
VATT-TUTKIMUKSIA 
138 

VATT RESEARCH REPORTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tarmo Räty 
Maiju Harava 

 

KOKONAISTUOTTAVUUDEN 
KEHITYS YLIOPISTOISSA 

 

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 
Government Institute for Economic Research 

Helsinki 2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ISBN 978-951-561-799-6 (nid.) 
ISBN 978-951-561-800-9 (PDF) 
 
ISSN 0788-5008 (nid.) 
ISSN 1795-3340 (PDF) 

 
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 

Government Institute for Economic Research 

Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki, Finland 

Email: etunimi.sukunimi@vatt.fi 

 
Oy Nord Print Ab 

Helsinki, lokakuu 2008 



RÄTY, TARMO – HARAVA, MAIJU: KOKONAISTUOTTAVUUDEN 
KEHITYS YLIOPISTOISSA. Helsinki, VATT, Valtion taloudellinen tutkimus- 
keskus, Government Institute for Economic Research, 2008, (B, ISSN 0788-5008 
(nid.), ISSN 1795-3340 (PDF) No 138). ISBN 978-951-561-799-6 (nid.), ISBN 
978-951-561-800-9 (PDF). 
 
Tiivistelmä: Tässä tutkimuksessa kehitetään kokonaistuottavuuden mittareita 
yliopistoille. Tuottavuus lasketaan vertaamalla perus- ja jatkotutkintokoulutuksen 
sekä julkaisutoiminnan määriä panoksiin, joita mitataan kustannuksilla. Tavoite 
on erityisesti tuottavuuden muutoksen mittaamisessa. Keräämme uuden aineiston 
perustutkintokoulutuksen opintosuoritusten määristä suoritukset antaneen koulu-
tusalan mukaisesti. Lisäksi muodostamme julkaisutoiminnan määrää kuvaavan 
indeksin tutkimustoiminnan indikaattoriksi. Uudet muuttujat mahdollistavat tuot-
tavuustarkastelun aikajänteen merkittävän lyhentämisen nykyisestä siten, että 
tuottavuustarkastelua voidaan käyttää paremmin yliopistojen toiminnan suunnit-
telun tukena. Jos perustutkintokoulutuksen indikaattorina käytetään tutkintoja, 
yliopistojen tuottavuus on kasvanut noin kahden prosentin vuosivauhtia viimei-
sen neljän vuoden aikana. Kasvunopeus kuitenkin puolittuu, jos indikaattorina 
käytetään opintosuorituksia. Aineisto ja laskentataulukot vaihtoehtoisten laskel-
mien laatimiseksi tai yksikköjen toiminnan tarkempaan tarkasteluun ovat vapaas-
ti noudettavissa osoitteesta http://extranet.vatt.fi/highereducation. 

Asiasanat: Yliopistot, koulutusalat, tuottavuus, tehokkuus 

 
Abstract: This paper aims to develop total productivity measures for universi-
ties. Productivity is calculated by comparing the volume of undergraduate and 
graduate education and research to inputs measured as total expenditures. The 
goal is especially in measuring productivity change. Two new output indicators 
are introduced in order to shorten the current four year time span of productivity 
change calculations. The first indicator measures the number of undergraduate 
study points grouped according to study field of the department that has given the 
course. The second indicator is the research output index. The resulting shorter 
time span allows the universities to use productivity calculations to support their 
performance monitoring and planning. Universities’ annual average productivity 
increase has been about 2% if the number of undergraduate degrees is used as 
one of the indicators, but the increase is halved if the study points are used in-
stead. The data and spreadsheet to recalculate results with new data or to have a 
more detailed view on the sources of performance differences is available at 
http://extranet.vatt.fi/highereducation.   

Key words: Universities, study fields, productivity, efficiency 



Esipuhe 

Korkeakoulutuksen tuottavuus- ja tuloksellisuusmittareita on kehitetty VATT:ssa 
vuodesta 2006 lähtien. Ammattikorkeakoulujen projektista on aiemmin julkaistu 
oma loppuraportti. Tämä julkaisu on loppuraportti yliopistojen tuottavuusmitta-
uksen kehittämisestä. 

Tässä raportissa käytettävät tuottavuusmittarit ja aineistojen kehittämistavoitteet 
julkaistiin pääpiirteissään esitutkimuksessa vuonna 2006. Eräät siinä tehdyt ehdo-
tukset tuottavuusmittauksesta ovat jääneet vielä kehitettäviksi, mutta esitutki-
muksen ajatukset tuottavuusmittauksesta koulutusaloittain ja asiantuntija-arvioita 
käyttäen ovat säilyneet. Projektissa on kerätty kokonaan uutta tietoa perustutkin-
tokoulutuksen opintosuorituksista sekä kehitetty asiantuntija-arvioihin ja julkai-
sumääriin perustuva malli tutkimuksen määrän indikaattorin laskemiseksi. 
Aineistojen ja menetelmien kehittämisen ohella tutkimusprojektissa on pyritty 
parantamaan tuottavuuslaskelmien käytettävyyttä. 

Vastuu tutkimussuunnitelmasta ja sen eri osa-alueiden läpiviennistä on ollut eri-
koistutkija Tarmo Rädyllä. Tähän loppuraporttiin on VTK Maiju Harava koonnut 
tiedot perustutkintokoulutuksen opintopisteistä. Aikaisemmin julkaistujen pro-
jektin osien onnistuminen on ollut ratkaisevassa määrin riippuvainen HTT Jussi 
Kivistön (TaY) ja VATT:n tutkijoiden Micke Bondaksen ja Sanna Lehtosen pa-
noksesta. Erityisesti julkaisuindeksin kehitystyössä erikoistutkija Olli Poropu-
daksen (OPM) ja TiedeKOTA työryhmän kautta saatu palaute on ollut tärkeää. 
Projekti on osallistunut myös Eurooppalaiseen yliopistojen mikrotason tietokan-
taa koonneeseen projektiin, jota ovat koordinoineet professorit Andrea Bonaccor-
si ja Cinzia Daraion (University of Pisa). Tutkimustuloksia on esitetty projektien 
aikana sekä VATT:n että OPM:n järjestämissä seminaareissa ja neljässä kansain-
välisessä seminaarissa. Tutkimustuloksia ovat kommentoineet eri alojen asian-
tuntijat sekä kotimaasta että useista muista Euroopan maista.  

Korkeakoulutuksen tuottavuusprojektit on suoritettu VATT:n ja OPM:n yhteis-
projekteina. Vastuu tutkimusraporteista on kuitenkin yksin niiden kirjoittajilla. 
Haluamme kiittää opetusministeriötä hedelmällisestä yhteistyöstä. 

Seija Ilmakunnas 
Ylijohtaja 
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Johdanto  

 

1 Johdanto 

Työikäisten ikäluokkien supistuessa yliopistot joutuvat kilpailemaan työvoimas-
taan talouden muiden sektoreiden kanssa. Palkkakilpailun seurauksena yhä suu-
rempi osa talouden resursseista joudutaan ohjaamaan muiden julkisten palvelujen 
ohella korkeakoulutukseen. Tuottavuuden aktiivinen parantaminen on ehdotto-
masti nopein tapa sopeutua näihin sekä talouden että väestörakenteen muutok-
siin. Myös yliopistojen opetuksen ja tutkimuksen luonteenomainen globaalisuus 
edellyttää niiden kilpailukyvyn ylläpitämistä.   

Yliopistojen kokonaistuottavuudella tarkoitetaan tässä perus- ja jatkotutkintokou-
lutuksen sekä tutkimuksen määrän suhdetta niiden tuotannossa syntyneisiin kus-
tannuksiin. Nämä kolme tuotosta ovat keskeisiä yliopistojen toiminnan kannalta. 
Käyttämämme mittari yhdistää tuotokset yhdeksi tuotosindikaattoriksi ja laskee 
tuottavuusluvun, jonka arvoon vaikuttaa ensinnäkin se kuinka paljon ja missä 
suhteessa eri tuotoksia on tuotettu. Toiseksi, mittariin vaikuttaa painorakenne, eli 
tuotosten suhteellinen arvottaminen. Mahdollisuudet ottaa huomioon tuotosten 
laatuvaihtelua tämäntyyppisissä laskelmissa ovat rajalliset. Lähinnä kyseeseen 
tulee erilaisten tuotosten, esimerkiksi julkaisutyyppien, painottaminen niiden 
vaativuudella. Tämän vuoksi kokonaistuottavuutta, samoin kuin laadullisiakaan 
arvioita, ei yksin voi käyttää toiminnan arviointiperustana. 

Opetusministeriön ylläpitämän KOTA-tietokannan (Tilastokeskus 2008) julkinen 
käyttöliittymä on innostanut tutkijoita esittämään lukuisia vaihtoehtoisia laskel-
mia yliopistojen tuottavuudesta (Neittaanmäki ym. 2007, Kivinen & Hedman 
2004, Kivinen ym. 2008, Hautamäki & Scheinin 2007, Räty 2002). Ne poikkea-
vat toisistaan valitun laskentamallin mukaisesti, mutta pääsääntöisesti yliopisto-
jen tuotoksina käytetään tutkintoja ja tutkimustoiminnan osalta julkaisumääriä. 
Tämän raportin esitutkimuksessa (Räty & Kivistö 2006) hahmoteltiin uusia mit-
tareita, jotka huomioivat paremmin paitsi yliopistojen koulutusalarakenteen ero-
ja, sopeutuvat myös saman koulutusalan eri yksikköjen välillä esiintyviin 
painotuseroihin opetuksessa ja tutkimuksessa. Ensimmäiset koko yliopistokenttää 
kattavat laskelmat näillä mittareilla julkaistiin syksyllä 2007 (Räty 2007).  

Tässä raportissa rakennetaan kaksi uutta tuotosindikaattoria. Perustutkintokoulu-
tuksen tuotoksen indikaattorina kokeillaan yksikköjen opiskelijoille myöntämiä 
opintopisteitä. Tämä kuvaa selkeämmin sitä yliopistojen vuosittaista toimintapro-
sessia, jossa resursseja allokoidaan laitoksille niiden opetuksen järjestämiseksi. 
Tutkimuksen määrän indikaattoriksi esitämme tiedealakohtaisia julkaisumäärien 
indeksejä, jotka mittaavat olennaisinta osaa julkaisutoiminnan laajuudesta.  

Tuotosindikaattoreiden kehittämisen tavoitteena on ollut myös lyhentää tuotta-
vuuslaskelmien aikahorisonttia. Tiettynä vuonna valmistuneisiin tutkintoihin 
käytettyjä resursseja ei käytännössä voi selvittää. Tästä johtuen tuottavuuslas-
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kelmia on tehty yleensä yhdistämällä yleensä neljän vuoden havainnot yhdeksi 
periodiksi. Tämänkaltainen pitkän ajan laskelma kyllä havainnollistaa yksikköjen 
välisiä eroja, mutta on vähemmän hyödyllinen kun yliopistot miettivät yksikkö-
jensä toiminnan kehittämistä nykyhetkestä eteenpäin. Opintopisteillä ja julkai-
sumäärän indeksillä voidaan tätä tarkasteluviivettä lyhentää olennaisesti. 
Ongelmaksi tosin jää jatkotutkintokoulutuksen osuus, koska sille ei ole näköpii-
rissä mitään muuta indikaattoria kuin tohtorintutkintojen määrä.     

Tuottavuuslaskelmien käytettävyydellä toiminnan suunnittelussa on hyvin kes-
keinen osuus tämän raportin tuloksissa. Yliopistojen väliset tuloslistat eivät ole 
hyödyllisiä, jos mittauksen kohteet eivät voi lopputuloksesta päätellä, miten lop-
putulokseen on päädytty. Laskelmat ovat väistämättä niin monimutkaisia 
ja sisältävät erilaisia valintoja, että jokaisen yksikön osalta kaikkia vaihtoehtoja 
ei voi dokumentoida. Tämän vuoksi raporttiin liittyy www-sivusto 
http://extranet.vatt.fi/highereducation, josta voi ladata käyttämämme aineiston ja 
laskentataulukot. Laskentataulukkoa voi käyttää sellaisenaan erilaisten tuotos- ja 
resurssitavoitteiden vaikutusten simulointiin. Taulukkolaskennan perustaidot hal-
litseva voi muuttaa laskennassa käytettävien parametrien arvoja tai aineiston 
ryhmittelyä ja suorittaa uudet laskelmat valmiilla makroilla valitsemilleen yksi-
köille. On myös suhteellisen helppoa laskea tuottavuudet uudestaan kokonaan 
omilla muuttujilla. 

Raportin rakenne on seuraava. Luvussa kaksi esittelemme yksityiskohtaisesti 
käyttämiämme resurssi- ja tuotosindikaattoreita ja niihin sovellettavia tuotta-
vuuserojen ja tuottavuuden muutoksen laskentakaavoja. Luvussa kolme vertai-
lemme opintopisteitä ja tutkintomääriä peruskoulutuksen tuotosindikaattoreina. 
Luvussa neljä käymme läpi pääpiirteissään julkaisuaktiviteetin mallin, jolla las-
ketaan eri yksiköille julkaisumäärien indeksit. Viides luku jakaantuu kahteen 
osaan. Raportoimme tuottavuuserot kahdella mallilla, sekä maisterintutkinnoilla 
että opintopisteillä laskettuna. Päähuomio on laskentaesimerkissä, joka havain-
nollistaa miten tuottavuuslukuja voi käyttää toiminnan suunnittelun apuvälinee-
nä. Tärkein lopputuloksemme on kuitenkin tuottavuuden muutosten laskenta; 
vastaavia arvioita ei ole julkaistu aikaisemmin muiden tutkijaryhmien toimesta.  
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2 Yliopistojen tuottavuuden mittarit 

2.1 Tuottavuuden määritelmät 

Tuottavuusmittauksen tavoitteena on tarkastella kuinka tehokkaasti tarkasteltavat 
yksiköt toimivat. Tämän arviointi edellyttää tietoja sekä yksikköjen tuotoksista 
että niiden tuottamiseen käytettävistä resursseista. Tuottavuusmittari on tuotok-
sen ja resurssin välinen suhdeluku. Korkea tuottavuus ei siten tarkoita sitä, että 
tarkasteltava yksikkö tuottaisi niukoilla resursseillaan paljon tuotoksia. Resurssit 
sinänsä voivat olla suuret tai pienet, keskeistä on kuinka paljon tuotoksia proses-
sissa syntyy suhteessa resursseihin.  

Tuottavuus mielletään usein jonkin yksittäisen tuotoksen ja jonkin sen tuottami-
seen käytetyn panoksen suhdeluvuksi. Esimerkiksi tutkimustoiminnan tuottavuus 
voi olla julkaisumäärän ja tutkijamäärän suhde. Koko yliopiston toiminnan näkö-
kulmasta tutkimuksen tuottavuus on osittaistuottavuusmittari. Tässä tutkimukses-
sa tavoitteena on kokonaistuottavuuden mitta, joka ottaa huomioon sen, että 
yliopisto tuottaa useita erilaisia tuotoksia ja käyttää useita erilaisia panoksia. Ko-
konaistuotos ja -panos lasketaan painottamalla tuotoksia ja panoksia keskenään ja 
kokonaistuottavuuden mitta on näiden aggregaattien suhdeluku.     

Tuottavuuden sijaan puhutaan usein tehokkuusmittareista. Tehokkuudella tarkoi-
tetaan tuottavuuseroja, eli se lasketaan vertailemalla eri yksikköjen tuottavuus-
tasoja samalla aikajaksolla. Taloustieteessä on vakiintunut tapa määritellä 
tehokkuus tuotantofunktion avulla siten, että yksikkö, joka tuottaa maksimimää-
rän tuotoksia panoksillaan, on täysin tehokas. Täysin tehokkaat yksiköt sijaitse-
vat siten tuotantofunktiolla, tehottomat yksiköt jäävät sen alapuolelle. 
Tehottomien yksiköiden etäisyyttä tuotantofunktiosta voidaan mitata tuotosten 
(tuotosorientaatio), panosten (panosorientaatio) tai johonkin näiden yhdistelmien 
(directional) suuntaan. Vain erikoistapauksissa, kun toiminnan skaalan ei oleteta 
vaikuttavan maksimituottavuuteen, mittauksessa valittu suunta ei vaikuta arvi-
oon.  

Tuottavuuden muutokset voidaan laskea joko suoraan tuottavuuden tasoista tai 
tuottavuuseroista (tehokkuuksista). Vaikka tehokkuudet ovat tässä suhteessa työ-
läämpiä, ne ovat käytännössä ainoa mahdollisuus moniulotteisissa laskelmissa, 
sillä tuottavuuden tason määrittäminen usean tuotoksen ja panoksen samanaikai-
sesti kattavassa mittarissa on vaikeaa. Tehokkuusluvuista laskettaessa tuottavuu-
den muutos voidaan laskea ns. Malmquist tekniikalla vertailemalla yksikön 
tehokkuuslukuja eri periodeilla ja laskemalla niitä ristiin eri periodeilla tuotta-
vuudessa tapahtuneiden tasoerojen selvittämiseksi.  

Tässä julkaisussa raportoimme tuloksia sekä tuottavuuseroista että tuottavuuden 
muutoksista. Näitä ei pidä sekoittaa keskenään. Tuottavuusero, eli tehokkuus, on 



4 Yliopistojen tuottavuuden mittarit 

 

poikkileikkaus yhden periodin tilanteesta; tuottavuuden suhteen laskettu tuloslis-
ta. Ne ovat hyödyllisiä haettaessa vertailukohtia yksiköille. Sijoitukset listalla 
ovat riippuvaisia käytetyistä panos- ja tuotosmuuttujista ja niiden välille määritel-
lyistä painoista. Jokaiselle yksikölle kaikkia tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ei 
voi kirjoitetun raportin puitteissa analysoida. Sen vuoksi esitämme vain yhteen-
vedon tuloksista, mutta annamme käyttämämme aineiston ja laskentataulukot 
vapaasti lukijoiden käyttöön. Niiden avulla on mahdollista tarkastella tulosten 
herkkyyttä tehdyille oletuksille ja käytetyille tuotosindikaattoreille. 

Tuottavuuseroille voi löytyä perusteltuja selityksiä, mutta hyväksyttävissä oleval-
le tuottavuuserolle ei ole olemassa yksiselitteistä rajaa. Tuottavuuden muutokset 
ovat toiminnan seurantainformaationa tuottavuuden eroja yksiselitteisempiä. 
Tuottavuuden laskua pyritään pääsääntöisesti välttämään, ellei siitä ole tavoitteita 
tai mittareita asetettaessa suoraan tai epäsuoraan sovittu. Tuottavuusmuutokset 
ovat myös merkittävästi vähemmän herkkiä tehdyille oletuksille painorakenteista 
ja muille mallivalinnoille. 

Tuottavuuslaskelmat ovat ehdollisia käytetyille tuotos- ja panosmuuttujille. Kos-
ka muuttujien täytyy olla suhteellisen tarkasti numeerisesti mittavissa, ja useim-
miten suhteellisuusasteikolla, laadullisten tuotosindikaattoreiden, kuten opinto-
suoritusten tai julkaisujen tieteellisen tason, käyttömahdollisuudet ovat hyvin 
rajatut. Tämän vuoksi tuottavuusmittareita on tarkasteltava laadullisten mittarei-
den tai arviointien rinnalla. Esimerkiksi yliopistojen kansainväliset arvioinnit, 
kuten Research Assessment Excercise (kts. esimerkiksi Makarow & Haila 2006) 
ja tuottavuuslaskelmat antavat yhdessä jo varsin laajan kuvan yksikön toiminnas-
ta. Näitä näkökulmia ei voi mielekkäällä tavalla kiteyttää yhdeksi vertailuluvuksi, 
vaan ne ovat viimekädessä subjektiivisia valintoja.        

2.2 Yliopistojen toimintaprosesseja kuvaavat muuttujat 

Tuottavuusmittauksella on olemassa vain marginaalinen itseisarvo. Sen hyödylli-
syys nojaa siihen, että tuottavuusmuutokset voidaan kääntää yliopistojen toimin-
nanohjauksen kannalta olennaisiksi seuranta- ja tavoitemitoiksi. Mittareissa 
käytettävien muuttujien täytyy kuvata yliopistojen keskeisiä toimintaprosesseja. 
Kokonaistuottavuuden mittarit ovat onnistuessaan toiminnan yleisindikaattoreita; 
mitattaessa keskeisiä toimintaprosesseja kaikkien toiminnan muutosten, vaikka 
ne eivät suoraan kohdistuisikaan mitattuihin asioihin, pitäisi näkyä tuottavuus-
muutoksina.     

Yliopisto-organisaatiota toimintayksikkönä on tarkasteltu laajemmin jo tämän 
projektin esitutkimuksessa (Räty & Kivistö 2006). Tässä yhteydessä etenemme 
suoraan esitutkimuksessa johdettuihin muuttujavalintoihin ja tuottavuusmittojen 
laskentaperusteisiin. 
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2.2.1 Keskeiset tuotosindikaattorit 

Koulutuksen välittömänä tavoitteena on kasvattaa opiskelijoiden arvonlisää ta-
louden, kulttuurin tai taiteiden aloilla. Valtaosa arvonlisästä realisoituu vasta 
koulutuksen jälkeen yliopistojen ulkopuolella. Yliopistojen toinen merkittävä 
tehtävä on luoda kokonaan uutta tietoa tutkimuksen kautta. Opetus ja tutkimus 
näyttäisivät tukevan toisiaan. Tässä tutkimusprojektissa tehty kansainvälinen ver-
tailu (Bonaccorsi ym. 2007) osoittaa selvää positiivista korrelaatiota julkaisu- ja 
opiskelijamäärien välillä kaikilla aloilla. Tämän komplementtisuhteen mallitta-
minen on vaativaa, joskaan ei aivan mahdotonta; jokin osa opetuksesta sekä tut-
kimuksesta pitäisi tulkita toistensa välipanoksiksi. Kokonaistuottavuuden mittarit 
ottavat tämän mahdollisuuden huomioon laskemalla yhteisen tuottavuusluvun, 
joka kattaa molemmat yliopistojen tehtävät.  

Perustutkintokoulutus 

Teoreettisesti koulutuksen tuotos on erotus sisään otetun ja valmistuneen opiske-
lijan tiedoissa ja oppimistaidoissa. Tämän mittaaminen edellyttäisi standardisoi-
tuja testejä niin yliopistoon tultaessa kuin siellä opiskeltaessa ja sieltä 
lähdettäessä. Periaatteessa tämänlainen indikaattori voitaisiin laatia yhteisvalin-
nassa olevilla koulutusaloilla vertailemalla opiskelijoiden suoriutumista tutkin-
noistaan ja/tai tutkinnonjälkeisessä työelämässä. Vaikka yksilötason aineisto 
olisikin mahdollista koota, tulosten tulkintaa vaikeuttaisi tutkintojen sisältöjen ja 
arviointiperusteiden vaihtelu. 

Käytännössä ainoa kaikille koulutusaloille sopiva ja kattava koulutuksen indi-
kaattori mittaa opintosuoritusten määrää, joko tutkintoina tai yksittäisinä opinto-
suorituksina. Koska KOTA-tietojärjestelmästä on helppoa koota tiedot tutkinto-
määristä, se on ollut käytetyin vaihtoehto tuottavuusanalyyseissä. Tämän raportin 
kolmannessa luvussa käsitellään kuitenkin mahdollisuutta käyttää suoritettujen 
opintopisteiden määrää koulutuksen tuotoksena. Tätä varten olemme koonneet 
kokonaan uuden aineiston, jossa opintopisteiden määrä on kohdistettu kurssit 
tuottaneen laitoksen koulutusaloille. Merkittävin etu opintopisteiden käytössä on 
mahdollisuus lyhyempään tarkasteluperiodiin; periaatteessa tarkastelu voidaan 
tehdä jopa vuositasolla. Toisaalta yksittäinen opintosuoritus ei ole yhteiskunnalli-
sesti merkittävä koulutuksen tuotos vaan tutkinnot mittaavat sitä paremmin.  

Jatkotutkintokoulutus 

Koska jatkotutkintokoulutuksen suoritekirjausten käytännöt vaihtelevat eri yksi-
köissä, ainoa yhtenäinen indikaattori on tutkintojen määrä. Tässä tutkimuksessa 
käytämme myönnettyjen tohtoritutkintojen määrää laskentamallin mukaisesti 
tasoitettuna aikasarjana. 
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Tutkimustoiminta  

Tutkimustoiminnan tuotoksia koko laajuudessaan on yritetty Suomessa mallittaa 
vain Helsingin kauppakorkeakoulussa (Korhonen ym. 2001). Laajemmissa ver-
tailuissa joudutaan tyytymään helpommin mitattaviin julkaisumääriin tai rahoi-
tusindikaattoreihin1. Yksinkertaisuuden ja vertailukelpoisuuden vuoksi yleisin 
valinta julkaisuindikaattoriksi ovat kansainväliset vertaisarvioidut artikkelit. Jul-
kaisukäytännöt vaihtelevat kuitenkin merkittävästi eri koulutusalojen välillä 
(Miettinen & Pasanen 2008). KOTA-tietojärjestelmässä raportoidaan seitsemän 
eri julkaisutyypin määrät kaikilta koulutusaloilta. Tässä tutkimusprojektissa on 
kehitetty julkaisuaktiivisuuden malli, joka on estimoitu kuudelletoista eri koulu-
tusalalle. Mallissa käytetään julkaisumäärien lisäksi tietoa sekä tutkimustyö-
vuosista että tutkijoiden omia näkemyksiä eri julkaisumuotojen vaatimasta 
työajasta. Lopputuloksena saadaan työajalla painotettu julkaisumäärän indeksi. 
Julkaisuaktiviteetin mallin keskeinen rakenne ja estimointitulokset on koottu tä-
män raportin lukuun neljä, mutta julkaistu erikseen laajempana raporttina (Räty 
& Bondas 2008).  

2.2.2 Resurssien indikaattorit 

Resurssi-indikaattorina voi olla yliopistojen käyttämä työvoima, laitteet, tilat tai 
muut kustannuksia aiheuttavat tekijät. Myös opiskelijat ovat jossain määrin re-
surssina. Vaikka opiskelijat osallistuvat opinnäytteissään tutkimuksen tekoon, 
heidän pääasiallinen toimenkuvansa on toimia opetuksen, eli resurssien käytön, 
kohteena. 

Työvoimakustannukset ovat keskeinen osa yliopistojen toimintamenoista, kattaen 
vuonna 2007 64 % budjettirahoitteisista menoista, ja todennäköisesti vielä suu-
remman osan kokonaisrahoituksesta. Työvoiman käyttö ainoana resurssi-
indikaattorina ei ole perusteltua. Jos resurssina olisi pelkkä työvoiman lukumää-
rä, kuten eräissä laskelmissa on ehdotettu (Hautamäki & Scheinin 2007), se ei 
kerro mitään siitä, miten esimerkiksi osaamisen määrä vaikuttaa tuotoksiin. Muu-
tos tuottavuusmittarissa olisi sama riippumatta siitä palkataanko opetukseen tai 
tutkimukseen professoreita vai uran alkuvaiheessa olevia assistentteja. Eri työn-
tekijäryhmien määriä täytyy jotenkin painottaa. Jos painoksi valitaan jokin muu 
kuin palkkakustannus, niille täytyisi etsiä hyvin vahvat tieteelliset perustelut jo-
kaiselle alalle erikseen. Palkkapainot puolestaan tarkoittavat sitä, että resurssi-
indikaattorina ovat työvoimakustannukset. Yksikköjen toiminnan arvioinnin 
kannalta ei taas ole mielekästä verrata tuotoksia pelkästään työvoimakustannuk-

                                              
 
1 Erityisesti tutkimusrahoituksen osalta on vaikea määrittää milloin se on käypä tuotosmittari. Esimerkiksi 
raportissa (Kivinen ym. 2008) ulkopuolinen rahoitus on tutkimuksen panos, paitsi Suomen Akatemian 
rahoitus joka tulkitaan tuotokseksi.     
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siin, vaan käytettyihin resursseihin täytyy sisällyttää kaikki ne tutkimus- ja käyt-
tökustannukset joista yksiköt päättävät.  

Tässä tutkimuksessa käytetään kokonaiskustannuksia2 resurssimuuttujana. Kus-
tannukset deflatoidaan vuoden 2007 tasolle yliopistojen ja ammattikorkeakoulu-
jen hintaindeksillä (Tilastokeskus 2008), joten kustannusten muutokset kuvaavat 
panosmäärissä tapahtuneita muutoksia. Kokonaiskustannusten käyttö resurssina 
tuottavuuslaskelmissa jättää analyysin ulkopuolelle panoskäytön valinnat. Koulu-
tusalayksiköillä on tietty rahamäärä käytössään resurssien hankintaan, se miten 
ne sen jakavat erilaisille panoksille on niiden keskeinen strateginen ongelma. 
Tämän raportin tuottavuuslaskelmissa oletetaan epäsuorasti, että yksiköt pyrkivät 
valitsemaan tehtävänsä, työntekijänsä ja niille maksetun palkan sekä tutkimusvä-
lineensä ja opetusmenetelmänsä siten, että käytettävissä olevilla rahavaroilla tuo-
tosten määrä maksimoituu. 

2.3 Budjettirajoitteiset tuottavuusmittarit 

Erilaisia lähtökohtia tuottavuusmittareiden valintaan ja käyttöön on esitelty tar-
kemmin esitutkimuksessa (Räty & Kivistö 2006). Tässä käymme läpi vain tämän 
raportin kannalta olennaiset mittarit.  

KOTA-aineistosta on helposti laskettavissa koulutusaloittain kunkin yliopiston 
tuotokset ja käytetyt resurssit. Tuottavuusmittari on yksinkertaisimmillaan pel-
kästään tuotoksen ja panoksen välinen suhde. Tällä mittarilla on kuitenkin monta 
tulkintaa riippuen käytetyistä panos- ja tuotosmuuttujista. Lisäksi se on yksikäsit-
teinen vain, jos tuotoksia ja panoksia on vain yksi kappale. Eräs havainnollinen 
tapa laskea tuottavuus on käyttää tuotos- ja resurssi-indikaatoreina kunkin koulu-
tusalayksikön tuotosten ja panosten osuutta koko koulutusalan vastaavista mää-
ristä. Panoskäyttöä suhteellisesti suurempi tuotososuus kertoo yksikön muita 
paremmasta suoriutumisesta, joten mittaria on kutsuttu tuloksellisuusmittariksi 
(kts. Neittaanmäki ym. 2007). Matemaattisessa mielessä yksikön tuloksellisuus 
näin laskettuna palautuu koko koulutusalan keskimääräiseen tuottavuuden tason 
suhteen skaalatuksi tehokkuudeksi.  

Kun resurssi-indikaattorina ovat pelkästään kokonaiskustannukset, tulokselli-
suusmittarin yleistämisongelma kiteytyy yliopistojen tuotosten määrittelyyn ja 
niiden painottamiseen. Periaatteessa mahdollisuuksia on kaksi:  

i. Koska KOTA-tietokannassa on laskettu kustannukset tulosalueittain (tuo-
toksittain), voidaan jokaisen tuotoksen suhteen laskea oma tuloksellisuus-
mittari ja laskea niistä painotettu keskiarvo.  

                                              
 
2 KOTA-tietokannassa ei eritellä toisistaan budjetti- ja ulkopuolisella rahoituksella tuotettuja tutkimuksia 
tai opintosuorituksia, joten ainoa vaihtoehto on käyttää kokonaiskustannuksia. 
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ii. Toinen mahdollisuus on laskea yksikön eri tuotososuuksista alallaan jonkin-
lainen aggregaatti ja suhteuttaa tämä yksikön kokonaiskustannuksiin.  

Tietyin ehdoin nämä kaksi lähestymistapaa ovat yhteneviä, kyse on vain siitä 
mitä painoja käytetään. Jos osittaiset tuloksellisuusmittarit (i) painotetaan yksik-
köjen sisäisillä kustannusosuuksilla tai tuotososuudet (ii) painotetaan koko alan 
keskimääräisillä kustannusosuuksilla, tulos on algebrallisesti sama: 

 

{ }

,

Yksikön  tuloksellisuus

perusopetus, jatkokoulutus, tutkimus

i i j
i

j

P y
j

x
∈=

=

∑
Y

Y

, (1) 

missä i tarkoittaa kolmea eri tuotosta (perus- ja jatkotutkinnot sekä tutkimus), Pi 
on tuotoksen i keskimääräinen hinta koko koulutusalalla, yi,j on yksikön j tuotos i 
ja xj on yksikön j toimintamenot. Tuloksellisuusmittarin osoittajassa on tuotoksen 
laskennallinen arvo ja jakajana kustannukset. Tämä muotoilu on sinänsä käyttö-
kelpoinen. Käytämme tästä nimitystä Jyväskyläindeksi alkuperäisen yliopistoso-
velluksen esittäjien (Neittaanmäki ym. 2007) kotiyliopiston mukaisesti.  

Tuloksellisuusmittarissa (1) käytetään tuotosten keskimääräisiä hintoja koulu-
tusalalla jokaisen yksikön tuotoksen arvottamiseen. Jos yksiköt eri yliopistoissa 
haluavat profiloitua erilailla perus- tai jatkotutkintokoulutukseen tai tutkimuk-
seen, kaikille yksiköille samat tuotosten hinnat tuottavuuslaskelmissa eivät vält-
tämättä rohkaise näihin muutoksiin. Tämän vuoksi Räty ja Kivistö (2006) ja Räty 
ja Kangashaju (2008) ehdottivat niin sanottuja budjettirajoitteisia tuottavuusmit-
tareita (Budget Constrained Productivity, BCP), jotka yleistävät tuloksellisuus-
mittaria (1) sallimalla hintojen optimaalisen sopeutumisen. 

Keskimääräisillä hinnoilla Pi laskettu koulutusalan kaikkien tuotoksen yhteenlas-
kettu arvo on aina yhtä suuri kuin toteutuneet käyttömenot. Jyväskyläindeksi (1) 
toteuttaa siten koulutusalan budjettirajoitteen. Hintasuhteita muuttamalla sama 
budjettirajoite saadaan toteutumaan muillakin hintayhdistelmillä.  

BCP indekseihin kuuluvassa optimiyksikköindeksissä (Optimal Unit, OU) laske-
taan tuotoksille hinnat koulutusalan budjettirajoitteen ehdollistamana siten, että 
kyseisen yksikön tuotoksen arvo on mahdollisimman suuri.   
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missä iY  ja C  ovat koko koulutusalan tuotos i ja kokonaiskustannus. Hintojen ei 
kuitenkaan anneta poiketa keskimääräisistä rajattomasti, vaan tuotosten hintasuh-
teiden annetaan joustaa välillä ,i sL  ja ,i sU . Nämä raja-arvot on annettava ekso-
geenisina, esimerkiksi siten, että hintojen sallitaan sopeutua laskelmissa enintään 
tietyn prosenttimäärän alan keskimääräisten hintojen osoittamista hintasuhteista.  

Optimiyksikköindeksissä keskeinen ratkaistava ongelma on tuotosten arvottami-
nen. Alan keskimääräiset hinnat eivät vastaa yksikön tuotosten arvoa, koska sen 
toimintaympäristö tai tavoitteet ovat erilaiset. Sen vuoksi jokaisen yksikön tuo-
toksille lasketaan vaihtoehtoiset hinnat, kuitenkin siten, että niillä koko alan yh-
teenlaskettu arvo, ,i j ii

p Y
∈∑ Y

, vastaa alalla käytössä olleiden rahavarojen määrää, 
C. Myös Jyväskyläindeksissä (1) käytetään hintoja tuotosten arvostuskriteerinä, 
vaikka sen alkuperäisessä sovelluksessa yliopistoihin hinnat eivät ole eksplisiitti-
sesti näkyvillä.  

OU on hyvin lähellä myös ns. DEA tehokkuusmittaria (kts. esimerkiksi Fried 
ym. 2008). Keskeinen ero on vertailukohtana käytettävässä budjettirajoitteessa. 
OU ratkaisee hinnat suhteessa koko alan yhteiseen budjettirajoitteeseen. DEA 
ratkaisee hinnat suhteessa jokaisen yksikön omaan budjettirajoitteeseen siten, että 
valituilla hinnoilla tuotosten arvot yhdelläkään yksiköllä eivät ylitä sen käyttö-
menoja. DEA kriteeri on matemaattisesti paljon tiukempi, joten optimiyksik-
köindeksillä mitatut tuottavuuserot jäävät pienemmiksi. Kaiken kaikkiaan OU 
antaa yksikön näkökulmasta hyvin varovaisen arvion tuottavuuseroista. 

Vaikka DEA mittari käytetään paljon julkisten palvelujen tehokkuusarvioinneis-
sa, sen käyttöarvo koulutusalojen sisäisessä vertailussa on pieni. Esitutkimukses-
sa havainnollistimme ongelmaa kahdeksan yksikköä käsittävällä, siis suhteellisen 
suurella koulutusalalla. DEA ei pystynyt mittaamaan eroa neljän yksikön välillä 
vaan tulkitsi ne kaikki yhtä tehokkaiksi. Ongelma johtuu suoraan DEA mittarin 
matemaattisesta rakenteesta. BCP indekseissä ongelma on kierretty käyttämällä 
kaikille yksiköille tuottavuuden vertailukohtana samaa koko alan budjettirajoitet-
ta.   
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BCP on joukko indeksejä, jotka lasketaan samalla periaatteella. Erilaiset variaati-
ot indekseistä on raportoitu esitutkimuksessa. Optimiyksikköindeksi voi olla 
hankala koko koulutusalan arvioinnissa, sillä jokaista yksikköä arvioidaan hie-
man toisistaan poikkeavilla tuotosten hinnoilla. Tehokkuusluku voidaan laskea 
myös valitsemalla yhteiset hinnat kaikille yksiköille siten, että koko koulutusalan 
yhteenlaskettu tehokkuus on korkein mahdollinen, niin kutsuttuna koulutusalain-
deksinä (Optimal Field Index, FI). Kun arvioidaan koko koulutusalan toimintaa 
kokonaisuutena, esimerkiksi alan tuottavuuden muutosten laskemista varten, op-
timialaindeksi on usein parempi vaihtoehto. Tässä raportissa laskemme kaikki 
vertailut optimiyksikköindeksillä, mutta www-sivuilta noudettavissa olevassa 
laskentataulukossa on valmiina makrot koulutusalaindeksinkin laskemiseksi. 

2.3.1 Tuottavuuden muutosten laskeminen  

Optimiyksikköindeksi skaalaa tuottavuusluvut suhteessa oman periodin budjetti-
rajoitteeseen. Mahdollinen budjettirajoitteen siirtymä, eli käytettävissä olevan 
rahamäärän muutos, täytyy ottaa huomioon periodien välistä tuottavuuden muu-
tosta laskettaessa. Perustekniikka ongelman ratkaisemiseksi on ns. Malmquist-
indeksi. Se edellyttää neljän eri indeksin laskemista jokaiselle yksikölle; mo-
lemmille periodeille omansa ja kaksi ristikkäisindeksiä joissa yksikön havainnot 
yhdellä periodilla korvataan sen toisen periodin havainnoilla. Tuottavuuden muu-
tos (Productivity Index, PI) on periodien omien indeksien suhde kerrottuna kah-
den ristikkäisindeksin geometrisella keskiarvolla  

 
½1 ,

1, 1

t t t r
j j j
t t r t
j j j

OU OU OU
PI

OU OU OU

+

+ +

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
, (3) 

missä ,t r
jOU  on yksikön j indeksi laskettuna periodin t+1 tuotoksilla ja kustan-

nuksilla ( )1 1
, ,t t

i j jy x+ + , mutta budjettirajoitteen tuotokset ja kustannukset, samoin 

kuin hintasuhteiden rajat tulevat vuodelta t , eli ( ), ,, , ,t t t t
i i s i sY C L U . Keskiarvossa on 

kaksi mittaa budjettisuoran siirtymästä, ensimmäinen katsoo tilannetta periodin t 
havainnosta käsin ja toinen jälkimmäisen periodin havainnosta käsin. Tällä ra-
hamäärän muutosten keskiarvolla korjataan optimiyksikköindeksin muutosta.  
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3 Perustutkintokoulutuksen indikaattorit 

Opetuksen tuotosta voidaan mitata ainakin opetuskontaktien määrällä, opintosuo-
rituksilla, suoritetuilla tutkinnoilla sekä näiden rinnalla erilaisilla laatuarvioin-
neilla. Sopivan indikaattorin valinta riippuu mittauksen tavoitteista. Tässä 
tutkimusprojektissa tarkastelemme erityisesti yliopistoja niiden sisäisten toimin-
taprosessien näkökulmasta; tähän tarkoitukseen tietoja on parhaiten saatavissa 
tutkinnoista ja suoritetuista opintopisteistä.  

KOTA-tietokannan julkisessa osassa (KOTA-online) mitataan opintojen määrää 
vain tutkinnoilla. Tutkintotiedot kuvaavat hyvin yliopistojen yhteiskunnallista 
tehtävää tuottaa vaaditun oppimäärän hallitsevia ihmisiä, mutta tuottavuusmitta-
uksen kannalta niiden käyttöön liittyy hankaluuksia. Tietokannassa tutkintojen, 
samoin kuin opetuksen resurssien, kohdistaminen eri koulutusaloille perustuu 
tutkintonimikkeeseen. Tutkintoihin sisältyy usein myös suorituksia avoimessa 
yliopistossa tai muissa yliopistoissa sekä ulkomailla, joiden resurssikäyttö ei si-
sälly perustutkintokoulutuksen resursseihin. Kun alan pääaineopiskelijoiden tut-
kintomäärät jaetaan perustutkinto-opetuksen resursseilla niin koulutusalan 
yksikköjen antaman sivuaineopetuksen resurssit ja opiskelijoiden muualla suorit-
tamat opinnot vääristävät tuottavuuslukua. Toinen keskeinen ongelma tutkintojen 
käytössä suoriteindikaattorina on resurssien ajallinen kohdentaminen. Tiettynä 
vuonna suoritettuihin tutkintoihin käytetyt resurssit hajaantuvat koko opiskelu-
ajalle, eivätkä yliopistojen nykyiset talouden tai toiminnan seurantajärjestelmät 
kerää tietoja tällä tasolla. 

Opintopisteiden tarkastelu kertoo tutkintomääriä paremmin opetuksen välittömis-
tä suoritteista. Opintosuoritus kestää tyypillisesti alle yhden lukuvuoden, joten 
niiden määrä voidaan suhteellisen luotettavasti kohdentaa ajanjaksolla käytettyi-
hin resursseihin. Opintopisteet myös ilmaisevat tutkintoja paremmin sitä opetuk-
sen määrää, joka kohdistuu eri alojen tutkintoihin. Tilastokeskus kokoaa jo 
nykyään tietoja opintopisteiden määrästä opiskelijan pääaineen koulutusalan mu-
kaan. Ongelmana on se, että tuottavuuden mittausta varten opintopisteet tulisi 
koota suoritukset myöntäneen koulutusalan mukaisesti   

Tärkein muutos minkä opintopisteiden käyttö suoriteindikaattorina voi tuoda, on 
laskelmien aikajänteen merkittävä lyheneminen. Juuri tutkintomittarin vuoksi 
tuottavuuslaskelmia on voitu tehdä mielekkäästi vain 4–5 vuoden aikaperiodeilla. 
Tämä vähentää olennaisesti laskelmien käyttöarvoa yliopistojen toiminnanoh-
jausinformaationa. Opintopistesuoritteet mahdollistavat laskelmien teon periaat-
teessa jopa vuositasolla.  

Luvussa 3.1 tarkastelemme opintopisteiden käyttöä tuotosmittarina. Olemme ke-
ränneet tarvittavat tiedot opintosuorituksista suoritukset antaneen koulutusalan 
mukaisesti suoraan yliopistoilta. Aineisto ei ole täysin kattava, erityisesti perus- 



12 Perustutkintokoulutuksen indikaattorit 

 

ja jatkotutkintokoulutuksen erottaminen toisistaan osoittautui ongelmalliseksi. 
Luvussa 3.2 tarkastelemme tutkintojen määrän kehitystä KOTA-tietojen perus-
teella. Luvussa 3.3 vertaamme näiden kahden tuotosindikaattorin kehitystä 2000 
luvulla ja keskustelemme siitä miten perustutkintokoulutuksen tuotosindikaatto-
rin valinta vaikuttaa tuottavuuslaskelmiin.  

3.1 Opintopisteet 

3.1.1 Aineisto 

Koulutusaloittain myönnetyt opintopistetiedot kerättiin Suomen yliopistoista ke-
väällä 2008. Jotta opetuksen tuotos opintopisteinä olisi suoraan verrattavissa sii-
hen käytettyihin resursseihin, kerätyissä tiedoissa pyrittiin yhdenmukaisuuteen 
KOTA-tietokannan tiedonkeruun ja määrittelyjen kanssa.  

Tiedot kerättiin kalenterivuosilta 2003–2007. Tutkimuslaitosten, kirjastojen, kie-
likeskusten ynnä muiden suoraan johonkin tiettyyn koulutusalaan kuulumattomi-
en yksiköiden myöntämät pisteet kohdistettiin koulutusaloille KOTA 
kustannuslaskennassa käytettävien periaatteiden mukaisesti. Perustutkinto- ja 
jatko-opiskelijoiden suoritukset pyydettiin erottelemaan omiksi kohdikseen. Jotta 
opintopisteiden määrä olisi suhteessa opetuksen kustannuksiin, avoimen yliopis-
ton suorituksia sekä muissa yliopistoissa suoritettuja pisteitä ei kerätty.  

Tietoja kerättäessä ilmeni, että usean yliopiston opintopisteiden rekisteröintijär-
jestelmissä oli puutteita jatkotutkintokoulutuksen osalta. Lisäksi koulutusaloit-
taista tarkastelua ei ole aiemmin tehty kuin muutamassa yliopistossa. Tietojen 
vertailtavuutta vähentää se, että kahdessa suuressa yliopistossa (Turku ja Helsin-
ki) jatko-opiskelijoiden suorituksia ei ollut mahdollista erotella opintopistetie-
doista. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille myönnettyjen opinto-
pisteiden osuus on arvioitu vuoden 2006 opintosuoritusjakaumien perusteella. 
Turun jatko-opiskelijoiden suoritukset jätettiin erottelematta kokonaan.  

Oman hankaluutensa tarkasteluun tuovat tutkinto-oikeuksien jakaantuminen ja 
muutokset. Esimerkiksi Vaasan yliopiston teknillisestä tiedekunnasta voi valmis-
tua myös kauppatieteen maisteriksi, vaikka saatu opetus kuuluu pääasiassa tek-
nillisiin tieteisiin. Toisaalta tarkasteltaessa koulutusalojen tuotoksia yli 
yliopistorajojen tapahtuu myös suoritteiden tarkentumista. Esimerkiksi Kuopion 
ja Joensuun yliopistot antavat kauppatieteellisen koulutusalan opetusta, muttei 
tutkintoja, jotka myöntää Lappeenrannan teknillinen yliopisto3. Näiden osalta 

                                              
 
3 Tutkimusaineistossamme on LTY:n KY:n ja JoY:n opiskelijoille myöntämät kauppatieteen tutkinnot 
siirretty näiden yliopistojen yhteiskuntatieteen tutkinnoiksi. Samoin on tehty OY:n LY:n opiskelijoille 
myöntämille kauppatieteen tutkinnoille.  
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koulutusalan myöntämät pisteet suoritemittarina kohdistuvat aiempaa tarkemmin 
resursseihin. Tiedot Kuvataideakatemian myöntämistä opintopisteistä vuosilta 
2003 ja 2004 eivät olleet saatavilla. 

Taulukossa 1 on esitetty Suomen yliopistojen vuosina 2003, 2005 ja 2006 myön-
tämät opintopisteet koulutusaloittain jaoteltuina. Koulutusalan antamat pisteet 
ovat tämän tutkimuksen tiedonkeruusta, kun taas koulutusalan opiskelijoiden 
saamat pisteet ovat peräisin Tilastokeskuksen KOTA-tiedonkeruusta. Muunnos 
opintoviikoista opintopisteiksi vuodelle 2003 on tehty yliopistojen itse käyttämil-
lä kertoimilla. Koska näitä kertoimia ei ollut käytettävissä kaikista yksiköistä, 
taulukon 1 suoritemäärät eivät sisällä Turun kauppakorkeakoulussa ja Lapin yli-
opistossa suoritettuja opintoja ja Oulun yliopistosta mukana on vain humanistisen 
alan ja kasvatustieteen suoritukset. Tiedot puuttuvat kokonaan musiikin, teatteri- 
ja tanssialan, taideteollisen sekä kuvataiteen koulutusaloilta.  

Taulukko 1. Koulutusaloittain annetut ja saadut perustutkintojen opintopisteet 
Suomen yliopistoissa vuonna 2003, 2005 ja 2006 

 
  2003 2005 2006 

Koulutusala Annetut Saadut Annetut Saadut Annetut Saadut 
Eläinlääketiede 26096 19314 40575 15573 20118 15900 
Farmasia 80926 54184 78651 56012 81550 58746 
Hammaslääketiet. 5507 10962 6971 11098 8015 12592 
Humanistinen 733610 722256 696070 648120 662065 625031 
Kasvatustiet. 648103 460895 588611 394890 557944 387355 
Kauppatieteellinen 504837 444152 479522 423806 436979 412358 
Liikuntatiede 23307 24343 25324 27574 24794 25805 
Luonnontiet. 608568 508286 560463 458755 525068 439593 
Lääketieteellinen 182155 146119 199326 157411 189856 159295 
Maatalous-metsät. 108303 98030 105059 85140 99573 84510 
Oikeustieteellinen 130148 109786 123015 94325 114389 97048 
Psykologia 79194 57312 65761 48509 63249 51111 
Teknillistiet. 749425 754706 738070 720907 699325 664296 
Teologinen 70279 74247 75030 67722 67634 67190 
Terveystieteet 59488 77108 65893 73730 58788 75043 
Yhteiskuntatiet. 566908 404496 523728 378940 497576 370152 
Yhteensä 4576854 3966197 4372069 3662512 4106921 3546025 
 

Tilastokeskuksen keräämät saadut opintopisteet eivät summaudu yhtä suuriksi 
kuin keräämämme annetut opintopisteet. Vuonna 2006 annettuja pisteitä on yli 
560 000 (16 %) enemmän kuin saatuja. Koska tilastokeskuksen luvut on koottu 
lukuvuosittain mutta tämän tutkimuksen tiedot kalenterivuosittain, tilastointitapa 
selittää osan vuosittaisista eroista, mutta ei pysyvää tasoeroa. Tilastokeskuksen 
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tiedot eivät ole yhtä kattavia kuin nyt kerätyt, tiedoissa ovat mukana vain 20. 9. 
yliopistossa kirjoilla olleiden opiskelijoiden suoritukset edelliseltä lukuvuodelta. 
Tällöin 1.1.–31.8. välillä valmistuneiden tai keskeyttäneiden opiskelijoiden pis-
teet samoin kuin myöhässä ilmoittautuneiden opiskelijoiden suoritukset eivät näy 
tilastokeskuksen tiedoissa.  

Tasoeroista huolimatta molemmat tiedonkeruut tuottavat pääpiirteissään saman-
laisen kuvan opintosuoritusten määrän kehityksestä. Korrelaatio annettujen ja 
saatujen opintopisteiden muutosten välillä vuodesta 2003 vuoteen 2006 on 86 
prosenttia, ja viimeisenkin vuosiparin välillä 73 prosenttia. Merkittävämpiä poik-
keuksia on pitemmällä ajalla eläinlääketieteen, hammaslääketieteen ja psykologi-
an opintopisteiden kehityksessä, lisäksi viimeisenä vuosiparina muutokset 
opintopistemäärissä ovat ristiriitaisia lääke-, oikeus- ja terveystieteissä. Tässä 
tutkimuksessa emme ole voineen perehtyä näiden suhteellisesti pienten alojen 
ongelmahavaintoihin tarkemmin, eikä niillä ole suurta merkitystä keskeisiin joh-
topäätöksiin. 

Koulutusaloittaiset erot annettujen ja saatujen opintopisteiden välillä syntyvät 
sivuaineiden suorituksista. Vuonna 2006 koulutusalan antamat opintosuoritukset 
ovat merkittävästi laajemmat kuin sen opiskelijoiden saamat farmasiassa, kasva-
tustieteissä, psykologiassa ja yhteiskuntatieteissä. Kuitenkin myös näiden suosit-
tujen tukiaineiden yksiköiden opintosuoritusprofiileissa on eroja, jotka 
vaikuttavat aloittaisiin tuottavuusvertailuihin. Näitä eroja pyritään kuvaamaan 
tarkemmin jatkotutkimuksissa. 

3.1.2 Opintopisteiden määrän kehitys 

Vuodesta 2005 eteenpäin on opintosuoritukset määritelty pääsääntöisesti opinto-
viikkojen sijaan opintopisteinä. Muuntokerroin viikkojen ja pisteiden välillä on 
periaatteessa tutkintojen laajuuksien suhde, yleensä 1,875. Käytännössä yliopis-
tot ovat käyttäneet tämän rinnalla erilaisia kertoimia jotka kuvastavat paremmin 
kurssien vaativuuden vaihtelua. Tässä tutkimuksessa olemme käyttäneet mahdol-
lisuuksien mukaan näitä kertoimia. Tämä vähentää tietojen yhteismitallisuutta, 
mutta vastaa kuitenkin kussakin yliopistossa noudatettua käytäntöä. Käytetty 
muuntokerroin on usein ollut suurempi kuin tutkintojen laajuuksien osoittama.   
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Kuvio 1. Koulutusaloittain myönnettyjen opintopistemäärien kehitys 
vuosina 2003–2007, kaikki Suomen yliopistot (ei TuKKK) 
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Suurilla koulutusaloilla (ylempi kaavio) opintosuoritemäärät ovat olleet laskevia. 
Tämä ei voi selittyä yksin opintoviikkojen muunnoksesta pisteiksi, sillä lasku on 
ollut yhtenäistä myös vuosina 2005–2007. Pienillä aloilla, alle 100 000 myönnet-
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tyä opintopistettä vuodessa (alempi kaavio), suoritusmäärien kasvua on ollut vain 
farmasian, taideteollisen, liikuntatieteiden ja hammaslääketieteiden aloilla. 

Syyt opintosuoritusten määrien laskuun voivat olla hyvin erilaisia. Niistä jokai-
nen voi osaltaan selittää laskevaa trendiä. Käymme läpi muutamia mahdollisuuk-
sia.  

• Opintoviikkojen muunnos pisteiksi: Vasta syksystä 2008 alkaen opinto-
pisteet on kaikilla aloilla skaalattu uusien tutkintorakenteiden ja opetustar-
jonnan mukaisiksi. Syynä hitaaseen luopumiseen opintoviikkojen käytöstä 
on muun muassa yliopiston hallinto- ja suunnitteluviiveet sekä opiskeli-
joiden oikeusturva. Yliopistolla opetustarjonta (opetussuunnitelmat) teh-
dään yleensä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Suurin vaikeus opintopistemuunnoksissa on se, että kesäkuun 2008 lop-
puun asti niin sanotun vanhan tutkintojärjestelmän mukaan opiskelevat 
ovat voineet jatkaa suorituksiensa rekisteröimistä opintoviikoissa. Opinto-
viikot on muutettu pisteiksi alojen omilla kertoimilla, mikäli opiskelija on 
vaihtanut uuteen tutkintojärjestelmään tai tietoja on tarvittu tilastollisiin 
tarkoituksiin.  

• Muutokset kirjaustavoissa: Muutoksia on tullut myös suoritusten kir-
jaustapoihin. Esimerkiksi Vaasan yliopistossa kurssien osasuoritukset kir-
jattiin suorituksiksi vuoteen 2005 asti, josta eteenpäin vain lopulliset 
suoritukset (kokonaissuoritukset) on kirjattu seurantajärjestelmään. 

• Aiempaa parempi opintojenohjaus yhdessä rajatun opinto-oikeuden 
kanssa: Vuoden 2005 syksystä alkaen uusien opiskelijoiden opintosuunni-
telmiin ja -ohjaukseen on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota ja uusi-
en opiskelijoiden valmistumiselle on asetettu aikaraja sekä kannustimena 
opintolainan verohelpotukset tavoiteajassa valmistuville. Tämä saattaa nä-
kyä opiskelijoiden entistä tarkemmin suunniteltuina opintoina ja sen myö-
tä pienempinä sivuaineiden suoritemäärinä. Tämän vaikutusta on 
kuitenkin mahdoton mitata ennen kuin saadaan vertailukelpoisia tilastoja 
ennen vuotta 2005 aloittaneiden opiskelijoiden ja sen jälkeen aloittaneiden 
valmistumisesta sekä tutkintoihin sisältyvistä suoritusmääristä. 

• Yliopistojen halu nopeuttaa siirtymäkaudenaikaisten opiskelijoiden 
valmistumista: Pistemäärien laskun taustalla voi olla myös yliopistojen 
halu nopeuttaa niiden opiskelijoiden valmistumista, joilla se on ollut kiinni 
vain muutamista suorituksista ja jakaa opintopisteitä siirtymäkauden aika-
na avokätisemmin. Tämä näkyisi korkeampina opintosuoritusmäärinä ja 
niiden pitäisi palautua normaaleiksi kohti vuotta 2007. Havaittu kehitys on 
päinvastainen. 
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• Muualla suoritetut ja korvaavat opinnot: Kerätyissä pistetiedoissa ei 
ole mukana muualla suoritettuja, korvattuja opintoja. Jos näiden osuus on 
kasvanut merkittävästi, se selittäisi osan havaitusta suoritemäärien laskus-
ta. Tilastokeskuksen tästä keräämät tiedot ovat vielä toistaiseksi puutteel-
lisia.  

Kaikkien edellä mainittujen tekijöiden merkitys on ilmeisen vähäinen. Opiskeli-
joiden sisäänoton vaihtelulla on suurempi merkitys. Se heijastuu noin 5-8 vuoden 
sykleissä valmistuvien lukumäärään, mutta ilmeisesti nopeammin opintopisteiden 
kertymään. Kuviossa 2 tarkastelemme koulutusalojen vuosittaista opintopisteker-
tymää ja uusien opiskelijoiden määrän kehitystä. Uusien opiskelijoiden määrä on 
laskettu havaintovuotta edeltävien kolmen vuoden keskiarvona. Hypoteesina on, 
että opintopisteiden kertymä on suurinta juuri opintojen alkuvaiheessa. Kuviossa 
ovat mukana vain yli 100 000 opintopistettä vuodessa tuottaneet alat. Kunkin 
sarjan arvot on skaalattu vuoden 2003 arvoon. 

Kuvio 2.  Vuosittaiset opintopistekertymät (opt) ja uusien opiskelijoiden mää-
rän keskiarvo edelliseltä 3 vuodelta (uo) 
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Uusien opiskelijoiden määrä on kasvanut vain yhteiskuntatieteiden ja kauppatie-
teiden alalla. Opintopisteet ovat olleet noususuunnassa vain lääketieteessä ja osin 
maatalous- ja metsätieteessä. Uusien opiskelijoiden määrillä ja opintopisteillä on 
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voimakas positiivinen korrelaatio lukuun ottamatta kauppa- ja lääketiedettä sekä 
yhteiskuntatieteitä. Kauppatieteiden koulutusalalla korrelaatiokerroin on liki -1.  

Testasimme myös uusien opiskelijoiden määrän kumulatiivisen kertymän korre-
laatiota suoritettuihin opintopisteisiin. Havaitut korrelaatiot olivat pääsääntöisesti 
negatiivista.  

Kokonaisuudessaan uusien opiskelijoiden määrän vaikutus myönnettyihin opin-
topisteisiin näyttäisi vaihtelevan koulutusaloittain, mutta ainakin suoritemääril-
tään merkittävillä aloilla opiskelijoiden sisäänoton laskuun liittyy melko lyhyellä 
viiveellä suoritemäärien lasku. Tällä tutkimuksella asiaa ei pystytä tutkimaan 
tarkemmin, vaan opintosuoritusmäärien kehityksen taustalla olevien tekijöiden 
selvitys jää mahdollisesti tulevien tutkimusten varaan.  

3.2 Tutkintojen määrän kehitys 

Opintopisteiden ohella toinen merkittävä opetuksen tuottavuuden mittari on tut-
kinto, joskin sen ongelmina ovat sivuaineopintojen sekä vuositason resurssien 
kohdistaminen tiettynä vuonna suoritettuun tutkintoon.  

Tässä tutkimuksessa aineistona on käytetty KOTA-tietokannassa raportoituja 
ylempiä korkeakoulututkintomääriä, jotka kertovat kalenterivuoden aikana suori-
tettujen maisterin tutkintojen (lääketieteessä, hammaslääketieteessä ja eläinlääke-
tieteessä lisensiaatin tutkinnot) lukumäärän. Vuodesta 2005 alkaen uudelleen 
yleiseen käyttöön otettu kandidaatin tutkinto on jätetty tarkastelun ulkopuolelle, 
koska sitä ei ole kaikilla aloilla myönnetty koko tarkasteltavan aikaperiodin aika-
na. Lisäksi alempi korkeakoulututkinto mielletään välitutkinnoksi varsinaisen 
tavoitetutkinnon ollessa maisterin pätevyys. 



Perustutkintokoulutuksen indikaattorit 19 

 

Kuvio 3. Myönnetyt ylemmät korkeakoulututkinnot koulutusaloittain  
2003–2007. Kaikki Suomen yliopistot (ei TuKKK) 
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Kuviossa 3 on esitetty koulutusaloittain myönnetyt ylemmät korkeakoulututkin-
not vuosina 2003–2007. Huomattavaa on, että erityisesti suuremmilla koulu-
tusaloilla (yli 400 vuosittaista tutkintoa, ylempi kaavio) myönnettyjen tutkintojen 
määrät ovat olleet tasaisessa kasvussa tarkastellulla aikavälillä. Pienemmillä kou-



20 Perustutkintokoulutuksen indikaattorit 

 

lutusaloilla (alle 400 vuosittaista tutkintoa, alempi kaavio) trendi ei ole yhtä sel-
västi havaittavissa, mutta vain farmasialla ja eläinlääketieteessä tutkintomäärät 
ovat selvästi laskeneet.  

Tutkintomäärien kasvuun vaikuttaa ilmeisesti yliopistojen tutkinnonuudistus, 
joka on vauhdittanut vanhan tutkintojärjestelmän mukaan opiskelevien valmis-
tumista. Korkein valmistumispiikki näkynee kuitenkin vasta vuoden 2008 koh-
dalla, joka jää tämän tutkimuksen ulkopuolelle.  

3.3 Opintopisteet ja tutkinnot suoriteindikaattorina 

Edellisistä kuvauksista nähdään, että suoritettujen tutkintojen määrä on ollut kas-
vussa samaan aikaan, kun myönnettyjen opintopisteiden lukumäärä on laskenut.  

Opintopisteet ja tutkinnot mittaavat molemmat opetuksen suoritteita. Opintopis-
teet kuvaavat kunkin koulutusalan opetustoiminnan sen hetkistä laajuutta. Tut-
kinnot puolestaan kertovat vain tietyltä alalta valmistuvien, määrätyn oppimäärän 
suorittaneiden opiskelijoiden lukumäärän. Molempia mittareita voidaan käyttää, 
mutta ne antavat hyvin erilaisen kuvan yliopistojen toiminnan viimeaikaisesta 
kehityksestä.   

Kuvio 4. Koulutusaloittain myönnettyjen opintopisteiden ja tutkintojen 
välinen korrelaatio vuosina 2003–2007 (ei TuKKK) 
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Kuviosta 4 näkyy koulutusaloittain myönnettyjen opintopisteiden ja tutkintojen 
välinen korrelaatio vuosina 2003–2007. Yleisin tendenssi näyttäisi olevan vuosit-
tain myönnettyjen opintopisteiden väheneminen ja tutkintomäärien kasvu, mikä 
näkyy negatiivisena korrelaationa. Maisterin tutkintojen määrä on ollut kaikilla 
suurilla koulutusaloilla nouseva. Laskenut se on vain psykologian, farmasian, 
eläinlääketieteen, kuvataiteen, teatteri- ja tanssialan sekä musiikin koulutusaloil-
la.  

Positiiviset korrelaatiot myönnettyjen opintopisteiden ja tutkintojen välillä ovat 
aloilla, joiden opintojen rakenne ja sisältö on muita aloja tiukemmin määriteltyjä 
(oikeustiede, lääketiede, hammaslääketiede, farmasia) tai opiskelijat eivät juuri 
ota muilta aloilta sivuaineita ja sivuaineopiskelijoiden määrä on vähäinen (taide-
teollinen, teatteri- ja tanssiala). Kyseiset alat siis tuottavat opintopisteitä, jotka 
kohdistuvat muita aloja useammin koulutusalan itsensä myöntämiin tutkintoihin. 

Lähes täydelliset negatiiviset korrelaatiot tutkintojen ja opintosuoritusten välillä 
vaatisivat tarkempaa selitystä kuin tässä tutkimuksessa on mahdollista antaa. Us-
kottavin syy on kuitenkin sarjojen välisessä dynamiikassa ja toteutuneessa tut-
kinnonuudistuksessa. Viime vuosina laskeneet aloituspaikkojen määrät näkyvät 
nopeasti muutaman vuoden sisällä laskevina opintosuoritusmäärinä (kuvio 2). 
Samaan aikaan tutkinnonuudistus on houkutellut päättämään valtaosin tarkaste-
luperiodin ulkopuolella suoritettuja keskenjääneistä tutkintoja. Näistä tutkinnois-
ta ei välttämättä kerry suuria opintopistemääriä tarkasteluvuosille, mutta ne 
kirjautuvat täysinä tutkintoina. 

Käytämme jatkossa kokonaistuottavuuden arvioinnissa sekä tutkintoja että alojen 
itse tuottamia opintopisteitä perustutkintokoulutuksen tuotosindikaattoreina. 
Opintopisteiden käyttö rajaa arviointien kattavuutta, sillä TuKKK pitää jättää 
kokonaan pois näistä laskelmista. Olemme kuitenkin laatineet laskentakehikot 
siten, että aineistopohjan laajentuessa laskelmat voidaan haluttaessa tehdä uudel-
leen ilman suurta pohjatyötä. 

Valitettavasti aineistomme ei salli koulutusalojen välisten opintopistevirtojen 
täydellistä kartoitusta jokaiselle vuodelle. Jos tämäntasoinen aineisto olisi käytet-
tävissä, tutkintomääriä voitaisiin painottaa opetusmäärien suhteessa. Lopputulok-
sena tutkintomäärät kuvaisivat paremmin resurssijakoa koulutusalojen välillä, 
tosin resurssien ajallista allokaatio-ongelmaa se ei ratkaisisi. 

Havaittu kehitys avaa mielenkiintoisia näkymiä yliopistojen opetuksen ja muun 
toiminnan tarkasteluun. Tutkintojen käyttö tuotosindikaattorina nostaa yliopisto-
jen tuottavuuden tasoa perustutkintokoulutuksen osalta. Vaikka tutkinnonuudis-
tuksen vaikutus onkin kertaluonteinen, sitä ei pidä vähätellä; yliopistot 
suorittavat niille kuuluvaa tehtävää onnistuneesti. Jatkossa kaksivaiheinen tutkin-
to, kiristyneet aikarajat ja opiskelijoiden taloudelliset kannustimet tulevat toden-
näköisesti tasoittamaan tutkintomäärien vaihtelua.   



22 Perustutkintokoulutuksen indikaattorit 

 

Jos tarkastelun kohteena olisi pelkästään opetuksen osittaistuottavuus, perustut-
kintokoulutuksen opintopisteiden määrän lasku näkyisi sellaisenaan tuottavuuden 
välittömänä alenemisena. Alenemaan liittyvä mahdollisesti pienempi opetuksen 
työmäärä jättää tilaa jatkotutkintokoulutuksen (myös opettajien oman jatkokoulu-
tuksen) ja tutkimuksen resursoinnille tai pahimmassa tapauksessa vapautuva työ-
aika täyttyy hallinnollisilla tehtävillä tai kilpailuun tutkimusrahoituksesta. Tämän 
vuoksi on tärkeää tarkastella tuottavuutta kokonaisuutena.  

Ongelmalliseksi tuottavuuden laskemisen tekee se, että opetuksen vaatima työ-
määrä laskee hitaammin kuin opintosuoritusten määrä. Erityisesti luento-
opetuksessa opetuksen valmistelun vaatima aika on osin riippumaton opiskelijoi-
den määrästä. Teknisesti tämä tarkoittaa sitä, että opetuksen skaalatuotot ovat 
kasvavia. Sen huomioiminen tuottavuuslaskelmissa vaatii hyvin vahvoja oletuk-
sia skaalatuottojen muutoksen luonteesta. Kaikki Jyväskyläindeksiin (tulokselli-
suusindeksi) perustuvat variaatiot, mukaan lukien BCP sekä tutkimuksen 
osittaistuottavuuksia aggregoiva Kivisen ym. (2008) mittari ovat määritelmälli-
sesti vakioskaalatuottoisia. Kun opetuksesta vapautuu suhteessa vähemmän re-
sursseja kuin tuotos laskee, vakioskaalatuottoinen mittari yliarvioi tehokkuuden 
laskun. Toiseen suuntaan tutkintojen kohdalla tapahtuva muutos aliarvioidaan. 
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4 Julkaisumäärän indeksi 

Tutkimustoiminnalla on suuri merkitys kokonaistuottavuuden mittareissa. Siihen 
käytetään noin 40 prosenttia yliopistojen julkisesta rahoituksesta ja kokonaisra-
hoituksesta 52 prosenttia. Osuudet vaihtelevat kuitenkin hyvin paljon koulu-
tusaloittain; suurin osuus on psykologiassa (67 %) ja pienin kuvataiteissa (14 %). 
Koska tavat tehdä tutkimusta ja julkaista tutkimustuloksia vaihtelevat suuresti, ei 
ole kaikille aloille yhteistä reseptiä tutkimustoiminnan määrän mittaamiseksi. 

Tutkimuksen määrän indikaattoreita on periaatteessa kahdenlaisia. Ensimmäinen 
on tuotoksien määrien mittaaminen jollain indeksillä. Toinen kirjallisuudessa 
käytetty mahdollisuus on mitata yliopistojen tutkimusaktiivisuutta niiden hank-
kiman ulkopuolisen rahoituksen määrällä (kts. esim. (Kao & Hung 2008, Johnes 
& Johnes 2005, Stevens 2005, Stevens 2004)). Vaikka ulkopuolisen rahoituksen 
määrä olisikin helposti kerättävissä KOTA-tietokannasta, sen käyttöön liittyy 
ongelmia. Case tarkastelut osoittavat, että ulkopuolisen rahoituksen määrä korre-
loi voimakkaasti joidenkin tuotos- ja laatuindikaattoreiden kanssa (kts. keskuste-
lu Räty & Bondas 2008), mutta tuloksia ei voi yleistää kaikille aloille. 
Rahoitusmittarit eivät myöskään mittaa kattavasti korkealaatuisinta akateemista 
tutkimusta, joka ei aina houkuttele yksityisiä rahoittajia.  

Yleisesti käytettyjä tutkimustyön indikaattoreita ovat julkaisut. Yksinkertaisin 
ratkaisu on käyttää kansainvälisiä vertaisarvioituja artikkeleita tuotosindikaatto-
rina, mutta useimmilla koulutusaloilla ne kattavat vain osan koko tutkimusaktii-
visuudesta. Kansainväliset ja kansalliset konferenssijulkaisut ja monografiat ovat 
myös tärkeitä. Tässä tutkimusprojektissa olemme kehittäneet tutkimuksen indi-
kaattoriksi julkaisujen määrää kuvaavan indeksin. Se perustuu KOTA-tieto-
kannassa tilastoituihin seitsemään julkaisuluokkaan. Indeksi saa arvon yksi, kun 
tutkija julkaisee alalla keskimääräisen lukumäärän tutkimuksia omalle alalleen 
tyypillisillä julkaisufoorumeilla. Tämä julkaisuaktiviteetin malli on koko yliopis-
tojen tuottavuusprojektimme laajin yksittäinen osa ja sen tulokset on julkaistu 
erikseen VATT:n työpapereita sarjassa, kansainvälisissä konferensseissa ja opin-
näytteinä (Räty & Bondas 2008, Bondas 2008). Tässä luvussa käymme läpi vain 
mallin pääpiirteet, aineiston ja keskeiset lopputulokset.   

4.1 Julkaisuaktiviteetin malli 

KOTA-tietokannassa on raportoitu yliopiston laitosten henkilökunnan julkaise-
mien tieteellisten julkaisujen lukumäärät kalenterivuosittain. Lisäksi tietokannas-
sa on kultakin koulutusalalta yliopistoittain tutkimustyöhön käytetty työmäärä 
työvuosina. Tieto kattaa vain yliopistoon suoraan työ- tai virkasuhteessa olleiden 
työvuodet. Tämän vuoksi KOTA-tutkimustyövuosiin lisättiin Suomen akatemian 
tutkimusviroissa tehdyt työvuodet.  
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Vaikka KOTA-tietokannasta ei selviä tutkijoiden ajankäyttö julkaisutyypeittäin, 
ajankäyttöä kuvaavat kertoimet voidaan estimoida regressiomallilla. Perinteisessä 
parametrisessa PNS regressiossa malli voidaan estimoida pelkästään KOTA-
tietokannan tiedoilla, mutta rakentamamme julkaisuaktiviteetin malli perustuu ei-
parametriseen PNS estimaattoriin. Siinä voidaan hyödyntää myös muuta tietoa 
ajankäytöstä julkaisutyypeittäin.  

Mallin rakenne on helpointa mieltää aikabudjettina, jossa tutkija jakaa tutkimus-
työvuotensa erityyppisten julkaisujen tuottamiseen. Tutkimustyöaika kattaa pro-
jektien valmistelun, varsinaisen tutkimustyön sekä tulosten raportoinnin 
vaatiman ajan. Olkoon iz  koulutusalan tutkijan keskimääräinen vuosittainen jul-
kaisumäärä julkaisutyypissä i. Tämä tieto voidaan laskea suoraan KOTA-
tietokannasta jakamalla julkaisujen määrä työvuosilla. Tavoitteena on määritellä 
työaikakertoimet (Effort Coefficients) ib  siten, että tulo i ib z  on tämän julkaisu-
tyypin tutkimuksiin käytetty osuus vuosittaisesta työajasta. Tutkijan tutkimus-
työvuoden jakautuminen eri julkaisutyypeille voidaan siten kirjoittaa yhtälönä, 

 1 1 2 2 7 71 b z b z b z= + +K . (4) 

Työaikakertoimet voidaan tulkita myös työviikoiksi kertomalla ne vuotuisella 
työviikkojen kokonaismäärällä. Usein työaikakertoimet on helpointa tulkita vaa-
tivuuskertoimina (Publication Equivalents), 

 { }Vaativuuskertoimet , , 1, ,7i

j

b i j
b

= ∀ ∈ K , (5) 

jotka kuvaavat julkaisun vaatimaa työaikaa suhteessa jakajana olevaan julkaisu-
tyyppiin. Niiden avulla voidaan vertailla julkaisujen vaativuutta koulutusalan 
sisällä. Vaativuuskerroin on määritelmältään hieman väljempi, mutta analyytti-
sesti vastaava ns. Article Equivalent -indikaattorin kanssa (kts. Kyvik 1991). 

Julkaisuaktiviteetin malli voidaan estimoida jo aikabudjetti-muodossa (4) siten, 
että kertoimet kuvaavat aikabudjetin jakoa mahdollisimman tarkasti PNS kritee-
rillä eri julkaisutyypeille eri yksiköissä4. Kutakin yksikköä pitää kuitenkin pai-
nottaa niiden tutkimustoiminnan laajuuden mukaan. Yksinkertaisin tapa asettaa 
painot on tarkastella yksikköjen aikabudjetteja työvuosien absoluutilla määrillä, 
eli kertoa malli (4) yksikköjen tutkimustyövuosilla. Merkitään N:llä yksikköjen 
määrää koulutusaloilla ja nε :llä yksikön virhetermiä. Regressiomalli, jossa selit-
tävinä muuttujina ovat julkaisumäärät ,n ix  ja selitettävänä muuttujana tutkimus-
työvuodet ny  on  

                                              
 
4 Mallin ensimmäinen versio artikkelissa (Räty 2007) estimoitiin aikabudjettimuodossa. 
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 1 ,1 2 ,2 7 ,7 ,  kaikille 1, ,n n n n ny b x b x b x n Nε= + + + + =K K . (6) 

Työaikakertoimet voidaan estimoida minimoimalla virhetermin neliösumma. 
Julkaisuaktiviteetin regressiomallin perimmäinen tehtävä on jakaa toteutuneiden 
julkaisumäärien ja työvuosien perusteella tutkijoiden ajankäyttö eri julkaisutyy-
peille, ei varsinaisesti löytää kausaalisia selittäjiä työajan käytölle.    

Mallin estimoinnissa on merkittäviä ongelmia, sillä työaikakertoimet eivät vält-
tämättä saa niille loogisia positiivisia arvoja (kts. Pasanen 2007). Myös havainto-
jen määrä jää eräillä koulutusaloilla liian pieneksi, jotta parametristen 
regressiomallien tilastollisia ominaisuuksia voitaisiin hyödyntää. Tämän vuoksi 
ratkaisemme työaikakertoimet ei-parametrisella regressiolla, ts. matemaattisella 
ohjelmointimallilla, jonka objektifunktiossa minimoidaan pienintä neliösummaa 
parametrisen PNS-estimaattorin tapaan. Siinä voidaan kuitenkin asettaa työaika-
kertoimille ylä- ja/tai alarajoja joita ne eivät saa ylittää. Ratkaistava estimoin-
tiongelma on tyypillisesti muotoa  
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Lisäksi edellytetään aina, että työaikabudjetti (4) toteutuu koulutusalan havainto-
jen keskiarvolla.  

Julkaisuaktiviteetin malliin voidaan liittää myös vakiotermi kuvaamaan tutki-
musajankäyttöä muihin julkaisuihin (positiivinen vakio) tai yhteistä ajankäyttöä 
jota ei voida jakaa julkaisutyypeittäin (negatiivinen vakio). Näitä tekijöitä ei voi 
kuitenkaan identifioida mallista erikseen, vaikka ne todellisuudessa esiintyvät 
rinnakkain. Koska olemme tässä yhteydessä kiinnostuneet tutkimustyöajan jaosta 
tilastoitujen julkaisujen kesken, rajoitamme vakiotermin pääsääntöisesti nollaksi. 
Positiivisen vakiotermin olemme sallineet vain niillä koulutusaloilla, joilla mallin 
sovite sitä selvästi edellyttää.     

Työaikakertoimien ylä- ja alarajat, u ja l, täytyy määrittää mallin ulkopuolelta. 
Edellisissä estimoinneissa (Räty 2007) käytettiin mahdollisimman laajoja loogi-
sia rajoja yleensä siten, että u=36 viikkoa ja l = 2 viikkoa, jotka vain sulkivat pois 
selvästi virheelliset kertoimet. Koska mallin ratkaisussa sitovilla ylä- ja alarajoil-
la on välitön vaikutus lopputuloksiin, suoritimme syksyllä 2007 kyselytutkimuk-
sen, jossa selvitettiin yliopistotutkijoiden käsitystä työaikakertoimien arvoista eri 
koulutusaloilla ja eri julkaisutyypeillä.  
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4.2 Kyselytutkimus 

Yliopistojen tutkimushenkilökunnalle suunnattu kysely suoritettiin 20.8.–
7.9.2007. Kaikille Suomen yliopistojen dekaaneille ja varadekaaneille lähetettiin 
sähköpostitse pyyntö osallistua kyselyyn ja välittää vastauspyyntö edelleen kai-
kille tiedekuntansa tutkijoille. Kyselyyn pystyi vastaamaan vain www-selaimen 
välityksellä. Vastauspyyntö uusittiin noin kahden viikon kuluttua. Kyselyn www-
sivuilla vierailtiin 2120 kertaa ja vastauksia jätettiin määräajassa 714, joista 680 
sisälsi tutkimuksen kannalta hyödyllistä tietoa. Vastaajamäärät ja vastaajien tie-
teellinen asemansa selviävät taulukosta 2.   

Taulukko 2.  Vastaajien tieteellinen asema ja vastausprosentti 
 

 Prosenttiosuuksia lkm

Koulutusala Vastaus 
pros.♦ 

Ass. Lehtori, 
Yliass.

Muu 
virka 

Prof. Tun-
tiop. 

Tutki-
ja 

Tutkija-
koulu 

Yht.

Eläinlääketiede 4    50   50 2 
Farmasia 16 20 20 5 25  20 10 21 
Hammaslääketiet. 36  50  40   10 10 
Humanistinen 20 3 19  34 1 27 15 78 
Kasvatustieteellinen 16  39 6 44   11 27 
Kauppatieteellinen 12 2 21 2 56  13 6 50 
Liikuntatiede 4    1    1 
Luonnontieteellinen 5 2 15 6 34  25 18 93 
Lääketieteellinen 11 3 11 15 30  24 18 80 
Maatalous-
metsätiede 16  14 6 40  34 6 35 

Musiikki 36  25  50  25  4 
Oikeustieteellinen 28 6 19  50  6 19 21 
Psykologia 20  33 4 29  25 8 24 
Taideteollinen 23 10  10 20  50 10 10 
Teatteri ja Tanssi 33    0  100  2 
Teknillistieteellinen 4 4 14 4 26  43 9 115
Teologinen 46 5 32  32  16 16 19 
Terveystieteet 7  17  17  67  6 
Yhteiskuntatiet. 16 3 20 11 35  22 9 83 
Yht. lkm  21* 115* 35* 218* 1* 168* 77* 681*
♦Vastaajien määrän suhde KOTA-tietokannan tutkimustyövuosiin  
*Tietojen käsittelyvaiheessa 48 vastaajan tiedot ammattinimikkeestä kadotettiin 

 

Kuvataiteista ei saatu vastauksia, samoin musiikin ja teatteritaiteen vastaajamäärä 
oli niin pieni, että kyselystä ei voi vetää johtopäätöksiä. Eläinlääketieteen ja lii-
kuntatieteen koulutusalat jäivät virheellisesti pois vastausvalikoista joten vastaa-
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jamäärä on ymmärrettävän pieni. Jätämme liikuntatieteen pois kokonaan analyy-
sistä, mutta eläinlääketieteen osalta käytämme apuna lääketieteen tuloksia.  

Kyselyn tarkkaa vastausprosenttia ei voi selvittää, sillä emme tiedä kuinka paljon 
tutkijoita oli kyseisellä hetkellä yliopistoissa tai kuinka monta tutkijaa lähettä-
mämme kutsu saavutti. Taulukon 2 ensimmäisellä sarakkeella on kuitenkin las-
kettu koulutusaloittain vastaajien määrä suhteessa KOTA-tietokannassa 
raportoituihin vuoden 2007 kokoaikaisiin tutkimustyövuosiin. Vastausprosentit 
pienillä aloilla ovat yleisesti 10–20 prosentin välillä tai jopa sen yli. Tekniikassa, 
lääketieteessä ja luonnontieteessä laskettu vertailuluku on alhainen, mutta vastaa-
jien absoluuttinen määrä lähellä sataa. Tärkeintä kyselyn luotettavuuden kannalta 
on kuitenkin se, että kaiken kaikkiaan vastaajista noin 70 prosenttia ilmoitti suo-
rittaneensa tohtorin tutkinnon. Kaikilla tiedealoilla, lukuun ottamatta tekniikan 
alaa, vähintään kolmanneksella vastaajista oli myös professorin pätevyys. Vas-
taajia voidaan pitää alansa asiantuntijoina. 

Julkaisutoimintaa koskevat kysymykset esitettiin erikseen jokaiselle KOTA-
tietokannan julkaisutyypille 
− asiantuntijoiden hyväksymät vertaisarvioidut artikkelit,  
− kokoomateoksissa tai painetuissa kongressijulkaisuissa ilmestyneet artikkelit,  
− monografiat ja 
− yliopistojen omissa sarjoissa julkaistut artikkelit. 
Kun kotimaiset ja kansainväliset julkaisut lasketaan erikseen, on julkaisutyyppejä 
yhteensä seitsemän. Yksikään julkaisutyypeistä ei sisällä puhtaasti työpapereita, 
vaan niitä voidaan käyttää koulutusalasta riippuen ”parhaana” julkaisuväylänä. 
Esimerkiksi yliopistosarjojen julkaisut eivät sisällä laitossarjoja.   

Kyselyssä pyydettiin tutkijoita arvioimaan julkaisuihin liittyvää kokonaistyö-
aikaa kolmella eri tavalla. Vastaajia ohjeistettiin työmäärän laskemiseksi:  

”Julkaisun vaatimaan työmäärään lasketaan kokonaistyöaika viikkoina 
kaikilta tutkimukseen osallistuneilta suunnitelmasta aina painetuksi 
tuotteeksi asti”.  

Ensimmäinen kysymys oli5, 

1. Mikä on julkaisun vaatima normaali täysiaikainen työmäärä, viikkoja? 
 
Kysymyksen vastauksista saadaan suoraan arviot julkaisuaktiviteetin mallin työ-
aikakertoimista. Jos annetut vastaukset ovat yhteneviä KOTA-tietojen kanssa, eli 

                                              
 
5 Täydellinen tuloste kyselystä ja sitä oheistavasta sivusta on liitteenä Bondaksen pro gradu työssä (Bon-
das 2008). 
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raportoidut tutkimusmäärät voidaan tilastoitujen tutkimustyövuosien puitteissa 
tehdä kertoimien osoittamilla arvoilla, ei jatkomallinnusta välttämättä tarvita.  

Kysymykset 2 ja 3 asetettiin jatkoanalyysiä varten seuraavasti,  

2. Normaali työviikkomäärä on yleensä enemmän kuin?  
3. Normaali työviikkomäärä on yleensä vähemmän kuin? 

 
Nämä kolme kysymystä ovat haastavia, erityisesti kun kysytään normaalia työ-
viikkomäärää. Kyselylomakkeessa avustettiin vastaajia seuraavasti: 

”Normaali työmäärä on hyvin joustava käsite. Sen vuoksi kysymme 
kahta asiaa 1) arviota normaalista työviikkomäärästä ja 2) arviota siitä 
kuinka paljon normaali vaihtelee. 

Normaalin ylä- ja alarajat voi mieltää myös helppo/vaikea akselilla si-
ten, että alarajan ilmoittamalla helpolla työmäärällä on vielä mahdol-
lista tuottaa julkaisu alan tavanomaisella foorumilla. Ylärajan vaike-
alla työmäärällä pitää pystyä vielä kohtuudella julkaisemaan tulokset 
julkaisutyypin parhailla foorumeilla. Ylärajan ylittävä työviikkomäärä 
on siis suuri myös vaativimmilla foorumeilla ” 

Kahden viimeisen kysymyksen avulla asetettiin julkaisuaktiviteetin mallissa ylä- 
ja alarajat työaikakertoimille. Rajat voidaan määritellä kahdella tavalla, joko las-
kemalla mediaanit kysymyksistä 2 ja 3 erikseen tai valitsemalla rajat siten, että 
vähintään 50 prosenttia vastaajista on samaa mieltä sekä ylä- että alarajoista sa-
manaikaisesti. Tätä vaihtoehtoa kutsumme vastaajaväliksi (Respondent Range), 
se on laskettu hakemalla sellainen työviikoissa laskettu lyhyin mahdollinen alue, 
jonka väliin vähintään puolet vastaajista on asettanut sekä ylä- että alarajansa. 
Ohjelmointiongelma vastaajavälin laskemiseksi on esitetty kokonaisuudessaan 
julkaisussa Räty & Bondas (2008).  

Kuviossa 5 on laskettu mediaanit ja vastaajavälit kysymyksistä 1–3 vertaisarvioi-
duille artikkeleille. Vastaavat tunnusluvut on esitetty muille julkaisutyypeille liit-
teessä 1. Kansainvälisten artikkeleiden vaativuus vaihtelee koulutusaloilla 
huomattavasti. Oikeustieteilijä, teologi tai humanisti selviää työstä tyypillisesti 3-
4 kuukaudessa, jopa alalla normaalina pidettävän vaihtelun huomioiden. Toisaal-
ta farmasiassa ja lääketieteissä kansainvälisen julkaisun työstämiseen menee kai-
ken kaikkiaan yhden työvuoden panos, mutta vaihtelu on puolesta vuodesta 
kahteen. 50 prosentin vastaajavälien alarajat ovat selkeästi mediaanialarajoja 
alemmat; kaikilla aloilla monet vastaajat pitävät täysin normaalina muutaman 
viikon työpanoksella toteutuvaa kansainvälistä artikkelia. Kotimaisten vertaisar-
vioitujen artikkeleiden vaativuus on alle puolet kansainvälisistä vastaavista. 
Aloilla, joissa kansainväliset artikkelit ovat vaativia, kotimaisten vaativuus on 
noin yksi kymmenes osa kansainvälisestä. 
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Kuvio 5. Normaalit työviikkomäärät ja sen vaihteluvälit vertaisarvioiduille 
artikkeleille 

 
 
 
 

n
Ylä- ja alarajan mediaanien väli
Vastaajaväli (Respondent Range, RR) ja
havaintojen lkm vastaajavälissä

Normaalin työviikkomäärän mediaani

Kotimaisetvertaisarvioidut artikkelit

15Maa ja Metsätalous
13Psykologia

4Taideteollinen
28Kauppat .
6Hammaslääket .

50Yhteiskuntat .
16Teologia

13Kasvatust.
15Oikeust.

52Humanistinen
39Teknillist .
27Luonnont.
2Eläinlääket .

9Farmasia
4Terveyst.

32Lääket.
0Teatteritaide
0Musiikki

Viikkoa0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Kansainvälisetvertaisarvioidut artikkelit

2Eläinlääket .
60Lääket .

7Hammaslääket .
16Farmasia
26Maa ja Metsätalous
34Kauppat .

18Psykologia
74Luonnont.

58Yhteiskuntat .
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Epävarmuus tai luonnollinen vaihtelu julkaisujen vaativuudessa on odotetusti 
suurta. Useissa kyselyn kommenteissa tätä pidettiin esteenä vaativuusarvion te-
kemiselle. Kuitenkin julkaisuaktiivisuuden malli on kehitetty juuri tätä ominai-
suutta silmälläpitäen. Perustamme arvion julkaisujen vaativuudesta havaittuihin 
julkaisumääriin julkaisutyypeittäin ja raportoituun tutkimustyömäärään. Sovi-
tamme regressiomallin näihin havaintoihin, mutta sallimme työaikakertoimille 
vain sellaiset arvot, jotka alan asiantuntijat näkevät mahdollisiksi. Kun määritte-
lemme mallilla työaikakertoimen 50 prosentin vastaajavälin sisältä, voimme olla 
varmoja, että vastaajistamme vähintään vastaava prosentti pitää kertoimen arvoa 
vielä normaalina. Koska mallissa kyselyn perusteella asetettavat ala- ja ylärajat 
vain ohjaavat PNS kriteerin ohella kertoimien estimointia, nimellistä suurempi 
vastaajien määrä hyväksyisi estimoidut kertoimet. 

Yhden julkaisun vaatima työmäärä ei kuitenkaan kerro kaikkea julkaisuaktivitee-
tista. Työajan jakautumiseen vaikuttaa myös se, kuinka aktiivisesti eri julkaisu-
tyyppejä alalla käytetään. Jos julkaisuja tehdään vain harvoin, niiden osuus 
aikabudjetista on pieni, eikä suurikaan epävarmuus työaikakertoimesta vaikuta 
kokonaiskuvaan.     

Kyselyssä selvitettiin myös julkaisuviiveen pituutta. Tulosten perusteella paino-
tettu viive on yleisesti alle vuoden pituinen. Kun julkaisuviiveeseen lisätään osa 
tutkimustyön vaatimasta ajasta, päädytään yleensä jonkin verran yli vuoden, mut-
ta alle kahden vuoden viiveeseen tehdyn tutkimustyön ja julkaisun kirjaamisen 
välillä. Vain teologiassa voitaisiin työläiden monografioiden vuoksi perustella 
selvästi pitempiä viiveitä. Mallien estimoinneissa käytämme kuitenkin kaikilla 
aloilla yhden vuoden data viivettä työvuosille.  

4.3 Julkaisujen vaativuus työajan näkökulmasta 

Kysymyksen 1 vastaukset ovat muunnettavissa suoraan työaikakertoimiksi ib  
jakamalla ne työvuoden pituudella. Jos kysymyksen 1 vastaukset, KOTA-
julkaisumäärät ja tutkimustyövuodet ovat keskenään samansuuntaisia, vastauk-
sista johdettujen työaikakertoimien ja keskimääräisten julkaisumäärien tulojen 
summan tulisi olla melko tarkkaan yksi työvuosi. Taulukossa 3 on laskettu työ-
vuoden pituus näillä oletuksilla.  

Taulukon riveistä on tulostettu lihavoituna ne koulutusalat, joilla mallin (4) osoit-
tama työvuoden pituus ilman PNS-estimointia on yksi vuosi 15 prosentin virhe-
marginaalilla. Näiden kuuden koulutusalan osalta hyväksytään mediaani-
vastaukset normaalista työmäärästä sellaisenaan työaikakertoimien estimaateiksi. 
Musiikin ja teatteritaiteen aloilla mallin matemaattinen käsittely ei ole mielekäs-
tä. Muiden alojen osalta estimoimme mallin 

 1 1
0 1 ,1 2 ,2 7 ,7 ,  kaikille 1, ,t t t t t

n n n n ny b b x b x b x n Nε− −= + + + + + =K K , (8) 
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joko vastaajaväli tai ala- ja ylärajojen mediaanirajoitteilla. Satunnaisvaihtelun 
tasaamiseksi olemme koonneet havaintoperiodit yleensä kahden vuoden jaksois-
ta. Vakiotermi 0b  on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta asetettu nollaksi.  

 

Taulukko 3. Laskennallinen työvuoden pituus, mediaanivastaukset 
normaalista työmäärästä ja KOTA-tietokannan 
keskimääräiset julkaisumäärät vuosilta 1998–2006 

 
 Normaalin työmäärän mediaanit , viikkoja (kysymys 1) 
 Kotimaiset Kansainväliset 
 Ref. 

artik. 
Muu 
artik. 

Mono-
grafia 

Yliop. 
sarja 

Ref. 
artik. 

Muu 
artik. 

Mono-
grafia 

Työ-
vuo-
den 
pituus

Eläinlääketiede 5 4 0 0 54 5,5 4 3,2 
Farmasia 5 4,5 90 5 36 6 22,5 0,9 
Hammaslääketiede 8 3 17 5 45 5 17,5 5,1 
Humanistinen 6 4 52 4 12 6 100 1,1 
Kasvatustiede 6,5 3,5 28 6 16 5 27,5 0,8 
Kauppatiede 9 4 24 10 26 8 30 1,1 
Luonnontiede 5,5 2 12 3 25 4 31 1,2 
Lääketiede 4 2 4 5 50 4 7 5,4 
Maatalous- ja metsät. 20 10 25 8 30 15 30 1,0 
Musiikki 26 3,5 30 14,5 24 5 76 1,9 
Oikeustiede 6 4 52 5 8 4 110 1,1 
Psykologia 12 4,5 4 9 25 12 41 1,4 
Taideteollinen 10 7 20 5,5 15 8 120 0,3 
Teatteri ja tanssi 6 1 0 0 4 0 0 0,1 
Tekniikka 5,5 4 24 6 15 8 50 0,4 
Teologia 6,5 4,5 102 11 10 10 160 1,6 
Terveystiede 4 1,5 12 12 20 2 7 1,5 
Yhteiskuntatiede 7 4 49 12 20 10 100 0,9 

 
Kyselystä johdetut työmäärät lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketie-
teen aloilla ovat suuria. Vaikka määrittelisimme kertoimet vastausten alarajojen 
mediaanin mukaan, on työvuoden laskennallinen pituus näillä aloilla selvästi yli 
vuoden. Kyselyyn annettujen kommenttien perusteella lääketieteessä vain kan-
sainvälisillä vertaisarvioiduilla julkaisuilla on merkitystä. Niiden osuus aikabud-
jetista tulee siten olla hyvin lähellä yhtä. Näille kolmelle lääketieteelliselle alalle 
raportoimme kertoimet, joissa olemme alentaneet kansainvälisen vertaisarvioidun 
artikkelin työmäärään siten, että sen työaikaosuus asettuu likimain yhdeksi, mutta 
muut kertoimet saavat määräytyä KOTA-havaintojen perusteella.  

Tekniikan koulutusalalla ongelma on käänteinen; normaalit viikkomäärät nostet-
tuna ylimmälle kyselyn perusteella annetulle tasolle eivät tuota täyttä työvuotta. 
Saatujen kommenttien perusteella ilmeinen syy on vertaisarvioitujen konferenssi-
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julkaisujen jääminen analyysin ulkopuolelle, vaikka ne muodostavat tärkeän osan 
tekniikan alan julkaisutoiminnasta. Vastaava ongelma kohdattiin taideteollisella 
alalla ja terveystieteessä. Tekniikan ja taideteollisen alalle malli onkin estimoitu 
käyttäen normaalin työmäärän mediaaneja ensimmäisestä kysymyksestä ja salli-
malla positiivinen vakiotermi. Terveystieteen vakiotermi, samoin kuin pieni va-
kiotermi lääketieteessä, on laskettu vastaajavälin regressioista. 

Taulukko 4. Työaikakertoimet 
 
  Kotimaiset Kansainväliset 

 
Va-
kio

Ref. 
artik.

Muu 
artik.

Mono-
grafia

Yliop.
sarja

Ref. 
artik.

Muu 
artik.

Mono-
grafia

Laskentamalli* 

Eläinlääketiet. 0,13 0,10 0,31 0,02 Regressio RR 
Farmasia 0,10 1,73 0,69 0,12 Kysely 
Hammaslääket. 0,07 0,48 0,15 0,14 Regressio M 
Humanistinen 0,12 0,08 1,00 0,23 0,12 1,92Kysely 
Kasvatustiet. 0,08 0,12 0,44 0,15 0,38 0,15 0,48Regressio M 
Kauppatiet. 0,17 0,08 0,46 0,19 0,50 0,15 Kysely 
Luonnontiet. 0,19 0,09 0,57 0,02 Regressio RR 
Lääketiet. 0,03 0,03 0,17 Regressio RR 
Maatalous- ja 
metsät. 0,38 0,19 0,48 0,58 0,29

Kysely 

Oikeustiet. 0,12 0,08 1,00 0,15 0,08 2,12Kysely 
Psykologia 0,30 0,15 0,36 Regressio RR 
Taideteollinen 0,64 0,19 0,13 1,00 0,58 0,23 Kysely** 
Tekniikka 0,62 0,08 0,46 0,29 0,15 Kysely** 
Teologia 0,30 0,04 0,77 0,08 0,02 2,88Regressio RR 
Terveystiet. 0,16 0,13 0,35 0,15 0,15 Regressio RR 
Yhteiskuntat. 0,13 0,08 0,94 0,23 0,38 0,19 1,92Kysely 
*Kysely = johdettu suoraan vastauksista ensimmäiseen kysymykseen, Regressio RR = regres-
siomalli vastaajaväleillä (RR), Regressio M = regressiomalli rajojen mediaaneilla 
**Vakiotermi laskettu regressiolla 
 

Työaikakertoimienlaskelmat ovat koulutusaloittain toisistaan riippumattomia. 
Kertoimet on kuitenkin skaalattu siten, että alan keskimääräinen tutkija käyttää 
tutkimustyövuotensa kokonaan näihin julkaisuihin liittyvään tutkimukseen ja 
julkaisuun. Taulukon 4 perusteella kansainvälisten vertaisarvioitujen artikkelei-
den vaatima työmäärä vaihtelee välillä 0,15–0,69, eli noin kahden ja yhdeksän 
kuukauden välillä. Julkaisujen vaativuudessa on suuria eroja alojen välillä. Mer-
kille pantavaa taulukossa 4 on, että maatalous- ja metsätieteessä on useita eri jul-
kaisukanavia, joihin jokaiseen panostetaan voimakkaasti. Myös psykologiassa 
kotimaisen ja kansainvälisen vertaisarvioidun artikkelin vaativuudessa näyttäisi 
olevan vain pieni ero. Selvästi keskimääristä vaativampia kansainväliset artikke-
lit ovat farmasian, kauppatieteiden, maatalous- ja metsätieteen ja luonnontietei-
den aloilla. Maatalous- ja metsätieteessä, psykologiassa ja teologiassa kotimaiset 
vertaisarvioidut julkaisut ovat vaativampia kuin muilla aloilla.  
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Erityisesti hammaslääketieteen ja lääketieteen kertoimet vertaisarvioiduista kan-
sainvälisistä artikkeleista jäävät pieniksi kyselyssä saatuihin arvioihin nähden. Ne 
on kuitenkin laskettu siten, että vaativuus ja julkaisujen lukumäärä ovat konsis-
tensseja KOTA havaintojen kanssa. Selvityksen (Miettinen & Selovuori 2007) 
mukaan KOTA julkaisumäärät näillä aloilla ovat lähes yksi yhteen NCR tieto-
kannan julkaisumäärien kanssa. Jos kyselyn vastauksissa annetut arviot ovat edes 
suuntaa-antavia, havaintoa ylipitkistä työvuosista (taulukko 3) on vaikea selittää 
muuten kuin sillä, että näillä aloilla raportoidaan KOTA-tietokantaan julkaisut 
myös tutkijoiden sivuvirkojen perusteella. Tämä työpanos ei kirjaudu yliopiston 
tutkimustyövuosiin.      

Taulukkoon 5 on muunnettu työaikakertoimet vaativuuskertoimiksi. Koska ker-
toimet on skaalattu oman alan vertaisarvioituun kansainväliseen artikkeliin, tau-
lukosta 5 ei voi enää päätellä koulutusalojen välisiä eroja.  

Taulukko 5. Vaativuuskertoimet, eli työaikakertoimet skaalattuna oman alan 
kansainväliseen vertaisarvioituun artikkelijulkaisuun 

 
 Kotimaiset Kansainväliset 
 Ref. 

artik. 
Muu 
artik. 

Mono-
grafia 

Yliop. 
sarja 

Ref. 
artik. 

Muu 
artik. 

Mono-
grafia 

Eläinlääketiet. 0,4 0,3   1 0,1  
Farmasia 0,1  2,5  1 0,2  
Hammaslääketiet. 0,4  3,2  1 1,0  
Humanistinen 0,5 0,3 4,3  1 0,5 8,3 
Kasvatustiet. 0,2 0,3 1,1 0,4 1 0,4 1,3 
Kauppatiet. 0,3 0,2 0,9 0,4 1 0,3  
Luonnontiet. 0,3 0,1   1 0,03  
Lääketiet.  0,2   1   
Maatalous- ja metsät. 0,7 0,3 0,8  1 0,5  
Oikeustiet. 0,8 0,5 6,5  1 0,5 13,8 
Psykologia 0,8  0,4  1   
Taideteollinen 0,3 0,2 1,7  1 0,4  
Tekniikka  0,3 1,6  1 0,5  
Teologia 3,9 0,5 10,0  1 0,3 37,5 
Terveystiet. 0,9  2,3  1 1,0  
Yhteiskuntatiet. 0,4 0,2 2,5 0,6 1 0,5 5,0 
Huom: Vaativuuskertoimet eivät ole vertailukelpoisia koulutusalojen välillä 
 
Vaativuuskerroin kertoo kunkin julkaisun vaatiman työmäärän suhteessa oman 
alan vertaisarvioituun kansainväliseen julkaisuun. Esimerkiksi maatalous- ja 
metsätieteessä kotimaisen vertaisarvioidun artikkelin työmäärä on 70 prosenttia 
vastaavasta saman alan kansainvälisestä julkaisusta. Koulutusaloittaiset vaihtelut 
eri julkaisutyyppien suhteellisessa vaativuudessa ovat suuria. Pääpiirteissään voi-
daan kuitenkin todeta, että kotimainen vertaisarvioitu artikkeli vaatii pienemmän 
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työpanoksen kuin kansainvälinen, lukuun ottamatta teologiaa. Ilman vertaisarvi-
ointia julkaistujen artikkeleiden vaativuus jää pääsääntöisesti alle puoleen vas-
taavista vertaisarvioiduista. Monografiat ovat erityisen vaativia oikeustieteen ja 
teologian aloilla. 

Taulukkojen 4 ja 5 kertoimet kertovat yksittäisten julkaisujen vaatimasta työajas-
ta. Yksittäiset kertoimet voivat olla suuriakin, erityisesti monografioissa, mutta 
kertoimien merkitys riippuu ennen kaikkea julkaisumuodon yleisyydestä alalla. 
Kuviossa 6 on laskettu julkaisuaktiviteetin mallilla tutkimukseen käytetyn työ-
ajan jakauma julkaisutyypeittäin.  

Kuvio 6.  Julkaisuaktiviteetin mallilla lasketut arviot tutkijoiden työajan 
jakaumasta 

  
Erot työajan jakautumisessa ovat suuria. Humanistisella alalla työaika jakautuu 
lähes tasan kaikkien muiden paitsi yliopistosarjojen julkaisujen välillä. Myös 
kasvatus-, oikeus- ja yhteiskuntatieteiden aloilla tutkimusaikaa käytetään suhteel-
lisen tasaisesti kaikkien julkaisutyyppien tuottamiseen. Kaikilla kolmella lääke-
tieteellisellä alalla sekä farmasiassa ja luonnontieteissä vain kansainväliset 
referoidut artikkelit ovat tärkeitä tutkimusajankäytön kannalta. Lääketieteellisten 
alojen osalta tulos on tosin lähes kokonaan ennalta asetettu mallin rajauksia teh-
täessä. Myös psykologian alalla kansainväliset vertaisarvioidut artikkelit ovat 
merkittävimpiä, mutta niiden rinnalla myös kotimaisilla vertaisarvioiduilla artik-
keleilla on tärkeä asema tutkijan aikabudjetissa. Sekä kansainväliset että kotimai-
set monografiat tulee huomioida erityisesti humanistisella, oikeus- ja yhteis-
kuntatieteiden ja teologian aloilla. 
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4.4 Indeksilaskelma 

Julkaisuaktiviteetin malli on hyödyllinen kuvatessaan eri julkaisutyyppien vaati-
vuutta koulutusalan sisällä. Tässä tutkimuksessa työaika- ja vaativuuskertoimet 
ovat kuitenkin vain sivutuote, sillä malli on kehitetty pääasiassa julkaisumäärän 
indeksin laskemiseksi. Se on mallin parametreilla painotettu julkaisujen määrä. 

Laskemme julkaisumäärien indeksin mallin sovitteesta 

 
7

, ,
,

1

ˆˆ ,  kaikille 1, ,16, 1, , .f t f f t f
n i n i

i

y b x f n N
=

= = =∑ K K  (9) 

Luvun 5 tuottavuuslaskelmissa käytämme tätä sovitetta tutkimustuotoksen indi-
kaattorina. Emme ota huomioon mahdollista vakiotermiä, sillä tavoite on kuvata 
vain julkaisumäärien vaihtelua. Mallin estimoinnissa käytetty julkaisuviive ote-
taan huomioon tuottavuuslaskelmissa vertaamalla julkaisumääräindeksiä edelli-
sen vuoden tutkimustoiminnan kustannuksiin.  

Indeksin kahden vuoden liukuvat keskiarvot vuosilta 1998–2007 ja variaatioker-
toimet on koottu taulukkoon 6. Vuoden 2007 arvo on laskettu pelkästään kysei-
sen vuoden julkaisujen perusteella. Variaatiokerroin on keskiarvolla skaalattu 
keskihajonta, eli se kertoo kuinka paljon tyypillinen havainto suhteellisesti poik-
keaa keskiarvosta. Mitattu vaihtelu on suurta. Se ei ole sellaisenaan yllättävää, 
sillä tutkimusten määrä vaihtelee tutkijoiden määrän tai muiden käytettävissä 
olevien resurssien vuoksi. Lisäksi tutkimusaktiviteetti on lisääntynyt yliopistoissa 
merkittävästi tarkasteluajanjaksona, kasvua on ollut yhteensä 40 prosenttia yh-
deksässä vuodessa (kts. kuvio 7, sivu 38). Taulukosta 6 kuitenkin nähdään muu-
tamia potentiaalisia ongelmakohtia; erityisesti psykologiassa ja kauppatieteiden 
pienissä yksiköissä variaatio on suurta. Lapin yliopistossa variaatiokertoimet ovat 
poikkeuksellisen suuria oikeustieteitä lukuun ottamatta myös muilla aloilla. Toi-
saalta esimerkiksi Tampereen luonnontieteellisen alan suuri vaihtelu on täysin 
KOTA:ssa raportoidun tutkimustyövuosien vaihtelun mukaista. 
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Taulukko 6. Kahden vuoden liukuvat keskiarvot vuosilta 1998–2007 
julkaisumäärän indeksille, variaatiokertoimet suluissa 
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Taulukko 6. Kahden vuoden liukuvat keskiarvot vuosilta 1998–2007 julkaisu-
määrän indeksille, variaatiokertoimet suluissa. 
Jatkoa edelliseltä sivulta 

 

HY 
18

0,
9 

(0
,0

6)
 

42
,0

6 
(0

,1
6)

 
34

,2
3 

(0
,1

9)
 

    
34

,7
8 

(0
,1

8)
 

0,
8 

(0
,2

3)
 

17
3 

(0
,2

5)
 

JoY

45
,8

 
(0

,1
) 

  
3,

52
 

(0
,4

3)
 

    
5,

75
 

(0
,4

4)
 

  
36

,5
 

(0
,2

6)
 

JY     
25

,8
 

(0
,1

2)
 

      
8,

88
 

(0
,2

5)
 

32
,6

 
(0

,1
6)

 

KY             
13

,8
 

(0
,1

5)
 

20
,8

 
(0

,3
8)

 

LTY         
71

,3
 

(0
,2

4)
 

       

LY   
12

 
(0

,1
9)

 
  

4,
81

 
(0

,4
3)

 
      

24
,6

 
(0

,5
1)

 

OY         
79

,6
 

(0
,2

1)
 

  
4,

06
 

(0
,1

4)
 

   
TaiK       

11
,6

 
(0

,3
3)

 
         

TaY     
9,

19
 

(0
,3

9)
 

      
20

,6
 

(0
,1

4)
 

11
8 

(0
,0

5)
 

TKK         
45

1 
(0

,0
8)

 
       

TTY         
22

1,
9 

(0
,2

) 
       

TY   
13

,7
 

(0
,1

3)
 

11
,8

 
(0

,1
7)

 
  

12
,8

 
(0

,5
4)

 
  

6,
45

 
(0

,1
3)

 
52

,9
 

(0
,1

7)
 

VY         
7,

68
 

(0
,4

5)
 

    
10

,4
 

(0
,1

5)
 

ÅA     
7,

68
 

(0
,2

9)
 

  
59

,5
 

(0
,2

2)
 

12
,7

 
(0

,2
3)

 
1,

74
 

(0
,2

9)
 

38
,8

 
(0

,1
5)

 

 
M

aa
ta

lo
us

-m
et

sä
t. 

 
O

ik
eu

st
. 

 
Ps

yk
ol

og
ia

 
 

Ta
id

et
eo

lli
ne

n 
 

Te
kn

ill
is

t. 
 

Te
ol

og
in

en
 

 
Te

rv
ey

st
. 

 
Y

ht
ei

sk
un

ta
t. 

  

 

 



38 Tuottavuuserot ja tuottavuuden muutokset 

 

5 Tuottavuuserot ja tuottavuuden muutokset 

Tuottavuuslaskelmia varten tarvitaan tutkintojen ja julkaisujen määrät sekä niihin 
liittyvät kustannukset. Kun kustannukset deflatoidaan yliopistojen julkisten me-
nojen hintaindeksillä, ne kuvaavat panoskäytön määrien muutosta. Käytämme 
havaintoja vuodesta 1998 vuoteen 2007. Laskelmissa ei ole mukana Åbo Aka-
demin farmasian ja oikeustieteen, Turun yliopiston hammaslääketieteen ja Hel-
singin yliopiston terveystieteen yksikköjä. Tekniikan alalla Vaasan yliopiston 
koulutus on mukana vuodesta 2004 ja Turun yliopiston koulutus vuodesta 2005 
lähtien.  

Kuvio 7. Tuotosindikaattoreiden ja reaalisten kokonaiskustannusten 
kehitys yliopistosektorilla, vuosi 2003=1 
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Kuviosta 7 saa karkean kuvan siitä, miten tuottavuus on kehittynyt yliopistoissa 
ja siitä mikä mitattavaan kehitykseen vaikuttaa. Luvut on skaalattu vuoteen 2003, 
jota aikaisemmilta vuosilta ei opintopistetietoja ole kerätty. Molempien tutkin-
toindikaattoreiden ja julkaisutoiminnan kehitys on ollut tasaisen kasvavaa,  
erityisesti tohtoreiden määrä on kasvanut. Reaaliset kokonaiskustannukset, eli 
panoskäytön määrät, ovat kehittyneet paljon näitä mittareita maltillisemmin. Kun 
tuottavuuden muutosta mitataan näillä muuttujilla, yliopistosektorin tuottavuus 
on ollut selkeässä kasvussa. Selvitettäviä ongelmia ovat kasvun määrä ja sen ja-
kautuminen eri koulutusalojen ja yliopistojen kesken. Jos perustutkintokoulutuk-
sen tuotosindikaattoriksi valitaan opintopisteiden määrä, riippuu lopputulos myös 
koko yliopistosektorin tasolla siitä, minkälainen paino laskelmissa annetaan opin-
topisteille verrattuna jatkotutkintokoulutukseen ja julkaisutoimintaan.   
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Tarkastelemme tuottavuuseroja kahdella eri mallilla. Ensimmäinen malli laskee 
koulutusalayksikköjen tuotoksiksi maisterien ja tohtorien lukumäärät ja julkai-
sumäärän indeksin. Koska panoksena käytettäviä käyttömenoja ei voida kohden-
taa tiettynä vuonna valmistuneisiin opiskelijoihin, laskelmia voidaan tehdä vain 
pitkällä ajanjaksolla, tässä käytämme neljää vuotta, 2004–2007. Laskentatapa 
noudattaa aikaisemmissa vertailukelpoisissa tutkimuksissa käytettyä. 

Keskeinen tavoite tässä tutkimuksessa on tuottavuuslaskelmien aikajänteen ly-
hentäminen toiminnan suunnittelua paremmin palvelevaksi. Toinen malli käyttää 
tuotoksena maisterin määrien sijaan yksikköjen myöntämiä opintopistemääriä. 
Nämä kohdistuvat melko tarkasti vuositason opetuksen kustannuksiin. Myös jul-
kaisumäärät kohdistuvat pääasiassa lyhyen aikavälin kustannuksiin, mutta julkai-
suviiveen vuoksi vertaamme julkaisumääriä aina edellisen vuoden tutkimus-
menoihin. Koska jatkokoulutuksen osalta meidän on toisessakin mallissa käytet-
tävä tutkintojen määriä tuotoksena, käytämme toisessa mallissa kahden vuoden 
aikaikkunaa.  

5.1 Tuottavuuserot  

Yleisin tapa raportoida tuottavuuseroja on muodostaa tarkasteltavista yksiköistä 
tuloslista tuottavuuslukujen (Neittaanmäki ym. 2007, Kivinen & Hedman 2004) 
tai jonkin niiden muunnoksen perusteella (Kivinen ym. 2008). Liitteessä 2 on 
raportoitu koulutusalayksikköjen tuottavuuserot molempien mallien mukaisesti. 
Niistä voi muodostaa aggregoimalla erilaisia yliopistojen tai koulutusalojen väli-
siä tuloslistoja.  

Perustutkintokoulutuksen määrän mittaaminen tutkintojen määrällä tai vaihtoeh-
toisesti opintopisteillä tuottaa erilaiset tulokset. Vaikutus tuottavuuseroihin on 
hyvin voimakas. Tehokkuus nousee yksiköillä, jotka tuottavat koulutusalallaan 
suhteellisesti enemmän opintosuorituksia kuin perustutkintoja, eli annetun sivu-
aineopetuksen määrä on suurempi. Esimerkiksi HKKK:n osuus alan tutkinnoista 
on ollut viime vuosina pari prosenttiyksikköä pienempi kuin opintopisteistä, jo-
ten sen tutkinnot näyttäisivät olevan jonkin verran laajempia. Liitteen 2 taulukot 
eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia kauppatieteen alalla, koska tarkastel-
tavia yksikköjä on opintopistetaulukossa aineiston saatavuudesta johtuen yksi 
vähemmän.  

5.1.1 Tehokkuuslukujen tulkintaesimerkki 

Yksikön tehokkuusluvun perusteella tehdyt järjestykset sisältävät sellaisenaan 
väin vähän informaatiota. Niiden käyttöarvo on hyvin kyseenalainen ilman, että 
tehokkuusluvun rinnalla tarkastellaan käytettyjä muuttujia ja niiden painotuksia. 
Toteutunutta tilannetta tarkasteltaessa (eli tuloslistaa luettaessa) on hyödyllisintä 
asettaa kysymys laskelmien herkkyydestä. Tuottavuuserot tulisi myös suhteuttaa 
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muihin tuotosten arviointeihin, erityisesti Research Assessment Exercise tyyppi-
siin, joita ei voi sellaisenaan sisällyttää tuottavuuslukuihin. Eteenpäin tarkastelta-
essa, esimerkiksi tulossopimuksia tehtäessä, tärkeimpiä ovat usein toiminnalliset 
tavoitteet kuten tuotosten määrät tai laadulliset arviot niistä. Kokonaistehokkuu-
den käsite on käytännöllinen apuväline näitä tavoitteita vertailtaessa, sillä se sallii 
tavoitteiden välisen substituution.  

Käsittelemme esimerkkinä HKKK:n tehokkuuslaskelmaa. Emme ota kantaa sii-
hen, kuinka riittävä laskettu HKKK:n tehokkuus on. Se voi olla hyvä tai huono 
ottaen huomioon laskelman ulkopuolelle välttämättä jäävät laadulliset arviot. 
Tämänlaisen kokonaisarvion tekeminen ei kuulu tämän tutkimuksen tavoitteisiin.  

Laskentaprosessi ja siihen liittyviä tunnuslukuja on kuvattu taulukossa 7. Saman-
sisältöinen laskentataulukko on noudettavissa osoitteesta 
http://extranet.vatt.fi/highereducation, sen avulla voi laatia vastaavia laskelmia 
mille tahansa muulle yksikölle.  

Taulukko 7. Tehokkuusluvun laskentaan vaikuttavat tekijät, taulukkolaskenta-
esimerkkinä HKKK 

 
 A B C D E F G H 

1 Data Maisterit Tohtorit Tutkimus K_maisterit K_Tohtorit K_Tutkimus Kok_Kust 
2 HKKK 1467 88 284 55965 20927 27700 104592
3 Kauppatieteellinen 6726 336 1631 214322 85498 147038 446858
4 OI  (tehokkuus) 91,6 % Laskettu: 1.7.2008 14:44:31 Kustannusvertailu   
5 Hinnat        HKKK:n Jyväskyläindeksi 90,6 
6 

HKKK, toteutunut 38,1 237,8 97,7  
Kauppatieteellinen HKKK:n hinnoilla 111 
% 

7 Kauppatieteellinen 31,9 254,5 90,2   
8 Optimoitu 33,9 270,7 78,5  Rajoitteet    
9 Hintasuhteet Ma/To Ma/Tu To/Tu  Ma/To Alaraja 6,16
10 HKKK, toteutunut 0,160 0,391 2,435  Ma/To Yläraja 7,53
11 Kauppatieteellinen 0,125 0,353 2,822  Ma/Tu Alaraja 11,20
12 Optimoitu 0,125 0,432 3,450  Ma/Tu Yläraja 0,00
13 Yläräja 1,22 1,22 1,22  To/Tu Alaraja 89,47
14 Alaraja 0,82 0,82 0,82  To/Tu Yläraja 0,00
15         Budjettirajoite 446858

 

Tuotosten arvot tehokkuusluvuissa 

Optimiyksikköindeksiin vaikuttaa kolme tekijää: tuotosten määrät, tuotoksille 
laskettavat hinnat (arvot) ja näiden hintasuhteiden sallittu vaihtelu. Tuotosten 
määriä vaihtelemalla on helppo laskea miten erilaiset toiminnan painotukset nä-
kyvät tehokkuusmuutoksina. Tarkastellaan kuitenkin ensin sitä, miten tuotosten 
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painoina käytettävät hinnat määräytyvät tehokkuusindeksissä. Tämä on olennais-
ta kun tarkastellaan tulosten herkkyyttä indeksin laskukaavassa tehdyille oletuk-
sille.     

HKKK tuottaa mittarin mukaan vähemmän tuotoksia kustannuksiinsa nähden 
kuin alalla keskimäärin. Optimiyksikköindeksillä laskettu tehokkuus on 91,6 pro-
senttia (B4). Jyväskyläindeksi, joka ei salli tuotosten hintojen vaihtelua, on 90,6 
prosenttia (F5). Jos kaikki kauppatieteen yksiköt olisivat käyttäneet suhteessa 
saman verran rahaa tutkintoihin ja tutkimukseen kuin HKKK, koulutusalalla olisi 
tarvittu 11 prosenttia (F6) enemmän rahaa kuin käytettiin vuosina 2004–2007.  

Jyväskyläindeksi (F5) lasketaan yksikön omilla ja koko alan tuotoksilla ja kus-
tannuksilla, nämä tiedot löytyvät taulukon 7 riveiltä 2 ja 3. Näistä tiedoista laske-
tut HKKK:n toteutuneet hinnat eri tuotoksille ovat soluissa B6:D6. Koko 
kauppatieteellisen alan vastaavat hinnat ovat soluissa B7:D7. HKKK:n ja kaup-
patieteellisen alan vastaavat tuotosten hintasuhteet ovat soluissa B10:D11. 
HKKK:n perustutkinnot ovat kalliita suhteessa jatkotutkintojen ja tutkimuksen 
hintoihin (solut B10:B11, C10:C11). Sen jatkokoulutus on puolestaan suhteelli-
sesti halvempaa (solut B10:B11, D10:D11).  

Optimiyksikköindeksi on muutoin sama kuin Jyväskyläindeksi, mutta sallii tuo-
tosten hintojen sopeuttamisen ennalta määrätyissä rajoissa. Rajat annetaan hin-
tasuhteiden suurimpina mahdollisina muutoksina. Soluissa (B13:D14) annetaan 
suhdeluvut, jotka kertovat kuinka paljon laskelmassa voidaan poiketa kauppatie-
teellisen alan keskimääräisistä hintasuhteista (solut B11:D11), esimerkkilaskel-
massa tämä on [-18%, +22%]6. Kun tehokkuusluku optimoidaan näillä 
rajoitteilla, nousee tehokkuus Jyväskyläindeksin (F5) tasosta yhden prosenttiyk-
sikön 91,6 prosenttiin (B4). Optimiyksikköindeksissä on sekä maisterin että toh-
torin hintaa nostettu kauppatieteellisen keskimääräisestä 6,4 prosenttia 
(hintasuhde B11–>B12 pysyy samana), mutta julkaisuyksikön hintaa on laskettu 
13 prosenttia (D7–>D8).  

Indeksikaavassa rajoitetaan hintasuhteiden vaihtelua. Tähän liittyvien rajoite-
epäyhtälöiden arvot ovat soluissa H9:H14. Jos solun arvo on nolla, niin kyseinen 
rajoite vaikuttaa välittömästi lasketun indeksin arvoon. Taulukosta 7 nähdään, 
että molempien tutkintojen hinnat suhteessa tutkimukseen ovat ylärajoillaan 
(H12 ja H14). Jos HKKK:n tuottavuusarviota halutaan kasvattaa, se voidaan teh-
dä nostamalla näille hintasuhteille asetettuja ylärajoja (soluissa B13 ja C13).  

                                              
 
6 Laskelmissa on lähdetty liikkeelle 10 % poikkeamasta ylös tai alaspäin perushintojen tasoista. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kahden tuotoksen hintasuhde voi välittömästi kasvaa 22 % tai laskea 18 % perushinto-
jen osoittamista. Ratkaisussa lopullinen hintataso voi kuitenkin poiketa enemmänkin kuin 10 %. 
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Kun tarkastellaan HKKK:n toteutuneita yksikköhintoja (solut B6 ja D6) ja verra-
taan niitä optimoituihin hintoihin (solut B8:D8), laskelmasta voi vetää seuraavia 
johtopäätöksiä:  

• Koska HKKK:n toteutunut julkaisuyksikön hinta (97,7 te) on korkeampi 
kuin alalla yleensä (90,2 te) ja HKKK:n optimoitu hinta, (78,5 te) on näitä 
molempia alempi, yksikkö voisi nostaa tuottavuuttaan tehostamalla julkai-
sutoimintaa  

• Tuottavuusnäkökulmasta erotus optimoidun ja havaitun maisterin hinnan 
välillä (38,1 - 33,9 = 4,2 te) tulkitaan tehottomuudeksi, eli maisterin hintaa 
tulisi pyrkiä laskemaan.  

• Jatkokoulutuksessa tohtorin laskennallinen hinta HKKK:ssa on ollut al-
hainen sen resursseja voisi jopa lisätä, jos perustutkintokoulutus ja tutki-
mus tehostuvat.  

• Tuottavuutta voisi kasvattaa laskennallisesti sallimalla perustutkintokoulu-
tuksen hinnan nousta optimoidulta tasoltaan 33,9 te per maisteri. HKKK:n 
toteutunut hintataso on jo tätä korkeampi, optimiyksikköindeksi sallii tä-
mänlaiset poikkeamat koulutusalan keskimääräisistä kustannuksista, mutta 
vain arvioijan hintasuhteilla asettamaan rajaan asti.  

Esimerkissä optimiyksikköindeksi laskee HKKK:n tuotoksille sellaiset hinnat, 
joilla sen tuotosten yhteenlaskettu arvo on suurin mahdollinen. Vaikka indeksillä 
lasketut hinnat (B8:D8) eivät aina vaikuta realistisilta tavoitteilta yksiköille, on 
niitä arvioitaessa syytä muistaa, että laskelma on äärimmäisen varovainen. Kaik-
ki muut valinnat tuotosten hinnoiksi joko jättäisivät HKKK:n tehokkuuden vielä 
laskettua pienemmäksi (esimerkiksi Jyväskyläindeksi), tai valituilla hinnoilla 
koulutusalan käytössä olleet varat eivät riittäisi toteutuneiden tuotosmäärien tuot-
tamiseen. 

Esimerkistä on selvää, että optimiyksikköindeksi, samoin kuin Jyväskyläindeksi 
sitoo tehokkuuslaskelmassa tuotosten arvon niiden tuotantokustannuksiin, sillä 
erotuksella että optimiyksikköindeksi sallii niistä pienet poikkeamat. Tuotanto-
kustannusten käyttöä voi perustellusti kritisoida yliopiston tuotosten arvon mitta-
na mutta toisaalta, tiedossamme ei ole mitään toista arvoperustaa, jolla opetusta 
ja tutkimusta voidaan tarkastella rinnakkain tuottavuuslaskelmissa. Hinnat ovat 
perusteltuja ainakin silloin, kun tarkastellaan toiminnan taloudellista kestävyyttä. 
Jatkossa kun tarkastelemme tuottavuuden ajallisia muutoksia luvussa 5.2, arvo-
perustan valinnalla on pienempi merkitys, kunhan siinä ei tapahdu muutoksia 
tarkasteluperiodien välillä.  
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Toiminnan painotusten vaikutus tehokkuuteen  

Tärkeintä tehokkuuslaskelmissa ei ole itse tehokkuuden taso, vaan sen selvittä-
minen, miten toiminnan erilaiset tavoitteet toteutuessaan muuttaisivat tehokkuut-
ta. Tuotavuuden kasvattamiseksi on olemassa kaksi mahdollisuutta, joko kontrol-
loida kustannuksia tai tuotoksia. Järkevä toimintalinja voi olla yhdistelmä näistä 
mutta käsitellään niitä tässä erikseen.  

Jos taulukossa 7 HKKK haluaa nostaa tuottavuuttaan kontrolloimalla kustannuk-
sia, sen kannattaisi näiden laskelmien perusteella keskittyä perustutkintokoulu-
tuksen ja tutkimuksen kustannuksien hallintaan. Erityisesti perustutkinto-
koulutuksen hinta on korkea verrattuna alan keskiarvoihin. Optimoidut hinnat 
poikkeavat merkittävästi HKKK:n toteutuneista ja niiden toteutuminen merkitsisi 
välitöntä 8,4 prosentin säästöä kokonaiskustannuksissa. 

Kustannusten kontrollointi voi olla vaikeaa yliopistojen kaltaisissa yksiköissä, 
joissa valtaosa määrärahoista on sopimuksenvaraisia. Luonnollisempi tapa lähes-
tyä tuottavuuden parantamista on vaikuttaa tuotantomääriin, joko nostamalla niitä 
absoluuttisesti tai muuttamalla tuotosmäärien välisiä suhteita (toiminnan paino-
tuksia). Näiden vaikutusta on helpointa simuloida numeerisesti7. Esimerkiksi 
nostamalla kutakin tuotosta vuorotellen 10 prosenttia, pitäen resurssit entisellään, 
tehokkuus nousisi maistereiden lisäyksellä 3,6 prosenttiyksikköä, vastaavasti toh-
toreilla 1,6 ja tutkimuksella 1,7 prosenttiyksikköä8. Yleinen 10 prosenttia tuotos-
ten lisäys nostaisi HKKK:n tehokkuuden 98,6 prosenttiin. Muutos kokonais-
tehokkuudessa on tuotosten lisäystä pienempi, sillä tuotosten lisäykset laskevat 
yksikköhintoja koko koulutusalalla.  

Tutkimuksen tavoitteet voidaan purkaa julkaisuindeksissä käytettyjen työaikaker-
toimien avulla edelleen julkaisumääriksi. Esimerkiksi 10 prosentin lisäys tarkoit-
ta 28,4 julkaisuyksikköä. Kauppatieteellisen työaikakertoimet ovat taulukossa 4. 
Esimerkiksi kansainvälisten referoitujen artikkelien kerroin on 0,5. 28,4 julkaisu-
yksikön tavoite voitaisiin savuttaa asettamalla tavoitteesi 28,4/0,5 ≈ 57 uuden 
artikkelin julkaiseminen. Tämä tarkoittaisi noin 18 prosentin lisäystä vuosina 
2004–2007 toteutuneeseen. Realistisempaan on kuitenkin jakaa tavoite kaikille 
kauppatieteellisen alan tyypillisille julkaisuille, kuvion 5 mukaan ainakin koti-
maisille monografioille ja kansainvälisille ei-referoiduille artikkeleille, joiden 

                                              
 
7 Laskelmat on tehty taulukkoa 7 vastaavalla laskentataulukolla joka on noudettavissa osoitteesta 
https://extranet.vatt.fi/highereducation.   
8 Näissä laskelmissa otetaan huomioon muutoksen vaikutus koko koulutusalan tuotoksiin, mutta ei muu-
toksia muiden koulutusalayksikköjen tuotoksissa.  
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työaikakertoimet ovat 0,46 ja 0,15 vastaavasti. Se miten tavoitteet asetetaan, on 
luonnollisesti tärkeä strateginen linjaus yliopiston tutkimuspolitiikassa9.    

5.2 Tuottavuuden muutokset vuosina 2004–2007 

Tuottavuuserojen vertailu yksikköjen välillä on usein ongelmallista, sillä eroja 
voidaan perustella yksikköjen erilaisilla tavoitteilla tai toimintaympäristöillä, ku-
ten tutkintojen laajuudella tai annettavan sivuaineopetuksen laajuudella. Lisäksi 
useimpien laatutekijöiden, kuten julkaisujen tieteellisen tason, vaikutus jää te-
hokkuusvertailussa pääsääntöisesti huomioimatta. Tässä projektissa kehitetty jul-
kaisumääräindeksi sitoo laadun julkaisutyyppien vaativuuseroihin. 

Tuottavuuden muutosten ja tehokkuuden tulkinnoissa on syytä muistaa niiden 
keskeinen ero: tuottavuuden muutoksen laskennassa ei ole toivottavaa, että samat 
yksiköt saisivat aina parhaat arviot. Tuottavuuden toivotaan yleisesti kasvavan 
ajan myötä, mutta tuottavuuserot yksikköjen välillä eivät pienene, jos tuottavuu-
den voimakkaimmat kasvut keskittyvät jatkuvasti samoihin yksikköihin. 

Tuottavuuden muutoksen mittaaminen on laskennallisesti vaikeampaa, erityisesti 
kun tuotoksia tai panoksia on useita. Itse lopputulos, tuottavuuden muutos, on 
kuitenkin riippumaton ajassa vakiona pysyvistä tekijöistä. Näitä ovat ainakin ly-
hyellä ajalla sellaiset toimintaympäristöön liittyvät tekijät kuin yliopistojen kou-
lutusalarakenne, alueen työmarkkinat ja palkkataso. Myös opetuksen ja 
tutkimuksen tieteellinen taso pyritään yliopistoissa pitämään vähintään entisel-
lään. Tämän vuoksi yksikköjen tuottavuuden muutokset ovat usein vertailukel-
poisempia ja samalla aikaan tavoitteina mielekkäämpiä kuin tuottavuuserojen 
supistaminen. 

Esitämme tuottavuuden muutoksen laskelmat tutkintomittareilla neljän vuoden 
periodien 2000–2003 ja 2004–2007 välillä taulukossa 8. Tutkinto ja julkaisumää-
rillä mitaten yliopistojen tuottavuus on noussut neljän vuoden aikana 8,4 prosent-
tia, eli noin kahden prosentin vuosivauhtia. Hajonta on kuitenkin niin suurta, että 
80 yksikön joukosta 23 yksikössä tuottavuus on laskenut. Hammaslääketieteen, 
taideteollisen, tekniikan ja teologian aloilla kaikissa yksiköissä tuottavuus on 
noussut, tosin laskelmia ei ole voitu tehdä tekniikan Turun ja Vaasan yksiköille. 
Myös kasvatustieteellisen yksiköt ovat pitäneet pintansa hyvin tässä tarkastelus-
sa. Kauppatieteissä ja psykologiassa tuottavuuden muutoksen vaihtelu yksiköit-
täin on suurta. Moniyksikköisistä aloista suhteellisesti useimmiten tuottavuus 
laskee lääketieteessä.   

                                              
 
9 Jos tavoite päätettäisiin asettaa vain yhden julkaisutyypin mukaisesti, myös tuotavuuslaskelmat pitäisi 
tehdä vain yhdellä julkaisutyypillä. Muunnos on helppo tehdä laskentataulukossa muuttamalla työaikaker-
toimia. 
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Taulukko 8.  Tuottavuuden muutokset vuosilta 2000–2003 vuosiin 2004–2007. 
Tuotoksina perus- ja jatkotutkintomäärät sekä julkaisumäärän 
indeksi 

Koulutusala Yliopisto 
Tuottavuuden 
muutos Koulutusala Yliopisto

Tuottavuuden 
muutos 

Eläinlääket. HY 97,4 Maatalous-metsät. HY 104,1 
Farmasia HY 79,8 Maatalous-metsät. JoY 93,9 
Farmasia KY 117,6 Oikeust. HY 99,8 
Hammaslääket. HY 117,3 Oikeust. LY 73,6 
Hammaslääket. OY 150,9 Oikeust. TY 101,4 
Humanistinen HY 96,0 Psykologia HY 126,5 
Humanistinen JoY 100,5 Psykologia JoY 64,3 
Humanistinen JY 104,6 Psykologia JY 120,6 
Humanistinen OY 126,2 Psykologia TaY 106,3 
Humanistinen TaY 100,6 Psykologia TY 100,8 
Humanistinen TY 107,4 Psykologia ÅA 59,1 
Humanistinen VY 110,4 Taideteollinen LY 163,1 
Humanistinen ÅA 95,7 Taideteollinen TaiK 134,5 
Kasvatust. HY 98,2 Teknillist. LTY 107,6 
Kasvatust. JoY 118,6 Teknillist. OY 129,9 
Kasvatust. JY 100,2 Teknillist. TKK 116,0 
Kasvatust. LY 109,9 Teknillist. TTY 117,0 
Kasvatust. OY 111,8 Teknillist. ÅA 133,5 
Kasvatust. TaY 118,2 Teologinen HY 107,3 
Kasvatust. TY 106,8 Teologinen JoY 109,7 
Kasvatust. ÅA 105,2 Teologinen ÅA 103,9 
Kauppat. HKKK 111,2 Terveystieteet JY 118,9 
Kauppat. JY 157,7 Terveystieteet KY 100,7 
Kauppat. LTY 82,5 Terveystieteet OY 153,9 
Kauppat. OY 103,3 Terveystieteet TaY 67,2 
Kauppat. SHH 104,8 Terveystieteet TY 89,8 
Kauppat. TaY 112,7 Terveystieteet ÅA 104,1 
Kauppat. TuKKK 89,7 Yhteiskuntat. HY 113,5 
Kauppat. VY 103,7 Yhteiskuntat. JoY 107,7 
Kauppat. ÅA 170,0 Yhteiskuntat. JY 106,2 
Liikuntat. JY 88,3 Yhteiskuntat. KY 133,9 
Luonnont. HY 109,5 Yhteiskuntat. LY 110,6 
Luonnont. JoY 102,0 Yhteiskuntat. TaY 97,7 
Luonnont. JY 96,6 Yhteiskuntat. TY 96,3 
Luonnont. KY 119,5 Yhteiskuntat. VY 84,0 
Luonnont. OY 121,1 Yhteiskuntat. ÅA 107,9 
Luonnont. TaY 95,3 Painotettu ka.  108,4 
Luonnont. TY 102,9 Keskihajonta  19,8 
Luonnont. ÅA 120,3 Maksimi  170 
Lääket. HY 84,9 Minimi  59,1 
Lääket. KY 99,4 Laskenut  23 
Lääket. OY 121,4 Kasvanut  57 
Lääket. TaY 100,5    
Lääket. TY 94,8    
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Suurimmat havaitut tuottavuuden laskut löytyvät psykologian koulutusalalla, 
missä Joensuun luvut syntyvät erityisesti tohtoritutkintojen määrä puolittumisesta 
ja julkaisumäärän laskemisesta kolmanneksella. Åbo Akademi on puolestaan 
edennyt hieman tuotosmäärissä, mutta raportoidut kustannukset ovat kaksinker-
taistuneet. Suurimmat tuottavuudennousut löytyvät kauppatieteelliseltä alalta. 
Sekä Åbo Akademi että Jyväskylä ovat nostaneet yli 40 prosenttia perustutkinto-
jen määrää, ÅA on nostanut tohtorien määrän kaksinkertaiseksi ja julkaisumääriä 
60 prosenttia, Jyväskylässä julkaisumäärät ovat kaksinkertaistuneet. Nämä yhdis-
tettynä maltilliseen kustannuskehitykseen nostavat tuottavuutta reippaasti. Näitä 
lukuja on kuitenkin tulkittava maltillisesti, jos niitä halutaan käyttää päätöksente-
on tukena, syyt tuotosten ja kustannusten muutoksiin pitää selvittää.  

Koska opintosuorituksia tehdään vaihtelevasti yli koulutusalarajojen, tutkintojen 
käyttö perustutkintokoulutuksen tuotoksena ei tee oikeutta kaikille yksiköille. 
Opintopisteiden käyttö tuotoksena sopii siten paremmin yliopistojen sisäisten 
seurantajärjestelmien tarpeisiin. Teemme tuottavuuden muutosten laskelmat pe-
rustutkintokoulutuksen opintopisteillä, jatkotutkinnoilla ja julkaisumäärän indek-
sillä periodien 2004–2005 ja 2006–2007 välille siten, että tutkimuksen 
kustannukset lasketaan vuodella viivästettynä. Tulokset voivat olla hyvinkin eri-
laisia taulukossa 8 raportoituihin, sillä vertailukohta muutoksille on nyt sen jäl-
kimmäisen periodin alussa.  

Kuvio 8.  Tuottavuuden muutokset ja lähtötasot. Tuotoksina opintopisteet, 
tohtoritutkinnot sekä julkaisumäärän indeksi vuosilta 2004-2005 
ja 2006–2007 
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Opintosuoritusaineistossa on luvussa 3 kuvattuja epävarmuustekijöitä ja puuttei-
ta, joten tuloksia pitää tulkita varovasti. Kokonaiskuva koulutusalayksikköjen 
tuottavuudessa tapahtuneesta kehityksestä vuosina 2006–2007 on kuviossa 8. 
Vaaka-akselilla on lähtötasot eli edellisen periodin tehokkuudet ja pystyakselilla 
tuottavuuden muutokset. Vasemmalta oikealle laskeva pisteparvi osoittaa, että 
tuottavuuserot ovat pääsääntöisesti kaventuneet. Kokonaistuottavuuden painotet-
tu kasvu on ollut kahdessa vuodessa kaksi prosenttia. Kuvion sektoreilla I ja IV 
tuottavuus kasvanut, näitä yksiköitä on 37 eli hieman alle puolet. Näistä 21 oli 
alun perin keskimääristä tehottomampia (sektori IV). 31 yksikköä sijoittuu alu-
eelle II, jossa alun perin korkea tehokkuus on laskenut. Vain yhdeksässä yksikös-
sä alun perin alhaisempi tuottavuuden taso on edelleen taantunut.   

Yksikkökohtainen erittely tuottavuuden muutoksista mitattuna perustutkintokou-
lutuksen opintopisteillä, tohtoritutkinnoilla ja julkaisumäärän indeksillä on liit-
teessä 3. Alakohtaisesti tarkasteltuna kokonaistuottavuuden kasvu on ollut 
parasta maatalous- ja metsätieteessä, luonnontieteissä ja tekniikassa. Tämä huo-
limatta siitä, että niiden opintosuoritusten määrä on laskenut. Monen muun alan 
ohella nämä ovat pystyneet kompensoimaan laskeneita opintosuoritusmääriä jat-
kotutkintokoulutuksella ja julkaisutoiminnalla. Näillä aloilla myös reaaliset ko-
konaiskustannukset ovat hieman laskeneet nostaen tuottavuutta. Kehitys ei ole 
kuitenkaan jakautunut tasaisesti eri yksikköjen kesken. Vain maatalous- ja metsä-
tieteessä sen molemmat yksiköt ovat nostaneet tuottavuuttaan, muilla aloilla löy-
tyy aina yksiköitä joiden kehitys on ollut negatiivinen.   

Lyhyellä tarkasteluajanjaksolla yksikkökohtainen tarkastelu vie helposti harha-
teille, jos ei samalla selvitetä erityisesti kustannuskehityksen syitä. Tässä rapor-
tissa ei ole mahdollista arvioida dataa kriittisesti tällä tasolla, mutta 
laskentataulukollamme voi tarkastella jokaista havaintoa erikseen ja tehdä tuotta-
vuuden muutosten herkkyyslaskelmia. Ne eivät ole kuitenkaan niin yksiselitteisiä 
kuin tehokkuusvertailuissa, sillä tuottavuuden muutokset riippuvat paitsi tuotos-
ten lähtötasosta, myös kahden eri periodin hinnoista. Jos tarkastellaan jo kertaal-
leen esimerkkinä ollutta HKKK:a, se on parantanut tuottavuuttaan 8,1 prosenttia, 
vaikka sen myöntämät opintopisteet, samoin kuin julkaisumäärän indeksi ovat 
laskeneet. Jos opintopisteiden määrä olisi pysynyt edellisen kaksivuotisperiodin 
tasolla (noin seitsemän prosenttia korkeampi), kokonaistuottavuuden kasvu yltäi-
si 12 prosenttiin. 

Indeksilaskelmiin liittyy aina erilaisia oletuksia mitattavasta kohteesta ja ne il-
maistaan indeksikaavan ja sen parametrien valinnalla. Edellä esitetyt laskelmat 
on tehty taulukkolaskentaohjelmalla, joka havaintoaineistoineen on noudettavissa 
osoitteesta http://extranet.vatt.fi/highereducation. Taulukko on laaja, mutta tau-
lukkolaskennan perusteet hallitseva voi tehdä sen avulla vaihtoehtoisia laskelmia 
esimerkiksi muuttamalla hintasuhteiden ylä- ja alarajoja tai ryhmittelemällä ha-
vaintovuodet uudelleen. Laskelmien tekoa on helpotettu valmiilla rutiineilla. 
Luonnollisesti on myös mahdollista käyttää kokonaan uusia havaintoja.     
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa olemme rakentaneet kokonaistuottavuuden mittareita, joissa 
suhteutetaan perus- ja jatkotutkintokoulutuksen sekä julkaisutoiminnan määriä 
toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin. Keskeinen näkökulma mittareita kehitet-
täessä on ollut niiden käytettävyys toiminnan suunnittelussa ja erilaisten tuloslis-
tojen sijaan tuotavuuden muutoksen laskemisessa.   

Yliopistojen tärkein tehtävä on korkealaatuinen opetus ja tutkimus. Tuottavuus 
vertaa yleensä vain toiminnan tuotoksien määrää niiden tuottamiseen käytettyihin 
resursseihin. Koska laatua ei voi mitata yksiselitteisesti, sitä ei voi kattavasti si-
sällyttää tuottavuusmittareihin. Tässä tutkimuksessa olemme kuitenkin mitanneet 
tutkimuksen määrän ja laadun vaihtelua eri julkaisutyyppien vaatimalla työmää-
rällä ja käyttäneet tätä mittaria osana kokonaistuottavuuslaskelmaa. Toki tämäkin 
on vain osaratkaisu, kokonaisvaltainen arvio yliopistojen toiminnasta täytyy edel-
leen tehdä tarkastelemalla tuottavuuslukujen rinnalla laajempia laatuarviointeja. 

Yliopistojen tuottavuuden kehitykseen kahdeksan viime vuoden aikana on vai-
kuttanut kaksi vahvaa muutostekijää. Ensiksikin, perustutkintojen samoin kuin 
tohtorien määrät ja julkaisuaktiivisuus, ovat nousseet. Toisaalta tarkastelemal-
lamme ajanjaksolla vuodesta 2003 lähtien suoritettujen opintopisteiden määrät 
ovat laskeneen. Vastakkainen kehitys ei välttämättä merkitse sitä, että tutkintojen 
laajuus olisi merkittävästi pienentynyt. Syy havaintoon on ilmeisesti sarjojen vä-
lisessä dynamiikassa ja tutkintojärjestelmässä tapahtuneesta muutoksesta. Tut-
kinnonuudistuksen kannustamana yliopistoissa viedään loppuun paljon 
keskenjääneitä opintoja samaan aikaan, kun hienoisesti laskenut aloittaneiden 
opiskelijoiden määrä laskee vuosittaista opintosuorituskertymää. Nämä tapahtu-
mat näkyvät suoraan erilaisina arvioina kokonaistuottavuuden kehityksestä. Tut-
kinto- ja julkaisumäärillä mitattuna yliopistojen kokonaistuottavuus on noussut 
8,4 prosenttia neljän vuoden syklillä 2004–2007 eli noin kahden prosentin vuosi-
vauhtia. Kehitys on ollut koko ajanjakson niin tasaista, että tarkasteluväli ei vai-
kuta keskimääräiseen vuosimuutokseen olennaisesti. Lyhyemmän aikavälin 
tarkastelun paremmin mahdollistava perustutkintokoulutuksen opintopisteet yh-
dessä tohtorintutkintojen ja julkaisumäärien kanssa puolittavat kokonaistuotta-
vuuden kasvuvauhdin noin yhteen prosenttiin vuositasolla. Tuottavuuden 
muutosten vaihtelu on kuitenkin niin suurta, että näistä koko yliopistosektorin 
kattavista keskiarvoista ei voi päätellä eri alojen tai niiden yksikköjen kehitystä.   

Molemmissa laskelmissa tekniikan alan yksiköt näyttävät pystyneen pitämään 
yllä korkeinta tuottavuuden kehitystä. Muiden alojen tulokset riippuvat käytetyis-
tä tuotosindikaattoreista ja tarkasteluperiodista. Toisaalta, tuottavuuden muutok-
sen laskennassa ei voi olettaa, että samat yksiköt tai alat olisivat koko ajan 
kärjessä. Tärkeintä on tuottavuuserojen pieneneminen ja kehityksen pysyminen 
positiivisena. Huolimatta opintosuoritusten lukumäärän laskusta, viimeisen nel-
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jän vuoden aikana näin on useimmiten käynyt. Opintopisteiden määrän lasku on 
korvautunut maltillisella kustannusten reaalisella kasvulla, kasvaneella jatkotut-
kintojen määrällä ja aikaisempaa aktiivisemmalla julkaisutoiminnalla. 

Yliopistojen tuottavuusmittauksen kehittämisen kannalta tämän raportin kaksi 
keskeistä tuotosta ovat perustutkintokoulutuksen opintopistemittarin kokoaminen 
ja julkaisuaktiivisuuden mallin estimointi. Tarkastelu on koko ajan koulutusala-
kohtaista.  

Opintopisteet soveltuvat tutkintojen määriä paremmin jatkuvaan tuottavuusmit-
taukseen, sillä tuottavuuden kehitystä voidaan seurata tarvittaessa jopa vuosita-
solla. KOTA-tietokanta liittää opintopisteet koulutusaloihin opiskelijan 
tutkintotavoitteen mukaisesti. Tuottavuusmittausta varten opintopisteet pitää liit-
tää suoritukset antaneen laitoksen koulutusalaan. Tätä tutkimusta varten kerättiin 
tarvittavat tiedot vuodesta 2003 lähtien ja kokonaistuottavuuden muutokset las-
kettiin periodein 2004–2005 ja 2006–2007 välille. Kerätyssä aineistossa on vielä 
joitain puutteita, mutta niiden perusteella esittämämme tulokset tuottavuusmuu-
toksista ovat jo suuntaa antavia. Mikäli tuottavuuslaskelmia halutaan tehdä jat-
kossa lyhyemmällä aikavälillä, opintopistetietojen keräyksen liittämistä KOTA-
tiedonkeruuseen tässä esitetyssä muodossa pitää harkita. Osa yliopistoista jo ko-
koaa aineistoa tässä muodossa oman suunnittelunsa tueksi.  

Julkaisuaktiviteetin mallilla lasketussa julkaisumäärien indeksissä annetaan jul-
kaisumäärille eri kategorioissa paino yhden julkaisun keskimäärin vaatiman työ-
määrän mukaisesti. Malli huomio sen että aloilla, joissa kansainväliset 
vertaisarvioidut julkaisut ovat tärkeitä tai mahdollisesti ainoita merkittäviä, niillä 
pitää olla suurin painoarvo indeksissä. Toisaalta se ottaa huomioon kaikki mer-
kittävät julkaisutyypit niillä aloilla, joilla julkaisutoiminta on monimuotoisem-
paa. Julkaisupainoina käytettävillä työaikakertoimilla ei ole suurta merkitystä 
pelkästään kansainväliseen referoituihin artikkelijulkaisuihin keskittyneillä aloil-
la, kuten lääketieteissä, farmasiassa, luonnontieteissä ja psykologiassa. Tämä tie-
tenkin edellyttää sitä, että kyseisen alan julkaisukäytännöissä ei ole eroja eri 
yliopistojen välillä. Jos esimerkiksi julkaisujen tieteellisessä tasossa on eroja, se 
on otettava huomioon tuottavuuslaskelmien rinnalla käytettävissä laadullisissa 
arvioinneissa. Esimerkiksi ns. julkaisufoorumimalli (Poropudas 2008) on yksi 
mahdollisuus näiden arvioiden perustaksi.   

Julkaisuaktiviteetin malli on yksinkertainen mutta se kuvaa kattavasti julkaisu-
toimintaa ja sen vaatimaa työmäärää. Estimoinnissa painotamme erityisesti alan 
asiantuntijoiden arvioita työmääristä. Regressiomalli jakaa raportoidut tutkimus-
työvuodet eri julkaisutyypeille siten, että estimoitavat kertoimien arvot pysyvät 
alan asiantuntijoiden hyväksymissä rajoissa. Mahdollisuuksissa arvioida mallin 
tuloksia tilastollisilla testeillä on toivomisen varaa, mutta vastapainona tulokset 
eivät perustu pelkästään vaihtelevalla tavalla eri yliopistoissa koottuihin tilastoi-
hin.  
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Tuotavuuden muutoksilla ja tehokkuusvertailuilla on vain vähän itseisarvoa. Mo-
niulotteiset tehokkuusluvut kertovat harvoin suoraan sitä, mitä toimenpiteitä pitää 
tai voidaan tehdä tavoitteisiin pääsemiseksi. Esimerkiksi tässä raportissa panok-
sena käytetään pelkästään käyttökustannuksia, joten laskelmat eivät kerro sitä 
minkälaista henkilökuntaa pitäisi palkata tai miten opetus olisi hyvä järjestää. 
Tämän asian suhteen löytyy yliopistoista parempaa osaamista kuin tilastoihin 
tukeutuvalla tutkijalla voi olla. Tuottavuusmittaajan näkökulmasta yksikköjen 
strateginen ongelma on jakaa käytössään olevat varat siten, että asetettuihin ta-
voitteisiin päästään. Saavutetut tai suunnitellut suoritemäärät ja käytetyt resurssit 
voidaan tiivistää kokonaistuottavuusluvuksi.     

Tuottavuuslaskelmiin liittyy paljon erilaisia valintoja, kuten työaikakertoimet, 
sallittu hintojen sopeutuminen yksiköittäin, erilaiset tuottavuuden laskentakaavat 
tai mahdollisten tilastointivirheiden huomioiminen. Kirjoitetussa raportissa ei voi 
analysoida näitä kaikkia mahdollisuuksia. Tämän vuoksi annamme keräämämme 
aineiston ja laskelmat asiasta kiinnostuneiden vapaasti käytettäväksi taulukkolas-
kentamuodossa. Osoitteessa http://extranet.vatt.fi/highereducation on ladattavissa 
taulukkolaskentatiedostot, joiden valmiilla rutiineilla voi tehdä uusia laskelmia.   

Tuottavuustutkimuksen kannalta näyttäisi siltä, että eri tutkijaryhmien esittämiin 
laskentamalleihin ei ole odotettavissa merkittävää kehitystä. Merkittävistä vaih-
toehtoisista lähestymistavoista vain stokastiset tehokkuusmallit ovat vielä Suo-
men aineistolla estimoimatta. Yliopistojen toiminnan tuottavuuden kannalta 
olennainen osa, jota ei ole vielä kattavasti tutkittu, näyttäisi olevan opiskelun te-
hokas edistyminen. Tähän liittyy paljon yliopistoille ulkoisia sosiaalistaloudelli-
sia tekijöitä, mutta myös opintojen järjestämiseen ja opintojen seuraamisen 
liittyviä järjestelmiä, joita kehittämällä voidaan parantaa opetuksen sisältöä ja 
opetustilanteita sekä auttaa opiskelijoita valmistumaan yliopistoista tieteen, ta-
louden, kulttuurin tai taiteiden aloilta riittävin taidoin.  

Myös tutkimuksen tuotavuuden osalta kehitystyötä voidaan tehdä. Tässä projek-
tissa kehitetty julkaisuaktiivisuuden malli estimoitiin koulutusaloittain, koska 
tulokset piti yhdistää opetuksen tuotoksiin. Jos kiinnostuksen kohteena on pel-
kästään tutkimus, malli pitäisi estimoida paremmin kohteeseen sopivalla tieteen-
alajaolla. KOTA-tietokannan sisällön kehittyminen erityisesti tieteellisen 
toiminnan osalta, mahdollistaa esimerkiksi ns. Waring-arvoihin perustuvat selvi-
tykset, joissa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi julkaisuihin tehdyt viittausten 
määrät ja niiden aloittainen vaihtelu.  
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Liite 2. Yksikköjen tuottavuuseroja vuosilta 2004–2007 

Optimiyksikköindeksi vuosien 2004–2007 havainnolla.  

Tuotoksina ovat maisteri- ja tohtoritutkintojen määrä sekä julkaisumäärän in-
deksi. Panoksena reaaliset kokonaiskustannukset.  
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Tuotoksina perustutkintokoulutuksen annetut opintopisteet ja tohtoritutkintojen 
määrä sekä julkaisumäärän indeksi. Panoksena reaaliset kokonaiskustannukset.  

Yhteiskuntatieteellinen 

 
12

0,
9

10
9,

3
11

8,
0

11
7,

7

73
,2

80
,3

10
8,

0
96

,1
95

,3

Terveystieteet 

 

68
,5

96
,3

20
6,

0

97
,3

16
6,

6

12
7,

4

Teologinen 
 

10
2,

3
78

,6

12
2,

0

Teknillistieteellinen 

 

93
,7

90
,2

10
2,

1
10

4,
1

57
,8

15
7,

5
12

4,
7

Taideteollinen 

 

14
7,

7

88
,1

Psykologia 

 
96

,0
98

,0
10

9,
1

11
9,

6

91
,7

10
8,

2

Oikeustieteellinen 

 
10

4,
4

85
,7

10
8,

9

Maatalous-
metsätieteellinen 

 
98

,2
11

5,
2

Lääketieteellinen 

 
87

,2

11
1,

7

11
8,

3

10
3,

6

11
1,

7

Luonnontieteellinen 

 
98

,7
92

,6
96

,2
89

,7

10
8,

1

11
7,

5

10
9,

8

10
7,

1

Kauppatieteellinen 90
,8

11
1,

4

10
8,

6

10
1,

8
97

,8

11
0,

0

95
,3

13
5,

1

Kasvatustieteellinen 

 
87

,5
11

2,
5

99
,3

91
,0

10
5,

5

11
0,

4

12
2,

3

88
,9

Humanistinen 

 
82

,0
92

,4
12

2,
0

12
0,

3

11
2,

1

10
9,

6
10

6,
7

12
0,

1

Hammaslääketieteellinen 

 
10

1,
7

10
2,

4

Farmasia 

 
96

,3   
10

5,
1             

 H
K

K
K

 
H

Y
 

Jo
Y

 
JY

 
K

Y
 

LT
Y

 
LY

 
O

Y
 

SH
H

 
Ta

iK
 

Ta
Y

 
TK

K
 

TT
Y

 
Tu

K
K

K
 

TY
 

V
Y

 
Å

A
 

 



54 Liitteet 

 

Liite 3. Tuottavuuden muutokset 2004–2007 

Tuotoksina perustutkintokoulutuksen opintopisteet, tohtorien tutkinnot ja julkai-
sumäärän indeksi. Muutokset vuosiin 2006–2007 edelliseltä kahden vuoden pe-
riodilta. Panoksena reaaliset kokonaiskustannukset siten, että tutkimuksen 
kustannukset on laskettu edelliseltä vuodelta. 

Koulutusala- ja yliopistoaggregaatit tuottavuusmuutoksille. 

Koulutusala 
Tuottavuuden 
muutos Yliopisto 

Tuottavuuden 
muutos 

Eläinlääketieteellinen 75,5 HKKK 108,1 
Farmasia 99,2 HY** 96,3 
Hammaslääketieteellinen 102,3 JoY 110,6 
Humanistinen 95,2 JY 100,6 
Kasvatustieteellinen 101,4 KY 90,9 
Kauppatieteellinen* 100,0 LTY 90,4 
Liikuntatieteellinen 95,2 LY 99,9 
Luonnontieteellinen 105,6 OY 113,3 
Lääketieteellinen 92,9 SHH 83,1 
Maatalous-
metsätieteellinen 106,6 TaiK 102,6 
Oikeustieteellinen 98,3 TaY 90,6 
Psykologia 102,1 TKK 108,3 
Taideteollinen 101,4 TTY 112,7 
Teknillistieteellinen 109,0 TuKKK*  
Teologinen 87,4 TY*** 110,0 
Terveystieteet 88,6 VY 97,9 
Yhteiskuntatieteellinen 96,7 ÅA 104,2 
*Kauppatieteellisen luvut ilman TKKK 
**HY:n perus- ja jatkotutkintokoulutuksen pisteiden jakauma arvioitu 
vuoden 2006 perusteella 
***Mukana jatkotutkintokoulutuksen opintopisteet.  
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Tuottavuuden muutokset yksiköittäin. Katso selitykset edellisestä taulukosta. 
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