikkeleiden, kokoomateoksien ja monografioiden summaa. Tässä luvussa esitettävät 
laskelmat perustuvat KOTA tietoihin vuodelta 2004, mutta niitä on pidettävä vain mittareita havainnollis-
tavina.
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Kaavassa M on eri tuotoksia osoittava indeksijoukko 1, ,M m ja s  edustaa 
tarkasteltavaa yksikköä (yliopiston koulutusalaa). Kerroin i  on tuotoksen i  kes-
kimääräinen hinta koko koulutusalalla ja sx yksikön s  kustannukset. Osoittajassa 
on tuotoksen laskennallinen arvo koulutusalan keskimääräisillä hinnoilla, se jae-
taan yksikön kustannuksilla. 

Jyväskylä-indeksin osoittajassa käytetyt keskimääräiset hinnat on vain yksi vaih-
toehtoinen tapa laskea aggregoitua tuotosta kuvaava suure. Se, mitä hintoja mit-
tarissa käytetään vaikuttaa mittarin tulkintaan.

Ensimmäinen aggregointitapa ei ole realistinen Suomen yliopistomaailmassa,
sillä joitain tutkimusprojekteja ja ulkopuolisille kilpailutettua opetusta (täyden-
nyskoulutus) lukuun ottamatta tuotoksilla ei yleensä ole markkina-arvoa. Kuiten-
kin myöntäessään tarvittavat varat yliopistoille eduskunta epäsuorasti hyväksyy 
kunkin yliopiston kustannusrakenteen mukaiset yksikköhinnat. Yliopistot tekevät 
tulossopimuksia opetusministeriön kanssa markkinamekanismia matkien ja tässä 
suhteessa Jyväskylä-indeksi käyttää markkinahintoja.  

Toisena vaihtoehtona olevat äärihinnat ovat käypä vaihtoehto silloin, kun yksi-
köt halutaan järjestää tuloksellisuuden suhteen. Kriteeri on kuitenkin kaikkea 
muuta kuin yksiselitteinen. Hinnoiksi voidaan valita pienimmät havaitut yksik-
kökustannukset kustakin tuotoksesta erikseen. Tämä voi olla epärealistinen oletus 
käyvistä tuotosten hintasuhteista. Toisaalta, on mahdollista myös valita sen yksi-
kön hinnat, joilla saavutetaan korkein tuloksellisuus joko yksikön itsensä tuotok-
silla tai soveltamalla hintoja ristiin muiden yksikköjen tuotoksiin.

Lasketut Jyväskylä-indeksit kuvaavat kuinka paljon yksikön tuotokset ovat 
arvokkaampia tai arvottomampia jos ne arvostettaisiin valtakunnallisten kes-
kihintojen mukaisesti.  
Jyväskyläindeksissä keskimääräinen tuloksellisuus on määritelmällisesti 1. 
Tämä tarkoittaa sitä, että tuotoksia arvostetaan sellaisilla hinnoilla, joilla 
kaikki koulutusalalla käytettävissä ollut raha tulee käytetyksi. Taloustieteen 
slangilla sanoisimme että budjettirajoite on sitova.

Vaihtoehtoina keskimääräisille tuotantokustannuksille voimme rakentaa mit-
tareita joissa aggregoitu tuotos lasketaan käyttäen: 

tuotosten markkinahintoja 
suurimpia tai halvimpia havaittuja hintoja 
tuotosten markkinatonta arvostusta kuvaavia hintoja 
hintoja, tai painoja jotka maksimoivat yksikön tai koulutusalan tulokselli-
suuden
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Kaksi ensimmäistä hinnoitteluvaihtoehtoa kuvaavat palvelujen välitöntä taloudel-
lista merkitystä. Kolmantena vaihtoehtona oleva markkinattomat arvostukset
edellyttävät tuotosten arvon määrittelyä jonkin muun kriteerin, kuten ulkoisten 
vaikuttavuuksien suhteen. Näitä ei julkisten palvelujen kohdalla voi yleensä mää-
ritellä tuotantokustannusten kautta, vaan prosessi edellyttää esimerkiksi kustan-
nus-hyöty tai kustannus-vaikuttavuus analyysin tapaista kokonaistaloudellista 
arviointia. Tuotosaggregaattia laskettaessa helpointa on käyttää sellaisia tuo-
tosindikaattoreita, jotka kuvaavat tavoitteita suoraan, esimerkiksi työllistymistä.

Markkinattoman arvostuksen erikoistapauksena voidaan pitää subjektiivista tuo-
tosindikaattorien painotusta. Indikaattorien merkitys riippuu arvioijasta ja näkö-
kulmasta ja sitä voidaan täysin legitiimisti käyttää. Subjektiivisia painoja 
käytettäessä on tärkeää liittää painotus aina mittaustuloksiin. Painotusten tulee 
olla riittävän yksiselitteiset, esimerkiksi siten että käytettävät mittayksiköt eivät 
vaikeuta tulkintaa. 

Neljäntenä vaihtoehtona aggregoidun tuotoksen laskemiseen ovat laskennalliset 
painot, tai hinnat. Edellä Jyväskylä-indeksissä, ja kolmessa jo keskustellussa 
vaihtoehdossa käytetään arviointeja, tai havaintoja painojen määrittämiseen. Las-
kennallisissa menetelmissä asetetaan kriteerit painoille ja ratkaistaan optimointi-
mallilla painorakenne joka täyttää kriteerit parhaiten. Menetelmän ei välttämättä 
tuota niin läpinäkyviä ja selkeitä painorakenteita kuin olisi toivottavaa, mutta 
vastapainoksi saadaan määritellyt – halutun väljät tai tiukat – kriteerit täyttävä 
mittaristo. Kriteerien määrittelyssä voidaan käyttää hyväksi mitä tahansa edellä 
keskustelluista hintojen tai painojen valintakriteereistä 

Optimiyksikköindeksi

Havainnollistetaan laskennallisia painorakenteita kirjoittamalla Jyväskylä-indeksi 
uudelleen hieman eri näkökulmasta. Keskimääräiset hinnat joita indeksissä käy-
tetään toteuttavat koulutusalan budjettirajoitteen ii M

Y X , ts. tuotosten ar-
von täytyy olla yhtä kuin käytetty rahamäärä. Tarkastellaan optimointiongelmaa, 
jossa etsitään yksikön tuotosten arvon maksimoivia hintoja i  budjettirajoitteella,

Ulkopuolisen arvioitsijan kannalta voivat tuotokset olla samanarvoisia riip-
pumatta siitä missä yksikössä ne tuotetaan.
Toisaalta, yksiköt ovat voineet erikoistua eri tuotteisiin. Niiden hinnat, ja ar-
vostus, voi vaihdella perustellusti.  
Tuottavuusmittareissa täytyy valita jompikumpi näistä näkökulmista. 
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max

s.e.
i

i is
i M

i i
i M

y

Y X

Optimointiongelman ratkaisuna saadaan Jyväskylä-indeksin osoittaja asettamalla 
lisärajoite,

,i
i

i

Y
X

eli keskimääräiset hinnat9. Ongelman ratkaisu on Jyväskylä-indeksille triviaali 
siinä mielessä, että valintamuuttujien (hinnat) arvot asetetaan lisärajoitteella va-
kioksi. Optimointiongelma kuitenkin havainnollistaa sitä, miten helposti erilaisia 
hintojen valintakriteereitä voidaan asettaa.  

Kuviossa 1 on esitetty vasemmassa paneelissa yllä Jyväskylä-indeksi kahdelle 
tuotokselle ja oikealla laajennettu malli, jossa sallimme hintasuhteiden vaihdella. 
Kuviossa merkitään keskimääräisiä hintoja i i iY X . Tuotosten hintasuhde on 
aina vakio origon kautta kulkevilla säteillä. Vasemmalla Jyväskylä-indeksissä, 
objekti (tummempi suora) ja budjettirajoite leikkaavat toisensa keskimääräisillä 
hinnoilla pisteessä (A).

Kuvio 1. Jyväskylä-indeksi ja sen laajennus 

Optimointiin perustuvassa indeksissä, kuvion oikeanpuoleisessa paneelissa, rat-
kaisua etsitään edelleen budjettirajoitteelta, mutta hintasuhteen, tai hintatasojen, 
annetaan vaihdella ennalta määrätyllä vaihteluvälillä keskimääräisistä hinnoista. 
Ratkaisu löytyy pisteestä (B). Hintojen vaihteluvälillä on suuri merkitys, sillä 
                                             
9 Jyväskylä-indeksin arvo saadaan objektifunktiosta jakamalla se yksikön kustannuksilla.  
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budjettirajoitteen ohella, jokin asetetuista hintasuhderajoista on aina osa ratkaisua 
(sitova rajoite). 

Matemaattisena ohjelmointiongelmana optimiyksikköindeksi ja sitä vastaavat 
tulokset koulutusalalta on koottu taulukkoon 710. Indeksin laskentakaavassa 

 ja ij ijL U  muodostavat ala- ja ylärajan, joiden välillä tuotosten i ja j hintasuhteen 
annetaan vaihdella. Sallittu hintojen vaihteluväli voitaisiin määritellä myös suo-
raan hinnoista. Esimerkkitaulukossa on hintasuhteiden sallittu vaihdella 10 pro-
senttia havaintoaineiston mukaisesta keskimääräisistä hintasuhteista. Optimi-
yksikkö-indeksiä ratkaistaessa saadut tulosalueiden hinnat löytyvät yksiköiden 
sarakkeilta riveiltä: Maisteri, Tohtori ja Julkaisu. Havaitut keskimääräiset hinnat, 
joita Jyväskylä-indeksi käyttää, ovat viimeisellä sarakkeella.

Taulukko 7. Optimiyksikköindeksi ja vertailu Jyväskylä-indeksiin 

max

s.e.

,

, 0,

i
i is

i M

i i
i M

i
ij ij

j

ij ij

y

Y X

L U i j M

L U
Indeksit HY JY OY JoY KuY TY TaY ÅA Yht. 
Jyväskylä 0,925 1,035 0,956 1,090 1,038 1,068 0,942 1,130 1,00 

0,9 , 1,1i i
ij ij

j j
L U

Optimiyksikkö 0,931 1,042 0,962 1,100 1,052 1,075 0,947 1,143  
Hinnat optimiyksikkö indeksissä i

Maisteri 61,6 66,3 68,5 61,6 66,3 61,6 61,6 61,6 64,11 
Tohtori 352,0 341,0 320,1 316,9 341,0 316,9 316,9 316,9 329,70
Julkaisu 27,8 26,9 27,8 30,6 26,9 30,6 30,6 30,6 28,62 

Indeksin ominaisuuksista huomataan ainakin, että optimiyksikköindeksin arvot 
ovat aina suurempia kuin Jyväskylä-indeksin. Tämä johtuu asetetusta kriteeristä. 
Jyväskylä-indeksi alkuperäisillä keskimääräisillä hinnoilla on aina käypä (feasi-
ble) ratkaisu. Optimiyksikköindeksi hakee hinnat joilla Jyväskylä-indeksiä voi 
parantaa.

                                             
10 Hintasuhteen vaihteluväli voidaan kirjoittaa lineaarisena epäyhtälöparina
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Optimiyksikköindeksissä kuvion 1 mukaiset ratkaisut haetaan itsenäisesti 
jokaiselle yksikölle, mutta budjettirajoite on kaikille yksiköille sama. 
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Hinnat eivät määräydy mielivaltaisesti, vaan asetetut rajoitteet vaikuttavat. Kah-
deksan eri yksikköä saa optimissa neljä erilaista hintavektoria. Oulun yliopisto 
näyttäisi hyötyvän jos maisterikoulutusta painotetaan, Joensuu, Turku, Tampere 
ja Åbo Akademi jos tutkimustoimintaa painotetaan. Jyväskylä ja Kuopio hyötyi-
sivät jos maistereita ja tohtoreita painotetaan tutkimuksen kustannuksella. Hel-
singin yliopisto hyötyisi tuottavuusmielessä eniten jos tohtoreiden arvoa 
nostettaisiin. Se, että hintavektorit ovat samoja useilla yksiköillä, johtuu mallin 
lineaarisuudesta ja yhteisestä budjettirajoitteesta.  

Optimikoulutusalaindeksi 

Hintojen vaihtelu optimiyksikköindeksissä ei ole aina toivottavaa, vaikka se si-
sältääkin yksikkökohtaista tietoa siitä, mitkä tekijät vaikuttavat eniten sen yksi-
kön tuottavuuteen. Indeksistä voidaan johtaa toinen tuloksellisuusindeksin 
kaltainen indeksi, jossa haetaan kaikille yksiköille yhteistä hintavektoria.

Taulukko 8.  Optimikoulutusalaindeksi ja vertailu Jyväskylä-indeksiin ja opti-
miyksikköindeksiin

1

max

s.e. optimiyksikköindeksin rajoitteet
i

i isS
i M

s
s s

y

x

 HY JY OY JoY KuY TY TaY ÅA Yht. 
Jyväskylä 0,93 1,04 0,96 1,09 1,04 1,07 0,94 1,13 1,00

0,9 , 1,1i i
ij ij

j j
L U

Optimiyksikkö 0,93 1,04 0,96 1,10 1,05 1,08 0,95 1,14 
Optimikoulutusala 0,92 1,03 0,96 1,10 1,03 1,07 0,95 1,13 1,00

Hinnat optimiyksikköindekseissä koulutusala- 
indeksi

i

Maisteri 61,6 66,3 68,5 61,6 66,3 61,6 61,6 61,6 65,9 64,1 
Tohtori 352,0 341,0 320,1 316,9 341,0 316,9 316,9 316,9 308 329,7
Julkaisu 27,8 26,9 27,8 30,6 26,9 30,6 30,6 30,6 29,7 28,6 

Optimiyksikköindeksi lasketaan nostamalla niitä hintoja, joilla saadaan suh-
teessa suurin lisäys yksikön tuotoksen arvoon, ottaen huomioon että muita 
hintoja täytyy vastaavasti laskea.  
Kun ratkaisuna saatuja hintoja käytetään koko koulutusalan tuotoksiin, tuotos-
ten arvo on sama kuin koulutusalan toteutuneet kustannukset. 
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Optimikoulutusalaindeksi on muutoin samanlainen kuin optimiyksikköindeksi, 
mutta objektifunktiossa maksimoidaan koko koulutusalan yhteenlaskettu tulok-
sellisuusindeksi. Taulukossa 8 optimikoulutusalaindeksin objektifunktioon on 
lisätty eksogeeninen kerroin s  painottamaan kunkin yksikön tuloksellisuutta 
objektifunktiossa. Se voidaan määrittää esimerkiksi kustannus- tai tulososuuksien 
avulla. Taulukossa 8 kaikilla yksiköillä on sama paino. Koulutusalaindeksi ei voi 
saada korkeampia arvoja kuin optimiyksikköindeksi, mutta alarajaa sillä ei ole. 
Helsingin yksikön alentunut tuloksellisuus muihin indekseihin nähden johtuu sen 
suhteellisen suuresta tohtorimäärästä, korkeammat hinnat tohtoreille hyödyntäi-
sivät vain sitä. Hintavektori painottaakin tässä yhteydessä erityisesti maistereita 
ja tutkimuspapereita. Koulutusalaindeksin keskimäärisyyttä korostaa se, että juuri 
tämä yhdistelmä ei ole yhdenkään yksittäisen yksikön optimaalinen valinta (op-
timiyksikköindeksi). Kuitenkin tämä painotus ja ratkaisun hintavektori olisivat 
olleet täysin mahdollisia yksiköille optimiyksikköindeksissä. 

Mittarien jatkokehittelyssä on huomioitava muitakin mahdollisuuksia laskea hin-
nat optimikoulutusalaindeksin tapaan. Objektifunktioksi voidaan kirjoittaa neliö-
summa yksikköjen laskennallisten ja havaittujen kustannusten erotuksesta. 
Tuloksena on rajoitettu pienimmän neliösumman estimaattori. Sen tarkkoja sto-
kastisia ominaisuuksia epäyhtälörajoitteilla ei tunneta samaan tapaan kuin yhtälö-
rajoitteilla.

Hintarajoitteiden vaikutus optimi-indekseissä 

Optimi-indeksit ovat tuloksellisuusindeksejä samassa mielessä kuin Jyväskylä-
indeksikin. Ainoa ero Jyväskylä-indeksiin on poikkeaminen keskimääräisistä 
hinnoista tuotosten arvostuksessa.

Optimikoulutusalaindeksissä tuloksena saadaan yksi hintavektori koko koulu-
tusalalle. Koulutusalan yhteenlaskettujen tuotosten arvo on tällä hintavektoril-
la yhtä suuri kuin toteutuneet kustannukset. 
Yksikköjen tuottavuus on korkein mahdollinen annetulla hintojen vaihteluvä-
lillä ja yhteisillä hinnoilla. 
Optimikoulutusalaindeksi ei voi saada korkeampia arvoja kuin optimiyksik-
köindeksi. 

Optimi-indekseillä tarkoitetaan tässä raportissa optimiyksikkö- ja optimikou-
lutusalaindeksejä.

Optimikoulutusalaindeksissä etsitään yksi hintavektori joka maksimoi koko 
koulutusalan yhteenlasketun tuottavuuden. Muut rajoitteet ovat kuin opti-
miyksikköindeksissä. 
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Indeksivalinnan merkitystä tuottavuuden tasoon ei voi ennalta määrittää. Sen si-
jaan asetetuilla hintasuhteen rajoilla on suora vaikutus tuottavuuteen. Jos optimi-
indekseissä hintarajoja laajennetaan, kaikkien yksiköiden tuottavuus nousee, ei 
kuitenkaan samassa suhteessa. Taulukossa 9 on simuloitu muutoksia edellisiin 
laskelmiin sallimalla 50 prosentin poikkeamat hintasuhteissa edellisen 10 prosen-
tin sijaan. 

Taulukko 9. Hintarajoitusten vaikutus optimi-indekseihin 
 HY JY OY JoY KuY TY TaY ÅA Yht. 
Indeksit          

i
ij ij

j
L U

Jyväskylä 0,925 1,035 0,956 1,090 1,038 1,068 0,942 1,130 1,00 
0,9 , 1,1i i

ij ij
j j

L U

Optimiyksikkö 0,931 1,042 0,962 1,100 1,052 1,075 0,947 1,143  
Optimikoulutusala 0,919 1,033 0,962 1,097 1,031 1,074 0,945 1,134 1,00 

0,5 , 1,5i i
ij ij

j j
L U

Optimiyksikkö 0.963 1.065 0.984 1.154 1.093 1.122 0.978 1.219  
Optimikoulutusala 0.912 0.976 0.956 1.154 0.932 1.122 0.978 1.219 1.00 

Hintasuhteen 50 prosentin vaihteluväli nostaa Åbo Akademin tuottavuutta opti-
miyksikköindeksissä jopa 8 prosenttiyksikköä, kun taas Jyväskylässä jäädään 
kolmen prosentin kasvuun. Jos hintahaarukkaa laajennetaan, erot indeksien välil-
lä häviävät. Taulukossa 9 kahdella alimmalla rivillä indeksit ovat yhtenevät nel-
jälle yksikölle. Näille yksiköille ja koko koulutusalalle näyttäisi olevan eduksi jos 
tutkimuspapereita arvostettaisiin selkeästi enemmän. Tulos voisi olla koulu-
tusalaindeksin osalta hyvinkin erilainen jos yksikköjä painotettaisiin niiden koon 
perusteella.

Optimi-indeksien käyttö edellyttää aina hintojen sallitun vaihteluvälin määrit-
telyä.
Jos hintojen vaihtelua ei sallita, palataan takaisin Jyväskylä-indeksiin. 
Hintojen perustaso, jonka suhteen vaihtelu sallitaan voi periaatteessa olla joku 
muukin kuin keskimääräinen tuotantokustannus, mutta kustannusrajoite täy-
tyy muotoilla ja tulkita vastaavasti.

Samoin kuin sallittu hintojen vaihteluväli, se annetaanko hintojen vaihdella 
yksiköittäin, vai haetaanko yhtenäistä hintaa koko koulutusalalle, on valinta-
kysymys johon voi antaa vastauksen vain mittaaja tai koulutusalojen arvioitsi-
ja.
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Skaalatuotot optimi-indekseissä 

Kaikki mittarit toistaiseksi ovat olleet vakioskaalatuottoisia. Se tarkoittaa sitä, 
että yksikön koko ei vaikuta tuottavuuteen. Voimme kertoa mittarissa kaikki tuo-
tokset ja kustannukset jollain luvulla, ilman että mitattu tuottavuus mitenkään 
muuttuisi. Skaalatuottojen asettaminen muuttuviksi on matemaattisesti yksinker-
tainen muutos mittariin, sillä voisimme lisätä vakion yksikön tuotoksen arvoon, 
eli maksimoida lauseketta, 

,
max .

i s

i is s
i M

s

y

x

Riippuen siitä onko s  positiivinen vai negatiivinen, tuotosten tason kasvu joko 
laskee tai nostaa tuottavuutta vastaavasti. Tällä muutoksella voitaisiin ottaa huo-
mioon sellaisia (osin vastakkaisia) argumentteja kuin ”tiedeyksikön kriittinen 
massa” tai ”suurten yksiköiden byrokratisoituminen”. Parametria s  on vaikea 
määritellä eksogeenisesti koulutusalalle yhteisenä tai yksiköille erikseen. Myös 
sen laskeminen yllä olevien kaltaisten budjettirajoitetta käyttävien optimointimal-
lien kautta on edellisiä ongelmia haastavampi tehtävä, sillä ei ole olemassa selvää 
päätössääntöä joka rajoittaisi parametri(e)n arvo(j)a. Kehitystyö jää tältä osin 
tulevaisuuteen, mutta skaalatuotot voidaan tarvittaessa estimoida tehokkuusmitta-
reilla.

3.3 Poikkeamat optimaalisesta tuottavuuden tasosta, tehokkuus 

Kaikki kolme tarkemmin käsiteltyä mittaria mittaavat tuottavuuden tasoa, eli ne 
osoittavat (aggregoidun) tuotoksen suhteen resursseihin.

Kysymys suurimmasta mahdollisesta tuottavuudesta, vertailukohdasta, on kes-
keinen tehokkuuden kannalta. Usein saavutettavissa olevat tuottavuuden taso 
riippuu toiminnan skaalasta. Vakioskaalatuottoisissa tuloksellisuusmittareissa 
ongelma on helposti ratkaistavissa. Kaikissa mittarivariaatioissa edellä Åbo Aka-
demin yksiköllä on korkein tuloksellisuus, eli tehokkuusluvut saadaan jakamalla 

Jyväskyläindeksi, optimiyksikköindeksi ja optimikoulutusalaindeksit ovat 
vakioskaalatuottoisia. Ne eivät huomioi yksikön koon vaikutusta tuottavuu-
teen.

Tehokkuus määritellään: 
Havaittu tuottavuusTehokkuus .

Suurin mahdollinen tuottavuus
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kunkin yksikön tuloksellisuus Åbo Akademin luvulla. Taulukossa 10 on taulukon 
9 mittarit käännetty tehokkuusindeksiksi.  

Tehokkuusluvuista tulkittuna erot yksikköjen välillä ovat selkeämmät ja tuloksel-
lisuusmittareista laskettuna luvut voidaan tulkita joko käyttämättömänä tuotanto-
potentiaalina tai suurempana resurssikäyttönä. Mittarista riippumatta Åbo 
Akademin yksikkö tarvitsee noin 5 prosenttia vähemmän resursseja tuotosyksik-
köä kohden kuin Joensuun yksikkö. Helsingin yksikön tehokkuustappio on Åbo 
Akademiin verrattuna noin 20 prosentin luokkaa. 

Taulukko 10. Tuottavuustasot käännettynä tehokkuusindekseiksi taulukosta 9 
Indeksit HY JY OY JoY KuY TY TaY ÅA 

i
ij ij

j
L U

Jyväskylä 0,819 0,916 0,846 0,965 0,919 0,945 0,834 1 
0,9 , 1,1i i

ij ij
j j

L U

Optimiyksikkö 0,815 0,912 0,842 0,962 0,920 0,941 0,829 1 
Optimikoulutusala 0,810 0,911 0,848 0,967 0,909 0,947 0,833 1 

0,5 , 1,5i i
ij ij

j j
L U

Optimiyksikkö 0,790 0,874 0,807 0,947 0,897 0,920 0,802 1 
Optimikoulutusala 0,748 0,801 0,784 0,947 0,765 0,920 0,802 1 

DEA-tehokkuusmittari kun panoksena käytetään kustannuksia 

Se, että tuottavuus ja tehokkuus sisältävät saman informaation mutta eri muodos-
sa, avaa uusia mahdollisuuksia mittareiden laatimiseksi. Koska tehokkuus laske-
taan joka tapauksessa suhdelukuna, havaittu tuottavuus jaettuna suurimmalla 
mahdollisella tuottavuudella, voidaan tehokkuuslaskelmissa suurin mahdollinen 
tuottavuus skaalata siten että se saa arvon 1. Tästä seuraa, että tehokkuusluvut 
itsessään skaalautuvat välille ]0,1]. Muutos edellyttää sitä, että tuottavuusvertai-
lut on tehtävä suoraan yksikköjen välillä. Sen sijaan, että käytetään optimi-
indeksien tapaan koulutusalan budjettirajoitetta i iY X , tehokkuusmittareissa 
voidaan hyväksyä kaikki hinnat, jotka eivät ylitä yksikköjen omia budjettirajoit-
teita,

1

M
i is si
y x missä s viittaa eri yksiköihin. Kun tehokkuus lasketaan omaa 

ja muiden budjettirajoitetta vasten sen maksimiarvoksi tulee väistämättä yksi. 
Merkitään tarkasteltavaa yksikköä alaindeksillä 0 ,0 S . Kustannus-DEA (Data
Envelopment Analysis) malli on yksinkertaisimmillaan muotoa, 

Vakioskaalatuottoiset tehokkuusluvut voidaan tulkita joko käyttämättömänä 
tuotantopotentiaalina tai tarvetta suurempana resurssikäyttönä  
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Optimointiongelmien ratkaisussa jokin rajoitteista on aina sitova. Jos tarkastelta-
van yksikön rajoite on ratkaisussa sitova 

00i ii M
y x , tehokkuus on yksi. Jos 

sitova rajoite on jokin muu kuin tarkasteltavan yksikön budjetti, ratkaisussa 
00i ii M

y x ja sen tehokkuus alle yhden.  Vaikka ratkaisuna saadut hinnat ovat 
optimaalisia tarkasteltavalle yksikölle, jälkimmäisessä tapauksessa tarkasteltavan 
yksikön kustannuksia voitaisiin leikata suhteessa objektifunktion osoittaman ar-
von verran, ilman että hintoja täytyy muuttaa. Vaihtoehtoinen, intuitiivisempi 
tulkinta Kustannus-DEA mallin tuloksille on: 

Kustannus-DEA ratkaisua ja sen suhdetta esimerkiksi Jyväskylä-indeksiin voi-
daan havainnollistaa graafisesti kahden tuotoksen (maisterit ja tohtorit) ja kolmen 
yksikön (HY, JY ja OY) vertailussa kuviossa 2. Siinä vaaka-akseli on maisterin 
ja pystyakseli tohtorin hinta yliopistolle. Viivat kuvaavat koko koulutusalan ja 
sen yksiköiden budjetteja, niiden kaltevuus määräytyy tohtorien ja maisterien 
määrän suhteessa. Musta viiva on kolmen yksikön muodostaman koulutusalan 
budjetti (107 804 e) ja piste A Jyväskylä-indeksin mukainen ratkaisu (HY ja JY 
tuloksellisia koska tällä hintasuhteella kustannukset pienempiä, OY vähemmän 
tuloksellinen). Kustannus-DEA mallissa jokainen rajoite määrittää ratkaisulle 
sallitut hinnat, se on alue kunkin yksikön budjettisuorasta vasemmalle ja alas. 
Näiden leikkausjoukko, ratkaisujoukko josta hintoja etsitään, on väritetty kuvi-
ossa vaalean harmaaksi. Sen määrittelee pelkästään JY:n ja HY:n budjetit, OY:n 
budjettirajoite ei ole tässä esimerkissä koskaan sitova.   

Kustannus-DEA mallissa lasketaan jokaiselle yksikölle sellaiset hinnat jolla 
sen tuotteiden arvo on suurin mahdollinen, kuitenkin siten, että niillä hinnoilla 
muiden yksiköiden tuotteita ei arvosteta niiden omia tuotantokustannuksia 
suuremmaksi.
Ratkaisuna saatava tehokkuusluku osoittaa kuinka paljon kustannuksia voitai-
siin säästää, jos yksikkö toimisi yhtä tehokkaasti kuin tehokkain yksikkö kou-
lutusalalla.
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Kuvio 2. Kustannus-DEA:n ratkaisun ominaisuuksia 

Kustannus-DEA mallin optimi kullekin yksikölle löytyy pisteestä, jossa yksikön 
budjettisuoran suuntainen suora sivuaa ratkaisujoukkoa. Koska OY:n budjetti on 
kokonaan ratkaisujoukon ulkopuolella, sen budjettisuoraa lasketaan (tuotoksen 
arvo laskee) kunnes se sivuaa ratkaisujoukkoa pisteessä B. OY:n ratkaisu on 
pienten aineistojen DEA:lle tyypillinen nurkkapiste; OY:n tehokkuus arvioidaan 
vain maistereiden perustella. Koska OY:n tuotosten arvo optimissa (B) jää alle 
havaittujen kustannusten sen tehokkuusluvuksi tulee alle yksi. JY:n budjettirajoi-
te on OY:n ratkaisussa sitova ja toimii sille vertailukohtana. Vastaavasti yrittä-
mällä siirtää JY:n ja HY:n budjetteja huomattaisiin, ettei niiden tuotoksen arvoa 
voi nostaa ratkaisujoukossa, ne ovat molemmat täysin tehokkaita. Näille hinta-
vektori ei ole kuitenkaan yksiselitteinen, sillä kaikki hinnat välillä CB tuottavat 
JY:lle saman tuotoksen arvon. Lisäksi yksikköjen alkuperäiset tuotosten yksik-
köhinnat, merkitty budjettisuoriin ympyröillä, eivät sijaitse ratkaisujoukon rajoil-
la. Myös täysin tehokkaiden yksiköiden hintoja täytyy sopeuttaa. 

Koko koulutusalalle lasketut kustannus-DEA tehokkuusluvut on koottu taulu-
koon 11.
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Taulukko 11. Kustannus-DEA tehokkuusluvut 
 HY JY OY JoY KuY TY TaY ÅA 

0,ij ijL U

Tehokkuusluvut 0,953 1,000 0,986 1,000 1,000 0,987 0,864 1,000 
Tuotos i         
Maisteri 64,11 0,00 100,10 61,08 70,08 94,51 126,02 81,99 58,10 
Tohtori 329,70 742,47 155,06 285,58 0,00 183,21 0,00 246,25 271,64
Julkaisu 28,62 10,74 22,73 24,79 39,48 22,76 23,91 22,83 26,20 

Kustannus-DEA tehokkuuksia ei voi sellaisenaan verrata optimiyksikköindeksei-
hin taulukossa 10, koska hintasuhteiden vaihteluväli taulukon 11 luvuissa on ra-
joittamaton. Luvut kuitenkin havainnollistavat kuinka paljon aggressiivisemmin 
DEA-algoritmi hakee tehokkuushyötyjä yksiköille. Tehokkuusluvut ovat kaut-
taaltaan selvästi korkeampia kuin taulukossa 10 ja täysin tehokkaiden määrä on 
noussut neljään yksikköön. Mallin laskemista hinnoista nähdään, että vapaan 
mallin hintatasot ovat ainakin keskimääräisiin hintoihin nähden epärealistisia, ja 
kolmella yksiköllä joko maisterin tai tohtorin optimihinta on nolla. Tulos on hy-
vin tyypillinen DEA:lle, jos hintojen määräytymistä ei mitenkään rajoiteta11.

Ennen kuin lisäämme malliin hintarajoitteita, on syytä tehdä kolme huomiota 
DEA-mallien ominaisuuksista:

Yleensä DEA-tehokkuusindekseistä ei voi johtaa hintatasoja, vain hintasuh-
teet (painot). Kustannus-DEA malli on tässä suhteessa erikoistapaus. 

Hintasuhteiden voidaan DEA-malleissa osoittaa vastaavan yksikön tuotosten 
varjohintojen suhteita, eli, mahdollisesti tuntemattoman, optimikriteerin mu-
kaista tuotosten painotusta. Tämän ideaalimallin mukaan koulutusalan eri yk-
siköt ovat ajan mittaan sopeuttaneet eri tuotostensa määrät siten, että se 
parhaiten palvelee niiden tavoitteita. Siksi oikeudenmukainen yksikön vertai-
lu voidaan tehdä vain soveltamalla näitä painotuksia muihin yksiköihin. Vain 
jos jonkun toisen yksikön toiminta on tehokkaampaa juuri näillä painoilla, sen 
toiminta on pidettävä ehdottomasti tehokkaampana. DEA:n mukaiset tehok-
kuusjärjestykset ovat hyvin varovaisia arvioita yksikköjen oman toiminnan 
näkökulmasta.

DEA tehokkuusluvut voidaan laskea myös optimikoulutusalaindeksin tapaan 
määrittelemällä yhtenäinen painorakenne koko koulutusalalle. Objektifunk-
tiona voidaan käyttää tehokkuuksien summaa (kts. Kuosmanen ym. 2006).  

                                             
11 Myös optimi-indeksit ilman hintarajoituksia tuottaisivat DEA ratkaisuille tyypillisiä nurkkaratkaisuja, 
mutta niiden erottelukyky olisi mittausasetelmasta johtuen parempi.  
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Hintarajoitteet kustannus-DEA mallissa 

Kuvion 2 mukainen tilanne, missä indeksin laskennassa käytettävillä hinnoilla ei 
ole välttämättä mitään tekemistä koulutusalan keskimääräisten hintojen tai yksi-
kön omien hintojen kanssa alleviivaa DEA:ssa hintasuhteiden rajoittamisen tär-
keyttä. Ratkaisujoukkoa voidaan rajoittaa samalla tapaa kuin edellä optimi-
indekseissä määrittämällä jokin kartio, jonka sisällä hinnat saavat vaihdella. Ra-
joiteyhtälöt ovat täsmälleen samanmuotoisia kuin optimiyksikköindeksissä. Tä-
mänlaista mallia kutsutaan nimellä AR-DEA (Assurance Region-DEA, kts. 
Cooper ym. 2000, Pedraja-Chaparro ym. 1997).

Taulukossa 12 on vertailun vuoksi raportoitu myös optimiyksikköindekseistä
lasketut tehokkuudet samalla 10 prosentin hintasuhteen vaihtelulla. Tämä ei tar-
koita sitä, että indeksit olisivat vertailukelpoiset, optimiyksikköindeksin ratkaisu 
kuvion 2 piste A ei kuulu DEA:n ratkaisujoukkoon. 

Taulukko 12. DEA ja AR-DEA tehokkuudet 
 HY JY OY JoY KuY TY TaY ÅA 

0,9 , 1,1i i
ij ij

j j
L U

Optimiyksikköindeksi 0,815 0,912 0,842 0,962 0,920 0,941 0,829 1 
Kustannus-DEA
(rajoittamaton) 0,953 1,000 0,986 1,000 1,000 0,987 0,864 1,000
Kustannus AR-DEA 0,828 0,931 0,859 0,971 0,940 0,951 0,839 1,000
Hinnat Maisteri 59,26 59,26 61,08 61,08 59,26 61,08 61,08 58,10
 Tohtori 304,8 304,8 285,6 285,6 304,8 285,6 285,6 271,6
 Julkaisu 24,05 24,05 24,79 24,79 24,05 24,79 24,79 26,20

AR mallien tehokkuudet laskevat selvästi verrattuna rajoittamattomaan DEA 
malliin. Merkittävin ero taulukkoon 11 on hintatasoissa; kaikki hinnat ovat sel-
västi positiivisia ja ne noudattelevat tarkemmin lähtökohtana olevia keskimääräi-
siä hintoja. Ero vastaavalla rajoitteella laskettuun optimiyksikköindeksiin ei ole 
tässä aineistossa enempää kuin 1-2 prosenttiyksikköä. 

Yksikköjen koon huomioiminen DEA-malleissa, tehokkuuden 
orientaatio

Jyväskylä-indeksin ja siitä johdettujen optimi-indeksien eräs heikkous on kyvyt-
tömyys mitata skaalatuottojen vaihtelua. Muuttuvien skaalatuottojen salliminen 
käy periaatteessa samalla tapaa kuin edellä hahmoteltiin tuottavuusindekseille. 
Kirjoitetaan DEA-algoritmin tehokkuuslausekkeet sekä objektissa että rajoittees-
sa muotoon. 
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Pidetään painoparametrit (hinnat) i positiivisina, mutta parametri  vapaasti 
määräytyvänä. Nyt positiivisella :lla tehokkuus laskee jos tuotoksia ja resursse-
ja skaalataan ylös, eli skaalatuotto laskee (suurilla yksiköillä tuottavuus alempi). 
Negatiivisella :lla skaalatuotto nousee (kriittinen massa tieteessä).

Toisin kuin optimi-indekseissä, parametrin  identifiointi ei vaadi muita muu-
toksia malliin.

Yksi lisävaikeus muuttuvien skaalatuottojen mallista kuitenkin tulee. Skaalan 
muutosta osoittava parametri  voidaan yhtä hyvin lisätä objektifunktiossa 
osoittajan sijasta nimittäjään, Vastaavalla muutoksella rajoitteissa tehokkuusluku 
voitaisiin laskea minimointiongelmana. Vakioskaalatuottoisessa mallissa tällä ei 
ole väliä, mutta muuttuvaskaalatuottoisessa mallissa tehokkuus ja sen tulkinta 
yleensä muuttuu. Kun maksimoidaan tuotoksen arvoa (osoittajaa, kuten edellä), 
ja yksikön tehokkuus jää alle ykkösen, yksiköllä on liikaa resursseja siihen näh-
den mitä se tuottaa. Tehokkuustappio syntyy liiasta panoskäytöstä, eli malli on 
panosorientoitunut. Jos minimoidaan resursseja (nimittäjää), tehokkuustappiot 
osoittavat käyttämättömiä tuotantomahdollisuuksia, eli malli on tuotosorientoitu-
nut. Tehokkaat yksiköt ovat samoja riippumatta orientaatiosta, mutta muilta osin 
orientaation vaikutus ei ole mitenkään systemaattista. Simuloimme mallimuutos-
ten vaikutusta vain panosorientaatiolla.  

Muuttuvaskaalatuottoisessa mallissa tehokkuus muuttuu sen mukaan vali-
taanko panosorientaatio (liika panoskäyttö kiinteää tuotantomäärään nähden) 
vai tuotosorientaatio (käyttämätön tuotantopotentiaali kiinteällä panosmääräl-
lä).
Eri orientaatioilla tehokkaat yksiköt ovat samat, mutta tehokkuustappiot eivät 
riipu toisistaan systemaattisesti.
Vakioskaalaisen mallin tehokkaat yksiköt ovat tehokkaita myös muuttuva-
skaalaisessa mallissa.

Skaalatuottojen estimointi tarkoittaa myös yksikön optimikoon estimointia. 
Nousevien skaalatuottojen vallitessa yksikkökokoa kannattaa kasvattaa, las-
kevien skaalatuottojen vallitessa pienentää. 
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Taulukossa 13 on tehokkuudet eri skaalatuotto-oletuksilla, hintarajoituksilla ja 
ilman.

Taulukko 13. Panosorientoituneet tehokkuudet eri skaalatuotto-oletuksilla ja hin-
tarajoituksilla

 HY JY OY JoY KuY TY TaY ÅA 
0,9 , 1,1i i

ij ij
j j

L U

Optimiyksikköindeksi 0,815 0,912 0,842 0,962 0,920 0,941 0,829 1 
Vakioskaala AR-DEA 0,828 0,931 0,859 0,971 0,940 0,951 0,839 1,000
Muuttuvaskaala AR-
DEA 1,000 0,980 0,896 0,985 0,949 1,000 1,000 1,000

0,ij ijL U

Vakioskaala DEA 0,953 1,000 0,986 1,000 1,000 0,987 0,864 1,000
Muuttuvaskaala DEA 1,000 1,000 0,989 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Skaalatuottojen vapauttamisella on systemaattinen tehokkuutta nostava vaikutus, 
mutta vaikutuksen määrä vaihtelee voimakkaasti. Erityisen voimakas vaikutus on 
vapaassa mallissa taulukon kahdella alimmalla rivillä, missä muuttuvaskaalatuot-
toinen malli ei enää pysty havaitsemaan tehokkuuseroja. Oulua lukuun ottamatta 
voidaan määritellä sellaiset painot, joilla yksikkö on muita tehokkaampi. Huono 
erottelukyky pienissä aineistoissa on mallin matemaattinen ominaisuus. Hintara-
joitukset parantavat jonkin verran muuttuvaskaalatuottoisen mallin erotteluky-
kyä, mutta tehokkuuden muutokset ovat aika suuria. Keskimääräisten hintojen 
perusteella lähes 20 prosentin kustannushävikillä toimiva Helsinki onkin täysin 
tehokas muuttuvilla skaalatuotoilla. Tämäkin on mallin ominaisuus, joka johtuu 
siitä että Helsingille ei ole samaa kokoluokkaa olevaa vertailukohtaa, se tulkitaan 
tehokkaaksi. Matemaattisesti sama ilmiö tapahtuu kaikille kooltaan poikkeaville 
yksiköille. Vakioskaalatuottoisessa mallissa Helsingin yksikkö projisoidaan sa-
maan kokoluokkaan muiden kanssa.  

Useiden ja kvantitatiivisten panosten käyttö DEA-mittareissa 

Kustannus-DEA yleistyy kätevästi usean panoksen erilliseen tarkasteluun. Mer-
kitään panosten hintoja ,j j N , missä N on panoksia osoittava joukko. Kustan-
nus-DEA- ja DEA-mallit vakioskaalatuottoisina ovat, 

Muuttuvaskaalaisen mallin erottelukyky pienissä aineistoissa on niin heikko, 
ettei sitä voi käyttää koulutusalojen sisäisessä vertailussa. 
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Oikealla oleva DEA-malli poikkeaa vain kustannus-DEAsta vain parametrien 
,j j N  osalta. Vaikka muutos on näennäisesti pieni, se epälinearisoi objekti-

funktion. Samalla hintavektorien ratkaisut eivät ole enää yksiselitteisiä, sillä jos 
jotkut parametrit ,i j  ratkaisevat DEA ongelman, mikä tahansa näiden paramet-
rien kertaluku tuottaa saman ratkaisun. Tämä tarkoittaa sitä, että hintojen tasoa ei 
voi enää ratkaista, vain hintasuhteet. Objektifunktio voidaan linearisoida valitse-
malla sellaiset parametrit panoshinnoille, jotka summautuvat yhteen, 

0 1j jj N
x . Vakioskaalaisen DEA-mallin yleinen muoto (ns. CCR-malli, 

Charnes ym. 1978)  on,  

0,

0

max 0

.

1

, 0

i j
i i

i M

i is j js
i M j N

j j
j N

i

y S

s e y x s S

x

Jos resurssien hintasuhteista on jotain tietoa, tai ne halutaan pitää jollain ennalta 
määrätyllä vaihteluvälillä, resurssipainojen vaihtelu voidaan rajata täsmälleen 
samalla tapaa kuin tuotosten painot. 

DEA-mallin muotoilu usealle panokselle ja tuotokselle paljastaa tuottavuuden 
mittauksen perimmäisen ongelman, tai valintatilanteen:

Vaikka tässä raportissa on selvitetty paljon tuottavuuden laskentaa perustuen tuo-
tantokustannuksiin, ne ovat vain yksi vaihtoehto arvottamiselle. DEA-malli voi-
daan ratkaista vapaasti, siten että yksikölle valitaan sellaiset tuotosten ja/tai 
panosten hintasuhteet että sen tehokkuus vertailujoukossa maksimoituu. Jos rat-
kaisua halutaan ohjata noudattamaan sovitulla tarkkuudella jotain tiettyä hin-
tasuhdetta, esimerkiksi tuotantokustannuksia, se voidaan tehdä AR-DEA mallilla. 
AR-rajoitteet voidaan rakentaa minkä tahansa muun panosten tai tuotosten arvot-
tamisperusteen mukaisiksi. 

Tärkeää ei ole eri tuotosten tai eri panosten arvo, vaan missä suhteessa niiden 
arvot ovat toisiinsa. Tehokkuus, ja tuottavuuden muutos voidaan ratkaista 
vain tämä tiedon varassa. 
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3.4 Tuottavuuden muutoksen mittaaminen 

Tehokkuusmittarit havainnollistavat joko panosten tuhlausta tai käyttämätöntä 
tuotantopotentiaalia. Niillä voidaan myös havainnollistaa tuottavuuseroja, esi-
merkiksi ranking-listojen muodossa. Suurin yksittäinen ongelma tehokkuusmitta-
reissa ovat syyt tehokkuuseroihin.  

Tuottavuuden muutos voidaan laskea sekä tehokkuusindekseistä (ns. Malmquist-
indeksi) tai suoraan tuottavuuden tasoista. Lopputulos on molemmissa lähesty-
mistavoissa likipitäen sama, mutta tehokkuuksia käyttävässä Malmquist-
menetelmässä pystytään tuottavuuden muutos jakamaan tehokkuuden muutok-
seen (muutos suhteessa muihin yksiköihin) ja vertailuteknologian muutokseen.  

Tehokkuustermien aikaindekseissä 0,1t  tarkoittaa periodin 0 tuottavuutta suhtees-
sa periodin 1 maksimituottavuuteen ja 1,0t periodin 1 tuottavuutta suhteessa pe-
riodin 0 maksimiin. Malmquist indeksi ja tuottavuuden muutos ovat identtisiä 
vain jos tuottavuus ei muutu tai suurin mahdollinen tuottavuuden taso on sama 
molemmilla periodeilla. Se on kuitenkin kätevä approksimaatio tuottavuuden 
muutokselle esimerkiksi DEA laskelmista. Tarkempi matemaattinen johdatus 
tuottavuuden laskutapoihin löytyy esimerkiksi (Aaltonen ym. 2004, Liite 3 erra-
ta).

Taulukossa 14 on vertailtu tuottavuuden muutoksia vuodesta 2003 vuoteen 2004 
koulutusalan yksikköjen välillä. Kaikki hinnat on muutettu vuoden 2004 arvoon. 
Tuottavuuden muutos on riippuvainen siitä, mitä hintoja tuottavuus tai tehok-
kuuslukuja laskettaessa käytetään. Taulukossa 14 on käytetty kahta eri periaatet-
ta, kunkin periodin omaa hintaa (muuttuvat hinnat) tai periodien välistä 
keskimääräistä hintaa (keskihinnat). Yksikköjen kannalta voi olla perusteltua las-
kea kunkin vuoden tuotosaggregaatti kyseisen vuoden hinnoilla, mutta hinnoille 

Erojen takana saattaa olla pysyviä ympäristötekijöitä, tai yliopistomaailmassa 
tyypillisiä suuntautumiseroja koulutusalojen sisällä, joita ei voi korjata tai 
tasoittaa itse tehokkuusmittarissa. Jos näiden erojen ei haluta dominoivan ar-
viointia, vertailuperusteena voidaan käyttää yksikön tuottavuuden muutosta 
ajanjaksolla.
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tulisi päteä se, mikä usein pätee myös muille arvostuksille, ne eivät saisi muuttua 
arviointiprosessin aikana12.

Taulukko 14. Tuottavuuden muutokset vuosina 2003–2004 eri indekseistä lasket-
tuna ja vaihtoehtoisilla painotuksilla. 

 HY JY OY JoY KuY TY TaY ÅA 
Jyväskylä, muuttuvat 
hinnat 1,018 0,803 1,161 1,007 1,003 0,958 0,879 1,234
Jyväskylä, keskihinnat 1,032 0,811 1,164 1,017 1,016 0,970 0,881 1,240

0,9 , 1,1i i
ij ij

j j
L U

optimiyksikköindeksi 
(keskihinnat) 1,056 0,823 1,173 1,037 1,040 0,986 0,891 1,253
optimikoulutusalaindeksi 
(keskihinnat) 1,052 0,823 1,173 1,034 1,032 0,989 0,889 1,251

Vakioskaala DEA 
(muuttuvat hinnat) 1,161 0,833 1,090 1,042 1,095 1,017 0,812 1,144
Vakioskaala AR-DEA
(muuttuvat hinnat) 1,056 0,823 1,169 1,028 1,037 0,982 0,887 1,248

Taulukon 14 kaksi ensimmäistä Jyväskylä-indeksiä poikkeavat hintakäsitteen 
suhteen. Keskihintoja käytettäessä tuottavuuden kehitys on kauttaaltaan noin pro-
senttiyksikön korkeampi. Optimi-indekseistä laskettu tuottavuuskehitys on jo 
merkittävästi Jyväskylä-indeksejä suurempi. Kun yksiköt pystyvät painottamaan 
parasta osaamistaan annetuissa rajoissa, lopputulos näyttäisi olevan myös tuotta-
vuuden kehityksen kannalta suotuisampi. Perinteiset DEA-mallit käyttävät pe-
riodin omia hintoja. Vapaasti määräytyvässä DEA-mallissa tuottavuuden muu-
toksen vaihtelu on selvästi suurempaa kuin muissa malleissa. Kun hintasuhteita 
rajoitetaan lähemmäs alkuperäisiä, myös tuottavuuden muutokset asettuvat lähel-
le vastaavia optimi-indeksejä.

Yhden näkökulman mukaan arvioitsijan tulisi pystyä määrittelemään yksiselittei-
set painot (arvot) jokaiselle tuotokselle, eivätkä nämä saa ilman eri sopimusta 
muuttua. Keskimääräisten hintojen käytöllä taulukossa 14 yritettiin yhdenmu-
kaistaa eri tuotosten arvotuksia tarkasteluvuosina, mutta sellaisenaan se onnistuu 
vain Jyväskylä-indeksille. Vaikka optimi-indekseille asetetaan hintasuhteet lähtö-
tilanteessa samoiksi, ratkaisussa hintasuhteet vaihtelevat. Tämäkin ongelma voi-
daan ratkaista; optimi-indekseille ja DEA:lle tämä tarkoittaa sitä, että vertailu-

                                             
12 Perinteisissä indeksikaavoissa (Paaschen ja Las Peyres) valitaankin joko perus- tai päätevuoden hinnat 
painoiksi.

Tuottavuusmuutokset laskettuna vapaasti hintasuhteita määrittelevästä DEA 
mallista ovat helposti epärealistisen suuria verrattuna rajoitettuihin malleihin.  
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vuosien tuottavuus tai tehokkuusluvut pitää ratkaista samanaikaisesti. Objekti-
funktioon voidaan asettaa joko tuottavuuksien tai tehokkuuksien summa.13 Tau-
lukossa 15 on laskettu tuottavuuden muutokset optimi-indekseille kiinteillä 
hinnoilla. On huomattava, että optimikoulutusalaindeksissä ratkaistaan yksi hin-
tavektori, jota käytetään kaikkiin yksiköihin ja molempiin vuosiin. Kiinteäker-
toimiset indeksit ovat hyvin linjassa taulukon 14 kanssa.  

Taulukko 15. Tuottavuuden muutokset kiinteäkertoimisilla optimi-indekseillä. 
Vertailuvuosien hinnat samat, mutta vuosien yhteenlaskettu tuotta-
vuus on optimoitu  

 HY JY OY JoY KuY TY TaY ÅA 
0,9 , 1,1i i

ij ij
j j

L U

optimiyksikköindeksi 
(optimihinnat) 1,059 0,822 1,166 1,034 1,039 0,985 0,884 1,252
optimikoulutusalaindeksi 
(optimihinnat) 1,047 0,819 1,166 1,029 1,027 0,984 0,884 1,244

3.5 Päätöksentekijän asettamat arvostukset, arvotehokkuus 

Kaikki edellä esitetyt tuottavuus ja tehokkuusmittarit käyttävät joko kiinteitä hin-
toja tai tuotantokustannuksia tai sovittuja maksimipoikkeamia tuotantokustan-
nuksista tai laskennallisia arvostuksia tuotoksille.

Eksplisiittisten arvostusten määrittely voi olla vaikeaa päätöksentekijällekin, 
mutta määrittelyä helpottamaan on kehitetty tietokoneohjelma Pareto Race (Kor-
honen & Wallenius 1988). Menetelmää on sovellettu Helsingin kauppakorkea-
koulun resurssien tehokkaaseen kohdentamiseen (Korhonen ym. 2001). 

Perusasetelma arvotehokkuudessa on sama kuin muissakin menetelmissä; on 
määriteltävä tuotosten arviointikriteerit ja niitä vastaavat indikaattorit. Kriteereil-
lä ja indikaattoreilla on selvä hierarkkinen suhde. Panoksena voidaan käyttää 
esimerkiksi kustannuksia. Koska indikaattorit eivät yleensä ole suoraan verran-
nollisia, jokainen indikaattori voidaan skaalata yksikköjen kesken välille [0,1]. 
                                             
13 Matemaattisesti voisimme myös etsiä suoraan painot, jotka maksimoivat tuottavuuden muutoksen. 
Tähän liittyy kuitenkin anomalia; perusvuoden tuottavuutta minimoidaan ja tarkasteluvuoden maksimoi-
daan.

Viimekädessä tuotosten arvostukset ovat toiminnasta vastaavien päätöksente-
kijöiden määriteltävissä. Edellä kuvatut menetelmät auttavat päätöksentekijää 
epävarmassa tilanteessa, mutta tehokkuus voidaan määritellä myös päätöksen-
tekijöiden eksplisiittisesti määrittelemillä arvostuksilla. Menetelmä tunnetaan 
nimellä arvotehokkuus (Value Efficiency, Halme ym. 1999) 
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Jos kriteeriin kuuluu useampi indikaattori, on näiden kesken määriteltävä paino-
rakenne. Korhonen ja Wallenius käyttävät tässä Analyyttistä Hierarkia Prosessia 
(AHP, Saaty 1980, katso myös Liite 1), mutta periaatteessa myös muut menetel-
mät ovat mahdollisia. Indikaattorille annettava paino kertoo sen, kuinka suuri 
arvo suurimmalla indikaattorin arvolla on kyseisessä kriteerissä. Esimerkiksi tut-
kimuksen eri indikaattoreiden painot voidaan määritellä tieteenalan professorei-
den toimesta, keskimääräisenä painona. Samoin tehtäisiin opetukselle ja jatko-
koulutukselle, kullekin erikseen. Tärkeintä on, että alan toimijat, jotka voivat 
näihin indikaattoreihin vaikuttaa, ilmaisevat näissä arvostuksensa.  

Arvotehokkuudella on vahva talousteoreettinen pohja päätöksentekijän käyttäy-
tymisestä. Perusideana päättäjä asettaa arvon jokaiselle kiteerit-panos yhdistel-
mälle, mutta tätä arvoa (tai arvofunktiota) ei tarvitse eksplisiittisesti määrittää, 
riittää että päättäjä pystyy sanomaan mihin suuntaan esillä olevasta vaihtoehdosta 
pitäisi siirtyä. Lopputuloksena päättäjä osoittaa yhden preferoidun yhdistelmän 
annetuista vaihtoehdoista, mutta tiedetään että hän on indifferenssi (arvostaa yhtä 
paljon) muillekin kriteerit-panos yhdistelmille.  

Käytännössä ainoat havaittavissa olevat mahdolliset tangentit ovat ne tehokkuus-
rintaman sivut, joilla päättäjän preferoima yhdistelmä sijaitsee. Tehokkuuden 
laskeminen näiden suhteen antaa hyvin varovaisesti päättäjien arvostuksilla kor-
jatun arvion yksikön tehokkuudesta.

Varsinainen toiminnan arvostus tapahtuu kriteerien perusteella yksiköille yh-
teisen päättäjän toimesta. Päättäjän tehtävä on määritellä kriteerien (saavat 
arvoja väliltä [0,1] kullekin yksikölle ja kriteerille) ja panosten (kustannusten) 
perusteella preferoimansa tila. Valintaa avustetaan, tai rajoitetaan, sulkemalla 
vaihtoehdoista pois kaikki tilat, joissa voidaan tehdä Pareto-parannuksia. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että preferoitua tilaa haetaan DEA-mallin 
määrittämältä tehokkaiden yksiköiden tai niiden lineaaristen kombinaatioiden 
joukosta. Pareto Race -tietokoneohjelma ohjaa interaktiivisesti päättäjää tässä, 
tavoitteena ovat mahdollisimman korkea kriteerien toteutuminen ja pienim-
mät kustannukset. Yhden kriteerin suosiminen maksaa päättäjälle aina muiden 
kriteerien toteutumisessa ja kustannuksissa. Lopputuloksena saadut prefe-
roidut kriteerien arvot toimivat arviointiperustana kaikille yksiköille. 

Näitä indifferenssiyhdistelmiä ei voi aineistosta havaita, mutta päättäjän arvo-
jen näkökulmasta näiden yhdistelmien muodostamalta indifferenssikäyrältä 
löytyvät parhaat ja tasavertaiset tuottavuuden vertailukohdat (maksimi tuotta-
vuudet) kaikille yksiköille. Vaikka arvofunktiota ja siihen liittyviä indiffe-
renssikäyriä ei voida määrittää, Halme ym. (1999) ovat osoittaneet, että 
tehokkuus voidaan mitata sen mahdollisten tangenttien suhteen. 
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Vaikka arvotehokkuus voidaankin laskea pienemmälle aineistolle kuin perus-
muotoinen DEA analyysi, tehokkuuslukujen tulkinnassa voi olla ongelmia jos 
yksikköjen kokoerot ovat suuria. Joka tapauksessa arvotehokkuus on toiminnan 
arvioinnin ja seurannan ja tavoitteenasettelun kannalta hyödyllinen ilman tehok-
kuuslukuja, sillä päätöksentekijät joutuvat esittämään selkeät mitattavat arvot 
joihin yksikköjen toimintaa verrataan.

3.6 Tuottavuuden tai tehokkuuden mittareiden valintakriteereitä, 
yhteenvetoa

Luvussa 3 on kehitelty erilaisia tuottavuuden tason, tehokkuuden ja tuottavuuden 
muutoksen mittareita. Tavoitteena on ollut esittää mitkä tekijä vaikuttavat ja mi-
ten eri mittareissa ja samalla osoittaa miten eri mittarit ovat sukua toisilleen.  
Taulukkoon 16 on koottu keskeiset edellä kuvatut mittarit ja niiden ominaisuudet 

Taulukko 16. Tuottavuus ja tehokkuusmittareiden keskeiset ominaisuudet 
Mittari Kuvaus 
Jyväskylä-indeksi Tuloksellisuuden, tai tuottavuuden tason mittari, jos-

sa tuotosten arvo laskettuna koulutusalan keskimää-
räisillä hinnoilla jaetaan yksikön todellisilla 
kustannuksilla.  

Optimiyksikköindeksi Optimiyksikköindeksissä on sama rakenne kuin Jy-
väskylä-indeksissä, mutta siinä sallitaan tuotosten 
hintasuhteiden poiketa keskimääräisten hintojen 
osoittamasta. Sallittu poikkeama täytyy asettaa ekso-
geenisesti. Lasketuilla optimaalisilla hinnoilla koko 
koulutusalan kustannukset eivät saa muuttua alkupe-
räisestä.

Optimikoulutusalaindeksi Sama kuin optimiyksikköindeksi, mutta kaikille yk-
siköille määrätään samat hinnat. Hinnat optimoivat 
yksikköjen yhteenlasketun tuloksellisuuden. 

Arvotehokkuus on varteenotettava vaihtoehto silloin, kun päättäjät voivat il-
maista preferenssinsä tuotosten ja panosmäärien suhteen. Menetelmän perus-
tana on vahva teoria yksilön päätösten rationaalisuudesta, mutta hyvin vähän 
muita rakenteellisia oletuksia 
Menetelmän soveltamista varten on kehitetty tietokoneohjelmia, jotka autta-
vat valitsemaan preferoidun kriteeri-panos yhdistelmän. 
Preferoitu yhdistelmä voidaan valita DEA:n osoittamista tehokkaista yksi-
köistä tai niiden konvekseista yhdistelmistä. DEA:n huono erottelukyky te-
hokkaiden ja tehottomien välillä ei ole niin suuri ongelma, sillä päättäjä 
valitsee tehokkaista mielestään arvokkaimman.
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Kustannus-DEA Kustannus-DEA mallissa, lasketaan jokaiselle yksi-
kölle sellaiset hinnat jolla sen tuotteiden arvo on suu-
rin mahdollinen, kuitenkin siten että niillä hinnoilla 
muiden yksiköiden tuotteita ei arvosteta niiden omia 
tuotantokustannuksia suuremmaksi. 
Ratkaisuna saatava tehokkuusluku osoittaa kuinka 
paljon kustannuksia voitaisiin säästää, jos yksikkö 
toimisi yhtä tehokkaasti kuin tehokkain yksikkö kou-
lutusalalla.

AR-DEA Sama kuin kustannus-DEA, mutta hintasuhteita rajoi-
tetaan samaan tapaan kuin optimiyksikköindeksissä 
Hintasuhteiden rajoittaminen parantaa oleellisesti 
DEA:n erottelukykyä. 

Monimuuttuja-DEA Myös panoksia voi olla useita, eikä niitä tarvitse ar-
vottaa tiukasti hankintakustannusten mukaan. Tuo-
tosten tai panosten hinta- tai arvostustietoja ei 
välttämättä tarvita laisinkaan. Tehokkuusluku on 
edullisin mahdollinen yksikön kannalta. Käytännössä 
täytyy käyttää AR-rajoitteita tai vastaavia menetel-
miä tukena.

Arvotehokkuus DEA tuloksia hyödyntävä menetelmä, jossa päättäjä 
valitsee preferoidun tuotos-panos yhdistelmän. Te-
hokkuusluvut lasketaan tämän valinnan suhteen. 
Laskettu arvotehokkuus ei voi olla huonompi kuin 
todellisia (mutta tuntemattomia) päättäjän prefe-
roimia arvoja käyttäen laskettu.

Tämä luvun lopuksi tarkastelemme näitä samoja asioita puhtaasti mittarin käyttä-
jien, arvioitsijan ja mitattavan yksikön näkökulmasta. Pyrimme vastaamaan ky-
symykseen, mitä tehtävää kullekin mittarille voitaisiin ajatella yliopistosektorilla. 
Emme vielä tässä vaiheessa puutu siihen, mitä indikaattoreita on mittauksessa 
käytettävissä. Keskustelu perustuu erilaisiin valintakriteereihin joita mittareita 
valittaessa voidaan käyttää. Niitä ovat: 

1. läpinäkyvyys (tulkinta) 
2. joustavuus kriteeristössä (eli painotukset) 
3. soveltuvuus eri kokoisille yksiköille (skaalatuottojen huomiointi, liittyy 

ensimmäiseen) 
4. soveltuvuus eri kokoisille aineistoille (kun joustavuus kriteereissä lisään-

tyy, erottelukyky heikkenee, tehokkuusmittarit eivät sovi kattavaa koulu-
tusalaiseen tarkasteluun) 

5. soveltuvuus eri muuttujille (joustavuus panos- ja tuotosindikaattorien suh-
teen)
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Käsitellään kutakin kriteeriä erikseen. 

Läpinäkyvyys 

Kaikkien osapuolten kannalta arviointikriteerien läpinäkyvyys on keskeinen teki-
jä. Tulkinnan helppous tai vaikeus on aggregointimenetelmissä, eli siinä miten 
tuotos ja panosaggregaatit lasketaan tai osittaistuottavuudet yhdistetään.

Jyväskylä-indeksit ja sen laajennuksena optimi-indeksit käyttävät aggregoinnissa 
hintoja ja ulkopuolelta asetettua sallittua hintojen vaihteluväliä. Panoksena nämä 
indeksit käyttävät käyttökustannuksia. Läpinäkyvyyskriteeri toteutuu vain osit-
tain, sillä kukin yksikkö voi vaikuttaa arviointiinsa välittömästi hallitsemalla kus-
tannuksiaan, mutta samalla tämä laskee koko koulutusalan yksikköhintoja. Jotta 
yksikkö voisi parantaa asemaansa suhteessa kilpailijoihinsa, sen pitää pystyä las-
kemaan omia yksikkökustannuksiaan nopeammin kuin alalla keskimäärin. Vaa-
timus ei ehkä ole kohtuuton. Käytetyt hintasuhteiden rajat irrottavat arvioinnin 
kiinteistä painoista ja vähentävät läpinäkyvyyttä, sitä enemmän mitä laajempaa 
vaihtelua sallitaan. Toisaalta informaatio lisääntyy, kun rajoitteiden sitovuus ker-
too mihin suuntaan tuotoksia lisäämällä tuottavuus nousee eniten.  

DEA-pohjaiset mittarit ovat läpinäkyvyyden kannalta hankalimpia. Niistä ei voi 
johtaa absoluuttisia yksikköhintoja, vain hintasuhteet joilla arviointi suoritetaan. 
Laskettuja painoja ei voi siten liittää välittömästi kustannustasoihin. DEA tuottaa 
kuitenkin vertailuinformaatiota. Jokaiselle ei-tehokkaalle yksikölle voidaan osoit-
taa joukko vertailuyksiköitä. Jos yksikkö haluaa parantaa tuottavuuttaan, sen tuli-
si verrata tuotoksiaan ja resurssejaan näihin.

Arvotehokkuus on lähtökohdaltaan läpinäkyvin käsitellyistä mittareista; päättäjä 
ilmaisee selkeästi preferenssinsä. Arvioitava yksikkö ei kuitenkaan pysty helposti 
hahmottamaan, mitä yksikköä käytetään vertailukohtana tehokkuuslukua lasket-
taessa, sillä vertailu tapahtuu preferoidun yhdistelmän kautta kulkevan indiffe-
renssikäyrän tangenttiin, käytännössä preferenssi-yhdistelmän extrapolatioon. 
Sama ongelma liittyy kaikkiin DEA:ta hyödyntäviin mittareihin. 

Joustavuus

Käytettävien kriteereiden joustavuus on tärkeä tekijä mittareiden sovittamisessa 
käytäntöön. Jyväskylä-indeksi on tässä suhteessa täysin joustamaton, yksittäisen 
yksikön tuotosten vaihtelulla ja kustannuksilla on vain pieni merkitys keskimää-
räisiin hintoihin. Tämän seurauksena suhteellisesti suuret muutokset esimerkiksi 
jatkotutkintojen määrässä näkyvät suurena vaihteluna tuottavuudessa. Optimi-
indeksit on tässä selvityksessä kehitetty juuri tätä varten; lisäämään kriteeristön 
joustavuutta. Epäedullisen muutoksen vaikutusta voidaan pienentää laskemalla 
sen tuotoksen hintaa suhteessa muihin. Samalla pidetään kuitenkin kiinni budjet-
tirajoitteesta.
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Kaikkein joustavin kriteeristö on DEA malleissa. Vapaasti määräytyvillä painoil-
la ainoa kriteeri on ratkaisun loogisuus; tehokkuuden täytyy olla alle yksi kaikilla 
yksiköillä ja matemaattisesti ei voida määritellä sellaista painorakennetta jolla 
yksikkö olisi tehokkaampi. Valitettavasti tällä painorakenteella ei välttämättä ole 
mitään käytännöllistä tulkintaa. Sen vuoksi DEA:ssa käytetään samanlaisia pai-
norajoituksia kuin optimi-indekseissä. Painorakenteen tulee muistuttaa annetulla 
toleranssilla jotain tunnettua rakennetta, esimerkiksi tuotantokustannuksia. 

Arvotehokkuus voidaan tulkita korjaukseksi DEA:n ylisuureen joustavuuteen. 
DEA ratkaisusta mennään toiseen ääripäähän, päättäjä valitsee vertailukohdan, 
mutta DEA:n osoittamien tehokkaiden joukosta. 

Soveltuvuus erikokoisille yksiköille 

Kysymys skaalatuottojen merkityksestä on keskeinen, kun vertaillaan erikokoisia 
yksiköitä keskenään. Lukuun ottamatta muuttuvaskaalatuottoista DEA-mallia 
kaikki mittarit olettavat tuotannon vapaan skaalautuvuuden. Tämä on hyväksyt-
tävä ajatus erityisesti jos vertaillaan kustannuksia, eli kuinka tehokkaasti euro 
käytetään. Myöskään tuottavuuden muutoksen mittauksen kannalta skaalatuotoil-
la ei ole suurta merkitystä.   

Tehokkuusvertailuissa, ranking listoissa ja resurssien käytön tehokkuudessa, 
skaalatuotoilla on merkitystä. Erityisesti tiedeyksiköissä voidaan perustellusti 
ajatella yksikön tuotantokyvyn kasvavan sen koon kasvaessa. Tämä voi johtua jo 
pelkästään suurista aloituskustannuksista, mutta sen ohella tiede voi vaatia toimi-
akseen jonkin ”kriittisen massan” jonka alapuolella tuottavuuden täytyy nousta 
koon mukana. Tämä on helposti mallitettavissa muuttuvaskaalaisella DEA mitta-
rilla, asettamalla 0 . Parametrin vapaa arvo sallisi myös laskevan skaala-
tuoton, mikä on ehkä huonommin perusteltu vaihtoehto tiedeyksiköissä. 
Valitettavasti muuttuvaskaalaiset DEA-mittarit eivät sovellu pienille aineistoille. 

Soveltuvuus erikokoisille aineistoille 

Erityisesti optimointialgoritmejä sisältävien mittareiden ominaisuudet riippuvat 
aineiston koosta. Jo edellä tehdystä mittareiden simuloinnista kävi selväksi, että 
muuttuvaskaalainen DEA ei pysty erottelemaan yksiköiden tehokkuuksia tyydyt-
tävästi. Tilanne paranisi hieman jos sulkisimme pois laskevat skaalatuotot, mutta 
esimerkissämme on 8 yliopistoa, määrä johon päästään vain viidellä koulu-
tusalalla. Varteenotettavan mittarin tulee pystyä erottelemaan yksiköitä myös 3 
tai 4 yksikön koulutusalalla. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että myös vakio-
skaalainen vapaa DEA-malli on liian joustava kriteeristöltään. Vakioskaalainen 
AR-DEA malli näyttäisi toimivan ainakin esimerkkinä käyttämässämme 8 yksi-
kön mallissa.
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Optimiyksikkö- ja optimikoulutusalaindeksit voidaan laskea pienillekin yksik-
kömäärille, sillä optimi ei riipu yksikköjen määrästä kuin välillisesti. Samoin on 
Jyväskylä-indeksin laita. Jos hintasuhteiden perustana pidetään keskimääräisiä 
kustannuksia, pienessä yksikköjen määrässä suuret vaihtelut yksikköhinnoissa 
näkyvät helposti mittareiden epävakautena, optimointi hintarajojen sisällä peh-
mentää tätä vaikutusta. 

Soveltuvuus eri muuttujille

Yliopistojen tuottavuusmittauksen hankalin ongelma on mittauksessa käytettävi-
en muuttujien valinta. Tätä ongelmaa on käsitelty jo yleisellä tasolla luvussa 2, 
mutta periaatteessa mittarit voivat poiketa sen suhteen millä luokituksella olevia 
muuttujia voidaan käyttää. Tärkein muuttujien ominaisuus on skaalautuvuus. 
Vakioskaalaisella mittarilla tuotoksen taso ei saa vaikuttaa mittariin. Tämä sulkee 
järjestys- ja luokitteluasteikolla olevat indikaattorit pois. Järjestysasteikkoa voi-
daan kuitenkin käyttää harkiten muuttuvaskaalaisessa maalissa, sillä siinä tehok-
kuusvertailut ovat lokaaleja, virhemahdollisuus on pienempi, mutta ei merkityk-
setön.

Toinen keskeinen ongelma muuttujien suhteen on niiden aggregointi. Monta eri 
tuotosta käsittävissä mittareissa pitäisi annetuilla resursseilla pystyä tuottamaan 
vaihtoehtoisesti kutakin tuotosta erikseen ja tuotokset aggregoimalla saadaan tuo-
toksien rahallista tai muuta arvostusta kuvaava aggregaattituotos. Käytettävät 
muuttujat eivät saa mitata edes osin samaa asiaa, kun samaan aikaan niiden olisi 
oltava rinnakkaisia, eli käytettävä samaa resurssia. Tätä ongelmaa ei voi kiertää 
laatimalla erillinen joukko tuottavuusindeksejä, yksi jokaiselle panos-tuotos pa-
rille ja laskemalla koko prosessin tuottavuus painottamalla osittaisindeksejä. 
DEA mittari ottaa tuotosten rinnakkaisuuden aina huomioon.



Tuottavuusmittarit kotimaisilla tietokannoilla 53

4 Tuottavuusmittarit kotimaisilla tietokannoilla 

KOTA-tietokanta, sisältää tietoja korkeakoululaitoksesta vuodesta 1981 alkaen. 
Nykymuodossaan tietokanta toimii suunnittelun, seurannan ja arvioinnin apuvä-
lineenä, mutta sitä on vuodesta 2004 alkaen pyritty kehittämään tulosohjauksen 
apuvälineeksi, ”tulosohjausportaaliksi”. Tietokantaliittymät jaetaan kahteen 
osaan, KOTA online on julkinen kolmikielinen www-liittymä joka on kaikkien 
asiasta kiinnostuneiden käytössä. KOTA extranet on yliopistojen ja opetusminis-
teriön käytössä oleva liittymä, johon voidaan arkistoida tulosohjausmateriaali. 
Järjestelmä tuottaa sovitut mittarit ja toimii raportoinnin apuvälineenä.

Korkeakoulujen tietokanta on sisältänyt vuoteen 2004 asti sekä Tilastokeskuksen, 
että opetusministeriön keräämiä tietoja. Vuoden 2005 tietojenkeruu on siirretty 
kokonaisuudessaan Tilastokeskuksen tehtäväksi. Muutos vaikuttaa jonkin verran 
tietosisältöihin, ja päällekkäisyyksiä poistuu. Tietosisältöjä on periaatteessa kah-
della tasolla. Varsinaisessa KOTA online käyttöliittymässä on siten saatavilla 
vain yhdistettyjä tietoja. Tilastokeskus kuitenkin kerää tiedot opiskelijatasolla ja 
kokoaa näistä halutun luokituksen mukaiset aggregaatit.

Keskeinen luokitus tietokannassa on tulosalue, niitä ovat: 

Koulutus 
o Perustutkinnot 
o Aikuiskoulutus 

Tutkimus 
o Jatkotutkintokoulutus 
o Tutkimus joka ei liity koulutukseen 

Taiteellinen toiminta 

Yhteiskunnalliset palvelut 

Useimmat muuttujat luokitellaan tulosalueiden mukaisesti. Toinen keskeinen 
jakoperuste on koulutusala. Se perustuu opetushallinnon koulutusala- ja opinto-
alanimikkeistöön 1995, sen yliopistoluokkiin14. Koulutusaloja on järjestelmässä 
kaikkiaan 21, mukaan lukien sotilasala. Periaatteellinen ongelma kustannusten 
viemiselle eri koulutusaloille on luokituksen perustana olevat tutkinnot. Tämä ei 
takaa sitä, että saman oppaineen opinnot kohdistuvat samalle koulutusalalle, sillä 

                                             
14 Opetusministeriö päätti keväällä 2004 opetushallinnon koulutusala-, opintoala- ja koulutusasteluokituk-
sen muuttamisesta (19/400/2004/25.3.2004). Toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen koulutuksessa 
luokitus on otettu käyttöön. Aikaisempi luokitus on muutosvaiheessa rinnakkain käytössä. Yliopistokou-
lutuksessa uusi luokitus ei ole vielä käytössä. Luokituksen käyttöönotto tulevaisuudessa voi vaikuttaa 
olennaisesti koulutusalamääritelmiin KOTA-tietokannassa. 
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esimerkiksi kansantaloustieteen opinnot voi suorittaa sekä kauppatieteellisellä 
että yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla.   

4.1 Perustutkintojen tuotokset ja resurssit 

Luvussa 2.2 käsiteltiin yliopistojen tuotoksia yleisellä tasolla. Opetuksen indi-
kaattorit voitiin karkeasti jakaa opiskelijoiden suorituksiin, tuotettuun opetuk-
seen, suoritettuihin tutkintoihin, työelämään sijoittumiseen ja laatuarviointeihin.
Katsomme tässä luvussa miten KOTA tiedonkeruu vastaa näitä määritelmiä ja 
mitä uusia tiedonkeräyksiä mahdollisesti tarvittaisiin. 

KOTA-järjestelmän keskeinen opintosuorite on tutkinto. Se kuvaa hyvin yliopis-
ton yhteiskunnallista funktiota tuottaa tietyn oppimäärän omaavia ihmisiä, mutta 
tuottavuusmittauksen kannalta siinä on merkittäviä hankaluuksia.

Tästäkin voisi tehdä päätelmiä vain trendimäisestä kehityksestä, ja käytännössä 
se merkitsisi usean (jopa viiden) vuoden viivettä lopulliselle päätelmälle tuotta-
vuuden kehityksestä kyseisessä yliopistossa.

Koska opintosuoritus tyypillisesti kestää alle yhden lukuvuoden, resurssit voi-
daan kohdentaa suhteellisen luotettavasti ajanjaksolla suoritettuihin opintoihin.

KOTA-järjestelmä ei pysty mittamaan koulutusalojen välistä opintosuoritusten 
virtaa, sillä kaikki opintosuoritukset kirjautuvat opiskelijan pääaineen mukaiseen 
koulutusalaan. Nykyjärjestelmästä uudelleen aggregoitavissa olevat koulutusalo-
jen opintopisteet korjaisivat resurssien ajallisen kohdistamisen ongelman, mutta 

Tutkintojen käyttöön suoritteina liittyy kaksi resurssien mittaamisen ongel-
maa:

1. tiettynä vuonna suoritettujen tutkintojen resursseista ei ole saatavilla 
tietoja.

2. koska tutkinnot kohdistetaan koulutusaloille tutkintonimikkeen perus-
teella, koulutusalojen antaman sivuaineopetuksen resurssit kohdistuvat 
sen omiin tutkintoihin.

Seurauksena luotettavia tutkintopohjaisia tuottavuusestimaatteja voidaan las-
kea vain yliopistotasolla ja vähintään keskimääräisen tutkintoajan mittaisessa 
ikkunassa.

Resurssien ajallisen kohdentamisen ongelmaa voidaan helpottaa käyttämällä 
opintopisteitä vertailupohjana. 
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koulutusalojen tuottamien opintosuoritusten määrää ei voi nykyisestä tiedonke-
ruusta johtaa.15

Tiedot kannattaisi yhdistää opiskelijatietojen keräykseen siten, että Tilastokes-
kukseen toimitettavassa opiskelijatietueessa olisi kentät eri koulutusalojen opin-
topistemäärille ja suoritusten painotetuille keskiarvoille.

Opintopisteiden käyttö optimi-indekseissä ja DEA mittareissa 

Opintopisteiden määrän rajaton paisuttaminen ei ole yhteiskunnallisesti toivotta-
vaa, vaan opinnot pitäisi pystyä suorittamaan kohtuullisessa ajassa ja päättämään 
tutkintoon. Opintopisteiden käyttäminen tuotosindikaattorina vaatisi eräänlaisen 
korjaustermin, joka rajoittaa opintopistemääristä tulevaa tuottavuushyötyä. On-
gelmaa voidaan lähestyä ainakin kolmella eri tapaa. Ensinnäkin, jokaiselta opis-
kelijalta tuottavuuteen voitaisiin laskea vain tietyn ylärajan mukainen määrä 
opintopisteitä. Kriteeri olisi selkeä viesti laitoksille keskittyä tutkintoon johta-
vaan opetukseen ja opinto-ohjaukseen. Kriteeri on läpinäkyvä, mutta hyvin kate-
gorisena ei ilmeisen haluttu.

Toiset kaksi ratkaisumallia opintopisteiden tuottavuushyödyn rajoittamiseen pe-
rustuvat tähän. Tutkintoon käytettävää aikaa voidaan pitää joko tuotosten laatu-
                                             
15 Opintopisteiden keräämiseen liittyy muitakin ongelmia. Tiedot kerätään 20.9 kirjoilla olleilta opiskeli-
joilta, heidän edellisen syksyn, kevään ja kesän (-31.7) aikana kerätyt opintopistemäärät ja tarkasteluajan-
jakson loppuun mennessä kerätyt opintopisteet. Valmistuneiden tiedot tutkinto ja opintopistemäärineen 
kerätään kalenterivuosittain. Menettely ei mahdollista kaikkien suoritettujen opintopisteiden välitöntä 
laskentaa. Jos tutkinto on suoritettu kevään tai kesän aikana, ja opiskelija ei enää ole kirjoilla seuraavana 
syksynä yliopistossa 20.9, hänen edellisenä syksynä ja talvena ja kevät-kesällä suorittamiaan opintopistei-
tä ei kirjata. Samoja ongelmia syntyy syksyllä 20.9. jälkeen kirjoille tulleiden osalta. Tiedot ovat ilmeises-
ti saatavilla vain erillisellä haulla opintosuoritusrekistereistä, tiedot potentiaalista puutuvista havainnoista 
saadaan suoritettujen tutkintojen rekisteristä. 
Opintopisteistä ei voi pitävästi erottaa perus ja jatkotutkintoihin liittyviä opintosuorituksia. Jatkotutkintoa 
suorittamaan 20.9. mennessä kirjautuneilla voi olla edellisellä lukukaudella suoritettuna perustutkintopis-
teitä. Tutkintotietoihin vertailemalla voidaan kuitenkin samassa rekisterissä olevien osalta laskea jatko-
opintopisteiden määrä. Perusopintopisteet voidaan identifioida vain uudella haulla edellisessä kappaleessa 
kuvatulla tavalla.
Ongelman merkitys riippuu siitä mitä tietoa tuottavuusmittauksella tavoitellaan. Tiedot kerätään samaan 
tapaan jokainen vuosi, joten yhden yksikön tuottavuuden kehitykseen keräystapa ei olennaisesti vaikuta. 
Keräystavalla saattaa kuitenkin olla merkitystä tehokkuuseroihin yksiköiden välillä. 

Jos opintopisteet halutaan ottaa tuottavuusmittareihin mukaan, tiedonkeräystä 
on laajennettava siten, että opintosuoritusjärjestelmästä kootaan opintosuori-
tukset opetusta antaneen laitoksen mukaan, joka puolestaan yhdistetään tiet-
tyyn koulutusalaan. 

Varsinainen ongelma ei kuitenkaan ole opintopisteiden määrä vaan opintoajat, 
jotka olisi pidettävä kohtuullisina. 
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tekijänä tai resurssina. Tuotoksen laadun indikaattorina voitaisiin käyttää esimer-
kiksi poikkeamaa ihanneajasta kuukausina, ja liittää tämä yhdeksi tuotosindikaat-
toriksi16. Optimiyksikköindeksissä riittäisi, että poikkeama lisätään budjetti-
rajoitteeseen ja ylimääräisestä opintokuukaudesta tuleva kustannus budjetti-
rajoitteessa sidotaan opintopisteen hintaan. Jos ihanneaika on 50 kuukautta, 
lisäkuukauden hinta budjettirajoitteessa voisi olla 1/50 osa tutkintoon oikeuttavan 
pistemäärän arvosta. Tuloksena ihanneajan ylittävä keskimääräinen tutkintoaika 
laskee tuottavuuden tasoa. Tässä ratkaisussa joudutaan määrittelemään lisäkuu-
kauden tai opintopisteen hinta, mutta se ei tee optimiyksikköindeksiä juuri mo-
nimutkaisemmaksi.

Kolmas vaihtoehto opintopisteen tuottavuushyödyn rajoittamiseksi on tulkita 
opintojen kesto resurssiksi, mitä se epäilemättä ainakin opiskelijan näkökulmasta 
on, mutta myös laitoksen näkökulmasta opiskelijan aikaa on käytössä vain rajattu 
määrä. Tämä monimutkaistaa tuottavuusmittaria, sillä resursseja on kaksi, kus-
tannukset ja opintoaika, ja niiden välille pitää määritellä jokin painotus. Opera-
tionaalinen ratkaisu tähän olisi AR-DEA malli, missä rajoitteisiin lisätään a priori 
tieto kustannusten ja ihanneajasta poikkeamisen arvostuksesta. Tuloksena saatai-
siin monimuuttuja DEA mallin tapaan yksikön laskennallinen maksimaalinen 
tehokkuus verrattuna muihin yksiköihin. Jos asetetut hintasuhteiden rajoitukset – 
niin tuotoksilla kuin resursseillakin – ovat hyväksyttävissä, kyseessä on varovai-
nen yksikön parhaita puolia painottava mittari. Valitettavasti AR-DEA mallin 
erottelukyky ei ole riittävä.

Opintopisteiden sijaan voitaisiin näkökulma vaihtaa enemmän yliopiston tuotan-
toprosessiin ja käyttää opintojen indikaattorina tuotettua opetusta. Mahdollisuu-
det tiedon keräämiseen opintosuoritusrekistereistä ovat olemattomat, sillä yleensä 
hylättyjä tai keskeytettyjä suorituksia ei Suomessa tilastoida. Tuotettua opetusta 
voisi realistisemmin lähestyä opetushenkilöstön määrän kautta, käyttämällä hen-
kilökuntaryhmien normien mukaisia opetusvelvollisuuksia. Näin rakennettu mit-
tari jättäisi kuitenkin paljon toivomisen varaa tarkkuudessa, ja palkitsisi myös ei 
toivotuista tuotteista.

Tutkintojen määriin perustuva tuottavuus, läpäisyindeksi 

KOTA-järjestelmään kerätään tiedot valmistuneen opiskelijan aloitusvuodesta, 
samoin tutkintoon sisältyvistä opinnoista kotiyliopistossa ja muualla.

                                             
16 Operatiivinen mittari voisi olla keskimääräinen poikkeama ihanneajasta kuukausina kertaa tutkintojen 
määrä.

Vaikka tutkintoon ei voidakaan kohtuudella kohdistaa siihen käytettyjä raha-
määräisiä resursseja, tutkintojen yhteiskunnallista arvoa voi tarkastella suh-
teessa yliopistojen primääriresurssiin, aloittaviin opiskelijoihin.
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Pelkkä valmistumisosuuksien summa painottaa opiskelujen keskeyttämisen (mis-
tä tahansa syystä) merkitystä tuottavuutta alentavana tekijänä. Eri vuosien val-
mistumisosuuksia voidaan painottaa tutkinnon ihanneajasta lähtien laskevilla 
painoilla. Näin laskettu tuottavuuden tasoa kuvaava tunnuslukua on vaikea tulki-
ta, eikä se ole vertailukelpoinen koulutusalojen kesken. Opiskelujen kesto ja kes-
keyttäneiden osuus riippuu koulutusalalle tyypillisistä piirteistä, esimerkiksi 
sivuaineiden vetovoimasta tai opiskelijoiden sukupuolijakaumasta.

Läpäisymittari on rakenteeltaan paljon Jyväskylä- ja Turku-indeksien kaltainen. 
Jos yksikkö on saanut aikaan enemmän tutkintoja kuin sen vuosiluokan koko 
edellyttäisi, sen tuottavuuden taso on yli ykkösen. Samanlainen indeksi voidaan 
laskea yhtenä vuotena valmistuneista jokaisen aloittaneen vuosiluokan suhteen.

Painotus ei voi perustua vuosiluokkien tai valmistuneiden määrään, vaan sen on 
heijastettava asetettuja tavoitteita valmistumisajasta. Suurin paino asetetaan 
ihanneajassa valmistuneille, toisaalta sovitun aikarajan jälkeen vuosiluokan paino 
tuottavuusmittarissa voidaan asettaa nollaksi. Tutkintojen riittävän laajuuden ta-
kaamiseksi myöskään erittäin nopeaa valmistumista ei välttämättä haluta erikseen 
suosia.

Esimerkkilaskelmassamme taulukossa 17 painokertoimet, j , vuosiluokille ovat: 
5 vuodessa valmistuneet 0,4, 4 tai 6 kuusi vuotta opiskelleille 0,2 ja 3 tai 7 vuotta 

Kun uusien opiskelijoiden määrät tunnetaan, voidaan tiettynä vuonna valmis-
tuneista laskea valmistumisosuudet jokaisesta vuosiluokasta. Yksikön tuli 
pyrkiä mahdollisimman suureen valmistumisprosenttiin. 

Tarkasteluvuoden tilanteesta jossain yksikössä saadaan vertailukelpoisempi 
kuva läpäisymittarilla. Se saadaan jakamalla yksiköittäin tietyn vuosiluokan 
tarkasteluvuoteen mennessä valmistuneiden osuus koko koulutusalan saman 
vuosiluokan valmistuneista, yksikön osuudella kyseisen vuosiluokan sisään-
otosta.

Läpäisyindeksi saadaan vuosiluokkien läpäisymittarien painotettuna keskiar-
vona.

Merkitään yksikön i läpäisyindeksiä tarkasteluvuodelle t, ( )iL t .

1
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opiskelleille 0,1. Valmistuneista on jätetty laskematta alle kolmessa vuodessa 
valmistuneet, koska pääsääntöisesti ei ole mahdollista suorittaa tutkintoon edel-
lyttäviä opintopisteitä siinä ajassa. KOTA-järjestelmään kerätään tiedot omassa 
yliopistossa suoritetuista opintopisteistä, mutta vasta vuodesta 2003. Näidenkin 
tietojen saatavuus osoittautui vielä puutteelliseksi. Vaikka absoluuttiset muutok-
set vuosien välillä ovat yllättävän suuria, on yksikköjen järjestys sama. Kuopion, 
Jyväskylän ja Joensuun opiskelijat läpäisevät perustutkinnon nopeasti. Erityisesti 
Kuopiossa 3-4 vuodessa valmistuneiden osuus on suuri. Oulun ongelmana ovat 
suhteellisen pieni määrä nopeaan valmistuvia maistereita, mutta Oulussa opiskel-
leet saavuttavat kansallisen läpäisytason jo 6 vuoden opiskelujen jälkeen. Kes-
kiarvo jää kuitenkin alhaiseksi. HY:n ongelmana on pitkittyneet opinnot, sen 
läpäisyindeksit (solujen arvot) lähestyvät koulutusalan keskiarvoa (yksi) vasta 
seitsemän opintovuoden jälkeen (ei taulukoitu).  

Taulukko 17. Vuonna 2003 ja 2004 koulutusalalla valmistuneiden läpäisyindeksit 
Aloitus HY JoY JY KY OY TaY TY ÅA j

1996 0,66 1,12 1,24 1,03 1,32 0,84 1,32 1,01 0,1
1997 0,63 0,95 1,35 1,26 1,10 0,99 1,20 1,17 0,2
1998 0,49 1,40 1,43 1,45 1,09 1,10 1,30 0,66 0,4
1999 0,52 1,40 1,45 2,10 0,74 1,23 0,85 0,56 0,2

V
al

m
. v

uo
si

 
20

03

2000 0,74 1,08 1,98 1,56 0,20 1,74 1,20 0,39 0,1
(2003)iL 0,57 1,25 1,45 1,51 0,95 1,14 1,18 0,75 
1997 0,70 0,95 1,24 1,10 1,11 0,93 1,21 1,28 0,1
1998 0,58 1,24 1,34 1,17 1,11 0,89 1,37 0,93 0,2
1999 0,56 1,22 1,34 1,67 0,93 1,01 1,07 0,88 0,4
2000 0,61 0,99 1,81 2,38 0,66 1,17 0,83 0,36 0,2

V
al

m
. v
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si

 
20

04

2001 0,30 0,78 2,19 4,03 0,54 0,81 0,68 0,00 0,1
(2004)iL 0,57 1,11 1,51 1,89 0,89 0,99 1,06 0,74 

Muutos 0,99 0,88 1,04 1,25 0,93 0,87 0,89 0,98 
Lähde: KOTA, omat laskelmat 

Läpäisyindeksin käytöstä tuottavuuden muutoksen laskentaan on huomioitava se, 
että kaikkien yksiköiden tuottavuus ei voi joko nousta tai laskea. Läpäisymittarit 
ja siitä laskettu indeksi kuvaa yksikön asemaa suhteessa koulutusalan keskimää-
räiseen tulokseen. Ideaalitilassa kaikkien yksikköjen läpäisymittari on lähellä 
yhtä.

Tuottavuuden muutosten laskenta kuitenkin havainnollistaa erojen syntyä yksi-
köiden välillä. Taulukon 17 mukaan vain muutoinkin hyvin vuosivertailuissa 
menestyneet Kuopio ja Jyväskylä ovat pystyneet parantamaan tutkintojen lä-
päisynopeuttaan. Kaikki muut ovat ottaneet takapakkia. Tuottavuuden muutokset 
ovat suhteellisen suuria, johtuen ilmeisesti nopeiden tutkintojen määrän suhteelli-
sen suuresta vaihtelusta. Vaikka näiden painoa on yritetty rajata, pienissä määris-
sä tapahtuvat yksittäiset muutokset ovat suhteellisen suuria. Tämän raportin 
puitteissa on mahdotonta tarkastella asiaa laajemmin, mutta mittarin satunnais-
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vaihtelua voi vähentää jättämällä ainakin 3 vuodessa valmistuneet laskelmien 
ulkopuolelle.

Laatumittarit, hakijamäärät ja sijoittuminen työmarkkinoilla 

Tuotetun opetuksen laatua voidaan mitata KOTA järjestelmästä myös hakijamää-
rien perusteella. Teoriassa hyvämaineiset koulutusohjelmat houkuttelevat myös 
paljon hakijoita. Reaalimaailmassa kuva hakijoiden motiiveista voi olla raadolli-
sempi ja toteuttaa ns. sika-sykliä; hyvä sisäänottoprosentti houkuttelee uusia ha-
kijoita seuraavana vuonna, jonka seurauksena sisäänottoprosentti laskee ja karsii 
seuraavan vuoden hakijoita. Tämä näkyy ainakin joillakin koulutusaloilla. Tau-
lukossa 18 on laskettu erään koulutusalan hakijoiden määrän ja sisäänottoprosen-
tin välisen korrelaatiot vuosilta 1990–2004. Ensimmäisellä rivillä on korrelaation 
saman vuoden hakijamäärän ja sisäänottoprosentin välillä, korrelaatio on negatii-
vinen ja korkea. Viivästetty korrelaatio, eli hakijamäärän korrelaatio edellisen 
vuoden sisäänottoprosentin välillä, on keskimäärin 0,39 yksikköä heikompi.

Taulukko 18. Hakijamäärän korrelaatio sisäänottoprosentin kanssa eräällä kou-
lutusalalla 1990–2004 

 HY JoY JY KY LY TaY TY VY ÅA 
Sama vuosi -0,72 -0,56 -0,72 0,07 -0,78 -0,86 -0,93 -0,39 -0,61 
Seuraava vuosi -0,36 0,17 -0,27 0,41 -0,12 -0,76 -0,68 -0,01 -0,35 
Erotus 0,36 0,73 0,44 0,34 0,66 0,09 0,25 0,39 0,26 
Lähde: KOTA 

KOTA sisältää tietoja myös opiskelijoiden sijoittumisesta valmistumisen jälkeen. 
Raportoinnin kohteena on pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumises-
ta viidessä mahdollisessa työmarkkinatilanteessa. Kahden vuoden kuluttua val-
mistuneista on tiedossa vain työttömien lukumäärä. Työllistyminen on tärkeä 
sekä yhteiskunnallisesta, että opiskelijan näkökulmasta. Valmistuneen maisterin 
työllistyminen on riippuvainen myös pääasiallisen työllistymisalueen yleisestä 
työmarkkinatilanteesta, henkilökohtaisista ominaisuuksista ja mieltymyksistä 
eikä mikään näistä ole yliopiston suoraan hallittavissa.

Korkeampi sisäänottoprosentti houkuttelee suuremman määrän hakijoita seu-
raavana vuonna, eli mittarina hakijamäärä kuvaa muutakin kuin laatua.

Jos KOTA-tiedonkeruun ongelmat voidaan ratkaista, yksikön tutkintoihin
voidaan laskea vain ne opiskelijat jotka ovat suorittaneet yli sovitun määrän 
opintopisteitä tutkinnon antaneessa yliopistossa. 
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Joka tapauksessa viive valmistumisen ja työllistymisindikaattorin välillä on vä-
hintään vuosi, joten KOTA tieto on välittömään ohjauskäyttöön aina vanhaa. 
Valmistuneiden työllistymistä kannattaa seurata pitemmällä aikavälillä määrä-
ajoin tehtävissä tutkimuksissa joissa voidaan ottaa huomioon työuraan liittyvää 
tietoa ja muita taustatekijöitä. Yliopistojen rekrytointiyksikköjen Aarresaari-
verkoston tuottamilla tiedoilla päästään tässä suhteessa pidemmälle.

Aarresaariverkoston käynnistämässä uraseurantahankkeessa kohdistetaan kysely 
kaikille maisterin tutkinnon suorittaneille viisi vuotta heidän valmistumisensa 
jälkeen. Tavoitteena on systemaattisemmin selvittää tutkintojen vaikuttavuutta ja 
työurien laadullisia tekijöitä valmistumisen jälkeen. Vastaavia tietoja, mutta ly-
hyemmältä ajalta valmistumisen jälkeen ja ilman työuran kestoon ja laatuun liit-
tyviä tietoja saadaan myös Tilastokeskuksen rekisteriaineistoista ja yliopistojen 
omista sijoittautumiskyselyistä.

Uraseurantahankkeen tavoitteena on, että kuluvana vuonna hanke kattaisi kaikki 
Aarresaariverkoston 17 korkeakoulua, ulkopuolelle jäisi vain Tampereen teknil-
linen yliopisto, Maanpuolustuskorkeakoulu, sekä Sibelius-Akatemia ja Kuvatai-
deakatemia. Tavoitteena on saavuttaa kyselyillä noin 75 % kohderyhmästä. 
Tuloksissa tulee olemaan työllistymisen suhteen vinoumaa, sillä kysely ei vält-
tämättä innosta työmarkkinoilta syrjäytyneitä tai niitä jotka eivät ole sinne vielä 
pysyvästi päätyneet. Otos on kuitenkin sen verran kattava, että sitä voitaisiin ver-
rata Tilastokeskuksen rekisteriaineistoon ja korjata vastausten jakaumaa vastaa-
maan referenssiryhmän työmarkkinatilannejakaumaa kyselyhetkellä.

Kyselylomake on pääosiltaan samanlainen kaikille yliopistoille. Pääpaino on 
työllistymisellä/työmarkkinatilanteella välittömästi valmistumisen jälkeen ja ky-
selyhetken työmarkkinatilanteella. Tieto kerätään laajalti työsuhteiden laadusta. 
Tuottavuusmittauksen kannalta mielenkiintoisia indikaattoreita voivat olla työl-
listyminen tutkinnon jälkeen, ansiotaso ja alueellinen sijoittuminen. Tutkintojen 
työllistymisvaikutusta ei voi juuri mitata työssäoloajalla, sillä koulutus ja perhe-
vapaat vääristävät kuviota. Mittarina pitäisikin käyttää työttömyysaikaa.    

Suurempi ongelma aarresaaritietojen käytössä on tietojen yhdisteltävyys. Vaikka 
tiedot kerätään henkilötasolla, niitä ei voida yhdistää opintosuoritus- tai hakijare-
kisterin tietoihin muuten kuin koulutusala-aggregaatteina. Taustamuuttujista ura-
seurantahankkeessa selvitetään ikä, sukupuoli, kotikunnat ennen ja jälkeen 
opiskelujen sekä ainevalinnat tutkinnossa. Tuottavuusvertailujen tekemisessä 

Yksittäisen laitoksen voi olla vaikea mieltää, mistä syistä valmistuneiden 
opiskelijoiden työmarkkinatilanne muuttuu ja mitä erityisiä ratkaisuja laitok-
selta tarvitaan. Tämän vuoksi työllistymistä ei voi suoraan asettaa yliopiston 
tuotokseksi. Sillä voisi olla käyttöä tutkintojen laadun mittarina. 
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pitäisi kuitenkin tietää tutkintojen suoritustaso tai mieluummin ylioppilastutkin-
non taso.

Uraseurantahake kehittää kyselyä sähköiseen muotoon siten, että tiedot voidaan 
kerätä www-liittymän kautta. Tämän sivutuotteena kaikki vastaukset löytyvät 
yhdestä tietokannasta, josta ne voidaan tarvittaessa poimia. Ilmeisesti vastauksis-
ta syntyy tietosuojan alainen rekisteri, jonka käyttö muuhun tarkoitukseen voi 
vaatia erillisen luvan. Ainakin kyselyssä tulisi vastaajille kertoa, tai pyytää lupa 
tietojen yhdistämiseen ja/tai luovuttamiseen tuottavuusmittauksessa.

Koska kerättävän tiedon viive yliopiston näkökulmasta on jopa viisi vuotta ja 
kyselytutkimusaineiston käyttö vaatii joka tapauksessa suurta ammattitaitoa, ura-
seurantakyselyn käyttökelpoisuus toistuvissa mittauksissa on huono. Sen sijaa 
sillä voidaan tuottaa arvokasta tietoa koulutuksen laadusta työmarkkinoiden nä-
kökulmasta pitkällä ajalla.

Kansainvälinen opiskelijavaihto 

Opiskelijavaihdon kehittämisellä on ollut suuri paino yliopistojen kehittämisessä. 
Erityisesti EU-jäsenyyden myötä avautuneet vaihto-ohjelmat ovat käytännössä 
mahdollistaneet opiskelijavierailut jokaiselle sitä halunneelle suomalaiselle opis-
kelijalle. Kuitenkaan vuodesta 1997 lähtien yli 3 kuukauden vaihdoista kerty-
neissä kuukausimäärissä ei ole tapahtunut mitään radikaalia muutosta, ehkä 
lukuun ottamatta noin 11,6 prosentin kasvua vuonna 2005. On mahdotonta sanoa 
mikä on sopiva taso opiskelijavaihdolle, mutta sillekin on olemassa yläraja jonka 
yli siihen ei kannata panostaa. Kansainvälisen opiskelijavaihdon määrä toimii 
paremmin itsenäisenä indikaattorina, kuin osana tuottavuusmittausta. 

Kirjastopalvelut

Olennainen osa perustutkintojen resursseja ovat kirjastopalvelut. KOTA-
tietokannassa kirjastohankinnat kohdistuvat sinänsä oikein koulutusaloille laitos-
ten kirjastolle ohjaamien hankintamäärärahojen mukaan. Tämä resurssi näkyy 
tuottavuusmittauksessa vain jos resurssina ovat kustannukset. Kirjastopalvelut 
eivät kuitenkaan kontribuoi valmistumiseen tai opintopisteisiin pelkästään rahaa 
lisäämällä, vaan avainasemassa ovat kokoelmien ajantasaisuus ja erityisesti kurs-
sikirjojen saatavuus. Tätä resurssia voitaisiinkin perustutkintojen näkökulmasta 
tarkastella relevantin kurssikirjavalikoiman kiertonopeutena. Yksiköt eivät voi 
nostattaa kiertonopeutta rajattomasti, ilman että se näkyy opintosuorituksien 
määrässä, toisaalta myös vanhentunut tai puutteellinen kurssikirjasto ja hidas lai-
nakierto laskevat opintosuoritusten määrää tai pidentävät opiskeluaikaa.   
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4.2 Jatkotutkintojen tuotokset ja resurssit 

KOTA-tietokanta seuraa jatkotutkintoja samalla tiedonkeruulla kuin perusopinto-
ja. Näin samat mittarit on periaatteessa rakennettavissa myös jatkotutkintojen 
osalle. Jatkotutkintoja tehdään kuitenkin suhteellisen vähän ja niihin liittyvien 
opintosuoritusten kesto on tyypillisesti pitkä. Samoin opintosuoritusten kirjaus-
käytännöt voivat vaihdella suuresti. Näiden seurauksena mikä tahansa vuosittain 
toteutettava vertailu voi tuottaa hyvin arvaamatonta vaihtelua. Pienin satunnais-
vaihtelu kohdistunee tutkintomääriin, mutta samoin kuin perustutkinnoissa re-
surssien kohdistaminen tutkintoihin on ongelmallista.

4.3 Tutkimuksen tuotokset ja resurssit 

Ulkopuolinen tutkimusrahoitus 

Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa ja myös suomalaisissa kokeiluissa on ar-
gumentoitu vahvasti tutkimusrahoituksen käytöstä tutkimuksen tuotoksena tai 
ainakin sen laatumittarina. Argumentit perustuvat lähinnä siihen, että vain hyvin 
tutkimustehtävistään suoriutuneet yksiköt voivat houkutella ulkopuolista rahoi-
tusta. Korrelaatio erilaisten tutkimustuotosten ja ulkopuolisen rahoituksen välillä 
on tyypillisesti suurta. Kun vielä ottaa huomioon, että vaihtoehtoisetkin mittarit 
ovat usein selkeästi vajaita, ja eivät kuvaa koko tutkimusprosessia, tutkimusra-
hoituksen määrä ei näyttäsi huonolta valinnalta tuotokseksi. 

Edellä esitetyt johtopäätelmät ovat kuitenkin ristiriitaisia tuottavuusmittauksen 
kanssa. Ensinnäkin voidaan todeta, että ulkopuolinen rahoitus ei kuvaa tutkimuk-
sen arvoa. Tutkimussuunnitelmaa harvoin myydään vapailla markkinoilla eniten 
tarjoavalle, paremminkin etsitään halukasta rahoittajaa arvioiduille tuotantokus-
tannuksille. Myös erilaisissa ohjelmahauissa korvaus perustuu kustannusarvioon.
Vakavampi ongelma ulkopuolisessa rahoituksessa on resurssin määrittely rahoi-
tukselle; tuottavuus lasketaan jakamalla tuotos sen tuottamiseen käytetyillä re-
sursseilla. Hankittu rahoitus ei voi olla sekä osoittajassa että nimittäjässä.

Toinen mahdollisuus olisi käyttää fyysisiä resursseja (henkilökunta, tilat, laite-
määrät) ulkopuolisen rahoituksen yhteydessä.  

Jos hankittu rahoitus on yliopiston tuotoksena, rahoitusresurssiksi voidaan 
laittaa vain valtion budjettirahoitus. Sen merkitys rahoituksen saamiselle on 
kuitenkin ristiriitainen. Kärjistäen: lisäämällä budjettirahoitusta ei ainakaan 
välittömästi voida lisätä hankittua rahoitusta, tilanne yliopistoissa voi olla jo-
pa päinvastainen. 
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Resurssina tulisi käyttää budjettirahoituksella palkattua henkilökuntaa, joka 
”hankkii” rahoitusta. Kun vielä tutkimusvälineiden hankinnat voivat vaihdella 
voimakkaasti vuositasolla, ajatus ulkopuolisen rahoituksen käytöstä näyttää huo-
nosti perustellulta tuotokselta, mutta hyvältä resurssilta. 

Tutkimushenkilökunnan määrä 

Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen ohella KOTA-tietokanta raportoi yliopistojen 
palkkaaman muun kun opetushenkilökunnan määrän laskennallisina henkilötyö-
vuosina. Henkilökuntaryhmät ovat tutkimushenkilökunta, tutkijakoulujen tutkija-
opiskelijat ja muut ei tutkijat. Tiedot on saatavilla rahoituslähteen mukaan: 
budjettirahoituksella, Suomen Akatemian rahoituksella tai muulla rahoituksella 
palkatuista.

Tutkimushenkilöstön määrä voi kuvata yhtä hyvin panosta kuin tuotostakin, riip-
puen näkökulmasta. Panos se on tieteellisen julkaisutoiminnan suhteen, mutta 
välituotos siinä prosessissa, missä yliopisto käyttää taloudellisia voimavarojaan 
päämäärien saavuttamiseksi. Henkilötyövuodet ovat laatukorjaamaton indikaatto-
ri tutkimuspotentiaalista mitä yksikkö on hankkinut kuluneen vuoden aikana.

Tämä tuotosindikaattoripari antaa ajallisesti oikean kuvan tuottavuuden kehityk-
sestä vuositasolla. Koska henkilötyövuodet voidaan vielä eritellä tutkijakoulujen 
jatko-opiskelijoihin, muuttujaa voidaan pitää myös vuositason mittarina jatko-
koulutukselle. Henkilötyövuodet eivät kata esimerkiksi apurahalla tehtyä tutki-
musta ja jatko-opiskelua, mutta mikään muukaan KOTA-järjestelmän indikaat-
tori ei ota näitä huomioon. 

Henkilötyövuosiin liittyy vakava dysfunktio resurssien allokoinnissa. Yksikön 
tuottavuus paranee pelkästään panostamalla tutkijoiden määrään. Yksikkö ei voi 
kuitenkaan jättää tutkimuksen laatua huomiotta, sillä budjettirahoitus on joka 
tapauksessa rajattu ja ulkopuolisen rahoituksen jatkuminen edellyttää hyväksyt-
täviä tuloksia. Indikaattorin käyttö yksistään voi kuitenkin suunnata tutkimusta 

Ulkopuolista rahoitusta käytetään tutkimusten henkilökunnan palkkaamiseen. 
Jos tuottavuuslaskelmissa henkilöstöresurssina käytetään koko henkilöstöä, 
on kausaalisuuden suunta tuotantoprosessin näkökulmasta väärä; tuotoksilla 
hankitaan resursseja. 

Tutkimusrahoitukseen verrattuna henkilötyövuodet ovat kattavampi tuotosin-
dikaattori. Koska henkilötyövuosien resurssina voidaan pitää saman vuoden 
rahoitusta, tutkimuksen henkilötyövuodet voidaan rinnastaa samaan vuoden 
kustannuksiin esimerkiksi opintosuoritusten rinnalla. 
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sinne, mistä rahoitus on helpoiten saatavilla, esimerkiksi liike-elämää tai julkis-
sektorin selvityksiin, jotka eivät suoranaisesti palvele perustutkimusta.   

Tieteellinen julkaisutoiminta ja bibliometria 

KOTA-tietokannan kolmas tutkimustoimintaa kuvaava tuotosmuuttuja on tieteel-
linen julkaisutoiminta. Se luokittelee erilaiset tutkimustuotokset neljään eri ryh-
mään, joista raportoidaan yliopiston laitosten henkilökunnan julkaisemien 
tieteellisten julkaisujen lukumäärä kalenterivuoden aikana. Tuotoksia ovat, 

Asiantuntijoiden hyväksymät artikkelit tiedelehdissä.
Kokoomateoksissa tai painetuissa kongressijulkaisuissa ilmestyneet artik-
kelit.
Monografiat.
Yliopistojen omissa sarjoissa julkaistut artikkelit.  

Kaikki julkaisut luokitellaan lisäksi kotimaassa ja ulkomailla julkaistuihin. Hen-
kilökunnaksi lasketaan kaikki opetus ja tutkimusviroissa olevat, Suomen Akate-
mian professorit, tutkijat ja assistentit ja varttuneen tutkijan apurahaa saaneet. 
Lisäksi lasketaan yliopiston omalla tai ulkopuolisella rahoituksella yhtäjaksoises-
ti vähintään ½ vuotta yliopiston palveluksessa kyseiseen julkaisuun liittyvässä 
tutkimuksessa työskennelleet.

Lisäksi julkaisut ovat vain osa tieteellistä toimintaa: seminaariesityksiä ei aina 
julkaista vaikka ne voivat olla tieteellisesti merkittäviä tuotoksia, seminaarien 
järjestäminen voi olla merkittävä tieteellisen työn laatua kuvaava mittari ja asian-
tuntijalausunnot yliopiston ulkopuoliselle taholle voivat olla hyvinkin merkittäviä 
kontribuutioita. KOTA julkaisuluokat eivät myöskään kata oppikirjatuotantoa. 
Tuottavuusmittarin perustaminen tieteellisiin julkaisuihin sisältää vahvan kan-
nanoton yliopistoista huipputiedon tuottajana. Tämänlaisella mittarilla on paitsi 
positiivista ohjausvaikutusta myös mahdollisia dysfunktioita ainakin yliopiston 
alueellisen tehtävän suuntaan. Kannustimia pitäisi luoda myös soveltavan tutki-
mustiedon tuottamiseen ja levittämiseen ympäröivään yhteiskuntaan. 

Toiminnan rahoitus, henkilötyövuodet ja tieteelliset julkaisut muodostavat tuo-
tantoketjun, jonka yhtenä päämääränä ovat vaikutukset tieteenalan kehitykseen. 
Ketjun tuotosten viimeisenä indikaattorina käytetään usein bibliometrisia mitta-

Tieteellisissä julkaisuissa on selkeä resurssien ajallinen kohdentamisongelma.
Tutkimustoiminnan kustannukset raportoidaan vuositasolla, mutta vaihtelevan 
julkaisuviiveen vuoksi ei tunneta tarkkaan millä resursseilla julkaisut on tuo-
tettu.
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uksia. Niiden käyttömahdollisuuksia on selvitetty kahdessa OPM:n rahoittamassa 
hankkeessa.

Tutkimuksen ja opetuksen kansainvälisyys 

Tieteellisen yhteistoimintaan kuuluu osana kansainvälisyys ja tutkijavierailut. 
KOTA-tietokannassa on kerättynä tiedot opetus- ja tutkijavaihdosta sekä henki-
lömäärinä, että kuukausina. Pelkkänä indikaattorina vierailujen määrä on havain-
nollinen, mutta siihen on vaikea kohdistaa mitään erityistä resurssia. Tämän 
vuoksi sitä ei voi tarkastella partiaalisena tuottavuuden mittarina, ja tuotosaggre-
gaattiakin laskettaessa tutkijavaihdon painosta pitäisi esittää jonkinlainen arvio. 

4.4 Yhteiset resurssit 

Edellisissä luvuissa tarkastelun kohteena ovat olleet eri tulosalueiden tuotokset ja 
niihin kohdistettavat resurssit. Käsitellyt resurssit voidaan jakaa kolmeen pää-
ryhmään kustannuksiin, henkilöstömääriin ja opiskelijoihin.

Kustannukset ovat kätevin resurssimitta, sillä ne voidaan KOTA-tietokannassa
kohdistaa eri tulosalueille ja laskea sitä kautta tulosaluetta vastaavan indikaatto-
rin yksikkökustannus.

Erityisen houkuttelevaksi kustannusten käytön resurssina tekee sen valmis arvos-
tus. Jokaiselle yksikölle kustannukset ovat skalaariarvoinen suure, jota voidaan 
käyttää sellaisenaan resurssimittana kaikille tuotoksille samaan aikaan. Tämä 
helpottaa merkittävästi yksikköjen vertailua ja keskeiseksi ongelmaksi jää vain 
tuotosmäärien keskinäisen arvostuksen määrittely. 

Yksikkökustannus toimii jo sinänsä arvon mittana tuotokselle, mutta selvityk-
sessä kehitetyillä optimi-indekseillä ja DEA mittareilla voidaan sallia tulos-
alueiden arvostuksessa keskimääräiskustannuksista poikkeavia arvostuksia.

Koska tutkimustulosten julkaisumenetelmät, julkaisujen luonne ja esimerkiksi 
bibliometrian tärkeys vaihtelee koulutusaloittain, tutkimustulosten mittarit 
täytyy laatia koulutusaloittain. Mittareiden laadinnassa voidaan käyttää ma-
temaattisia apuvälineitä, kuten AHP (Saaty, 1980, katso myös Liite 1) Korho-
sen ja Walleniuksen (2001) tutkimuksessa, mutta päätösvalta indikaattoreista 
ja painotuksista on annettava tutkimuksen tekijöille ja päättäjille. Ottaen 
huomioon julkaisutoiminnan tärkeyden kaikissa yliopistojen toimintaa koko-
naisuudessaan kuvaavassa mittareissa, koulutusaloittaisten raatien toiminnasta 
tulisi sopia samalla kun tuottavuusmittausta yliopistoissa aletaan viedä opera-
tionaaliselle tasolle. 
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Kustannusten määrittelyyn liittyy kuitenkin ongelmia. Kaikkia kustannuksia ei 
kohdisteta koulutusaloille. Erillislaitosten, kuten kirjastojen, ATK- ja kielikes-
kusten muita yksikköjä palvelevien tukitoimintojen kustannukset kohdistetaan, 
mutta muiden toimintojen, esimerkiksi ulkopuolisille tuotettujen palvelujen, kus-
tannukset viedään erittelemättömiin kustannuksiin.

Kaikkia kustannuksia ei ole välttämätöntä kohdistaa tuotoksiin. Kun kyse on 
tuottavuusvertailuista koulutusalan yksikköjen välillä, kustannuksiin pitäisikin 
laskea vain yksikköjen kontrolloitavissa olevat kustannukset. Ainakin tilakustan-
nukset ovat suuressa määrin historiallista perua. Yksiköt ovat ottaneet heille osoi-
tetut tilat vastaan ja saaneet budjettiinsa niiden vuokraa vastaavan summan. 
Tämä aiheuttaa eroja tehokkuudessa, mutta tuottavuuden muutokseen tällä ei ole 
ratkaisevaa merkitystä.

Kustannusten sijaan voidaan perustellusti käyttää resursseina ainakin yliopistojen 
henkilöstömääriä tai sen hallussaan pitämiä tiloja. KOTA-tietokanta tilastoi hen-
kilöstömäärät henkilötyövuosina niin opetus kuin tutkimushenkilökunnankin 
osalta ja tilat neliömetreinä. Molemmat ryhmät ovat kohdistettavissa koulutus-
aloittain. Käyttökustannuksissa näiden resurssien arvostus on ratkaistu hankinta-
kustannusten perusteella, mutta tämä ei ole ainoa eikä aina perustelluin vaihto-
ehto. Henkilöstöryhmien palkkatasot eivät määräydy niiden opetus tai tutkimus-
kontribuution mukaan vaan hallinnollisilla sopimuksilla ja suhteessa vastaaviin 
tehtäviin yliopistojen ulkopuolella. Vaikka tilavuokrat peritäänkin yksikköjen 
budjeteista, ne eivät perustu niiden käyttöarvoon yliopistotuotannossa. 

Menetelmä vaatii luotettavat havainnot, vertailukelpoiset yksiköt ja useita kym-
meniä havaintoja jokaiseen vertailuun pystyäkseen erottelemaan luotettavasti 
tehokkaita ja tehottomia yksiköitä, ja silloinkin jonkinlaiset raja-arvot painotuk-
sille olisi syytä määritellä etukäteen. Kvantitatiivisia resursseja voidaan kuitenkin 
käyttää osittaistuottavuuksien laskennassa.

Vaikka henkilöstöryhmien ja tilojen käytön arvoa itse yliopistotuotannolle ei 
ole missään suoraan määritelty, DEA menetelmä laskee niille suhteelliset ar-
vot perustuen vain tuotettuihin määriin ja resurssikäyttöön.  
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5 Tuottavuuden seurantamalleja Suomen 
korkeakoululaitokselle

Edellä on tarkasteltu yliopistojen tuottavuuden mittausta lähtien liikkeelle tähän 
asti tehdystä tutkimuksesta ja käytettävissä tai kehitettävissä olevista aineistoista. 
Keskustelua on ohjannut ajatus markkinattoman tuotannon arvottamisesta erilai-
sista näkökulmista. Tässä viimeisessä luvussa yhdistämme käydyn keskustelun 
ehdotuksiksi rinnakkaisista mittareista, joilla voidaan seurata yliopistojärjestel-
män kehitystä vuositasolla sekä tutkimuksista, joilla tavoitellaan laajempaa ja 
aikajänteeltään pidempää näkemystä korkeakoulujärjestelmän kehittymisestä.

5.1 Tuottavuuden kehityksen jatkuva seuranta 

Tuottavuuden mittauksella pyritään suoriin positiivisiin ohjausvaikutuksiin, mut-
ta mittaristo ei saa sitoa yliopistojen käsiä liikaa. Tavoite ei ole välttämättä risti-
riitainen, sillä kyse on tavoitteista ja välineistä niihin pyrkimiseksi. Valta-
kunnallisesti on tärkeää seurata, että perustutkinto-opetus, jatkokoulutus ja 
tutkimus kehittyvät niin määrällisesti kuin laadullisesti muun yhteiskunnan mu-
kana. Mittariston tulee kuvata tätä kehitystä, mutta se ei saa sulkea pois erilaisia 
vaihtoehtoja tavoitteen toteuttamiseksi. Nämä mittareiden negatiiviset ohjausvai-
kutukset vähenevät, kun mittauksen kohteena ovat riittävän suuret aggregaatit. 
Opetuskontaktien sijaan voidaan käyttää opintosuoritusten määrää tai tutkintoja 
ja jättää yliopistojen itsensä päätettäväksi, mitä välineitä he parempiin tuloksiin 
pyrkiessään käyttävät: kehitetäänkö opetusmenetelmiä, opetuksen järjestämistä, 
tenttejä tai esimerkiksi kirjastopalveluja.

Yhdistetty tuottavuus 

Tuottavuusindeksien tärkein tehtävä on tiivistää tietoa tapahtuneista muutoksista 
eri tuotteiden määrissä ja niiden tuottamiseen käytetyissä resursseissa. Tiivistä-
minen voi tapahtua vain arvottamalla eri tuotteet joko markkinahintaan, tuotan-
tokustannusten perusteella tai muilla suoraan tuotantoprosessiin liittymättömillä 
arvostuksilla. Tässä yliopistojen tuottavuuden esiselvityksessä on valittu yhdiste-
tyn tuottavuuden laskemiseksi jälkimmäinen näkökulma, kuitenkin siten, että 
siihen voidaan liittää tietoa esimerkiksi tuotantokustannuksista. Ratkaisuksi esite-
tään yksinkertaista variaatiota koulutusalan keskimääräisten hintojen mukaisen 
kustannuksen ja yksikön toteutuneiden kustannusten suhteesta, optimiyksikkö- 
tai optimikoulutusalaindeksiä. Sen sijaan, että arvostamme yksikön tuotokset 
keskimääräisillä kustannuksilla, sallimme hintojen sopeutua yksikölle suotuisasti 
ennalta annetulla hintojen vaihteluvälillä. Vaihteluväli voidaan antaa joko abso-
luuttisina hintoina tai hintasuhteina. Molemmat indeksit huomioivat koko koulu-
tusalan budjetin, määrittelemällä optimaaliset hinnat siten, että tuotosten arvo ei 
niillä ylitä koko koulutusalan kustannuksia.  
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Optimi-indeksien matemaattista rakennetta on käsitelty tarkemmin luvussa 3.2,
mutta operationaalisen tuottavuusmittarin rakentaminen vaatii indikaattoreiden 
määrittelyä. Ensinnäkin, jos indeksin lähtökohtana pidetään yksikkökustannuk-
sia, indikaattorijoukko ei saisi olla hyvin laaja. Toiseksi on mietittävä, mitkä re-
surssit on kohdistettavissa kunkin vuoden tuotoksiin.  

KOTA-järjestelmä jakaa kustannukset kuudelle tulosalueelle, näistä kolmea, pe-
ruskoulutusta, jatkotutkintokoulutusta ja koulutukseen liittymätöntä tutkimusta 
esiintyy käytännössä kaikissa yliopistoyksiköissä. Vuonna 2005 yhteiskunnallis-
ten palvelujen osuus on noin 11 prosenttia kokonaiskustannuksista, aikuiskoulu-
tuksen noin 5 prosenttia ja taiteellisen toiminnan alle 1 prosentti kokonaiskustan-
nuksista. Yhteiskunnallisten palvelujen osuus on merkittävä, mutta sen sisältö 
löysästi määritelty. Aikuiskoulutuksen osalta voitaisiin periaatteessa käyttää las-
kennallisia opintovuosia tuotoksen mittana. Sen mukaan ottaminen tai pois jät-
täminen tuottavuuslaskelmista on puhdas valintakysymys.  

Peruskoulutuksen tuotosmittana on käytetty toistaiseksi tutkintoa. Luvussa 4.1 on 
selvitetty niitä vaikeuksia, joita tähän mittariin kohdistuu. Keskeisimpiä niistä 
ovat tutkintoon sisältyvien opintojen kohdistaminen koulutusaloille ja resurssien 
ajallinen kohdistaminen tutkintomäärään. Koulutusalojen ristikkäisen opetustar-
jonnan vaikutus ainakin tuottavuuden muutosta mitattaessa voi olla pieni, mutta 
jos käytettävät resurssit eivät kohdistu tuotosmittariin, ei tuottavuusmittarilla ole 
paljoakaan tekemistä todellisuuden kanssa. Jyväskylä- ja Turku-indeksien kehit-
täjät ovat päätyneet tämän vuoksi käyttämään usean vuoden yhdistettyä aineistoa. 
Ratkaisu palvelee enemmän kertaluontoista selvitystä kuin vuosittain toistuvaa 
tarkastelua yliopistolaitoksen toiminnasta. 

Vaihtoehtoista perusopetuksen mittaria ei ole suoraan muodostettavissa KOTA-
tietokannasta, mutta tarvittava muutos tiedonkeräykseen ei vaikuta kohtuuttomal-
ta. Yliopiston aktiivisuutta opetuksessa voidaan mitata opintosuorituksilla tai 
opintopisteillä, joihin kustannukset voidaan kohdistaa opinto- tai budjettivuoden 
tarkkuudella. Tilastokeskus kerää jo nykyään oppilaskohtaiset tiedot opintosuori-
tuksista. Näitä ei kuitenkaan lajitella koulutusalojen suhteen. Opintopistemäärä 
voidaan kohdistaa jo nykyään opiskelijan pääaineen tai tutkinnon mukaan koulu-
tusalalle, mutta perustellumpi ratkaisu olisi eritellä opintosuoritukset merkinnän 
kirjanneen laitoksen mukaan eri koulutusaloille. Opintosuoritusrekistereissä tä-
hän liittyy ongelmia ainakin laitos-koulutusala kuvauksen määrittelyssä. Se ei ole 
välttämättä yksikäsitteinen, sillä koulutusalajaottelu perustuu laitosten sijaan tut-
kintonimikkeisiin.  

Jatkokoulutuksen osalta ainoa realistinen tuotosmittari on tutkinto. Niillä aloilla, 
joilla tutkijakoulutus on vakiintunut tutkijakouluihin ja jatko-opintojen sisältö on 
selvästi eroteltavissa perusopetuksesta, voidaan harkita opintopisteiden käyttöä.  
Mittarin valinta vaikuttaa käytettävän resurssiin. Opintopisteissä voidaan kustan-
nukset kohdistaa vuoden tarkkuudelle, mutta tutkintojen kustannukset täytyy ot-
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taa edellisten vuosien kiinteähintaisista keskiarvoista. Käytettävä aikajänne on 
määriteltävä erikseen koulutusalakohtaisissa asiantuntijapaneeleissa. 

Tutkimustoiminnan tuotokset ja resurssien kohdistaminen ovat kaikkein vai-
keimmin ratkaistavissa. Korhosen ja Walleniuksen 15 eri tuotosta kuvaavat il-
meisen tyhjentävästi erilaisia mahdollisuuksia kauppatieteiden osalta. Ainakin 
erilaisten tuotosten merkitys vaihtelee koulutusaloittain, eli käytettävistä indi-
kaattoreista ja niiden painotuksista on myös sovittava sillä tasolla. Samoin tuo-
tosten ja resurssien ajallinen kohdistaminen pitää jättää koulutusalojen 
asiantuntijoille. Erityisesti kansainvälisten julkaisujen osalta julkaisuviive ja yk-
sittäiseen artikkeliin käytettävät resurssit vaihtelevat, tämä voidaan jättää ratkais-
tavaksi asiantuntijaraadeille. 

Optimikoulutusalaindeksi sellaisenaan soveltuu yksiköiden ja yliopistojen vertai-
luun. Niitä voi kuitenkin hyödyntää toisellakin tapaa, tarkastelemalla indeksiä 
parametrisen ohjelmoinnin avulla. Yksinkertaistettuna haetaan vastausta kysy-
mykseen: Mihin hintaan yksikön nykyiset tuotokset pitäisi pystyä tuottamaan, 
jotta se olisi vertailukelpoinen koulutusalan tehokkaimpien yksiköiden kanssa, tai 
mitä muutoksia tarvitaan, jotta yksikkö olisi koulutusalalla täysin tehokas? Kyse 
on tarpeesta muuttaa yksikön hintoja tai tuotosmääriä. Ongelman ratkaisu ei ole 
aina yksikäsitteinen, sillä samaan tulokseen voi päästä usealla eri tavalla. Käy-
tännöllisin vaihtoehto olisi laajentaa optimi-indekseissä hintasuhteille asetettuja 
rajoja, kunnes yksikkö on täysin tehokas. 

Läpäisyindeksi

Läpäisyindeksi on osittaistuottavuuden mittari. Koska tutkintojen tuottaminen 
on yliopistojen yksi keskeisimmistä tehtävistä, mutta niihin käytettyjä resurs-
seja ei voida vuositasolla kohtuudella seurata, läpäisyindeksissä vertaillaan 
keskenään saman koulutusalan yksikköjen kykyä tuottaa tutkintoja tavoi-
teajassa.

Yhdistetty tuottavuusmittari perustuu koulutusalan sisäiseen vertailuun, josta 
muodostetaan suhdeluku, tuottavuus, kullekin yksikölle (koulutusalan laitok-
set) yliopistossa. Yksinkertaisin tapa on käyttää optimikoulutusalaindeksiä, 
joka laskee koko koulutusalan tuottavuuden kannalta optimaalisen hintavekto-
rin ja yksittäiset tuottavuusluvut yksiköille. Yliopiston tuottavuusluvut voi-
daan laskea painottamalla sen yksiköiden saamat tuottavuudet. 

Yhdistetyn tuottavuusindeksin laskenta optimi-indekseillä ei vaadi erikoisoh-
jelmistoja. Tässä selvityksessä tehdyt esimerkkilaskelmat on toteutettu tau-
lukkolaskentaohjelmalla.  
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Läpäisyindeksin rakennetta on selitetty yksityiskohtaisemmin luvussa 4.1. Jo-
kaista vuosiluokkaa ja sen valmistumista seurataan erikseen KOTA-tietojen poh-
jalta ja valmistumisasteita verrataan muihin koulutusalan yksikköihin. Eri 
vuosiluokkien valmistumisasteille määritellään eksogeeniset painot siten, että 
tavoiteajassa valmistuneilla on suurin paino.

Mittarin laskentaprosessi on suhteellisen yksinkertainen ja valtaosa aineistosta on 
sellaisenaan saatavilla KOTA-tiedonkeräyksestä. Mittarin ominaisuuksista käy-
tännössä saa tietoa vain laskemalla indeksit kertaalleen pitemmälle ajanjaksolle 
kaikilla koulutusaloilla, mutta kaksi ongelmakohtaa oli nähtävissä jo koelaskel-
man perusteella. Ensinnäkin, opiskelijat siirtävät opintojaan yliopistojen välillä, 
ja tilastoissa opiskeluaika voi näyttää hyvin lyhyeltä. KOTA-tiedonkeräyksessä 
on mukana kentät siirretyistä opinnoista ja tutkinnon antavassa yliopistossa vuo-
desta 2003 lähtien, mutta tiedon luotettavuus osoittautui heikoksi. Ennen kuin 
tämä puute korjataan, voidaan tarkastelu keskittää esimerkiksi 4–6 vuodessa 
valmistuneisiin. Toisena ongelmana mittarin vaihtelut voivat olla hyvin suuria 
pienillä vuosiluokilla. Tähän ei ole olemassa yksiselitteistä patenttiratkaisua, 
mutta läpäisyindeksiäkin voidaan pitää vain indikaattorina jonka arvoja on tar-
kasteltava kriittisesti ja mietittävä sen takana vaikuttavia prosesseja. Indeksin 
läpinäkyvä rakenne auttaa tässä. 

Laatukorjattu tehokkuus, oppilasrakenteen huomiointi 

Tuottavuuden mittauksessa keskeinen tekijä on tuotosten ja käytettävissä olevien 
resurssien laatu. Paremmilla lähtötiedoilla olevat tai paremmin motivoituneet 
perus- tai jatko-opiskelijat eivät vaadi yliopistolta niin suuria ponnistuksia kuin 
muutoin vaadittaisiin tiettyyn oppimis- tai tutkintotasoon. Tuottavuuden kannalta 
olisi tärkeää mitata molempia. Tutkimuksessa pitäisi pystyä huomioimaan tutki-
musten vaikuttavuus, esimerkiksi viittausten määrän tai julkaisufoorumin perus-
teella.

Perusongelma laadun huomioimisessa on sen huono vertailtavuus. Yliopistojen 
opintosuorituksia ei pääsääntöisesti arvostella kansallisin kriteerein. Edes tutkin-
noille ei ole olemassa opintopisteiden lisäksi muuta yhteistä arviointiperustetta. 
Yhdenmukainen lähtötaso voidaan määritellä vain ylioppilastutkinnon suoritta-
neille, mutta tämäkään tieto ei ole tallennettuna opiskelijarekistereihin, vaan se 
täytyisi yhdistää ylioppilastutkintolautakunnan tietokannoista tai välillisesti haki-

Yliopistolle läpäisyindeksi voidaan aggregoida koulutusalojen budjettiosuuk-
sien mukaan. Läpäisyindeksin arvo on sinänsä riippumaton yliopiston koulu-
tusalarakenteesta.

Läpäisyindeksin laskenta voidaan toteuttaa taulukkolaskentaohjelmalla. 
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jarekisteristä (HAREK). Näillä edellytyksillä ei yhdistettyä laatukorjattua tuotta-
vuusmittaa tämän luvun ensimmäisen osion tapaan voi muodostaa, tinkimättä 
mittarin ominaisuuksista muilta osin.

Laatu, tai toiminnan vaativuus voidaan rakentaa tuottavuusmittariin joko muok-
kaamalla tuotoksia vastaamaan niiden vaativuutta (case-mix), lisäämällä laatu 
indikaattorit omina muuttujinaan tai tuottavuuseroja selittävänä mallina.

Case-mix indeksin toteutustapa voi olla toinen optimi-indekseistä, Jyväskylä-
indeksi, DEA tai parametrinen malli. Työläs, mutta teknisesti helpoin case-mix 
korjaus saadaan tutkimustuotoksille. Koska tutkimusten mittaaminen on hyvin 
kiistanalainen ongelma yliopistoissa, tuottavuusmittauksia varten pitäisi perustaa 
koulutusalakohtaiset asiantuntijaraadit määrittelemään sekä käytettävät tuotokset 
että niiden laatuindikaattorit. Tuloksilla on käyttöä ainakin yhdistetyn tuottavuu-
den, arvotehokkuuden ja optimaalista skaalaa selvittävien regressiomallien las-
kennassa. Perustutkinto-opiskelijan suorituksista laatukorjausta on vaikeampi 
tehdä, sillä siinä pitäisi yhdistää opiskelijan (tai opiskelijoiden) lähtötaso ja opin-
tojen eteneminen tai määrä. Näiden välille voidaan rakentaa (frontier) regressio-
malli, jonka avulla projisoidaan opinto- tai tutkintosuoritukset opiskelijoiden 
lähtötason näkökulmasta vertailukelpoiselle tasolle. Malli pitää rakentaa hyvin 
pitkältä ajanjaksolta koulutusaloittain, mutta pienten koulutusalojen osalta tätä ei 
pystytä tekemään. Jatko-opintojen case-mix korjaus on ilmeisen haastava tehtä-
vä, sillä tutkintojen lukumäärä on pieni ja opintojen sisältö ja vaatimukset vaihte-
levat oppiaineittain. Laatukorjausta voidaan etsiä asiantuntijaraadeissa, erityisesti 
jos jatko-opintojen merkitys koulutusalan resursseista on merkittävä.

Laatuindikaattoreiden käyttö omina muuttujinaan tuottavuusmallissa edellyttää 
monituotos- ja monipanosmallia. Tämäntyyppinen ”aito” DEA tehokkuusmalli 
on teknisesti helppo rakentaa, mutta tulkinnaltaan vaikeampi kuin vaihtoehtonsa 
case-mix korjaus ja tuottavuuseroja selittävät mallit. 

Tuottavuuden vaihtelua laatueroilla selittävissä malleissa voidaan käyttää case-
mix muuttujia itse tuottavuusmittaria laskettaessa, mutta sellaiset laatuindikaatto-
rit joilla ajatellaan olevan vaikutusta tuottavuuteen yleisesti, regressoidaan tuot-
tavuuden suhteen. Esimerkiksi tutkimustuotosten määrän korjaus viittausindek-
sillä ei vaikuta olennaisesti muihin tuotoksiin, mutta opiskelijoiden lähtötasolla 
tai opiskelijarakenteella voi olla vaikutusta yksikön perusopetuksen tuotosten 

Itsenäistä case-mix muuttujiin perustuvaa tuottavuusindeksiä ei kannata ra-
kentaa, mutta case-mix korjattuja muuttujia voidaan käyttää muissa tässä esi-
teltävissä indekseissä. Tutkimustuotosten case-mix korjaukseen tarvitaan 
asiantuntijaraati. Perustutkinto-opiskelijan lähtötason ja opintosuoritusten vä-
linen sovitus on haastava mallintamisongelma joka sopii erinomaisesti osaksi 
opinnäytetyötä tai muuta akateemista tutkimusprojektia.  
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lisäksi jatko-opintoihin ja sen jälkeiseen tutkimustoimintaan, eli sitä voidaan pi-
tää yhdistettyä tuottavuutta selittävänä tekijänä. Opiskelijoiden lähtötason ja yh-
distetyn tuottavuuden yhteisvaihtelu ei näy vuositasolla, joten sekä tuottavuus-
mittari, että selittävä regressiomalli pitäisi rakentaa kuvaamaan pitkän ajan 
vaihtelua.

5.2 Tuottavuuseroja tulkitsevat selvitykset 

Parametriset mallit, optimaalisen skaalan arviointi 

Korkeakoulujärjestelmän pienuus koulutusala- ja yliopistotasolla estää tekemästä 
laajoja tilastollisia analyysejä tuottavuuden kehityksestä ja sen selityksistä vuosi-
tasolla. Laitostason aineiston käyttö ei juuri asiaa helpota, sillä tarvittavien luo-
kittelumuuttujien laatiminen on hyvin haastava ja tulkinnanvarainen tehtävä. 
Ongelmaan voidaan etsiä ratkaisua käyttämällä usean vuoden aineistoa koulu-
tusalatasolla. Tavoitteena voisi olla esimerkiksi yhden ”ihannevuosiluokan” eli 
noin 5 vuoden väliajoin, toistuva katsaus yliopistojen toimintaan.

Eräs keskeinen ongelma tuottavuuslukujen arvioinnissa on toiminnan optimaali-
nen skaala; pitäisikö yksikköjen olla suurempia vai pienempiä tuottavuuden kan-
nalta, vai onko yksikön koolla ylipäätänsä väliä? Deterministinen malli ei pysty 
tätä kysymystä mittaamaan pienestä aineistosta, ja siihen on hankala liittää sellai-
sia vaikuttavia tekijöitä kuin aika ja yksikön ominaisuudet. Parametrinen malli 
pystyy käsittelemään näitä ilmiöitä paneeliaineistolla, samalla mallien asymp-
toottiset ominaisuudet ovat paremmin perusteltavissa. 

Mallintamisstrategia voi perustua joko tuotantofunktioon, kustannusfunktioon tai 
stokastiseen etäisyysfunktioon. Monituotosympäristössä kaksi viimeisintä ovat 
varteenotettavimpia, mutta teknisesti on yksinkertaisinta lähteä liikkeelle kustan-
nusfunktiosta. Jotta kaikki mahdolliset tuotannon ominaisuudet voidaan kustan-
nusfunktiolla mallittaa, tarvitaan tiedot kustannusten lisäksi tuotosten määristä ja 
panosten hinnoista. Lisäksi voidaan estimoida sisäkkäisenä mallina ulkoisten- tai 
laatutekijöiden vaikutus. Päällimmäinen ongelma on panoshintojen määrittely tai 
niiden poisjätöstä seuraavat rajoitukset malliin.

KOTA-tietokanta sisältää opetus- ja tilakustannukset sekä opetushenkilökunnan 
määrän ja käytetyt tilat koulutusaloittain. Näistä voidaan periaatteessa laskea 
karkeat yksikköhinnat. Laskelman ulkopuolelle jäävät erittelemättöminä muut 
toimintamenot. Koska tarkkaa ja kattavaa tietoa hinnoista ei ole saatavilla, niiden 

Tuottavuuden vaihtelua selittävät mallit ovatkin käytännöllisempiä osittais-
tuottavuuksien selittämiseen, tässä selvityksessä esimerkiksi läpäisyindeksin 
korjaamiseen opiskelijoiden lähtötasolla. 
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käyttö voidaan kyseenalaistaa kokonaan. Niitä tarvitaan mallissa eri panosten 
kysyntöjen määrittelyyn. Jos hinnat jätetään pois, kustannusfunktioon jää vain 
kustannusten ja tuotosmäärien relaatio. Tästäkin voidaan vielä laskea kuinka kus-
tannukset muuttuvat tuotostasojen mukaan. Erityisesti, jos käytetään muuttuvapa-
rametrista mallia (Johnes & Johnes 2005), voidaan esittää estimaatteja skaala-
tuotoista ja yhteistuotannon (economies of scope) eduista eri yksiköissä.

Arvotehokkuus 

Usean tuotoksen yliopistojärjestelmässä on tuottavuutta laskettaessa jollain tapaa 
määriteltävä eri tuotosten tai osittaistuottavuuksien väliset arvostukset. Yleensä 
arvoiksi tarjotaan tuotantokustannuksia, tai jotain laskennallista kriteeriä DEA:n 
tapaan. Esitetyistä tuottavuusmittareista vain arvotehokkuus liittää päättäjän vä-
littömät arvostukset toteutuneista tuotanto-resurssikäyttö yhdistelmistä tuotta-
vuusmittariin.

Luvussa 3.5 esitetty arvotehokkuusmittari ja sen sovellus on hyvin vaativa tekni-
sessä mielessä, mutta se on kuitenkin toteuttamiskelpoinen. Helsingin kauppa-
korkeakoulussa tehty arvotehokkuusprosessi kattoi vain tutkimustoiminnan, 
mutta siihen liitettiin 15 erillistä indikaattoria aggregoituna neljäksi kriteeriksi. 
Lopulliseen analyysiin tosin voitiin ottaa vain kolmen kriteerin 11 eri indikaatto-
ria. Subjektiivisia arvostuksia sovellettiin laajasti jo indikaattorien väliseen mer-
kitykseen, mutta ratkaiseva arvotehokkaan yhdistelmän valinta kolmen 
aggregoidun kriteerin ja kustannusten perusteella jätettiin yksikön rehtorin tehtä-
väksi.

Menetelmän suora sovellus onnistuisi useimmissa yliopistoissa. Yksikköjen mää-
rä yliopiston sisällä ei ole niin ratkaiseva kuin DEA menetelmässä yleensä, vaan 
rehtori tai muu instanssi yhdessä etsii ja raportoi preferoimansa yhdistelmän. 
Saadun tiedon hyödyllisyydestä pitäisi kuitenkin käydä perusteellinen keskustelu, 
eli missä määrin on perusteltua vertailla eri tieteenaloja suoraan keskenään. Jos 
analyysi ulotetaan koko toimintaan (perus- ja jatkokoulutukseen ja tutkimuk-
seen), tuottavuuden vaihtelu on oletettavasti vähäisempää kuin Korhosen tulokset 
HKKK:ssa pelkän tutkimuksen osalta antavat ymmärtää. Indikaattori- ja kriteeri-
joukkoa ei voi kuitenkaan kasvattaa määrättömästi, sillä tietokoneavusteisenakin 
päättäjän kyky hahmottaa kriteerijoukkoa on käänteinen kriteerien määrälle. 

Jälkimmäisen ongelman ratkaisun jätämme tarvittaessa tehtäväksi yliopistojen ja 
opetusministeriön välillä, mutta arviointikriteerien luontiin voidaan etsiä ratkai-

Yliopistojen keskinäinen vertailu arvotehokkuusmenetelmällä avaa mielen-
kiintoisempia näkymiä. Siihen liittyy kaksi keskeistä ongelmaa; miten tuote-
taan vertailukelpoiset kriteerit eri yliopistoille ja kuka tekee päätöksen 
preferoidusta yhdistelmästä kriteerien perusteella. 
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sua soveltamalla samaa ajatusta kuin läpäisyindeksissä. Tavoitteena on muodos-
taa jokaiselle yliopistolle niiden koulutusaloista riippumattomat kriteerit perus- ja 
jatkokoulutukselle sekä tutkimukselle. Mittarin rakentaminen voisi noudattaa 
seuraavaa prosessia: 

I. Kootaan asiantuntijaraadit määrittelemään kunkin koulutusalan tuotos-
ten indikaattorijoukko ja indikaattorien painot. Painojen määrittelemi-
seksi indikaattoreita ei tarvitse skaalata, mutta se voidaan tarvittaessa 
tehdä. Painot indikaattoreille määritellään valtakunnallisina.

II. Lasketaan kullekin koulutusalan yksikölle tuotosindikaattoreista ag-
gregoitu tuotos. 

III. Lasketaan tuotoskohtaisesti yksikön osuus tuotoksesta ja osuus raha-
määräisestä resurssista koulutusalalla. Jakamalla nämä keskenään saa-
daan yksikön tuottavuus. Kullekin yksikölle lasketaan jokaiselle 
tuotokselle erikseen tehokkuusluku, päätöskriteeri. Eniten suhteessa 
resursseihin tuottanut yksikkö saa arvon 1, muut alle yhden tuottavuu-
tensa suhteessa. Luku kertoo sen, mikä osa kyseisen tuotoksen nykyi-
sistä kustannuksista saisi olla käytössä, jotta yksikkö olisi yhtä tehokas 
kuin tehokkain yksikkö.

IV. Lasketaan yliopistokohtaiset kriteerit painottamalla koulutusalojen kri-
teereitä niiden osuudella kyseisen tuotoksen kustannuksista omassa 
yliopistossa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös osuutta kokonais-
kustannuksista kaikille kriteereille. 

V. Suoritetaan vakioskaalatuottojen mukainen DEA analyysi yliopistojen 
välillä. Tuotoksina käytetään muodostettuja kriteereitä, panosten määrä 
on jo huomioitu kohdassa III, joten panosmäärä asetetaan kaikille sa-
maksi.

VI. Päättäjän tehtävänä on määritellä DEA:n antamista tehokkaista yksi-
köistä tai niiden yhdistelmistä preferoimansa yhdistelmä. Päätöksente-
koa avustetaan Pareto Race -ohjelmalla. Kriteerit skaalautuvat välille 
]0,1] kullekin yliopistolle, se on menorakenteella painotettu keskiarvo 
siitä kuinka paljon yliopisto käyttää kyseiseen tuotokseen enemmän 
varoja kuin tehokkain yliopisto.

VII. Lasketaan vaihetta V vastaavalla mallilla arvotehokkuusluvut yliopis-
toille.

VIII. Raportoidaan käytetyt indikaattori, niiden painot, arvotehokkuus ja 
preferoitu yhdistelmä.

Ylläkuvatussa prosessissa lasketaan ensin tuotoskohtaiset tehokkuusluvut koulu-
tusalan sisällä. Ne aggregoidaan yliopiston tasolle kustannusosuuksilla. Päättäjän 
tehtäväksi jää määrittää painotus eri tuotosten välillä. Ratkaisumahdollisuuksia 
kuitenkin sitoo havaittu kriteerien välinen korvattavuus yliopistotasolla, jota es-
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timoidaan DEA tehokkaiden yksiköiden virittämällä rintamalla. Jokainen voitettu 
prosentti yhdessä tuotoksessa merkitsee vastaavaa säästöä yliopistoille kyseisessä 
tuotteessa, mutta maksaa vastaavasti toisissa. Preferoidulle ratkaisulle voi antaa 
tulkinnan halutuista säästöistä kussakin tuotoksessa, mutta niitä on vaikea sellai-
senaan kohdentaa eri indikaattoritasolle. Kuitenkin yliopistot voivat verrata tätä 
ratkaisua omaan säästöpotentiaaliinsa ja tarkastella tarjotussa laskentakehikossa 
omia mahdollisuuksiaan siirtyä kohti preferoitua yhdistelmää.

Arvotehokkuudessa on tärkeintä panostaa preferoidun yhdistelmän määrittelyyn, 
se ei voi muuttua vuosittain. Vaikka tietokoneavusteinen prosessi on sinänsä 
helppo suorittaa, pitää saavutettua tulosta tulkita tarkemmin ja tarvittaessa iteroi-
da prosessia. Vertailuluvut voidaan rakentaa vuosittain, mutta yliopistot tarvitse-
vat aikaa sopeuttaa toimintaansa kohti esitettyjä tavoitteita.
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Liite 1 AHP-menetelmä 

AHP (Analytical Hierarchy Process, Saaty 1980)  on monikriteeripäätöksenteon 
apuväline, jolla eri vaihtoehtojen pareittaisista vertailuista voidaan laskea niiden 
mukainen vaihtoehtojen painorakenne.   

Oletetaan, että koulutusalalla on neljä erilaista tutkimustuotosta: referoitujen ar-
tikkeleiden (A), kokoomateoksia (K), monografioita (M) ja yliopiston omia sar-
joja (O).  Asiantuntijaraati vertailee näistä jokaista keskenään parittomalla 
asteikolla 1 – 9 siten, että arviot ija ovat:

1ija jos tuotokset ovat yhtä tärkeitä 
3ija jos tuotos i on heikosti tärkeämpi kuin tuotos j
5ija jos tuotos i on vahvasti tärkeämpi kuin tuotos j
7ija jos tuotos i on erittäin vahvasti tärkeämpi kuin tuotos j
9ija jos tuotos i on ehdottomasti tärkeämpi kuin tuotos j
1/ 3ija jos tuotos j on heikosti tärkeämpi kuin tuotos i

Järjestetään parivertailut matriisiksi siten että tutkimus i on rivillä ja tutkimus j
sarakkeella, esimerkiksi: 

 A K M O 
A 1 3 7 9 
K 1/3 1 5 7 
M 1/7 1/5 1 5 
O 1/9 1/7 1/5 1 

Normeerataan sarakkeet sarakesummilla 
 A K M O 

A 0,63 0,69 0,53 0,41 
K 0,21 0,23 0,38 0,32 
M 0,09 0,05 0,08 0,23 
O 0,07 0,03 0,02 0,05 

Saadaan tuotosten painot rivien keskiarvona: 
A 0,57 
K 0,28 
M 0,11 
O 0,04 

Viimeisen vaiheen painokertoimet summautuvat ykköseen ja kuvaavat eri tuotos-
ten merkitystä ehdollisena tuotosten keskinäiselle vertailulle. Tässä esimerkissä 
vertailu tapahtuu yhdellä tasolla, mutta siihen voidaan liittää hierarkiatasoja,
Esimerkiksi, kuinka tärkeä on artikkeli johon viitattu alle 5 kertaa verrattuna yli 
viisi kertaa viitattuun?
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