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yritysten tai muiden vertailtavien yksiköiden
tehokkuutta ja tuottavuutta tarkastelevat tutki
mukset eivät ole perinteisesti huomioineet tuo
tannosta aiheutuneita ympäristövaikutuksia.
Hyödykkeiden ja palveluiden tuottamiseen
joudutaan kuitenkin käyttämään usein niuk
koja luonnonvaroja ja lisäksi monet tuotannon
toiminnot aiheuttavat erilaisia päästöjä sekä
kiinteiden jätteiden muodostumista. Nykyään
yritykset toimivatkin monilla talouden sekto
reilla entistä ankaramman ympäristölainsään
nön piirissä, mistä syystä ne joutuvat kiinnittä
mään yhä enemmän huomiota toimintansa
ympäristövaikutuksiin. ympäristösääntelyn
vallitessa haitalliset ympäristöpäästöt eivät ole
vapaasti hävitettäviä, vaan niiden vähentämi
nen aiheuttaa tuottajille kustannuksia. Päästö
jen vähentämiseksi joudutaan käyttämään pää

oma, raakaaine ja työpanoksia, joiden voi
daan katsoa olevan poissa yrityksen varsinaises
ta tuotantotoiminnasta. toisaalta on myös
mahdollista, että päästöjen vähentämistoimet
lisäävät yrityksen tuottavuutta mm. siten, että
ennen tehottomasti käytettyä panosta pystytään
käyttämään tehokkaammin tai siirrytään käyt
tämään kokonaan uutta ja kokonaisuuden kan
nalta entistä parempaa tekniikkaa.1 koska
sääntelyllä voi olla merkittävä vaikutus yritys
ten tuottavuuteen ja tehokkuuteen, on tärkeää
tutkia sääntelyn vaikutusten suuruutta ja suun
taa sekä seurata kuinka hyvin säännellyt yrityk
set tai yksiköt menestyvät yli ajan.

* Tämä kirjoitus käsittelee 8.8.2008 Joensuun yliopistossa
tarkastettua väitöskirjaani. Väitöstilaisuudessa vastaväittä
jänä toimi professori Kristiaan Kerstens (�ESEG School of
Management, Lille Catholic University) ja kustoksena pro
fessori Mika Linden.

1 Ns. Porterin hypoteesin (Porter 1991, Porter ja van der
Linde 1995) mukaan ympäristösääntely voi parantaa sään
neltyjen yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä. Perusteluna
hypoteesille on se, että yritykset eivät aina toimi tehokkaas
ti ja sääntely voi johtaa tehottomuuksien tunnistamiseen ja
korjaamiseen. Koska useat empiiriset tutkimukset ovat ha
vainnollistaneet, että sääntelyn taloudelliset hyödyt yrityk
sille ovat kustannuksiin verrattuna usein vähäisiä, useat
taloustieteilijät ovat skeptisiä Porterin hypoteesin suhteen
(ks. esim. Jaffe ym. 1995, Pizer ja Kopp 2005).
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sen lisäksi, että päästöt ja niiden vähentä
minen vaikuttavat yritysten tuotantoon ja ta
louteen, aiheuttavat päästöt myös ympäristöl
lisiä ja yhteiskunnallisia haittoja, jotka eivät näy
yrityksen kassavirrassa. Näitä ulkoisvaikutuksia
ovat esimerkiksi veden ja ilmanlaadun heikke
neminen, materiaalien korroosio ja terveysvai
kutukset. keskeinen ongelma arvioitaessa ul
koisvaikutuksista yhteiskunnalle aiheutuvia
kustannuksia on se, että useimmille päästöille
ei ole hintaa, jota voitaisiin käyttää arvioinnin
perustana. tämän takia tulee kehittää menetel
miä, joiden avulla on mahdollista arvottaa
päästöjä luotettavasti sekä menetelmiä, jotka
pyrkivät huomioimaan yksityisten hyötyjen ja
kustannusten ohella myös päästöjen vähentä
misen yhteiskunnalliset hyödyt. on myös tär
keää vertailla yritysten ja muiden tuotantoyksi
köiden toimintaa, koska näin voidaan tunnistaa
ympäristönsuojelun kannalta parhaimmat ja
heikoimmat käytännöt sekä analysoida heikom
man tuloksen syitä ja tehostamismahdollisuuk
sia. ennen kaikkea on olennaista tunnistaa te
hottomat kohteet, joissa on mahdollista saavut
taa ympäristönsuojelun kannalta parempi tulos
panoksia tai kustannuksia lisäämättä sekä etsiä
ratkaisuja, jotka ovat sekä ympäristönsuojelun
että yritystalouden kannalta kannattavia.

Päästöjen huomioonottaminen on olennais
ta myös poliittisen päätöksenteon kannalta sekä
tarkasteltaessa joidenkin politiikkamuutosten
yhteiskunnallisia vaikutuksia. Arvioitaessa jon
kin politiikkatoimenpiteen hyötyjä, on olen
naista tarkastella nimenomaan kokonaistalou
dellisia vaikutuksia, jotka huomioivat suorien
taloudellisten hyötyjen ja haittojen ohella posi
tiiviset ja negatiiviset muutokset ympäristönti
lassa. esimerkiksi energiamarkkinoiden vapaut
taminen tuottaa yleensä merkittävää taloudel
lista etua yhteiskunnalle lisääntyneen kilpailun

kautta, mutta voi vastaavasti myös lisätä ener
gian kulutusta ja päästömääriä alentuneiden
energiahintojen seurauksena. siten on hyvinkin
mahdollista, että markkinoiden vapauttamisen
vaikutus on vähäisempi tai jopa negatiivinen,
kun huomioidaan myös ympäristöpäästöistä
yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset.

Päästöt ja niiden rajoittaminen vaikuttavat
panoskäytön kautta yritysten tuottavuuteen
sekä tekniseen ja taloudelliseen tehokkuuteen.
toisaalta, jos päästöjen vähentämisestä aiheu
tuvat kustannukset ovat mukana tehokkuus ja
tuottavuustarkastelussa, tulisi myös aikaansaa
tu tuote eli päästöjen vähentyminen ottaa huo
mioon. koska perinteiset tuottavuus ja tehok
kuusindeksit eivät huomioi muutoksia päästö
määrissä tai niiden vähentämisestä aiheutuvia
hyötyjä, niiden käyttö päästöjä tuottavilla toi
mialoilla vääristää kokonaiskuvaa ja voi johtaa
vääriin johtopäätöksiin tulosten tulkinnassa.
esimerkiksi arvioitaessa ympäristösääntelyn
kokonaistaloudellisia vaikutuksia yliarvioidaan
usein sääntelyn haittavaikutuksia. siten onkin
tärkeää kehittää menetelmiä, jotka huomioivat
myös hyödyt päästöjen vähentymisestä, ei pel
kästään kustannuksia.

Väitöskirjassani tarkastelen menetelmiä,
jotka huomioivat ympäristöpäästöjen vähentä
misen positiiviset ja negatiiviset vaikutukset
tehokkuuden ja tuottavuuden mittaamisessa ja
analysoinnissa. on huomionarvoista, että kir
jallisuudessa esiintyy useita eri termejä päästöt
huomioonottaville tehokkuus ja tuottavuus
mittareille, joista osalle on hankala löytää ku
vaavia suomenkielisiä termejä. toisaalta, sa
maakin termiä käytetään usein eri merkitykses
sä riippuen asiayhteydestä tai tutkimusalasta.
esimerkiksi ekotehokkuus viittaa ekologisen
taloustieteen kirjallisuudessa tuottavuusmittaa
muistuttavaan taloudellisen arvonlisän ja pääs
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töjen suhdelukuun, kun taas tehokkuus ja
tuottavuuskirjallisuudessa sillä viitataan yleen
sä ympäristöpäästöt sisältävään laajempaan
tehokkuusmittaan. selkeyden vuoksi käytän
siten jatkossa termiä ympäristötehokkuus vii
tatessani päästöt huomioonottaviin tehokkuus
mittareihin ja termiä ympäristötuottavuus vii
tatessani taloudellisen arvonlisän ja päästöjen
suhteeseen.

Väitöskirjani koostuu johdantoesseestä sekä
neljästä erillisestä tutkimuksesta. osatutkimus
ten yhteisenä lähtökohtana on ollut kehittää
uusia menetelmiä organisaatioiden ja muiden
vertailtavissa olevien yksiköiden ympäristötehok
kuuden ja ympäristötuottavuuden mittaami
seen ja analysointiin. Metodisesti tutkimuksille
on yhteistä se, että esitetyt ympäristötehokkuus
ja tuottavuusmittarit perustuvat niin kutsut
tuihin tuotantorintamamenetelmiin, joita on
käytetty laajasti tehokkuus ja tuottavuuskirjal
lisuudessa, mutta vähemmän ympäristötalou
dellisissa sovelluksissa.2

Aiemmassa kirjallisuudessa sekä ympäristö
tehokkuudelle että ympäristötuottavuudelle on
esitetty useita erilaisia mittareita, joista moniin
kuitenkin liittyy selviä puutteita tai ongelmia.
Useimpien mittareiden rajoitteena on se, että
ne tarkastelevat ympäristötehokkuutta ja tuot
tavuutta hyvin suppeasta näkökulmasta, eivät
kä ota huomioon esimerkiksi tuotantoproses
siin liittyviä tehostamismahdollisuuksia. Useim
piin muihin kirjallisuudessa esitettyihin mene
telmiin verrattuna, tuotantorintamamenetel
mien merkittävänä etuna voidaankin pitää nii

den laajempaa tarkasteluotetta sekä erinomais
ta soveltuvuutta useita tuotantopanoksia sekä
loppu ja sivutuotteita käsittävien tuotantopro
sessien analysointiin. Monista muista menetel
mistä poiketen päästöjä tai ympäristövaikutuk
sia ei tarvitse myöskään etukäteen arvottaa tai
yhteismitallistaa, vaan tehokkuus ja tuottavuus
indeksit lasketaan rintamamenetelmien tuotta
mien niin kutsuttujen varjohintojen avulla.

Väitöskirjan tutkimuksista kolme ensim
mäistä hyödyntää ns. deAmenetelmää (data
envelopment Analysis), kun taas viimeinen pe
rustuu ns. sFAmenetelmään (stochastic Fron
tier Analysis). deA ja sFAmenetelmät ovat
nykyisin kaksi eniten käytettyä tuotantorinta
mamenetelmää, ja niitä hyödynnetään hyvin
monenlaisissa sovelluksissa. Aiempiin deA ja
sFAmenetelmien avulla esitettyihin ympäris
tötehokkuus ja tuottavuusmittareihin liittyy
kuitenkin joitakin ongelmia tai puutteita, joihin
olen pyrkinyt väitöskirjassani vastaamaan.
Useimpien aiemmin esitettyjen mittareiden
olennaisena puutteena on se, että niillä ei ole
pätevää ekologista tai ympäristötaloudellista
perustaa, vaan ne pohjautuvat lähes puhtaasti
perinteisiin tehokkuus ja tuottavuusindeksei
hin. yksi väitöskirjani tärkeimmistä tavoitteis
ta onkin hyödyntää ekologisen ja ympäristöta
loustieteen yleisesti käyttämiä käsitteitä ja työ
kaluja uusien ympäristötehokkuus ja tuotta
vuusmittareiden johtamisessa. tämä sekä lisää
menetelmien ymmärrettävyyttä että ennen
kaikkea laajentaa niiden sovellusmahdollisuuk
sia. esimerkkinä tästä esitän ensimmäisessä
tutkimuksessa3 uuden lähestymistavan ympä
ristötuottavuuden mittaamiseen, joka soveltaa
sekä ekologisen taloustieteen että tuotantota

2 Fried, Lovell ja Schmidt (2008) esittelee keskeisimmät
tuotantorintamamenetelmät sekä tarkastelee viimeisimpiä
kehityssuuntia tehokkuus ja tuottavuuskirjallisuudessa.
Katsauksia ympäristötaloudellisiin sovelluksiin löytyy mm.
Tytecan (1996), Aikenin ja Pasurkan (2003) sekä Atkinso
nin ja ��orfmanin (2005) tutkimuksista.

3 Tutkimus on julkaistu Ecological Economics lehdessä, ks.
Kortelainen (2008).
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loustieteen ideoita ja menetelmiä. Lisäksi väi
töskirjan toisessa4 ja kolmannessa5 tutkimuk
sessa hyödynnetään erittäin laajasti ympäristö
taloustieteessä ja ympäristöpolitiikassa sovel
lettavan kustannushyötyanalyysin välineistöä,
kun kehitetään uusi menetelmä ympäristötehok
kuuden arviointiin.

tavoitteenani on ollut kehittää menetelmiä,
joita voitaisiin käyttää ympäristöpolitiikan ins
trumentteina suunniteltaessa keinoja tai kan
nustinjärjestelmiä ympäristötehokkuuden pa
rantamiseksi tai arvioimaan tiettyjen vaihtoeh
toisten politiikkatoimenpiteiden tehokkuutta
ja kannattavuutta. tähän liittyen väitöskirjassa
esitetään muun muassa ympäristötehokkuus
mittari, jonka etuna aiempiin verrattuna on sen
yksiselitteinen tulkinta rahassa mitattavana
suureena. täten esimerkiksi tietyn automallin
käytön (suhteellinen) tehottomuustappio voi
daan esittää muodossa euroa per kilometri.
Väitöskirjassa myös osoitetaan, kuinka kyseistä
menetelmää voidaan käyttää ympäristövaiku
tukset huomioivaan kustannushyötyanalyysiin,
kun luotettavaa tietoa päästöjen tai ympäristö
vaikutusten hinnoista ei ole saatavilla.

Vaikka tutkimusten keskeisin merkitys on
nimenomaan menetelmien kehittämisessä,
työssä esitettäviä uusia menetelmiä voidaan
hyödyntää hyvin erityyppisissä ympäristötalou
dellisissa sovelluksissa. esimerkkinä tästä väi
töskirjassa menetelmiä sovelletaan euroopan
unionin jäsenvaltioiden ympäristötuottavuuden
mittaamiseen, hiilivoimalaitosten ympäristö
päästöt huomioivaan tehokkuusanalyysiin sekä
suomessa myytävien uusien maastoautojen ym
päristötehokkuuden vertailuun. Näistä sovel
luksista viimeksi mainittua voidaan pitää inno

vatiivisimpana, sillä aiemmin tuotantorintama
menetelmiä ei ole käytetty kestokulutushyö
dykkeiden tai tuotteiden ympäristötehokkuus
analyysiin.

sovelluksien tuloksista mielenkiintoisimmat
löytynevät kahdesta ensimmäisestä osatutki
muksesta. ensimmäisessä tutkimuksessa käytän
paneeliaineistoa vuosilta 1990–2003 analysoi
dessani kahdenkymmenen euroopan unionin
jäsenvaltion ympäristötuottavuutta ja sen osa
tekijöitä. tulosten mukaan ympäristötuotta
vuus on parantunut jäsenmaissa huomattavasti
kyseisellä aikavälillä. ympäristötuottavuusin
deksin muutosten yksityiskohtaisempi tarkas
telu paljastaa myös, että parannus johtuu pää
osin teknisestä kehityksestä, kun taas eri mai
den suhteellinen tehokkuus on muuttunut ai
kavälillä varsin vähän.

toisessa tutkimuksessa tehty maastoautojen
vertailu paljastaa puolestaan merkittäviä eroja
suomessa myytävien eri mallien ympäristöte
hokkuudessa. sovelluksessa verrataan täysin
samanlaisen korimallin omaavien bensiini ja
dieselkäyttöisten maastoautojen ympäristö
tehokkuutta. tulokset osoittavat dieselmaasto
autojen olevan selvästi bensiinikäyttöisiä ympä
ristöystävällisempiä. tutkimuksessa mukana
olleista kahdeksastatoista vertailuparista yhdes
sätoista dieselmalli osoittautui tehokkaammak
si kuin vastaava bensiinimalli ja kuudessa pa
rissa diesel ja bensiinimallit saivat yhtä suuren
tehokkuusindeksin arvon. ennen kaikkea so
vellus kuitenkin havainnollistaa, kuinka tämän
tyyppistä analyysia voidaan käyttää arvioitaes
sa, pitäisikö hallituksen tukea dieselkäyttöisten
autojen hankintaa ja käyttöä nykyistä enem
män.

yhteenvetona voidaan todeta, että väitös
kirjassa kehitetyt menetelmät tuottavat tietoa,
jota päätöksentekijät voivat hyödyntää ympä

4 Ks. Kortelainen ja Kuosmanen (2007).

5 Ks. Kuosmanen ja Kortelainen (2007).
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ristöpoliittisessa päätöksenteossa sekä koko
naisvaltaisempien ohjaus ja kannustinjärjestel
mien laatimisessa. Metodisesti uudet tekniikat
täydentävät osaltaan aiempia kirjallisuudessa
esitettyjä menetelmiä, mutta ennen kaikkea tar
joavat uudenlaisia sovellusmahdollisuuksia tuo
tantorintamamenetelmille. tähän liittyen väi
töskirjassa kehitettyjä menetelmiä onkin jo hyö
dynnetty ainakin muutamassa sellaisessa sovel
luksessa, joihin tuotantorintamamenetelmiä ei
ole aiemmin käytetty. esimerkiksi Bosetti ja
Buchner (2009) sekä kuosmanen, Bijsterbosch
ja dellink (2009) ovat äskettäin käyttäneet kol
mannessa tutkimuksessa kehitettyä kustannus
hyötyanalyysiin perustuvaa menetelmää ilmas
topoliittisten toimenpiteiden tehokkuusvertai
luun.

Vaikka väitöskirjassa kehitettyjen menetel
mien soveltaminen erilaisiin ympäristötalou
dellisiin kysymyksiin on tärkeää, tarvitaan myös
tutkimusta, jossa menetelmiä laajennetaan ja
kehitetään edelleen. tulevaisuudessa menetel
mien edelleen kehittämisessä tulisikin huo
mioida nimenomaan sovelluksissa esiin nous
seet kysymykset ja haasteet. Väitöskirjan sovel
luksissa esimerkiksi huomattiin, että kehitetyt
menetelmät eivät huomioi tarpeeksi hyvin eri
ympäristövaikutusten suhteellista haitallisuut
ta. Jatkossa olisikin tärkeää tutkia kuinka ulko
puolista, objektiivista lisäinformaatiota ympä
ristövaikutusten haitallisuudesta voitaisiin si
sällyttää ympäristötehokkuus ja tuottavuus
analyysiin. tällaiset tutkimussuunnat tarjoavat
mielenkiintoisia haasteita sekä mahdollisuuksia
kehittää entistä luotettavampia ja laajemmin
sovellettavissa olevia menetelmiä päätöksen
teon avuksi. 
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