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Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun 
(LTKK:n) koulutuksellista ja taloudellista vaikuttavuutta Etelä-Karjalassa ja 
kehittää sitä kuvaavia mittareita. Lisäksi selvitetään sidosryhmien näkemystä 
LTKK:n imagosta sekä osaamisen ja inhimillisen pääoman alueellista merkitystä. 
Tutkimus on luonteeltaan toiminta-analyyttinen, mutta sisältää myös käsite-
analyyttisiä ja nomoteettisia piirteitä. Lähtökohtana vaikuttavuuden tarkastelussa 
pidetään yliopiston yhteiskunnallisia funktioita. Nämä funktiot ovat: opetus, 
tutkimus sekä olemassaolo ja toiminta. Tässä tutkimuksessa yliopisto nähdään 
inhimillisen pääoman kartuttajana, työvoiman tuottajana, työllistäjänä, rahavirtojen 
lähteenä, yhteistyökumppanina ja innovaatiokeskuksena. Myös yliopiston imagoa 
pidetään yhtenä vaikuttavuuden osatekijänä. 
 
Tutkimus sisältää sekä teoreettisen että empiirisen osan. Teoriaosassa käsitellään 
yliopiston vaikuttavuuteen liittyviä käsitteitä ja malleja, osaamisen alueellista 
merkitystä ja yliopiston roolia inhimillisen pääoman tuottajana sekä yliopiston 
imagon merkitystä. Tutkimukseen liittyi LTKK:sta vuonna 1997 – 2000 
valmistuneille tehty kyselytutkimus sekä sidosryhmiin kohdistettu teema-
haastattelu. Tutkimuksen empiriaosassa mitataan LTKK:n alueellista 
vaikuttavuutta opetukseen, tutkimukseen sekä olemassaoloon ja yhteistyöhön 
liittyvien mittareiden perusteella.  
 
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että LTKK:n merkitys työvoiman 
tuottajana on voimakkaasti kasvanut, samoin kuin valmistumisen jälkeen Etelä-
Karjalaan jäävien osuus. LTKK:sta valmistuneet pitävät koulutuksen antamia 
valmiuksia pääosin hyvinä, mutta työnantajat näkevät puutteita muun muassa 
johtamis- ja sosiaalisissa taidoissa. LTKK saa toiminnallaan aikaan huomattavia 
rahavirtoja ja on tärkeä yhteistyökumppani alueen muiden toimijoiden kannalta, 
lukuun ottamatta pienyrityksiä. LTKK:n imago on maakunnassa positiivinen, mutta 
sen valtakunnallinen tunnettuus on huono. 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 
 
Author:  Sirpa Johanna Riikkinen 
 
Title: The regional effectiveness of Lappeenranta University of Technol-

ogy 
 

Department: Business Administration  Year: 2002 
   
Master’s Thesis. Lappeenranta University of Technology. 144 pages, 37 figures, 12 
tables and 12 appendices.  
 
Examiners: professor Jyrki Ahola and professor Kalevi Kyläheiko 
 
Key words: effectiveness, image, knowledge, human capital, endogenous 

growth theory 
 
The main objective of the study is: to find out the educational and financial effec-
tiveness of Lappeenranta University of Technology (LUT) in South Karelia and to 
develop some indicators for measuring it. Furthermore, it will also be found out 
how the stakeholders experience the image of LUT and what is the regional sig-
nificance of knowledge and human capital. This study is an activity-based analysis, 
but it includes also concept-based and nomothetic features. The above-mentioned 
issues are considered through the social functions of the university. These func-
tions are: teaching, research, existence and action. In this study the university is 
seen as a resource of human capital, as a workforce provider, as an employer, as a 
resource of money flows, as a co-operator and as an innovation centre. The image 
of the university can also be seen as a part of its regional effectiveness.  
 
The study consists of a theoretical and an empirical part. The following issues are 
studied in the theoretical part: concepts and shapes of effectiveness of the univer-
sity, regional significance of knowledge and universities’ role in producing knowl-
edge and the significance of image to the universities. The study material is based 
on a questionnaire (which was sent to the students graduated 1997 – 2000) and 
stakeholder interviews. In the empirical part of this study the regional effectiveness 
of LUT will be measured with the following indicators: indicators of teaching, in-
dicators of research and indicators of existence and co-operation.  
 
The study shows that the significance of LUT as a producer of labour force has in-
creased remarkably. The graduates stay more than earlier in South Karelia. The 
most of the graduates thought that the given facilities of education are good, but the 
employers found the lack in social and managerial skills. LUT is a significant re-
source of money flows and co-operation partner, except to small businesses. The 
image of LUT is positive in South Karelia, but it is not well known in the whole 
country. 
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I TEORIAOSA 

 

1. JOHDANTO 
 

1.1 TUTKIELMAN TAUSTA 

 

Yliopistojen1 roolista alueellisen kehityksen avaintekijänä on esiintynyt 

aivan viime aikoinakin vahvasti erilaisia näkemyksiä. Suomen Akatemian 

tutkija Michelsen (2001) arvioi, että yliopistoista on taloudellisesti mitattuna 

vain vähäistä hyötyä alueille. Yliopistot hyödyttävät alueita hänen 

mielestään yksinomaan akateemisten työpaikkojen muodossa. Tässä 

suhteessa ne eivät siis merkittävästi poikkeaisi esimerkiksi lääninvankilasta 

tai valtion keskusvirastosta. Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Puttonen (2000, 

1) taas puolestaan näkee Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun (LTKK) 

ja sen ympärille muodostuneen teknologiayhteisön vaikuttavan 

toiminnallaan entistä voimakkaammin koko maakunnan ja alueen yritysten 

kehitykseen.  

 

Tosiasia joka tapauksessa on, että 1990-luvun alkuvuosien laman jälkeen on 

alueellinen kehitys Suomessa ollut vahvasti kaksijakoista. Suurin osa 

alueista on kehittynyt epäsuotuisasti. Poikkeuksen muodostaville, 

suotuisasti kehittyneille kasvukeskuksille on yhteistä, että niitä luonnehtivat 

ennen kaikkea yliopistot ja informaatioteknologian yritykset. Maaseutualu-

eet ja pienemmät keskukset, Etelä-Karjala mukaan lukien, ovat kärsineet 

muuttotappioista ja työttömyydestä. Väkiluvun kehitys Etelä-Karjalassa on 

ollut positiivista lähinnä vain Lappeenrannassa, minkä maakuntajohtaja 

Puttonen (2000, 1) näkee suureksi osaksi olevan yliopiston ansiota. 

                                                 
1 Tutkielmassa pidetään yliopistoa ja korkeakoulua synonyymeina. 
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Yliopistojen rooli aluekehityksessä on Goddardin (1999b, 24) mukaan syytä 

kuitenkin nähdä laajempana kuin vain teknisenä ja taloudellisena: yliopistot 

lisäävät myös alueen henkistä pääomaa. Juuri tämä merkitys on monien 

tutkimusten mukaan voimistumassa. 

 

Kaiken kaikkiaan yliopistojen toiminta on keskeinen osa suomalaisen yh-

teiskunnan toimintaa, ja siihen liittyvät läheisesti myös monet muut insti-

tuutiot ja yhteisöt. Yliopistojen antama koulutus voidaan nähdä välineenä 

yhteiskunnalle, työnantajille ja yksilöille, sillä se palvelee joko suoraan tai 

välillisesti talouden kehitystä, kasvua, kilpailukykyä, ammattitaidon 

lisäämistä ja ylläpitoa, arvojen ja kulttuurin muutosta sekä elämän laadun 

parantamista. (Hölttä 1996, 53 - 54)  

 

Yliopistojen vaikuttavuuden arvioinnista on tullut ensiarvoisen tärkeää, kun 

niissä on siirrytty normiohjauksesta tulosohjaukseen2, ja rahoitusjärjestelmiä 

on muutoinkin uudistettu. Arviointi auttaa myös opetuksen laadun 

kehittämisessä, jolloin pystytään entistä paremmin tuottamaan monipuolisia 

osaajia työelämän vaativiin tarpeisiin. Suomessa yliopistojen arviointia 

organisoi ja toimeenpanee vuonna 1996 toimintansa aloittanut Korkeakou-

lujen arviointineuvosto. Yliopistot ovat myös omasta aloitteestaan ryhtyneet 

tekemään kokonaisarviointeja toiminnastaan, ja kaikki yliopistot onkin 

arvioitu kertaalleen vuoden 2000 loppuun mennessä. (Korkeakoulujen 

arviointineuvosto 1999, 6)  

 

Yliopistoja arvioidaan yksittäin, koulutusaloittain sekä teemakohtaisesti 

(Saarinen 1997, 17). Ensimmäisenä teemakohtaisena arviointina aloitettiin 

syksyllä 1996 Itä-Suomen yliopistojen arviointihanke, joka tuotti tietoa 

                                                 
2 Ks. yliopistojen tulosohjauksesta Nieminen & Tuunainen 1996, 70 – 82. 
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yliopistojen taloudellisista, työvoimapoliittisista, sosiaalisista sekä 

tiedollisista ja kulttuurisista vaikutuksista (ks. Kyläheiko 1998).  

 

Arvioinneissa tuotettua tietoa yliopistot käyttävät kehittäessään toimintojaan 

muun muassa opetuksen, tutkimuksen ja muiden palveluiden vaikut-

tavuuden lisäämisessä. Arviointihankkeiden tarkoituksena on myös tukea 

yliopistoja niiden kehittäessä yhteistyötä ja sen uusia muotoja ympäröivän 

yhteiskunnan kanssa. Lisäksi pyritään löytämään ja kehittämään keinoja 

sekä mittareita yliopiston vaikuttavuuden arvioimiseen.  

 

1.2 TUTKIELMAN TAVOITTEET JA TUTKIMUSONGELMA 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on arvioida ja mitata LTKK:n ulkoista 

vaikuttavuutta. Päätavoitteena on selvittää LTKK:n taloudellinen ja 

koulutuksellinen vaikuttavuus Etelä-Karjalassa.  

 

Tarkoituksena on myös tutkimustulosten avulla tukea LTKK:a sen kehittä-

essä yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan ja sidosryhmien kanssa. Tutki-

muksessa kehitettäviä vaikuttavuuden mittareita tullaan jatkossa hyödyntä-

mään LTKK:n alueellisen vaikuttavuuden mittaamisessa. Tässä 

tutkimuksessa myös verrataan saatuja tutkimustuloksia aikaisempiin 

LTKK:n vaikuttavuutta koskeviin tutkimuksiin niiden mittareiden kohdalla, 

missä se on mahdollista. 

 

Tutkimuksen alatavoitteena on: 

(1) selvittää osaamisen ja inhimillisen pääoman alueellista merki-

tystä, 
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(2) määritellä taloudellisen ja koulutuksen vaikuttavuuden 

käsitteet, 

(3) määritellä vaikuttavuuden näkökulmasta käyttökelpoinen 

imago-käsite, 

(4) selvittää LTKK:n imagoa eri sidosryhmien näkökulmasta ja 

(5) kehittää LTKK:n taloudellista ja koulutuksen vaikuttavuutta 

kuvaavia mittareita.  

 

Tutkimusongelmaksi muotoutuu se, millä tavoin LTKK koulutuksellaan ja 

taloudellisesti vaikuttaa Etelä-Karjalan alueeseen ja sen kehittymiseen, ja 

onko kyse muustakin kuin vain akateemisten työpaikkojen luomisesta (vrt. 

Michelsen 2001). 

 

1.3 TUTKIELMAN RAJAUKSET 

 

Koska yliopistot tehtäviensä ja toimintansa kautta vaikuttavat eri laajuisilla 

alueilla, on tarpeen luokitella vaikutusalueet. Ne muodostavat seuraavan 

hierarkian (Antikainen 1974, 33): 

- maailma ja maailmanyhteisö (tai kansainvälinen yhteisö) 

- yhteiskunta, valtio, Suomi ja suomalainen yhteiskunta 

- vaikutusalue ja ”vaikutusyhteisö” eli se alue ja yhteisö, jo-

hon yliopiston toiminnalliset yhteydet muun muassa 

opiskelijoiden rekrytoinnin suhteen ulottuvat 

- yliopiston sijaintikaupunki (paikallisyhteisö). 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään selvittämään LTKK:n vaikuttavuutta ennen 

kaikkea Etelä-Karjalan alueella, mutta myös joiltakin osin Kymen alueella. 

Vaikutusalueen rajaaminen on käytännössä hankalaa, ja se perustuu 

esimerkiksi rahavirtojen osalta pelkästään arvioihin. Tutkimus on siis rajattu 
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alueellisesti siten, että tutkimuksen ulkopuolelle jää kokonaan LTKK:n 

vaikuttavuus kansainvälisesti ja osaksi myös valtakunnan tasolla. 

 

Alueellisen jaottelun lisäksi vaikuttavuudella on monta muotoa ja 

vertauskohdetta. Yliopistojen vaikuttavuutta arvioitaessa voidaan tarkastella 

1) erilaisia vaikuttavuuden muotoja sinänsä (esimerkiksi kulttuurista, ta-

loudellista tai sosiaalista vaikuttavuutta), 2) vaikuttavuutta asetettuihin ta-

voitteisiin nähden tai 3) vaikuttavuuden aikaansaamisen tehokkuutta (Hölttä 

1996, 54). Tämän tutkielman ulkopuolelle jäävät vaikuttavuuden lajeista 

kokonaan poliittinen ja kulttuurinen vaikuttavuus, sillä ne ovat vaikeasti 

tunnistettavissa, mittaamisesta puhumattakaan. Tutkimuksen vaikuttavuutta, 

jota voidaan tarkastella sekä tieteellisestä että taloudellisesta näkökulmasta3, 

tarkastellaan tässä tutkimuksessa vain taloudellisesta näkökulmasta. Tutkiel-

man pääpaino on taloudellisessa ja koulutuksen vaikuttavuudessa. 

Tutkielmassa ei myöskään arvioida vaikuttavuutta asetettuihin tavoitteisiin 

nähden tai vaikuttamisen aikaansaamisen tehokkuutta. 

 

Tutkimuksessa jätetään tarkastelun ulkopuolelle myös yliopiston resurssien 

käyttö ja muut käytännöt, jotka käsittävät puhtaasti yliopiston sisäistä toi-

mintaa. Koska tutkimuksen painopisteenä on yliopiston ulkoinen vai-

kuttavuus eli vuorovaikutus ympäristön kanssa, ei tutkimuksessa arvioida 

myöskään opetustoimintaa. Yliopisto käsitetään kokonaisuutena, jonka 

toiminnan vaikutukset ympäristöön pyritään arvioimaan ja mittaamaan. 

 

Tutkimuksesta osan muodostaa eri sidosryhmien näkökulmasta tapahtuva 

LTKK:n koulutuksen vaikuttavuuden ja yliopiston imagon arvioiminen, 

                                                 
3 Tutkimuksen tieteellisellä vaikuttavuudella tarkoitetaan tässä tutkimuksen avulla 
aikaansaatua tieteen edistymistä, ja taloudellinen näkökulma käsittää tutkimustoiminnan 
rahavirtojen ja tutkimusten lukumäärien selvittämistä. 
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joka osin toteutetaan haastattelujen avulla. Tutkimukseen otettiin mukaan 

vain osa sidosryhmistä eli elinkeinoelämän edustajat, kaupungit/kunnat, 

LTKK:ssa tutkinnon suorittaneet, opiskelijaorganisaatiot, ulkopuoliset 

rahoittajat sekä yliopiston johto ja hallinto. Jokaisesta sidosryhmästä 

haastateltiin muutamaa sidosryhmän edustajaa, lukuun ottamatta LTKK:ssa 

tutkinnon suorittaneita, joille lähetettiin kysely. 

 

Koska aiemmin on tehty vastaavanlaisia LTKK:n vaikuttavuutta käsitteleviä 

tutkimuksia, joista ensimmäiset ovat 1990-luvun alkupuolelta ja viimeisin 

vuodelta 1998, päivitetään tässä tutkimuksessa aiempien tutkimusten tietoja. 

Tässä tutkimuksessa käsitellään melko lyhyen ajanjakson taloudellisia lu-

kuja, koska yliopiston taloudellisten vaikutusten arvioiminen muodostaa 

laajan alueen. Kyselytutkimus ja osa mittareista on vuodelta 2001, mutta ti-

lastot ovat vuodelta 2000 tai sitä edeltävältä ajalta. 

 

1.4 TUTKIMUSMETODIT  

 

Tutkimus on luonteeltaan toiminta-analyyttinen, hermeneuttinen. 

Muinaiskreikan sana hermeneuein tarkoittaa ymmärtämistä ja tulkitsemista. 

Hermeneuttinen tutkimus pyrkii huomioimaan inhimillisen todellisuuden 

erityisluonteen, ja se korostaa vuorovaikutusta ja ymmärtämistä. (Turunen 

1995, 88) Toiminta-analyyttinen tutkimus pyrkii myös analysoimaan 

yksittäistapauksia mahdollisimman syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti, ja 

siinä korostetaan tavallisesti ymmärtävää tulkitsemista ja sitä kautta 

subjektiivisen aineksen osuutta (Lukka 1991, 170 - 171). Tämän 

tutkimuksen avulla pyritäänkin ennen kaikkea ymmärtämään ja selittämään 

LTKK:n alueellista vaikuttavuutta ja merkitystä.  
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Tutkimuksen toiminta-analyyttista otetta tukee kuitenkin käsiteanalyysi, 

joka sisältää keskeisten käsitteiden – koulutuksen ja taloudellisen 

vaikuttavuuden sekä imagon – määrittelyä. Lisäksi tutkimuksessa käytetään 

nomoteettista tutkimusotetta pyrittäessä löytämään empiirisestä aineistosta, 

lähinnä kyselytutkimuksesta, objektiivisesti päteviä, kvantitatiivisesti 

mitattavissa olevia yleisiä piirteitä. 

 

Koska tutkimuksessa käytetään monenlaista lähdeaineistoa (kyselytutki-

musta, haastatteluja, kirjallisuutta ja tilastoaineistoa), on myös 

tutkimusmetodeja useita. Tutkimuksen kohteita tarkastellaan sekä 

kvantitatiivisin (määrällisin) että kvalitatiivisin (laadullisin) menetelmin. 

Yleisesti ottaen kvantitatiivisessa osuudessa vastataan kysymyksiin: miten 

moni, kuinka suuri osa,  miten paljon ja miten tärkeä asia on, kun taas 

kvalitatiivinen tutkimus vastaa kysymyksiin: millainen, miksi ja miten. 

Tarkemmin tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä käydään läpi tutkielman 

empiriaosassa. 

 

1.5 TUTKIELMAN VIITEKEHYS 

 

Tämä tutkielma rakentuu liitteenä olevan (Liite 1) viitekehyksen pohjalle. 

Viitekehys pohjautuu osittain Haverin (1988) kuvioon, joka esitetään kap-

paleessa 3.1.2. Yliopiston alueelliset vaikutukset voidaan jakaa kolmeen 

lohkoon eli opetukseen, olemassaoloon ja toimintaan sekä tutkimukseen ja 

kehittämiseen. Opetuksen avulla yliopisto tuottaa elinkeinoelämälle 

työvoimaa ja kartuttaa inhimillistä pääomaa. Olemassaoloon ja toimintaan 

liittyy yliopiston rooli työllistäjänä, rahavirtojen lähteenä ja alueella 

toimivien yritysten ja yhteisöjen yhteistyökumppanina. Tutkimus- ja 

kehittämistoiminnan kautta yliopiston voidaan nähdä toimivan 

innovaatiokeskuksena. (ks. Kuva 1) 
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OPETUS 
 

Yliopisto 
työvoiman tuottajana 
elinkeinoelämälle ja 

inhimillisen pääoman 
kartuttajana 

OLEMASSAOLO JA 
TOIMINTA 

 
Yliopisto työllistäjänä, 
rahavirtojen lähteenä ja 
yhteistyökumppanina 

 

TUTKIMUS JA 
KEHITTÄMINEN 

 
Yliopisto 

innovaatiokeskuksena 

YLIOPISTO 

Kuva 1. Yliopiston alueellisten vaikutusten osa-alueet. (Vrt. Haveri 1988) 

 

Opetus käsittää neljä osa-aluetta eli opiskelijan rekrytoinnin, tutkinnon suo-

rittaneiden sijoittumisen työelämään, valmistuneiden osaamisen sekä kon-

taktit niin sanotuissa uusissa koulutus- ja kehittämismuodoissa (ks. Kuva 2).  

 

Yliopiston toteuttaessa opetustehtäväänsä kiinnittyy se ympäristöönsä ja saa 

aikaan alueellista vaikuttavuutta sekä opiskelijarekrytoinnin että tutkinnon 

suorittaneiden sijoittumisen kautta. Kun yliopisto rekrytoi opiskelijoita, on 

sillä vaikutusta sekä lähtö- että yliopistopaikkakuntaan. Jos opiskelijat 

rekrytoidaan alueen ulkopuolelta, aiheutuu siitä tietenkin nettolisäys alueen 

talouteen (Dahllöf et. al. 1998, 7). Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen 

työelämään saa aikaan vaikutuksia lähtö- ja sijoittumispaikkakunnalla. 

Koulutus antaa valmistuneille tietyt valmiudet työelämään, ja 

yliopistokoulutus vaikuttaa heidän työllistymiseensä. Myös niin sanotuilla 

uusilla koulutus- ja kehittämismuodoilla, kuten yrittäjä-, työllisyys-, 

täydennys- ja avoimella korkeakoulutuksella on alueellista merkitystä. 
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Kuva 2. Opetuksen osa-alueet. (Vrt. Haveri 1988) 

 

Yliopiston olemassaolon ja toiminnan kautta aikaansaadut vaikutukset 

voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: imagoon, työpaikkoihin ja rahavirtoi-

hin sekä erilaisiin yhteistyömuotoihin alueen toimijoiden kanssa (ks. Kuva 

3). Yliopisto voi alueellaan osallistua esimerkiksi erilaisiin maakunnallisiin 

hankkeisiin tai tehdä alueen kaupunkien, kuntien tai yritysten kanssa 

yhteistyötä tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Yliopiston imagolla on suuri 

merkitys sen itsensä lisäksi myös alueelle, kuten myös alueen imagolla on 

merkitystä yliopistolle.  

 

Taloudelliselta kannalta katsottuna yliopiston aikaansaamat välittömät 

työpaikat ja rahavirrat ovat usein alueellisesti merkittäviä, vaikka ne ovatkin 

luonteeltaan staattisia. Niitä merkittävämpiä dynaamisia vaikutuksia syntyy, 

kun yliopisto on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Vaikka niitä 

onkin vaikeampi mitata, voidaan niitä kartoittaa esimerkiksi tunnistamalla 
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eri tutkimusalueiden ja –sopimusten partnerit, konsultointitoiminnot, 

tutkimushenkilökunnan vaihdot ja  spin off4 -yritykset. (Dahllöf et. al. 1998, 

8)  

 

 

 

 

 

 

  

IMAGO 
 

 Yliopiston 
imagon merkitys 
sille itselleen 
ja alueelle 

TYÖPAIKAT    
JA 
RAHAVIRRAT
 
Yliopisto 
työllistäjänä 
 
Yliopiston 
aikaansaamat 
rahavirrat: 
* henkilöstö 
* investoinnit 
* käyttömenot 

YHTEISTYÖ 
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alueella 
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yhteisöjen 
yhteistyö-
kumppanina 

OLEMASSAOLO JA 
TOIMINTA 

 
Yliopisto työllistäjänä, 
rahavirtojen lähteenä ja 
yhteistyökumppanina 

 

 

 

 
 
Kuva 3. Olemassaolon ja toiminnan osa-alueet. (Vrt. Haveri 1988) 

 

Yliopiston tutkimus- ja kehittämistoiminnan alueellista vaikuttavuutta (ks. 

Kuva 4) tarkastellaan lähinnä kvantitatiivisin mittarein, mutta osaamis-

keskustoiminnan onnistuneisuuden5 kohdalla myös sidosryhmien kannalta 

eli tutkimuksen empiirisessä osiossa selvitetään, millaisena sidosryhmät 

                                                 
4 Spin off -yrityksellä voidaan tarkoittaa yritystä, 1) joka on perustettu kaupallistamaan 
julkisessa tutkimusjärjestelmässä syntynyttä ideaa, 2) jonka perustaja on työskennellyt 
korkeakoulussa tai julkisessa tutkimuslaitoksessa, 3) joka hyödyntää voimakkaasti julkisen 
tutkimusjärjestelmän tuottamia tutkimustuloksia tai teknologista tietämystä, ja 4) joka on 
itsenäinen, eikä esimerkiksi jonkin suuren yrityksen tuotekehitysyksikkö (Tilastokeskus 
1994, 7). 
5 Osaamiskeskustoiminnan onnistuneisuus on tässä tutkimuksessa on yksi yliopiston 
alueellisen vaikuttavuuden mittareista. 
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näkevät esimerkiksi LTKK:n tutkimuksen hyödynnettävyyden omassa 

toiminnassaan tai alueen elinkeinoelämässä ylipäätään. Yliopiston tutkimus- 

ja kehittämistoiminnan alueellinen merkitys on sitä suurempi, mitä 

enemmän se pystyy luomaan alueelle inhimillistä pääomaa ja uutta 

osaamista ja mitä paremmin se mahdollistaa niiden hyödyntämisen.  

 

KONTAKTIT 
TUTKIMUS- 
JA  
KEHITTÄMIS-
TOIMINNASSA  
 
Vaikutus 
kohdealueeseen 

TUTKIMUS JA 
KEHITTÄMINEN 

 
Yliopisto 

innovaatiokeskuksena

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Yliopisto innovaatiokeskuksena. 

 

Tutkielman viitekehyksen (Liite 1) pohjalta muodostetut yliopiston 

alueellisen vaikuttavuuden mittarit, joita tutkielman empiriaosassa tutkitaan, 

otetaan esille kappaleessa 7. Arviointi ja suorituskyvyn mittaaminen. 

 

2. LTKK JA SEN SIDOSRYHMÄT  

                            

Tässä kappaleessa tarkastellaan tutkittavaa yhteisöä eli Lappeenrannan tek-

nillistä korkeakoulua, sen vaiheita ja nykytilaa. Koska opiskelijaorganisaa-

tioiden (LTKK:n ylioppilaskunnan ja Aalef Oy:n) olemassaolo ja toiminta 
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liittyy läheisesti LTKK:n toimintaan, käsitellään tässä yhteydessä myös 

niitä. Lisäksi otetaan esille yliopiston keskeiset sidosryhmät. 

 

2.1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU 

 

Suomen tiede- ja teknologiapolitiikan tilanne muuttui radikaalisti 1960-lu-

vun alussa, kun suomalainen yhteiskunta suuntasi kulkunsa kohti yhteneviä 

maailmanmarkkinoita. Kilpailukyvyn turvaamiseksi yhteiskunnan tieto- ja 

osaamisvarantoa täytyi kehittää, mikä merkitsi sitä, että korkeakouluope-

tusta, tutkimusta ja samalla yliopistoverkkoa tuli laajentaa. Tämän myötä 

syntyi ajatus Itä-Suomen yliopistosta. Lappeenrannan ohella Itä-Suomen 

yliopiston sijaintipaikkaa havittelivat Kuopio ja Joensuu. LTKK:n 

syntyvaiheisiin liittyykin 1960-luvulla käyty pitkällinen keskustelu Itä-

Suomen yliopiston sijaintipaikasta. Lopulta jokainen näistä kaupungeista sai 

oman yliopistonsa, ja LTKK pääsi aloittamaan toimintansa syyslukukauden 

1969 alussa. Ensimmäiset 39 opiskelijaa aloittivat opintonsa 

koneinsinööriosastolla, johon sisältyivät koneenrakennuksen, voima-

tekniikan ja talousinsinöörin opintosuunnat. (Michelsen 1994) Aluksi toi-

mittiin vuokratiloissa, jotka olivat hajallaan eri puolilla Lappeenrannan 

kaupunkia. Vuonna 1974 LTKK pääsi muuttamaan uuteen, omaan 

yliopistorakennukseen. (Nikkilä 1989, 27)  

 

Yliopistoa laajennettiin vähitellen niin, että syksyllä 2000 valmistuivat 

yliopiston viides ja kuudes rakennusvaihe. LTKK elää kuitenkin voimakasta 

kasvu- ja kehitysvaihetta, eikä tilapula uusien tilojen valmistumisen myötä 

ole poistunut, vaan seuraavien rakennusvaiheiden suunnittelu on jo käyn-

nissä. (LTKK:n vuosikertomus 2000) LTKK:sta on kasvanut 

opiskelijamäärältään noin 4000 opiskelijan yhteisö, joka jo tehdyillä 

laajentamis- ja kehittämispäätöksillä tulee kasvamaan vuoteen 2010 
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mennessä noin 5000 opiskelijan yliopistoksi (Toiminta- ja talous-

suunnitelma 2001 - 2004, 1).  

 

LTKK:ssa on alusta alkaen pyritty luomaan poikkeuksellinen tutkimuk-

sellinen ja opetuksellinen profiili, jossa opetuksen ja tutkimuksen painopiste 

on kovan tekniikan lisäksi ollut myös taloudellisissa, kaupallisissa ja kieliai-

neissa (Michelsen 1994, 66). Nykyisin LTKK on teknillisiin ja 

kauppatieteisiin erikoistunut yliopisto, joka kouluttaa diplomi-insinöörejä 

energiatekniikan, kemiantekniikan, konetekniikan, sähkötekniikan, 

tietotekniikan, tuotantotalouden ja ympäristötekniikan koulutusohjelmissa 

sekä kauppatieteiden maistereita taloushallinnon, kansainvälisen 

markkinoinnin, johtamisen ja organisaatioiden, yritysjuridiikan, teknologia-

tutkimuksen, hankintojen johtamisen, rahoituksen ja tietojohtamisen 

koulutusohjelmissa. LTKK:lla on myös eri puolilla maailmaa toista sataa 

yhteistyöyliopistoa, joista Lappeenrantaan saapuu säännöllisesti opis-

kelijoita, tutkijoita ja opettajia. Lisäksi noin 170 opiskelijaa vuosittain 

suorittaa osan opinnoistaan ulkomailla.  

 

Koko olemassaolonsa ajan LTKK on toiminut kiinteässä yhteydessä 

elinkeinoelämän kanssa. Ensimmäiset suorat kontaktit yliopisto solmi 

lähiympäristön metsäteollisuusyrityksiin, mutta nykyisin elinkeinoelämä-

yhteistyötä on kaikilla opetus- ja tutkimusaloilla, ja yhteistyökumppaneita 

on eri puolilla maailmaa. LTKK on osaamisalueillaan kiistatta Kaakkois-

Suomen elinkeinoelämän veturi, ja sen tehtävänä onkin vaikuttaa Etelä-

Karjalan ja koko Itä-Suomen kehitykseen edistämällä yritystoimintaa sekä 

lisäämällä teknistä ja taloudellista sivistystä (Toimintasuunnitelma 2000, 2). 

Lisäksi LTKK osallistuu erilaisiin Etelä-Karjalan kehittämiseen liittyviin 

hankkeisiin. 
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2.2 OPISKELIJAORGANISAATIOT 

 

2.2.1 LTKK:N YLIOPPILASKUNTA 

 

LTKK:n ylioppilaskunta (LTKY) on kaikkien opiskelijoiden järjestö, joka 

ajaa opiskelijoiden etuja ja huolehtii heidän hyvinvoinnistaan. 

Ylioppilaskunnat on perustettu asetuksessa jokaisen yliopiston yhteyteen, ja 

ylioppilaskunnan jäseniä ovat kaikki yliopistossa perustutkintoa suorittavat 

opiskelijat sekä jatko-opiskelijat niin halutessaan. Ylioppilaskunnan tärkein 

tehtävä on opiskelijoiden etujen ajaminen. Ylioppilaskunnan alaisuuteen 

kuuluvat erilaiset opiskelijoiden harrastuskerhot, ja se järjestää myös 

erilaisia kulttuuritapahtumia. (LTKY 2001)  

 

2.2.2 AALEF OY 

 

Aiemmin LTKY harjoitti myös yritystoimintaa muun muassa 

paperimyymälän ja kahvilatoiminnan muodossa, mutta 1980 nämä 

liikevaihtoverolliset toiminnot siirrettiin niitä varten perustetulle Aalef 

Oy:lle (Hyrkkänen 1993, 11).  Aalef Oy on konserni, joka muodostuu Aalef 

Oy:stä, Aalef Ravintolapalvelut Oy:stä ja Aalef Yhtiöt Oy:stä. Tällä hetkellä 

Aalef Oy tarjoaa ravintola-, kirjapaino-, tilitoimisto-, frakkivuokraamo-, 

kirjakauppa- ja opiskelijapalveluja (Aalef Oy 2001). Vuonna 2000 koko 

konsernin liikevaihto oli yli 14,4 miljoonaa markkaa. Aalef Oy:n 

liikevaihdosta noin 24 prosenttia ja Aalef Ravintolapalvelut Oy:n 

liikevaihdosta noin 53 prosenttia muodostui LTKK:n opiskelijoiden 

osuudesta. 
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2.3 YLIOPISTON SIDOSRYHMÄT 

 

Eräs tapa jäsentää organisaatioita on tarkastella niitä sidosryhmien näkö-

kulmasta. Silloin organisaatiot nähdään eräänlaisina sosiaalisina ja teknisinä 

järjestelminä, joissa eri sidosryhmillä on erilaiset roolit. (Näsi & Näsi 1997, 

213 - 214) Sidosryhmällä tarkoitetaan yksittäistä henkilöä tai ryhmää, joka 

pystyy vaikuttamaan organisaatioon tai johon organisaation toimenpiteet, 

päätökset, periaatteet, käytännöt tai tavoitteet vaikuttavat. Sidosryhmät ovat 

kiinnostuneita organisaation toiminnasta ja organisaation tarjoamasta 

informaatiosta. (Carroll 1993, 60; Carroll & Näsi 1997, 46)  

 

Sidosryhmien edustajat eivät siis ole pelkkiä sivustakatsojia, vaan heillä voi 

olla jopa laillinen intressi tai panos organisaatioon, ja he ovat kiinnostuneita 

siitä, miten organisaatio pääsee asetettuihin tavoitteisiin (Carroll & Näsi 

1997, 47). Organisaation pitää myös tavalla tai toisella palvella 

sidosryhmiensä todellisia tai mahdollisia tarpeita menestyäkseen kilpailussa 

(Kotler & Andreasen 1995, 41). 

 

Sidosryhmäsuhteissa tapahtuu siis kaksisuuntaista vaikuttamista, ja sidos-

ryhmäajattelun mukaan organisaatio voi toimia vain vuorovaikutuksessa si-

dosryhmiensä kanssa. Taatakseen toimintaedellytyksensä pitkällä aikavälillä 

organisaation tulee toimia niin, että sen sidosryhmät pysyvät tyytyväisinä. 

(Näsi 1995, 24) Kaikilla organisaation sidosryhmillä on erilainen vaikutus 

organisaation toimintaan (Näsi & Näsi 1997, 213).  

 

Yliopistolla on paljon erilaisia sidosryhmiä, joita voidaan luokitella eri 

tavoin. Esimerkiksi Pollitt (1990, 63) on jakanut yliopiston sidosryhmät 

viiteen eri luokkaan: rahoittajat, johto, tutkijat ja opettajat, opiskelijat ja 
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työnantajat. Tässä tutkimuksessa käytetään seuraavanlaista (Kuva 5) 

sidosryhmäviitekehystä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elinkeinoelämä 

Kaupungit/kunnat 

Tukiorganisaatiot, 
kuten 

osaamiskeskukset

Yliopisto 
- koulutus 
- tutkimus 
- alueellinen 

toiminta 
Johto ja hallinto 
Tutkijat 
Opetushenkilökunta 
Muu henkilöstö 
Opiskelijat 

Alueen muut 
oppilaitokset 

Muut yhteistyö-
tahot 

Julkinen hallinto 

Ulkopuoliset rahoittajat

 
Kuva 5. Yliopiston sidosryhmät ja yhteistyötahot. (Mukailtu Schutte & van 

der Sijde 2000 ja Kinnunen 2001) 

 

Tutkimukseen otettiin kuitenkin vain osa sidosryhmistä, koska 

haastatteluihin käytettävissä olleen ajan puitteissa ei ollut mahdollisuutta 

haastatella kaikkia sidosryhmiä. LTKK:n imagoa ja koulutuksen 

vaikuttavuutta tarkastellaan jatkossa elinkeinoelämän, kaupunkien, 

opiskelijaorganisaatioiden, opiskelijoiden, ulkopuolisten rahoittajien sekä 

yliopiston johdon ja hallinnon näkökulmista. Kuitenkin osaa haastatelluista 

voidaan pitää useampaan sidosryhmään kuuluvana, jolloin tutkimus kattaa 

alueen muita oppilaitoksia, julkista hallintoa ja joitakin yliopiston sisäisiä 

sidosryhmiä lukuun ottamatta koko sidosryhmäkentän. 
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3. TUTKIMUKSEN TEORIATAUSTAA 

 

Tässä kappaleessa otetaan ensin esille lyhyesti niitä teorioita tai 

näkökulmia, joista koulutuksen vaikuttavuutta on aiemmissa tutkimuksissa 

tarkasteltu sekä Suomessa että muualla. Sen jälkeen käydään vähän 

tarkemmin läpi inhimillisen pääoman teoriaa ja endogeenista kasvuteoriaa, 

jotka muodostavat osan tutkimuksen teoriapohjasta. 

 

3.1 KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUDEN TUTKIMUS 

 

3.1.1 TUTKIMUS MUUALLA 

 

Koulutuksen vaikuttavuuden tutkimuksen juuret ulottuvat 1960-luvun alku-

puolelle, jolloin tutkittiin lähinnä koulutuksen taloudellista vaikuttavuutta. 

Koulutuksen kautta hankitulla niin sanotulla inhimillisellä pääomalla 

havaittiin olevan vaikutusta taloudelliseen kasvuun, ja empiiriset 

tutkimukset osoittivat, että koulutuksen määrän ja elinikäisten tulojen välillä 

vallitsee positiivinen yhteys. (Denison 1962; Hölttä 1996, 54) Eli mitä 

korkeampi koulutus henkilöllä oli, sitä suuremmaksi muodostuivat hänen 

elinikäiset tulonsa. Kuitenkin myöhemmin 1960-luvulla tehdyissä 

tutkimuksissa havaittiin, että koulutuksen lisäksi myös muut tekijät, kuten 

sukupuoli ja sosiaalinen tausta, vaikuttavat tuloihin (Hölttä 1996, 55).  

 

1970- ja 1980-luvuilla alettiin kritisoida pelkästään taloustieteellistä lähes-

tymistapaa koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Esimerkiksi Bowles ja 

Gintis (1975) tarkastelivat koulutuksen vaikuttavuutta koulutussosiologi-

sesta perspektiivistä ja painottivat muun muassa oppilaiden ja opettajien 

vuorovaikutusta, kun taas Arrowin (1973), Spencen (1974) ja Blaugin 
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(1985) näkemyksen mukaan koulutusjärjestelmän tarkoituksena oli kykyjen 

lajittelu eli koulutuksen tärkein tehtävä oli tuottaa tietoa ihmisten 

synnynnäisistä kyvyistä suodattamalla lahjakkaat henkilöt koulutuksella 

korkeammalle yhteiskunnassa ja palkitsemalla nämä lopulta 

tutkintotodistuksella. Nämä henkilöt pystyivät sitten saamallaan 

todistuksella signaloimaan työnantajille kyvyistään. Kuitenkin jo heti 1990-

luvun alkupuolella koulutuksen ja taloudellisen kasvun väliset yhteydet 

nousivat uudelleen tutkimuksen kohteeksi (esim. Jorgensen & Fraumeni 

1992). 

 

3.1.2 TUTKIMUS SUOMESSA 

 

Suomessa koulutuksen vaikuttavuutta ryhdyttiin tutkimaan 1970-luvulla, 

jolloin keskityttiin lähinnä koulusaavutusten ja oppimistuotosten mittauk-

seen. Koulutuksen vaikuttavuuden tutkimus oli kuitenkin sen 

merkittävyyteen nähden vähäistä. (Valtonen 1997, 9) Oikeastaan vasta 

1990-luvulla koulutuksen vaikuttavuutta ryhdyttiin tutkimaan enemmän ja 

tarkastelemaan laajemmin.  

 

Esimerkiksi Kinnusen (2001) mukaan vaikuttavuutta voidaan tarkastella 

neljästä toisiinsa limittyvästä suunnasta: (1) Aluekehitys- ja 

rakennepolitiikan näkökulmasta, jolloin tarkastelun kohteena ovat 

aluekehityksen avaintekijät, esimerkiksi väestö ja elinkeinorakenne, (2) 

koulutuksen vaikuttavuuden näkökulmasta kiinnostavaa on muun muassa 

mistä opiskelijat hakeutuvat korkeakouluun, millainen on opiskelijoiden 

työllistyminen alueella sekä millaiset ovat korkeakoulun suorat ja epäsuorat 

aluetaloudelliset vaikutukset, (3) tiede- ja teknologiapolitiikan 

näkökulmasta, joka tutkii esimerkiksi sitä, kuinka hyvin tiede- ja 

tutkimuspolitiikalla on onnistuttu talouden rakenteen uudistamisessa sekä 

(4) yhteistyönäkökulmasta, joka korostaa korkeakoulun ja alueen 
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vuorovaikutusta eli sitä, mitkä tahot ovat korkeakoulun kannalta kes-

keisimmät sidosryhmät, kilpailijat ja yhteistyökumppanit sekä miten 

yhteistyö on organisoitu, ja miten kattavaa se on.  

 

Antikainen (1974, 15 - 17) on tutkinut jo 1970-luvulla paljon yliopiston ja 

ympäristön välistä vuorovaikutusta. Hän jakoi vuorovaikutuksen muodot  

työvoima-, tiedollisiin, taloudellisiin, kulttuuri- ja poliittisiin vaikutuksiin. 

Hänen jaottelunsa onkin sittemmin ollut pohjana useissa tutkimuksissa ja 

yliopistojen arvioinneissa. Työvoimavaikutukset syntyvät sitä kautta, kun 

opiskelijat rekrytoidaan, heille annetaan opetusta, valmistuneet sijoittuvat 

työhön ja yliopisto työllistää opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa. 

Kun valmistuneet käyttävät oppimiaan tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia 

valmiuksiaan, syntyy tiedollisia vaikutuksia. Yliopiston ja ympäristön 

väliseen vuorovaikutukseen vaikuttaa myös yhteiskuntarakenne ja 

yliopiston henkilöstön sijoittuminen ympäristön sosiaaliseen rakenteeseen. 

Antikaisen mainitseman henkilöstön sijoittumisen lisäksi myös henkilö-

kunnan alueellisen sitoutumisen asteella voidaan nähdä olevan merkitystä 

yliopiston alueellisessa vaikuttavuudessa.  

 

Koulutuksen tuottavuutta puolestaan on jossain määrin tutkittu Suomessa 

taloustieteellisestä näkökulmasta jo 1960-luvulta alkaen. 1970-luvulla 

sovellettiin erityisesti kustannus-hyöty-analyysia. Koulutuksen taloudellinen 

kannattavuus oli tutkimuksen kohteena erityisesti 1990-luvulla, jolloin 

selvitettiin muun muassa inhimillisen pääoman teorian selitysvoimaa ja 

taloudellista kasvua, koulutuksen palkkavaikutuksia ja 

koulutusinvestointien yksilöllistä tuottoastetta.  

 

Näistä tutkimuksista mainittakoon Asplund (1993), joka on tutkinut 

koulutuksen vaikutusta taloudelliseen kasvuun. Hänen tutkimuksessaan 
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pääpaino oli inhimillisen pääoman eli ensisijaisesti koulutuksen ja 

työkokemuksen vaikutuksissa palkkatasoon ja siten palkkaeroihin. 

Tutkimuksen mukaan koulutuksen tuotto kasvaa koulutusasteen mukaan, 

vähiten teknisten toimihenkilöiden ryhmässä ja eniten ylempien 

toimihenkilöiden ryhmässä, poikkeuksena kuitenkin koulutusuran alku. Eri 

koulutusasteiden tuotot olivat kuitenkin tarkasteluperiodilla (1980 - 1990) 

heikentyneet ja koulutusasteiden väliset tuottoerot kaventuneet. (Asplund 

1991, 1993) 

 

Muun muassa Helo & Uusitalo (1995, ks. myös Uusitalo 1999) selvittivät 

tutkimuksessaan yliopistoinvestointien kansantaloudellista kannattavuutta 

vuosina 1975 - 1990 kansantalouden, julkisen sektorin ja yksityisen 

opiskelijan kannalta kustannus-hyöty-analyysin avulla soveltaen 

inhimillisen pääoman teoriaa. Vaikka korkeakoulutuksen kannattavuus 

tutkittavana aikana olikin laskenut keskimäärin kaksi prosenttiyksikköä, on 

korkeakoulutus kuitenkin edelleen kannattava investointikohde.  

 

Mannikainen (1985) puolestaan selvitti tutkimuksessaan yliopistojen 

taloudellista merkitystä Tampereen kaupunkiseudun kehitykselle. 

Korkeakoulutuksella on myös useita yhteiskunnallisia tavoitteita ja tehtäviä, 

joiden näkökulmasta Haveri (1988) kuvasi yliopiston alueellisia vaikutuksia 

(ks. Kuva 6). Hänen näkemystään, joka vetää yhteen yliopiston alueellisen 

vaikuttavuuden eri tasot ja dimensiot, käytettiin tämän tutkimuksen 

viitekehyksen pohjana (ks. Liite 1). Koska yliopiston synnyn taustalla on 

usein aluepoliittinen ratkaisu, on sen vaikuttavuuttakin tarkasteltava 

alueellisesta näkökulmasta. Alueen erityisominaisuudet, työvoimarakenne, 

infrastruktuuri, tuotannollisen toiminnan rakenteet, elinkeinorakenne ja 

maantieteellinen sijainti vaikuttavat yliopiston toimintaan ja 

vuorovaikutussuhteisiin (Linna 1999, 20). 
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Kuva 6. Korkeakoulujen alueelliset vaikutukset. (Haveri 1988, 43)6 

 

Yliopistojen alueelliset vaikutukset alkavat siitä, kun ne rekrytoivat 

opiskelijoita eri alueilta. Koulutusprosessin aikana vaikutukset näkyvät 

yliopiston sijaintipaikkakunnalla ja lähialueilla. Tutkinnon suorittaneiden 

sijoittumisella työelämään on vaikutuksia sekä lähtö- että sijoittumispaikka-

kuntaan. Osa yliopiston vaikuttavuudesta ei ole alueellisesti paikannet-

tavissa, mutta osa kohdistuu selvästi tietylle alueelle.   

 

 

 

                                                 
6 Tartuntadiffuusiossa tuotantovaikutukset leviävät pian alkuperäislähteensä ympärille ja   
myöhemmin etäisemmille alueille. 
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3.2 INHIMILLISEN PÄÄOMAN TEORIA TAUSTASELITTÄJÄNÄ 

 

Tässä tutkimuksessa yliopisto nähdään alueen inhimillistä pääomaa 

kartuttavana toimijana. Hanushekin (1986) mukaan koulutus voidaankin 

nähdä palveluna, joka muuttaa kiinteän määrän panoksia (eli henkilöitä) 

toisenlaiset ominaisuudet omaaviksi yksilöiksi eli koulutuksen 

päätavoitteena on yhteiskunnan inhimillisen pääoman kasvattaminen. 

Inhimillisen pääoman teorian kehityksen kulmakivinä pidetään etenkin 

Schultzin (1960) ja Beckerin (1964) ajatuksia ja tutkimuksia 1960-luvun 

alkupuolella. Teorian mukaan yksilöiden tiedot ja taidot määritellään 

ihmisyksilöiden resursseiksi – tuotannontekijöiksi – , ja näiden resurssien li-

säämiseksi tehdyt toimenpiteet ovat investointeja inhimilliseen pääomaan. 

Yksilöt pyrkivät siis henkisiin resursseihinsa investoimalla sekä varojaan ja 

ponnistuksiaan uhraamalla kehittämään itseään saadakseen siitä tulevaisuu-

dessa erilaisia tuottoja työ- ja yksityiselämässään.  

 

Inhimillisen pääoman teorian mukaan inhimillisenä pidetään kaikkia kykyjä 

ja taitoja, joita ihminen voi hyödyntää työmarkkinoilla. Työntekijät myyvät 

työnantajille työpanostaan, ja työstä saatu palkka on korvaus työntekijöiden 

inhimillisen pääoman käytöstä. Koulutus on investointi inhimilliseen pää-

omaan ja lisää siten työntekijöiden tuottavuutta, mikä puolestaan parantaa 

työmarkkinoilla työntekijöiden palkkaa. Yksilöt käyttävät koulutusaikana 

yksilöstä riippuen kaiken tai vain osan ansaitsemiskapasiteetistansa 

inhimillistä pääomaa kartuttaviin investointeihin. Investoinnit eivät 

kuitenkaan lakkaa koulutusperiodin jälkeen, sillä myös työkokemus 

kartuttaa inhimillistä pääomaa, ja työssä opitut taidot ja tiedot niin ikään 

lisäävät työntekijöiden tuottavuutta. (Uusitalo 1997, 186)  
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Endogeenisen kasvuteorian kehittäjän Romerin (1990) mukaan inhimillisen 

pääoman ominaisuuksia ovat jakamattomuus ja omistettavuus. 

Jakamattomuudella tarkoitetaan tuotteen fyysisiä ominaisuuksia eli sitä, 

voiko sitä käyttää yhtä aikaa useampi ihminen. Omistettavuus tarkoittaa 

tuotteeseen liittyviä omistusoikeuksia. Tieto on jaettava tuote silloin, kun se 

käsitetään kodifioidun teknologian tapaiseksi esimerkiksi levykkeellä 

säilytettäväksi ohjelmakoodiksi. Henkilökohtaiset taidot ja tiedot ovat 

kuitenkin jakamattomia, koska ne ovat sidottuja fyysiseen henkilöön. 

 

Inhimillisen pääoman ja sen lisäyksen arviointi on käytännössä hyvin 

hankalaa, ja sen mittaamiseen onkin siksi käytettävä epäsuoria indi-

kaattoreita, esimerkiksi koulutusta ja palkkaa. Jos mittarina käytetään 

suoritettujen tutkintojen määrää7, oletetaan, että jokainen suoritettu tutkinto 

vastaa yhtäläistä lisäystä inhimillisessä pääomassa. Jos mittarina on palkka, 

oletetaan sen rajatuottavuusteorian mukaisesti heijastavan opiskelun aikana 

karttunutta inhimillisen pääoman määrää tai arvoa. (Mäkilä 1996, 199) 

Tämän tutkimuksen empiirisessä osiossa nimenomaan palkkaa pidetään 

yhtenä inhimillisen pääoman mittarina (ks. kappale 9.2.3). 

 

3.3 ENDOGEENINEN KASVUTEORIA 

 

Talouden kasvua selitetään kasvuteorioiden avulla. 1980-luvun puolivälissä 

syntynyttä endogeenista kasvuteoriaa edelsivät klassinen ja uusklassinen 

kasvuteoria. Klassinen taloustiede piti pitkän aikavälin kehitystekijöiden 

tuntemista tärkeänä. Talouden edistymisen huolena oli vähenevän 

rajatuottavuuden periaate, joka johti siihen, että talouden edistymisen tahti 

                                                 
7 Suoritettujen tutkintojen määrä ei vaikuttavuuden näkökulmasta välttämättä ole luotettava 
mittari, koska se edellyttää, että kaikki tutkinnon suorittaneet ovat sisäistäneet saamansa  
uuden tiedon samantasoisesti ja pystyvät siirtämään sen edelleen alueelle. 
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hiipuu ajan myötä, koska joudutaan ottamaan käyttöön aina vain vähemmän 

tuottavia resursseja. Tärkeimpiä kasvutekijöitä näissä selitysmalleissa olivat 

luonnonvarat. Uusklassisen kasvuteorian mukaan kasvu vaatii työtä ja 

pääomaa sekä teknistä etevyyttä. Työntekijää kohti käytettävissä oleva 

pääomakanta määrää saavutettavissa olevan tulotason. Ilman teknistä 

edistystä tulotaso henkeä kohti asettuu pitkän päälle kullekin maalle ominai-

selle vakioidulle tasapainotasolle, missä kokonaistuotos kasvaa väestön 

kasvun kanssa samaa tahtia. Eksogeenisesti malliin mukaan otettu tekninen 

kehitys saattoi kuitenkin nostaa kasvun tätä nopeammaksi, mutta vain 

tilapäisesti. (Okko 1999, 2) 

 

Endogeeninen kasvuteoria alkoi muotoutua 1980-luvun puolivälissä 

Romerin (1986) ja Lucasin (1988) uraa uurtavien artikkeleiden myötä. 

Endogeenisessa kasvuteoriassa tekninen kehitys selittyy mallin sisältä käsin, 

ja tuotantopanosten rajatuotot oletetaan siitä johtuen osittain kasvaviksi, 

mistä taas seuraa, että talous voi kasvaa, vaikka mitään eksogeenista 

teknistä kehitystä ei tapahtuisikaan. Endogeeninen kasvuteoria korostaa 

aineetonta tietoa ja inhimillistä pääomaa kasvun moottoreina. Tätä uutta 

tapaa mallintaa taloudellista kasvua voidaankin pitää ilmentymänä 

yhteiskunnan siirtymisestä informaatioyhteiskuntaan, jossa tiedolla on 

keskeinen rooli. 

 

Inhimillisen pääoman kasvuteorioihin lisäsi Lucas (1988), joka mittasi 

inhimillistä pääomaa yksilöiden taidoilla. Hänen mukaansa inhimillisellä 

pääomalla on positiivisia ulkoisvaikutuksia, sillä kun työntekijä tekee 

yhteistyötä itseään osaavamman henkilön kanssa, hänen tuottavuutensa 

paranee. Samoin kun yksilöt tai yritykset hankkivat uutta pääomaa, 

inhimillinen pääoma mukaan luettuna, he myös myötävaikuttavat muiden 

omaaman pääoman tuottavuuteen. Näiden panosten kasaamisesta syntyneet 

positiiviset seuraukset ovat lisääntyvien voittojen lähde, mikä puolestaan 
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johtaa jatkuvaan taloudelliseen kasvuun ilman, että törmätään väheneviin 

rajatuottoihin. 

 

Lucasin (1988) mukaan inhimillisellä pääomalla tarkoitetaan yksilön yleistä 

tieto- ja taitotasoa. Tieto- ja taitotaso on hyödykkeenä jakamatonta, mutta 

sen omistettavuus ei kuitenkaan ole täydellistä. Inhimillinen pääoma 

vaikuttaa tuotantoon kahdella tavalla: suoraan siten, että tuotanto on sitä 

suurempi, mitä tehokkaampi on työvoima, ja epäsuorasti niin, että yhden 

työntekijän henkisen pääoman kasvattaminen nostaa muiden panosten 

tehokkuutta. Koulutuksella, tutkimus- ja kehitystyöllä sekä tuotannossa 

tapahtuvalla oppimisella voidaan parantaa yksilön tieto- ja taitotasoa ja 

kasvattaa siten inhimillistä pääomaa. Koulutetut ihmiset ovat siis 

tuottavampia kuin kouluttamattomat hankkimansa ammattitaidon ja 

nopeamman oppimiskyvyn ansiosta. Korkeasti koulutettuja ihmisiä voidaan 

lisäksi organisoida vapaammin, ja heidän mahdollisuutensa omaksua ja 

käyttää uusia teknologioita ovat laajemmat. (Leiponen 1995, 5) 

 

3.4 TIIVISTELMÄ 

 

Koulutuksen vaikuttavuutta voidaan siis tarkastella useasta näkökulmasta. 

Tässä tutkimuksessa lähtökohtana on yliopiston alueellinen merkitys. 

Yliopisto saa ympäristössään aikaan työvoimavaikutuksia, tiedollisia 

vaikutuksia, taloudellisia vaikutuksia, kulttuurivaikutuksia ja poliittisia 

vaikutuksia. Koulutuksen avulla yksilöt kartuttavat inhimillistä pääomaansa, 

mikä heidän välityksellään leviää ympäröivään yhteiskuntaan. Inhimillisen 

pääoman kerryttäminen saa aikaan positiivisia ulkoisvaikutuksia, mikä 

johtaa jatkuvaan taloudelliseen kasvuun. Vaikutukset lähtevät yliopiston 

tehtävistä eli opetuksesta ja tutkimus- ja kehittämistoiminnasta käsin. 

Seuraavassa kappaleessa käsitellään vähän tarkemmin yliopiston tehtäviä ja 
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sitä, miten yliopistokoulutuksen kautta tapahtuva osaamisen kerryttäminen 

synnyttää taloudellista kasvua, mitä alue tarvitsee menestyäkseen. 

 

4. YLIOPISTON TEHTÄVÄT JA OSAAMISEN 

ALUEELLINEN MERKITYS 

 

Tässä kappaleessa käsitellään ensin lyhyesti yliopiston tehtäviä, koska ne 

olennaisesti liittyvät osaamiseen ja sen tuottamiseen. Pääpaino kappaleessa 

on osaamisen alueellisella merkityksellä, mihin liittyen tarkastellaan 

aluekehitykseen vaikuttavia tekijöitä sekä teknologiakeskittymien tehtäviä 

ja merkitystä.   

 

4.1 YLIOPISTON TEHTÄVÄT 

 

Yliopiston ja ympäristön välinen vuorovaikutus rakentuu yliopiston 

tehtävien pohjalta. Yliopistolain (645/1998) mukaan yliopistojen tehtävänä 

on vapaan tutkimuksen sekä tieteellisen ja taiteellisen sivistämisen lisäksi 

antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta ja kasvattaa nuorisoa 

palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.  

 

Yliopistojen yhteiskunnallinen funktio muodostuu sekä koulutetun työvoi-

man että uuden tiedon tuottamisesta. Perinteisesti yliopistojen tehtävät 

onkin jaettu opetus- ja tutkimustehtäviin, jotka käytännössä nivoutuvat toi-

siinsa. Periaatteessa ne kuitenkin voivat olla hyvinkin erillisiä lohkoja. Kou-

lutustehtävässä voidaan erottaa kolme erillistä vaihetta eli opiskelijan 

rekrytointi, varsinainen koulutusprosessi ja tutkinnon suorittaneiden siirty-
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minen työelämään (vrt. viitekehys, Liite 1). Näihin kaikkiin vaiheisiin liittyy 

erilaisia välittömiä tai välillisiä vaikutuksia. 

 

Nykyisin yliopistoille on myös nähty muodostuvan niin sanottu ”kolmas 

perustehtävä” tutkimuksen ja koulutuksen lisäksi. Tällä tarkoitetaan kiin-

teätä koulutus- ja tutkimusyhteistyötä yritysten tai julkisorganisaatioiden 

kanssa ja aktiivista osallistumista alueen kehityksen suunnitteluun. (Schutte 

& van der Sijde 2000, 9 - 12; Goddard 1999a) Niinpä yliopistojen tuotokset 

voidaankin jakaa kolmeen ryhmään: (1) korkeasti koulutettuun työvoimaan, 

(2) tutkimukseen ja oppiin ja (3) erilaisiin muihin sosiaalisiin hyötyihin, 

kuten vaikuttamiseen kansalliseen kulttuuriin tai arvokkaaseen yhteistyöhön 

paikallisten yhteisöjen kanssa (Higgins 1989, 358; ks. myös Department of 

Education and Science 1987). 
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Kuva 7. Yliopiston ja lähialueen vuorovaikutus. (Kinnunen 2001, 12) 

 

Yliopistojen ja korkeakoulujen rooli, tehtävät ja vaikutukset eivät siis enää 

rajaudu vain väestön yleisen sivistyksen ylläpitoon, alkuperäiskeksintöihin 

ja tiedonmuodostukseen sekä ammattilaisten kouluttamiseen. Näiden 
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tehtävien rinnalla yliopistoista ja korkeakouluista on tulossa entistä 

kiinteämmin yritysten ja julkisyhteisöjen kehityslaboratorioita, uuden 

taitotiedon sekä teknologian siirtäjiä. Vuorovaikutuksesta elinkeinoelämän 

ja yliopistojen välillä on tullut vakaan taloudellisen kehityksen edellytys.  

 

4.2 OSAAMISPERUSTEINEN NÄKEMYS ALUEKEHITYKSESTÄ 

 

4.2.1 ALUEKEHITYS 

 

Taloudellinen kehitys on jo pitkään perustunut tuottavuuden nousuun, jonka 

taustalla on teknologinen kehitys, mikä puolestaan on enenevästi 

riippuvainen tieteellisestä tiedosta ja sen soveltamiseen tarvittavan 

inhimillisen pääoman saatavuudesta (Helo & Hedman 1996, 25). Tiedon ja 

osaamisen omistamisesta ja markkinoinnista onkin siksi tullut kriittinen 

tekijä yrityksen menestymisessä. Yritysten menestyminen taas on 

avaintekijä alueen kehittymisen näkökulmasta. 

 

Goddardin (1997a, 4) mukaan seuraavien tekijöiden on yleisesti nähty 

vaikuttavan alueelliseen menestymiseen: talouselämän keskittyminen, 

tuotannon mittakaavaedut, pienten yritysten verkottuminen ja tuki-

instituutiot. Erityisen keskeisenä on nähty tiedon tuottajien, välittäjien ja 

käyttäjien välillä olevat rakenteet ja vuorovaikutuksen muodot.8 Jensen-

Butlerin (1997) kaupunkialueita koskevan tutkimuksen perusteella 

menestyvien seutukuntien ominaispiirteisiin kuuluvat muun muassa 

innovatiivisuus ja korkean teknologian alat sekä tietointensiivinen tuotanto. 

Alueellisen kehittämisen sisäsyntyinen (endogeeninen) kasvuprosessi, sen 

                                                 
8 Vastaavasti Porterin (1990) mukaan alueen kilpailukykyyn vaikuttavat alueen 
tuotannontekijäolot, kysyntäolot, yritysten strategiat, rakenne ja kilpailu sekä lähi- ja 
tukialat (kontaktiverkko). 
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alulle saattaminen ja vahvistaminen ovat alueen kehittämisen kannalta 

ratkaisevia tekijöitä. Tässä endogeenisessa kasvuprosessissa keskeistä on 

paikallinen yrittäjyys, sosiaaliset verkostot, innovatiivinen miljöö9, 

tuotannontekijöiden joustavuus ja institutionaaliset rakenteet eli sisä-

syntyiset kasvutekijät, jotka suosivat korkeaan osaamiseen ja oppimiseen 

perustuvia keskittymiä. (Suomen Kuntaliitto 1999, 15)  

 

Salmen ym. (2001) rakentama viitekehys kuvaa alueellisen kilpailukyvyn 

elementtejä. Siinä osaamista10 pidetään taloudellisena tai alueellisena 

resurssina. Alueen kilpailukyky perustuu osaamisen luomiseen ja 

kollektiiviseen oppimiseen. Kollektiivinen oppiminen on osaamista 

kerryttävä sosiaalinen prosessi, joka perustuu tiettyihin sääntöihin ja 

käytäntöihin, ja siinä korostuvat kumulatiivisuus ja interaktiivisuus (Capello 

1999, 354).  

 

Verkottumista voidaan pitää alueen osaamisrakenteen kannalta olennaisena, 

koska sen kautta oppiminen liittää yksittäisen toimijan oppimisen koko 

alueella saatavissa olevaksi osaamisvarannoksi (Tassey 1991; Nijkamp et. 

al. 1994). Ja kun yhden yksittäisen toimijan (esimerkiksi yliopiston11 tai 

tutkimuslaitoksen) tuottama osaaminen yhdistetään alueen osaamis-

varantoon, syntyy osaamisen positiivisia ulkoisvaikutuksia (Salmi et. al. 

2001, 51). Tämä tarkoittaa sitä, että yritykset voivat toteuttaa teknologisia 

kyvykkyyksiään sisäisen oppimisen lisäksi myös omaksumalla 

ympäristössään saatavissa olevia teknologisia ja tieteellisiä ratkaisuja 

                                                 
9 Salmen ym. (2001) mukaan innovatiivinen miljöö houkuttelee uusia yrityksiä, koska 
alueella on valmiina tietyn sektorin ja siihen kytkeytyvien lähitoimialojen ja 
alihankkijoiden infrastruktuuri. 
10 Osaamisen englanninkielinen termi on knowledge. Ahosen (2000) mukaan tieto on 
kilpailukyvyn keskeinen tekijä, ja osaaminen puolestaan on toimintakyvyksi muuttunutta 
tietoa. 
11 Hugginsin & Cooken (1996) ja Chrismanin ym. (1995) mukaan yliopistot ovat tärkeä 
taloudellisen kasvun lähde näiden alueellisten verkostojen kautta toimiessaan 
osaamiskeskusten roolissa. 
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(Antonelli 1996; Kyläheiko et. al. 2002). Ratkaisevassa asemassa tällöin on 

alueellinen absorptiokyky. Kuva 8 pelkistää osaamisperusteisen 

näkemyksen alueellisesta kasvukehityksestä. 
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Blomqvist & Kyläheiko 2000, 4

 

Alueen toimijoiden välinen 

paikallisina julkisina hyödykke
TIEDON SIIRTO 
MUUALTA

iitekehys. (Salmi et. al. 2001, 72;  vrt. myös 

) 

vuorovaikutus luo erilaisia resursseja – 

inä ja uusina tuotantoprosesseina –, jotka 
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ovat alueen yrityksille etuja ja joita välttämättä ei ole tämän keskittymän 

ulkopuolella saatavissa. Alueen yritysten, instituutioiden ja infrastruktuurien 

väliset linkit lisäävät mittakaava- ja synergiaetuja (”economies of scale and 

scope”). (Salmi et. al. 2001, 73) Toimijoiden välinen yhteistyö antaa 

yksittäiselle toimijalle mahdollisuuden hyödyntää yleistä osaamista ja 

yhteisesti kehitettyä tietoa liike-elämästä ja sen ympäristöstä, mikä sopii 

hyvin myös inhimilliseen pääomaan (Zaratiegui 1997; Salmi et. al. 2001). 

Kun yksilöt ja yritykset kartuttavat uutta pääomaa – myös inhimillistä – 

vaikuttavat he samalla myös muiden pääoman tuottavuuteen, mikä taas saa 

aikaan lisääntyviä tuottoja, ja sitä kautta taloudellista kasvua (Romer 1986; 

Grossman & Helpman 1994; Kyläheiko et. al. 2002).  

 

Jatkuvan kasvun taloudelliset mekanismit vaativat siis sosiaalista 

vuorovaikutusta ja positiivisia ulkoisvaikutuksia, jotka usein ovat 

luonteeltaan paikallisia (Martin 1999). Tämän endogeenisen kasvun teorian 

alueellisen sovelluksen taustalla on ajatus, että jatkuva kasvu on mahdollista 

vain pääoman kasautumisen, tuotannon erikoistumisen sekä osaamisen ja 

tuotannon voittojen lisäämisen kautta (Salmi et. al. 2001, 74). 

 

4.2.2 YLIOPISTO ALUEELLISENA TOIMIJANA 

 

Alueen menestyminen riippuu siis sen kyvystä tuottaa ja käyttää tietoa ja 

osaamista, ja koska nimenomaan yliopistot ovat uuden osaamisen tuottajia 

yhteiskunnassa, on yliopistojen, erilaisten osaamiskeskusten ja teknologia-

keskittymien rooli keskeinen aluetta kehitettäessä12. Yliopistolla voidaan 

                                                 
12 Neittaanmäen (1997) mukaan tieto ja osaaminen voidaan nähdä kansakunnan 
tärkeimpinä tuotannontekijöinä, ja yliopistoilla on tärkeä asema Suomen tiedon ja 
osaamisen kehittämisstrategiassa ja alueellisessa kehittämisessä. Buchbinderin (1993) 
mukaan yliopistojen aikaansaamien tuotosten ja innovaatioiden merkitys teollisuuden ja 
muun elinkeinoelämän tuotantopanoksena on kasvanut sitä mukaa, kun tuotantoprosessit 
ovat tietovaltaistuneet. 
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nähdä olevan ainakin kuusi erilaista roolia, joilla kaikilla on suotuisia 

vaikutuksia niiden ulkoiseen ympäristöön ja sisäiseen rakenteeseen. 

Yliopistoa voidaan pitää (Kyläheiko 1999a, 35 - 36; Kyläheiko 1999b, 3): 

• dynamona, joka tuottaa uutta tieteellistä tietoa; 

• opettajana, joka muokkaa olemassa olevaa tietoa ja siirtää 

sitä seuraavien sukupolvien hyödynnettäväksi; 

• välittäjänä, joka siirtää käsittelemäänsä hyödyllistä tietoa 

elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien käyttöön; 

• katalysaattorina, joka sekä luo alueelle palveluiden ja 

tuotteiden kysyntää lisäämällä tuloja että synnyttää uusia 

alueellisia tietointensiivisiä verkostoja; 

• magneettina, joka lisää yliopistoseudun houkuttelevuutta 

hyvin koulutetun ja hyvätuloisen väestön ja tällaisia 

työntekijöitä etsivien yritysten parissa ja 

• yhteiskunnallis-kulttuurisena toimijana, joka kartuttaa 

yhteiskunnallista ja kulttuuripääomaa paikalliseen yhteisöön 

suunnatuilla kriittisillä puheenvuoroilla. 

 

Myös Lundvall (1994) korostaa vuorovaikutteisen oppimisen merkitystä 

innovaation ja muutoksen perustana nykyaikaisissa kehittyneissä 

talouksissa. Yliopistojen roolia alueellisessa kehityksessä voidaankin 

tarkastella ”oppiva talous/alue” –käsitteen kautta, minkä Lundvall on 

määritellyt seuraavasti: talous, jossa yksilöiden, yritysten ja alueiden 

menestys heijastaa kykyä oppia uutta ja unohtaa vanhat käytännöt. 

Oppivalla alueella muutokset ovat nopeita, eikä vanhoilla taidoilla 

useinkaan ole käyttöarvoa. Pelkkä uuden tiedon saaminen ei kuitenkaan 

riitä, vaan sitä on myös kyettävä hyödyntämään eli alueella on oltava 

absorptiokykyä. Oppivalla alueella oppiminen on levinnyt kaikille 

yhteiskunnan osa-alueille eikä pelkästään korkeanteknologian sektorille. 

Tietointensiivisellä sektorilla on kuitenkin alueen kehittymisen kannalta 

keskeinen merkitys. (Lundvall & Johnson 1994; ks. myös Goddard 1997b)  
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Lundvall on kuitenkin mieltänyt tiedon tärkeimmäksi strategiseksi voima-

varaksi ja oppimisen tärkeimmäksi prosessiksi. Vaikka osaamista ja tietoa 

voidaankin tuotteistaa esimerkiksi patentin muodossa, on työvoima 

Lundvallin mielestä tärkein osaamisen lähde. (Lundvall 1994, ks. myös 

Morgan 1997)  

 

Oppiva talous siis perustuu tietoon, jota on monenlaista. Ensinnäkin know 

what – tosiasiat ja tieto, toiseksi know why – tarvittavat periaatteet ja lait, 

kolmanneksi know how – taidot ja kyvyt asian tekemiseen ja neljänneksi 

know who – tieto siitä, mistä kyvykkyyttä löytyy. Jokainen tiedon muoto 

välittyy eri kanavaa myöten. Tiedon, tarvittavien periaatteiden ja lakien 

omaksuminen tapahtuu muodollisen oppimisen kautta muun muassa 

yliopistoissa. Varsinaiset taidot ja kyvyt saadaan esimerkiksi työ-

harjoittelun, yliopiston yhteistyökumppaneiden tai niin sanotun hiljaisen 

oppimisen kautta. Know how –tiedon löytäminen puolestaan tapahtuu 

sosiaalisen vuorovaikutuksen tai ammattilaisverkostojen välityksellä. (God-

dard 1997a, 5 - 6; vrt. Lehtimäki 1993, 27 - 28) Oppivan alueen luomisessa 

avaintekijöitä ovat inhimillinen vuorovaikutus ja ne mekanismit, jotka 

tukevat vuorovaikutteista oppimista ja ”oikeiden” kyvykkyyksien 

löytämistä. 

 

Goddard (1997a, 2) näkee, että yliopistojen alueellinen merkitys käsittää 

opiskelijoiden ja henkilökunnan suorien taloudellisten vaikutusten ja spin 

off –yritysten ja teknologiapuistojen välityksellä tapahtuvan teknologian 

siirron lisäksi myös yliopiston roolin inhimillisen pääoman tuottajana ja 

laajentajana muutenkin. Yliopistot tuottavat osaajia alueen yritysten 

tarpeeseen, järjestävät ammatillista koulutusta paikallisille johtajille, 

aikaansaavat kansainvälisiä yhteyksiä tutkimuslinkkien ja harjoittelu-

ohjelmien kautta, ovat porttina kansainväliseen osaamiseen ja tuottavat 

strategisia analyysejä ja johtamistietoa paikalliseen yhteiskuntaan.  
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Yliopisto saa siis aikaan tiedollisia vaikutuksia13 sekä opetuksen, tutkimus- 

ja kehittämistoiminnan että myös yritysten ja yhteisöjen kanssa tehtävän yh-

teistyön kautta (Florax & Folmer 1992, 439). Valmistuneet edesauttavat 

tietämyksen leviämistä yritysmaailmaan raportoimalla tutkimustuloksista ja 

antamalla osaamisensa yritysten käyttöön14. Yliopistojen toiminta on 

muuttunut yrityshenkisemmäksi samalla, kun tiedonsiirto yliopistojen ja 

elinkeinoelämän välillä on lisääntynyt muun muassa sitä kautta, että 

yliopistojen tutkimuksille on etsitty kaupallisia sovelluksia. Tietoa leviää 

myös tutkimus- ja teknologiakeskusten välityksellä (Dill 1995; Huggins & 

Cooke 1996, 2 - 3). 

 

Myös Helon & Hedmanin (1996, 98) mukaan yliopistojen tuotanto-

vaikutukset yliopistopaikkakunnilla painottuvat ennen kaikkea niiden 

tuottamaan inhimilliseen pääomaan, ja toissijaisesti niiden tuottamaan 

uuteen tietoon. Alueen mahdollisuudet hyödyntää yliopistojensa tuotoksia 

lisääntyvät alueen talouselämän koon kasvaessa ja rakenteen 

monipuolistuessa eli sitä mukaa, kun alueen kyky imeä uutta tietämystä ja 

sen kantajia (eli yliopistosta valmistuneita henkilöitä) lisääntyy. Tutkielman 

empiirisessä osiossa tarkastellaan muun muassa sitä, miten LTKK:sta 

valmistuneiden sijoittuminen alueellisesti on muuttunut (ks. 9.2.4). 

 

Van Dierdonckin ym. (1991, 110) mukaan yliopistot ja korkeakoulut 

edistävät teknologista kehitystä välillisesti tuottamalla uutta tieteellistä 

tietoa, systematisoimalla ja testaamalla kriittisesti jo kertynyttä teknologista 

                                                 
13 Tiedollisten vaikutusten leviämistä voidaan kuvata Hägerstrandin (1965) kehittämän 
informaation diffuusion kautta. Hänen mukaansa yliopistojen tuotantovaikutusten 
diffuusioprosessit voidaan määritellä muotonsa perusteella tartunta- tai hierarkiavaltaisiksi. 
Tartuntadiffuusiossa tuotantovaikutukset leviävät pian alkuperäislähteensä ympärille ja 
myöhemmin etäisemmille alueille. Hierarkiadiffuusiossa tuotantovaikutukset toteutuvat 
ensin suuremmissa keskuksissa ja sen jälkeen hiljalleen pienemmillä paikkakunnilla. 
14 Edvinssonin ja Malonen (1997) mukaan yritykset ovatkin nyt uudenlaisessa tilanteessa, 
sillä ne eivät omista tärkeintä resurssiaan, vaan suurimman osan tiedosta ja osaamisesta 
omistaa henkilö, joka vie suurimman osan siitä mukanaan vaihtaessaan työpaikkaa. 
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tietoa sekä ennen kaikkea kouluttamalla yrityksille tutkimus- ja muuta 

henkilökuntaa. On olemassa myös vastakkaisia käsityksiä, sillä Blackmanin 

ja Segalin (1992, 944) näkemys on, että vain hyvin pieni osa akateemisesta 

tutkimuksesta laajentaa tietovarastoa ja vain hyvin pieni osa yliopistojen ja 

yritysten välisistä yhteistyöprojekteista johtaa kaupallisesti hyödynnettäviin 

tuloksiin. Kuitenkin yliopistoilla voidaan nähdä olevan merkittävä rooli 

inhimillisen pääoman saatavuudesta huolehtimisessa tutkimusta tekemällä ja 

osaajia kouluttamalla. 

 

4.3 TEKNOLOGIAKESKITTYMÄT JA NIIDEN MERKITYS 

 

Teknologiakeskukset helpottavat uusien teknologiayritysten syntyä ja luovat 

suotuisan kasvuympäristön yritysten ja julkisen tutkimusjärjestelmän välille 

(Tilastokeskus 1994, 5). Teknologiakeskusten tarkoituksena on toimia 

luovina ympäristöinä, joissa tieteestä saadaan tehokkaasti jalostettua 

sovellutuksia, ja jotka tarjoavat kontaktirikkaan ympäristön uusille 

yrityksille (Haveri 1988, 72). Ne myös lähentävät tiedon tuottajia eli 

yliopistoja ja tiedon hyödyntäjiä eli yrityksiä toisiinsa ja edistävät siten 

tuoteinnovaatioiden syntyä (Ihamuotila 1996, 41). 

 

Teknologiakeskuksen muodostavat sinne sijoittuneet yritykset, tutkimus-

yksiköt sekä keskuksen hallintoyritykset, joiden vastuulla on kiinteistö-, ke-

hitys- ja projektitoiminta. Eri keskuksilla on omat toimintaperiaatteensa. 

Niiden perusidea on kuitenkin sama eli yliopistoissa ja korkeakouluissa 

tehtävän tutkimuksen kaupallistaminen. Kaikilla teknologiakeskuksilla on 

voimakkaat siteet oman paikkakunnan yliopistoon ja tutkimuslaitoksiin ja 

niiden tutkimustyöhön. (Hannelin 1997, 4) Aluetasolla tapahtuva tiedon ja 

osaamisen leviämisen ja hyödyntämisen tehostaminen on keskeistä sekä 
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aluekehityksen vauhdittamiseksi että koko maan innovaatiopotentiaalin 

hyödyntämiseksi mahdollisimman tehokkaasti. 

 

Lappeenrannassa sijaitsevalla Teknologiakeskus Kareltekilla on voimakkaat 

siteet LTKK:uun, ja se toimii tiiviissä yhteistyössä LTKK:n ja alueen mui-

den koulutus- ja tutkimusyksiköiden kanssa. Kareltek sai lähtölaukauksensa 

vuonna 1984, jonka jälkeen se on laajentunut sekä taloudellisesti että tiloil-

taan. (Korppi 1998, 8 - 9) Kareltekin tiloissa on 15 vuoden aikana toiminut 

noin 150 yritystä; nykyisin niitä on noin 60. Kareltekin yritysten ja 

tutkimusyksiköiden menestys perustuu erikoisosaamiseen, muun muassa 

informaatioteknologiaan ja korkean teknologian metallirakenteisiin. 

(Teknologiakeskus Kareltek Oy 2001)  

 

Kuten muutkin teknologiakeskukset myös Kareltek näkee tärkeimpänä teh-

tävänään uuden yritystoiminnan syntymisen edistämisen. Aloittavan tai 

Lappeenrantaan siirtyvän yrityksen tueksi teknologiakeskus tarjoaa tarkoi-

tuksenmukaisen toimintaympäristön: toimitiloja, peruspalveluja ja kehittä-

mispalveluja sekä innovatiivisia yhteistyökumppaneita. Kareltekin fyysiset 

puitteet luovat hyvän kasvualustan erilaisten osaajien verkottumiselle ja sitä 

kautta vahvojen toimintakokonaisuuksien luomiselle. 

 

4.4 TIIVISTELMÄ 

 

Alueen menestyminen riippuu ennen kaikkea sen kyvystä hyödyntää tietoa 

ja osaamista. Yliopistoa ja sen ympärille syntynyttä teknologiakeskittymää 

voidaan pitää tarvittavan osaamisen lähteenä. Osaamisen hyödyntäminen 

edellyttää kuitenkin verkostoa, jossa ovat mukana alueen toimijat, niin 

yritykset, oppilaitokset kuin kaupungitkin. Verkoston välityksellä 

osaaminen ja kertynyt inhimillinen pääoma on ainakin jossain määrin 
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kaikkien toimijoiden käytettävissä. Tämä mahdollistaa positiivisten 

ulkoisvaikutusten synnyn ja endogeenisen kasvuprosessin. Yliopiston 

vaikuttavuutta voidaan tarkastella sen alueellisen merkityksen lisäksi myös 

koulutuksellisesta ja taloudellisesta näkökulmasta, jotka kyllä sinällään 

sisältyvät myös alueelliseen vaikuttavuuteen. Seuraavassa kappaleessa 

käsitellään yliopiston vaikuttavuuteen liittyviä näkökulmia ja malleja, jotta 

saadaan laajempi käsitys yliopiston vaikuttavuudesta. 

 

5. YLIOPISTON VAIKUTTAVUUS  

 

Yliopiston ja koulutuksen vaikuttavuuden arviointia hankaloittaa 

käsitteistön vakiintumattomuus, sillä vaikuttavuus on nähty sekä 

yläkäsitteenä että jonkin muun käsitteen osatekijänä15. Koulutuksen 

arviointiin liittyvät keskeiset käsitteet – vaikuttavuus, tehokkuus, 

taloudellisuus, laatu, tuottavuus, tuloksellisuus, kannattavuus – limittyvät tai 

sekoittuvat toisiinsa, ja niille on annettu erilaisia merkityksiä ja sisältöjä 

tieteen- ja hallinnonalasta riippuen. Tässä yhteydessä otetaan esille erilaisia 

malleja ja käsitteitä, joita vaikuttavuudesta kirjallisuudessa on esitetty, ja 

määritellään taloudellinen ja koulutuksen vaikuttavuus. 

 

5.1 YLIOPISTON VAIKUTTAVUUDEN TARKASTELUTAPOJA 

 

Koulutuksen vaikuttavuuteen liittyvistä käsitteistä rakennetut mallit eroavat 

toisistaan merkittävästi. Eräänlaiseksi pohjamalliksi näyttää muodostuneen 

Englannissa 1980-luvun alussa arviointiohjaukseen omaksuttu ”neljän 

laatikon” malli, joka palveli taloudellisen rationalisoinnin -ajattelua. 

                                                 
15 Mm. Opetushallitus (1995) ja Jakku-Sihvonen (1993) ovat käyttäneet tuloksellisuutta 
yläkäsitteenä, jonka he ovat sitten jakaneet taloudellisuuteen, vaikuttavuuteen ja 
tehokkuuteen.  
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          taloudellisuus        tehokkuus          vaikuttavuus  

 

 

 

 
 

Kuva 9. The Audit Commisionin kolmen E:n malli: economy, efficiency, ef-

fectiveness. (Raivola et. al. 2000, 12) 

 

Tätä mallia on käytetty taustalla muun muassa valtiovarainministeriön bud-

jettiohjauksessa, kunnallisten palvelujen arviointimallissa ja opetushallituk-

sen opetuksen tuloksellisuusmallissa. Mallissa ei kuitenkaan ole mukana 

toimintaprosesseja kuten yleisessä systeemimallissa (Kuva 10).  
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Kuva 10. Yliopiston vaikuttavuuden arvioinnin systeemiteoreettinen 

viitekehys. (Johnes & Taylor 1990, 59; Kinnunen et. al. 1998, 19) 
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Panostekijöitä ovat siis opiskelijat ja opettajat mitattuine valmiuksineen ja 

lähtötasoineen, laboratoriot, perusmateriaalit, rakennukset kalusteineen, siis 

kaikki se, mitä voitaisiin kutsua oppimisen infrastruktuuriksi. Tulostekijä 

muodostuu Raivolan (1992, 199) mukaan kahdesta osasta eli välillisestä 

kasvatuksellisesta tuotoksesta ja koulutuksen viivästyneistä vaikutuksista. 

Välillinen kasvatuksellinen tuotos näkyy opiskelijan tiedollisten, asenteellis-

sosiaalisten ja toiminnallisten valmiuksien arvonlisänä. Koulutuksen 

viivästyneet vaikutukset, joita ovat muun muassa työllistettävyys, tulot, 

yhteiskunnalliset osallistumisvalmiudet, tuotannon ja tuottavuuden kasvu, 

kansainvälinen kilpailukyky ja kansan sivistystason nousu, näkyvät 

puolestaan hyötynä sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Panos- ja tulostekijät 

yhdistää koulutusteknologia, johon kuuluvat muun muassa opetus-

suunnitelmat, koulutuksen organisointi koulutusasteiksi ja –aloiksi, 

johtaminen ja hallinto, oheispalvelut ja erilaiset opetus- ja informaatio-

tekniikat tarvittavine materiaaleineen.  

 

Yliopistokoulutuksen vaikuttavuus on yksilön ja yhteiskunnan näkökul-

masta tarkasteltuna niitä hyötyjä, joita voidaan todentaa joko välittömästi 

koulutuksen aikana tai sen lopussa tai myöhemmin ajan myötä realisoitu-

vina välillisinä hyötyinä. Tällaisia ovat muun muassa tutkinnot, työllistymi-

nen, monipuolisen sivistyksen lisääntyminen niin henkilökohtaisella kuin 

yhteiskunnallisellakin tasolla, sosiaalisen aseman paraneminen tai 

käytettävissä olevien taloudellisten voimavarojen lisääntyminen. (Kinnunen 

et. al. 1998, 20) Vaikuttavuus voidaan nähdä myös tarpeiden 

tyydyttämisenä.  

 

Koulutuksen vaikuttavuudesta voidaan siis erottaa kaksi näkökulmaa: 

vaikuttavuus yhteiskunnallisena ja poliittisena järjestelmien toimivuutena, 

niiden tuloksellisuutena tai vaikuttavuus yksilön hyvinvointia tuottavana ja 

lisäävänä ”asiakastyytyväisyytenä” (Raivola et. al. 2000, 12). Tämän 
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tutkimuksen empiirisessä osiossa mielenkiinnon kohteena ovat yksilön 

kannalta muun muassa yliopistokoulutuksen merkitys, opiskelun tavoitteet 

ja koulutuksen avulla saavutettu tietotaito ja osaaminen, työllistymiseen 

vaikuttavat tekijät ja tulotaso. Yhteiskunnan näkökulmasta tämän 

tutkimuksen painopisteessä ovat yliopiston aikaansaamat rahavirrat, 

työpaikat ja osaava työvoima. 

 

Smith & Drabenstott (1992) ovat kuvanneet vaikuttavuuden käsitettä 

yliopiston tehtävistä käsin (Kuva 11). 
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                      Yhteensopivuus tavoitteiden kanssa 
 

Kuva 11. Yliopiston vaikuttavuuden käsite. (Smith & Drabenstott 1992) 
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Yliopistolla voidaan siis nähdä olevan sekä perustehtävien (opetus, 

tutkimus) että muun toiminnan kautta syntyvää vaikuttavuutta16. 

Vaikutukset synnyttävät uusia vaikutuksia. Vaikutusalueet ovat eri laajuisia, 

ja vaikutukset voivat kohdistua joko yksilöön tai yhteiskuntaan. 

Vaikuttavuutta määrää myös yliopiston tehtävien ja aikaansaannosten 

yhteensopivuus työelämän asettamien tavoitteiden kanssa. Vaikuttavuutta 

voidaan tutkia myös sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä tai lähi- ja 

etäistavoitteina17. 

 

5.2 VAIKUTTAVUUS KÄSITTEENÄ 

 

5.2.1 KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS 

 

Vaikuttavuustutkimuksessa nimenomaan koulutuksen vaikuttavuus on vii-

meisen vuosikymmenen ajan ollut varsin laajasti mielenkiinnon kohteena. 

Koulutuksen vaikuttavuutta voidaan tarkastella joko tilasto- tai 

soveltamispohjaisella lähestymistavalla. Tässä tutkimuksessa käytetään 

molempia lähestymistapoja.  

 

                                                 
16 Myös Hölttä on jakanut (1996) vaikuttavuuden kolmeen osaan yliopiston tehtävien 
luonteen mukaan: (1) perustehtävien eli koulutuksen ja tutkimuksen vaikuttavuuteen, (2) 
aktiiviseen alueen ja yhteiskunnan kehittämiseen liittyvään vaikuttavuuteen (yliopistojen 
perustehtävistä eriytetyt toiminnot esim. aikuiskoulutuksen, tilaustutkimuksen ja 
teknologian siirto-organisaatioiden avulla aikaansaatu vaikuttavuus) ja (3) alueelliseen – 
etenkin taloudellisten kerrannaisvaikutusten kautta tapahtuvaan – vaikuttavuuteen. Clarkin 
(1996) mukaan yliopistojen perustehtävistä eriytettyä ns. aktiivista vaikuttavuutta saadaan 
aikaan mm. täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskusten sekä teknologiakeskusten ja 
tiedepuistojen avulla. 
17 Valtosen (1997) mukaan koulutuksen lyhyen aikavälin tuotokset ilmenevät välittömästi 
koulutuksen aikana tai sen jälkeen esimerkiksi oppimistuotoksina (taidot, tiedot), 
tieteellisinä saavutuksina, tutkintoina ja ammattipätevyytenä. Koulutuksen pitkäaikais-
vaikutukset näkyvät yksilötasolla esimerkiksi asiantuntemuksena omalla alalla, 
työllistymisenä, uralla etenemisenä, sosiaalisena liikkuvuutena ja hyvänä elintasona. 
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Koulutuksen vaikuttavuuden tilastopohjainen tarkastelu kiinnittää huomi-

onsa muun muassa tutkinnon suorittaneiden määriin ja valmistuneiden työl-

listymiseen ja työllistymisaloihin. Koulutuksen vaikuttavuuden selvittämi-

seksi voidaan kuitenkin myös selvittää yliopiston sidosryhmien näkemyksiä 

siitä, millaisina työntekijöinä, osaajina ja asiantuntijoina ne näkevät yli-

opistosta valmistuneet työntekijänsä eli kuinka yliopistosta valmistuneet 

selviävät käytännön muuttuvissa ongelmanratkaisutilanteissa soveltamalla 

oppimiaan tietoja käytännön työtehtäviin. Koulutuksen vaikuttavuuden ydin 

löytyy siis opitun soveltamisessa käytäntöön (Lehtisalo 1992, 29; Linna 

1999, 12). Tämän tutkimuksen empiirisessä osiossa käytetään koulutuksen 

vaikuttavuuden mittareina muun muassa valmistuneiden työllistymistä ja 

sidosryhmien näkemystä valmistuneiden osaamisesta (ks. kappaleet 9.2.1, 

9.2.2  ja 9.3.5). 

 

Opetushallituksessa (1995, 16 - 17) nähdään vaikuttavuus tuloksellisuuden 

osatekijänä, ja nämä käsitteet on määritelty seuraavasti: 

”Tuloksellista koulutus on silloin, kun kansallisella ja 

kansainvälisellä tasolla koulutusjärjestelmän kullekin organisaatio-

muodolle, oppilaitokselle ja yksilön oppimistoiminnalle asetetut 

tavoitteet on saavutettu. Vaikuttavaa koulutus on silloin, kun sen 

tuottamat valmiudet laadullisesti ja määrällisesti edistävät yksilön 

henkistä kasvua sekä yhteiskunnan, kulttuurin ja työelämän 

kasvua.”18 

 

                                                 
18 Myös Yrjölä (1995, 71) on käsittänyt vaikuttavuuden samoin kuin opetushallitus. 
Raivola ym. (2000, 17)  puolestaan näkevät, että ”koulutuksen vaikuttavuus on yksilön ja 
yhteisön oppimisen tuotosten avulla syntyvää yksilöllistä, organisatorista tai 
yhteiskunnallista relevanssia”. Relevanssilla tarkoitetaan tarkoituksenmukaisuutta, 
hyödyllisyyttä ja mielekkyyttä. 
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Vahervan (1983, 31) mukaan koulutuksen vaikuttavuus on sitä, että 

koulutukselle asetetut erilaiset (panosta, prosessia ja tuotosta) koskevat 

tavoitteet saavutetaan välittömästi tai myöhemmin, ja että nämä koetaan 

saavutuksina koulutukseen kytkeytyvien eri tahojen kannalta. Samaan 

koulutuskokonaisuuteen kohdistuu odotuksia yksilön, yrityksen/or-

ganisaation tai koko yhteiskunnan taholta. Eri sidosryhmien odotusten ja 

näkemysten välillä voi olla huomattaviakin ristiriitoja.  

 

Tässä tutkimuksessa yliopiston vaikuttavuudella tarkoitetaan yksilössä, 

yliopiston toiminta-alueella ja koko yhteiskunnassa aikaansaatuja vai-

kutuksia, jotka voivat olla joko taloudellisia, tiedollisia, kulttuurisia, poliitti-

sia tai sosiaalisia. Yksilöllä, alueen yhteisöillä ja ympäröivällä yhteiskun-

nalla on joukko tarpeita, joita yliopisto toiminnallaan pyrkii tyydyttämään. 

Nämä tarpeet voivat olla joko tiedostettuja tai tiedostamattomia. Yliopiston 

toiminta lähtee sen tehtävistä käsin eli se saa aikaan vaikutuksia opetuksen, 

tutkimus- ja kehittämistoiminnan, olemassaolonsa sekä muun toiminnan 

kautta (ks. viitekehys, Liite 1). Toiminnan lopputuloksena syntyneitä 

vaikutuksia yksilöt, alueen yhteisöt ja yhteiskunta vertaavat koulutukselle 

asettamiinsa tavoitteisiin. Yliopiston vaikuttavuuden onnistuneisuus riippuu 

tavoitteiden saavuttamisen asteesta. Koulutuksen vaikuttavuus on osa 

yliopiston vaikuttavuutta, ja koulutus on vaikuttavaa silloin, kun se edistää 

inhimillisen pääoman karttumista yksilössä ja yhteiskunnassa. 

 

Tutkielman empiriaosassa koulutuksen vaikuttavuutta tarkastellaan lähinnä 

valmistuneiden näkökulmasta, mutta myös yliopiston muiden sidosryhmien 

kannalta. Koulutuksen vaikuttavuustarkastelussa selvitetään muun muassa 

yliopistokoulutuksen merkitystä ylipäätään, korkeakoulutuksen kautta 

saavutettua osaamista ja valmistuneiden työllistymistä. 
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5.2.2 TALOUDELLINEN VAIKUTTAVUUS 

 

Yliopiston taloudelliset vaikutukset ovat kaksijakoisia eli vaikutukset voivat 

olla rahankäyttöön tai osaamiseen liittyviä. Rahankäyttöön liittyvät 

vaikutukset syntyvät yliopiston kustannusten, tiedekuntien, henkilökunnan, 

opiskelijoiden ja vierailijoiden kautta tulo- ja työvoimavaikutuksina. 

Osaamisvaikutukset näkyvät muutoksina tuotannontekijöiden laadussa, kun 

yliopisto aikaansaa osaamista tutkimuksen, inhimillisen pääoman kart-

tumisen ja alueellisen yhteistyön kautta. (Huggins & Cooke 1996, 3 - 4) 

 

Aktiivisen toimintansa lisäksi yliopistot vaikuttavat ympäristöönsä myös 

passiivisesti, ikään kuin pelkällä olemassaolollaan tai joka tapauksessa riip-

pumatta niiden tiedon tuottamis- ja jakelutehtävästä. Tiedon tuottamis- ja 

jakelutehtäväänsä yliopistot hoitavat opetuksen ja tutkimus- ja kehittä-

mistehtävänsä kautta. Passiivisella alueellisella vaikuttavuudella 

tarkoitetaan niitä vaikutuksia, joita yliopiston olemassaolo alueella saa 

aikaan tuomalla lisäresursseja ja kysyntää alueelle. Opiskelijat ja yliopiston 

henkilöstö tuovat ostovoimaa alueelle, mikä realisoituu lisääntyneenä 

tavaroiden ja palvelusten kysyntänä sekä kysynnän rakenteen laadullisena 

muutoksena. 

 

Yliopisto-opiskelijoiden rahankäytön taloudelliset vaikutukset syntyvät 

toisaalta yksityisen elinkeinoelämän kautta lisääntyvän kulutuskysynnän 

myötä ja toisaalta opiskelijaorganisaatioiden kautta. Jonkin verran vaikutuk-

sia syntyy myös julkisen sektorin kautta. Opiskelijaorganisaatioilla on 

erityisen merkittävä asema, sillä niiden kautta opiskelijoiden rahankäyttö 

kanavoituu talouselämään ja toisaalta itse organisaatiot olemassaolollaan ja 

toiminnallaan vaikuttavat myönteisesti talouselämään. 
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Keskeisesti tällaisia passiivisia vaikutuksia ovat siis taloudelliset vaikutuk-

set, tai niitä voidaan mitata ja arvioida taloudellisina kulutus- ja työllisyys-

vaikutuksina. Vaikutukset ovat toisaalta suoria ja välittömästi kulutusta ja 

työllisyyttä lisääviä ja toisaalta välillisiä, kerrannaisvaikutuksia. 

Vaikutusten arviointi edellyttää jonkinlaista yksinkertaistettua ”alueellista 

ajattelua”: aluetalouden näkemistä suhteellisen suljettuna tai itsenäisenä 

järjestelmänä ja sen seikan merkityksen huomiotta jättämistä, että kansan-

talouden kannalta voi olla kysymys vain resurssien uudelleen jaosta. 

Taloudelliset vaikutukset ulottuvat myös yliopiston varsinaisen toiminta-

alueen ulkopuolelle.  

 

Antikainen (1979, 27 - 29) on esittänyt muun muassa seuraavia yliopiston 

taloudellisiin vaikutuksiin liittyviä havaintoja: 

- yliopisto vaikuttaa taloudellisesti nimenomaan sijaintikau-

punkiinsa, 

- yliopiston perustaminen ja olemassaolo aikaansaa rakennus-

toiminnan kasvamista, 

- yliopisto lisää alueellaan kulutuskysyntää, mikä työllistää 

pääasiassa palvelusektoria ja 

- vaikkei yliopisto vaikutakaan merkittävästi alueen tuotanto-

rakenteeseen, on sillä kuitenkin työvoiman saatavuuden ja 

alueen imagon kannalta merkitystä yritysten sijoittumis-

päätöksiin. 

 

Vaikka Antikaisen mielestä yliopisto ei vaikutakaan merkittävästi alueen 

tuotantorakenteeseen, on kuitenkin nähtävissä, että yliopiston olemassaolo 

paikkakunnalla voi synnyttää teknologia- tai toimialakeskittymiä ja sitä 

kautta vaikuttaa alueen tuotantorakenteeseen. On muistettava, että 

Antikaisen tutkimus on 1970-luvulta, jolloin tietoa ei vielä yleisesti 

mielletty keskeiseksi kasvuun vaikuttavaksi tekijäksi eikä endogeenisia 

prosesseja juurikaan nähty olevan. 
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Mannikaisen (1987, 26) mukaan yliopiston kautta talouselämään kulkeutuu 

rahavirtoja pääosin kolmella tavalla muiden kuin opiskelijoiden kautta: hen-

kilöstön kulutuksen, käyttömenojen sekä investointien kautta. Tosin inves-

toinneilla on kahdenlaisia taloudellisia vaikutuksia, sillä ne työllistävät ra-

kennusalan työntekijöitä ja lisäävät kysyntää alan hyödykkeiden osalta. 

Kuva 12 selventää kyseisiä riippuvuuksia.  
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Kuva 12. Yliopiston taloudelliset vaikutukset. (Mannikainen 1987, 26) 

 

Henkilöstö siis kuluttaa saamansa palkkatulot (veroja ja säästöön jäävää 

osuutta lukuun ottamatta) lisäten kulutuskysyntää eri aloilla, mikä puoles-

taan edistää näiden alojen työllisyyttä. Työpaikoista saadaan taas palkkatu-

loja kulutukseen ja verotuloja yhteiskunnalle. Näin ketju voisi jatkua loput-
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tomiin, mutta tässä yhteydessä ei mennä pidemmälle niin sanottuihin 

johdettuihin vaikutuksiin. Investoinneilla puolestaan on sekä suoraan 

työllisyyttä edistäviä että niihin liittyvien hankintojen kautta välillisesti 

työllistäviä vaikutuksia. Yliopiston ylläpidosta aiheutuvat hankintamenot 

näkyvät kysynnänlisäyksinä eri toimialoilla edistäen siten välillisesti näiden 

toimialojen työllisyyttä ja aikaansaaden palkkatuloja, joista yhteiskunta saa 

osansa verotuloina. (Mannikainen 1987, 26 - 27) Koska ketju ja prosessi 

ovat päättymättömiä, on kuvioon lisätty jatkuvuutta kuvaava nuoli. 

 

Tässä tutkimuksessa yliopiston taloudellisilla vaikutuksilla tarkoitetaan 

yliopiston, siihen läheisesti liittyvien yhteisöjen (kuten opiskelija-

organisaatioiden) ja opiskelijoiden kulutuksen, käyttömenojen ja 

investointien kautta aikaansaamia välittömiä ja välillisiä rahavirtoja sekä 

työllisyysvaikutuksia (ks. kappaleet 10.2 ja 10.3). Lisäksi yliopisto saa 

aikaan taloudellisia osaamisvaikutuksia tutkimuksen (ks. 11.1), inhimillisen 

pääoman karttumisen (ks. kappaleet 9.3 ja 9.4) ja alueellisen yhteistyön 

kautta (ks. 10.4). 

 

5.3 TIIVISTELMÄ 

 

Yliopiston aikaansaamia vaikutuksia voidaan tarkastella sekä yksilön että 

yhteiskunnan näkökulmasta. Yksilön näkökulmasta painottuvat tietotaitoon 

ja osaamiseen (eli inhimilliseen pääomaan), työllistymiseen ja tuloihin 

liittyvät seikat. Yhteiskunnan näkökulmasta yliopiston vaikuttavuus 

muodostuu ensinnäkin sen roolista inhimillisen pääoman kartuttajana ja 

toiseksi sen aikaansaamista taloudellisista vaikutuksista, kuten työpaikoista 

sekä välittömistä ja välillisistä rahavirroista. 
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Vaikka koulutuksen vaikuttavuutta käsittelevissä tutkimuksissa ei olekaan 

pidetty yliopiston imagoa vaikuttavuuden osa-alueena, on tässä 

tutkimuksessa nostettu yliopiston imago vaikuttavuuden komponentiksi. 

Yliopiston imagoa voidaan pitää kilpailuetuna, yrityksen tuottamien 

palvelujen laadun määrittäjänä sekä apuna toiminnan rahoituksessa. 

Erityisen tärkeä imago on yliopistolle, koska sen tuotteet ovat pääosin 

abstrakteja. Yliopiston imagolla on vaikutusta myös alueen imagoon ja sitä 

kautta alueen kilpailukykyyn, samoin kuin alueen imagolla on vaikutusta 

yliopiston toimintaan. 

 

6. IMAGO JA SEN MERKITYS YLIOPISTOLLE 

 

6.1 IMAGON KÄSITE 

 

Vaikka imagoteoriaa on tutkittu pitkään, on käsitteistö vielä melko va-

kiintumatonta ja kirjavaa. Termin imago sijasta voidaan käyttää myös yri-

tys- tai mielikuvaa, sillä niiden merkitys on hyvin samankaltainen. (Tihinen 

1996, 9) Yrityksen tai yhteisön imagolla tarkoitetaan yleensä mielikuvallista 

kokonaiskuvaa, joka yksilölle tai yhteisölle on muodostunut kokemusten, 

tietojen, päätelmien, asenteiden, uskomusten ja tunteiden perusteella (Bevis 

1967; Bernstein 1984, 40; Rope & Mether 1987, 16). Imago on kokonaisuus 

niistä uskomuksista, näkemyksistä ja vaikutelmista, joita yksilöllä kohteesta 

on (Kotler & Fox 1985, 38). Imago on kuitenkin sitä, mitä todellisuudessa 

on olemassa, eikä sitä mitä viestitään, jos viestitty imago ei ole 

totuudenmukainen (Bernstein 1984, 233; Grönroos 1998, 228). 

 

Yrityskuva on siis kohde- ja yhteistyöryhmillä sekä niin sanotulla suurella 

yleisöllä oleva kuva yrityksestä. Sen tulisi kuvastaa yrityksen parhaita ja 

olennaisimpia puolia niille, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan ja 
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menestymiseen. O’Sullivan ym. (1983, 112) määrittelevät yrityskuvan 

yleiseksi käsitykseksi, joka on luotu ennemmin yleisöön vetoamisen kuin 

todellisuuden kuvaamisen vuoksi. Vosin (1996, 24) mukaan yhteisökuvalla 

tarkoitetaan sitä imagoa, joka on muodostunut yhteisöstä eri ryhmien 

kokemusten perusteella. 

 

Organisaation imago on erilaisten yleisöryhmien saama vaikutelma koko 

organisaatiosta. Se ei muodostu ainoastaan organisaation asiakkaiden, vaan 

myös muiden organisaation sidosryhmien keskuudessa. Organisaation 

imago sisältää kaikki organisaation oleellisimmat ominaisuudet. (Gray & 

Smeltzer 1985, 73)  

 

Tässä tutkimuksessa imagolla tarkoitetaan organisaatiosta eri sidosryhmillä 

olevaa kokonaiskuvaa, joka on muodostunut heidän kokemustensa, 

tietojensa, päätelmiensä, uskomustensa ja tunteidensa perusteella. 

Tutkielman empiirisessä osiossa selvitetään valmistuneiden käsityksiä 

yliopiston suhteesta työelämään (ks. 10.1.1) ja sen asemasta yhteiskunnassa 

(ks. 10.1.2) sekä muiden sidosryhmien käsitystä yliopiston imagosta ja sen 

vaikutuksesta alueen imagoon ja päinvastoin (ks. 10.1.3). 

 

6.2 IMAGON SISÄLTÖ 

 

Yritys tai yhteisö luo imagoa kaikella toiminnallaan, jopa pelkällä olemas-

saolollaan. Imagoon vaikuttavat yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut, 

toimitilat ja näkyvät symbolit, henkilöstö, tiedotustoiminta ja mainonta, 

toimintapolitiikka, työilmapiiri ja niin edelleen. Periaatteessa kaikki, mikä 

yritykseen jollain tavalla liittyy, vaikuttaa imagon muovautumiseen. 

(Tihinen 1996, 15) Bernsteinin (1984, 55) mukaan yritys ei kuitenkaan voi 
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itse luoda imagoaan, vaan se muotoutuu yleisön tietoisesti tai 

tiedostamattomasti ”valitsemista” ajatuksista ja vaikutteista. 

 

Mielikuvan (~imagon) profiilin voidaan nähdä muodostuvan kolmesta eri 

tasosta, jotka käytännössä sulautuvat toisiinsa (Rope & Mether 1987, 117): 

1. strategisista perusratkaisuista, joita yrityksellä ovat esimerkiksi 

liikeidea, toimintaperiaatteet ja yrityskulttuuri, 

2. toiminnallisista ratkaisuista, joita ovat esimerkiksi viestinnän 

määrä ja laatu, toimitilat ja tarpeisto sekä henkilöstön määrä ja 

laatu ja 

3. mielikuvallisista ratkaisuista, joita ovat esimerkiksi henkilöstön 

joustavuus ja palvelualttius, toimitilojen sijainti ja toimivuus 

sekä viestinnän näkyvyys. 

 

Organisaation nykyinen imago perustuu yleensä sen aikaisempaan 

maineeseen ja toimintaan eli sitä ei voida lyhyellä aikavälillä muuttaa. 

Vahva myönteinen mielikuva saavutetaan, kun yliopisto suoriutuu 

tehtävistään hyvin, saa aikaan todellista tyytyväisyyttä ja viestii 

sidosryhmille onnistumisestaan. (Kotler & Fox 1985, 38) 

 

Imagon osatekijät voidaan jakaa voima-, aktiivisuus-modernisuus-, perinne-

rationaalisuus-, mielekkyys-, yksilöllisyys- ja ainutlaatuisuustekijöihin. 

Voimatekijöitä ovat esimerkiksi yrityksen suuruus, tunnettuus ja 

luotettavuus; aktiivisuus voi olla taloudellista tai suuruuskasvua tai se voi 

ilmetä muun muassa johtohenkilöiden julkisina esiintymisinä; perinnetekijät 

luovat luottamusta yrityksen toiminnan jatkuvuutta kohtaan; rationaalisuus-

tekijöitä ovat toiminnan tavoitteellisuus ja tarkoituksenmukaisuus; 

mielekkyystekijät liittyvät siihen, kuinka hyödyllisinä yrityksen toiminta ja 

tuotteet koetaan; yksilöllisyystekijät kuvastavat yrityksen 
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persoonallisuuteen liittyviä seikkoja ja ainutlaatuisuustekijöiden avulla 

yritys voi erottua kilpailijoistaan. (Taponen 1970, 23 - 34) 

 

6.3 IMAGON MERKITYS YLIOPISTOLLE 

 

Sidosryhmien käyttäytyminen yliopistoa kohtaan on yhteydessä yliopiston 

imagoon. Hyvä imago vaikuttaa yliopiston ja sen sidosryhmien 

kanssakäymisen helppouteen, ja sidosryhmien suhtautuminen yliopistoon on 

myönteisempää. (Kotler & Fox 1985, 44) Eri sidosryhmillä voi olla 

hyvinkin erilaisia kokemuksia yhteisöstä, joten sillä ei ole vain yhtä imagoa: 

imagoja on useita. Nämä  eri ihmisten subjektiiviset mielikuvat muodostavat 

yhteisöstä yleiskuvan, joka voi olla samalla selkeä ja tunnettu yhdelle 

sidosryhmälle ja toisaalta epäselvä ja tuntematon toiselle ryhmälle. (Vos 

1996, 24 - 25; Grönroos 1998, 223) 

 

Eri sidosryhmien erilaisesta yliopiston mielikuvasta ei välttämättä ole 

haittaa yliopistolle, koska sidosryhmien tarpeetkin ovat erilaiset. Toisaalta 

eri sidosryhmien käsityksillä voi olla yhtäläisiäkin piirteitä, koska sama 

yksilö voi kuulua useampaan sidosryhmään. (Tihinen 1996, 21) Ja joskus 

voi olla hankalaa mieltää, mihin sidosryhmään yksilö tai yhteisö 

ensisijaisesti kuuluu. Tällä on kuitenkin merkitystä vain vertailtaessa eri 

sidosryhmien näkemyksiä keskenään. 

 

Mielikuvat ovat erityisen tärkeitä organisaatiolle silloin, kun tuotteen abst-

raktiusaste on korkea. Tämä pätee koulutukseen ja tutkimukseen. Toinen 

mielikuvien tärkeyttä korostava seikka on kilpailevien tuotteiden samankal-

taisuus. Kun fyysiset erot tuotteiden välillä ovat vähäisiä, asiakkaan päätök-

senteossa ratkaisevat tuotteisiin liittyvät symboliset sisällöt, jotka välittävät 

mielikuvat. (Lehtinen 1992)  
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Kahri ym. (1993, 25 - 27) ovat koonneet Helsingin kauppakorkeakoulun 

kilpailukykyä käsittelevään tutkimukseensa tekijöitä, joihin yrityksen imago 

vaikuttaa. Yrityksen imago voidaan nähdä kilpailuetuna, yrityksen 

tuottamien palvelujen laadun määrittäjänä sekä apuna toiminnan 

rahoituksessa. Organisaation imagolla on siis monenlaista merkitystä 

organisaatiolle.  

 

Organisaation imagon ja siitä tuotetun kuvan merkityksen tiedostaminen 

lisäävät myös yliopistossa sen palveluhenkisyyttä ja responsiivisuuskykyä. 

Niin ympäristön kuin yliopiston itsekin tulisi tiedostaa, että yliopisto on 

toiminnallinen osa sitä ympäröivää yhteiskuntaa ja toiminta-alueensa 

kulttuuria, jonka mukana se muuttuu, ja jota se itsekin muuttaa. (Linna 

1999, 10) 

 

Grönroos (1998, 225 - 226) näkee imagolla olevan neljä tehtävää. Imago 1) 

vaikuttaa asiakkaiden odotuksiin organisaatiota kohtaan, 2) toimii 

suodattimena, joka vaikuttaa organisaation toiminnasta vallalla oleviin 

käsityksiin, 3) vahvistaa tai heikentää kokemuksia ja odotuksia 

organisaation toiminnasta ja 4) vaikuttaa työntekijöiden asenteisiin 

organisaatiosta työnantajana.  

 

6.4 TIIVISTELMÄ 

 

Organisaation imago on sen sidosryhmien saama vaikutelma koko 

organisaatiosta, ja se vaikuttaa siihen, miten sidosryhmät siihen suhtautuvat. 

Yliopiston imagon merkitys on sen toiminnalle erittäin tärkeä, koska 

yliopiston toiminnallaan  aikaansaamat tuotteet ovat osittain abstrakteja tai 

sen vaikutuksia voi olla vaikea hahmottaa. Tässä tutkimuksessa imago on 

liitetty yhdeksi yliopiston vaikuttavuuden osatekijäksi, ja sille – kuten 
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muillekin tekijöille – on muodostettu mittareita, joiden avulla yliopiston 

vaikuttavuutta tutkielman empiriaosassa pyritään arvioimaan.  

 

7. ARVIOINTI JA SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN  

 

Koska tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida ja mitata LTKK:n 

alueellista vaikuttavuutta, käsitellään tässä kappaleessa yleisiä arviointiin ja 

suorituskyvyn mittaamiseen liittyviä asioita. Lisäksi otetaan esille erilaisia 

suorituskykymittareita, joita käytetään muodostettaessa tutkielman 

empiirisessä osiossa käytettävät vaikuttavuuden mittarit.  

 

7.1 ARVIOINTI 

 

7.1.1 ARVIOINNIN TARKOITUS 

 

Arvioinnista on 1990-luvulla Suomessa ja muissakin teollisuusmaissa tullut 

keskeinen väline hallinnon kehittämisessä. Arvioinnin avulla voidaan 

parantaa päätöksentekoa ja sitä kautta käytäntöä käyttämällä hyväksi 

hankittua systemaattista arviointitietoa (Cohen & Spillane 1994, 323; 

Uusikylä 1999, 17; Vartiainen 1998, 280; Weiss 1999, 469 - 470).   

 

Myös Pattonin (1997, 24) mukaan arviointia ja arviointitutkimusta19 tehdään 

ensi sijassa päätöksenteon ja kehittämistyön tueksi, eri vaihtoehtojen 

kartoittamiseksi ja toimintaohjelmien toimintaympäristön rajoitusten 

selventämiseksi. Viimeisen kymmenen vuoden aikana toteutetut hallinnon 

                                                 
19 Ks. arviointitutkimuksen hyödynnettävyydestä: Rajavaara 1999, 31 – 53. 
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uudistushankkeet ja uusi tulosjohtamiskulttuuri ovat aiheuttaneet sen, että 

päätösvaltaa on tietoisesti siirretty ”alas” virastoille ja laitoksille sekä 

kunnille. (Uusikylä 1999, 17 - 18) 

 

Kellsin (1992a, 93; ks. myös Johnes & Taylor 1990) mukaan yliopistoja 

arvioidaan, koska arvioinnin avulla voidaan osoittaa toiminnan 

vaikuttavuus20 ja tulosvastuu. Arvioinnilla voidaan myös vakuuttaa 

”asiakkaat” eli veronmaksajat siitä, että toiminta on laadukasta ja täyttää 

ammatilliset vaatimukset. Lisäksi arviointi mahdollistaa rationalisointi- ja 

supistuspäätösten tekemisen, ohjailee rahoitusvalintoja ja ylipäätään 

parantaa koulutusohjelmia ja instituutioita arvioinneista saatujen 

palautteiden myötä. 

 

Chelimsky (1997, 10 - 18) puolestaan näkee, että arvioinnilla voidaan 

pyrkiä kolmeen erilaiseen tarkoitukseen: tilivelvollisuuden täyttämiseen, 

kehittämistyön edistämiseen tai uuden tiedon tuottamiseen. Tämän 

perusteella hän erottelee toisistaan tilivelvollisuusarvioinnin, 

kehittämisarvioinnin ja tiedontuotantoarvioinnin. Tilivelvollisuusarviointi 

tarkoittaa organisaatioissa tehtävää tuloksellisuusarviointia, tehokkuuden, 

taloudellisuuden tai vaikuttavuuden mittausta. Kehittämisarviointi tarjoaa 

tukea organisaatioiden työ- ja palveluprosessien kehittämiseksi. Tiedon-

tuotantoarviointi tuottaa uusia kehyksiä, näkökulmia, ratkaisuja ja kritiikkiä 

huomiota vaativiin sosiaalisiin kysymyksiin sekä palvelujen ja 

toimenpideohjelmien toteutukseen. Tässä tutkimuksessa on kyse jossain 

määrin kaikista näistä tarkoituksista. 

 

                                                 
20 Tämän tutkimuksen tarkoituksena on nimenomaan selvittää LTKK:n toiminnan 
vaikuttavuutta. 
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Yliopistojen alueellista merkittävyyttä koskevien arviointien tarve on 

kasvanut, sillä työelämäyhteyksien tiivistyessä yliopistoilla on merkittävä 

tehtävä alueellisen kehityksen moottoreina. Jatkuvasti arvioitavia asioita 

ovat koulutuksen laatu, alueellinen saatavuus ja koulutuksen kohdentuminen 

esimerkiksi iän, sukupuolen, työkokemuksen ja aseman suhteen. Myös 

kysymykset, miten koulutus tukee elinikäistä oppimista, miten yliopistojen 

rahoitus on järjestetty, miten erityisryhmien täydennyskoulutus on hoidettu 

ja miten koulutustarjonta vastaa työelämän tarpeita, ovat arvioimisen 

arvoisia. (Hämäläinen 1998, 24)  

 

7.1.2 ARVIOINNIN KRITEEREJÄ 

 

Ei ole yhdentekevää, miten yliopistojen aluepoliittista merkitystä 

arvioidaan, vaan siinä tulisi ottaa huomioon ainakin seuraavat tekijät (KM 

1973:68, 92 - 93; Antikainen 1979, 8; Haveri 1988): 

- yliopiston aiheuttamat välilliset ja välittömät taloudelliset 

ja väestölliset edut sijaintipaikkakunnalleen, 

- koulutetun työvoiman pyrkimys sijoittua yliopiston vai-

kutusalueelle, 

- yliopiston tutkimustoiminnan kohdistuminen huomatta-

vassa määrin lähiympäristöön ja sen ongelmiin, 

- yliopiston palvelutoiminnan vaikutus lähialueisiin ja  

- yliopiston vaikutus alueen kulttuurielämään vilkastutta-

vana tekijänä.  

 

Kun yliopistoja arvioidaan, tulee Johnesin ja & Taylorin (1990, 50) mukaan 

hankkia tietoa:  

- tuotoksista, joita yliopistoilla on tarkoitus tuottaa, 

- panoksista, joita yliopistot tarvitsevat tuotosten 

aikaansaamisessa, 
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- määrällistä tietoa jokaisen yliopiston panoksista ja 

tuotoksista ja 

- panosten ja tuotosten välisestä suhteesta. 

 

Nämä kaikki ulottuvuudet voisivat olla periaatteessa mukana 

vaikuttavuusanalyysissä, mutta tarkoituksenmukaisempaa on ottaa 

tarkastelun kohteeksi samanaikaisesti vain muutama niistä. Niinpä tässä 

tutkimuksessa arviointi kohdistetaankin lähinnä tuotoksiin ja lopullisiin 

tuloksiin.  

 

Koska yliopisto toiminnallaan vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan ja 

sidosryhmiinsä, voidaan arviointi toteuttaa myös sidosryhmäpohjaisena, 

jolloin katsotaan, että arvioinnilla on aina asianosaisensa: ihmiset tai 

ryhmät, joihin arviointi aina jollain tavalla vaikuttaa. Sidosryhmillä voi olla 

hyvinkin erilaisia etuja valvottavanaan, huolenaiheita ja vaatimuksia 

arviointia kohtaan. Todellisuus koostuukin hyvin erilaisista tulkinnoista ja 

arvioijan tehtävä on löytää nämä tulkinnat asettaakseen ne arvioitavaksi. 

(Heinonen 1998, 113)  

 

Heinonen on tutkimuksessaan (1998) käyttänyt sidosryhmäpohjaista 

arviointia, joka metodiltaan perustuu niin sanottuun konstruktivistiseen 

evaluaatioon (ks. Guba & Lincoln 1989). Konstruktivistisella evaluaatiolla 

tarkoitetaan vuorovaikutteista neuvotteluprosessia eri sidosryhmien välillä. 

Heinonen nosti tutkimuksessaan esille kuusi koulutuksen vaikuttavuuden 

näkökulmaa eli (1) opiskelijan näkökulman, (2) työllistymiskriteerin, (3) 

työnantajan ja työelämän näkökulman ja koulutuksen yhteiskunnallisen 

vaikuttavuuden, (4) laaja-alaisen ja monitoimijaisen arvioinnin, (5) 

taloudelliset kriteerit ja (6) viivästetyn yhteiskunnallinen vaikuttavuuden. 
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Opiskelijan näkökulmasta koulutuksen vaikuttavuuden pääasiallisena 

kriteerinä voidaan käyttää koulutuksen merkitystä henkilölle eli sitä, 

millaisia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia koulutus antoi (vrt. 9.3.4) tai 

miten se vaikutti persoonallisuuteen tai elämänhallinnan kehittymiseen. 

Pääasiallisena työllistymistä kuvaavana kriteerinä voidaan pitää koulutusta 

yhteiskunnallisena investointina ja työvoimapoliittisena toimenpiteenä (vrt. 

9.2.2). Työnantajan ja työelämän näkökulmasta tärkeimpiä vaikuttavuuden 

kriteerejä ovat: koulutuksen aikaansaama lisäarvo työnantajalle, 

koulutuksen kyky reagoida työelämän muutoksiin sekä koulutuksen 

yhteiskunnallinen relevanttius. Monitoimijaisen vaikuttavuuden arvioinnin 

tärkein anti on se, että otetaan huomioon eri kriteerit ja näkökulmat, jolloin 

arvioinnin luotettavuus kasvaa. Tärkeimpinä taloudellisina kriteereinä 

Heinonen mainitsee koulutuksen hinta-laatu-suhteen ja kustannus-

tehokkuus-suhteen. Viivästetyn yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 

kriteereinä voidaan pitää vaikuttavuuden ilmenemistä pitkällä aikavälillä tai 

vaikuttavuutta prosessina. 

 

7.2 SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN 

 

7.2.1 MITTAREIDEN KÄYTTÖTARKOITUS 

 

Suorituskykymittareita voidaan yliopiston johtamisen apuvälineenä 

käyttämisen lisäksi soveltaa arvioitaessa, kuinka on pystytty vastaamaan 

asetettuihin tavoitteisiin sekä opettamisen/oppimisen, tutkimuksen ja 

palvelujen indikaattorina. Indikaattorit ovat siis signaaleja, jotka osoittavat 

poikkeamia tavoitteisiin nähden. Indikaattoreita voidaan käyttää myös 

koulutuksen laadun arvioinnissa. (Kells 1992b, 133) 
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Suorituskykymittareilla voidaankin nähdä viisi erilaista roolia, sillä niiden 

avulla voidaan rekisteröidä tapahtunutta kehitystä, arvioida tavoitteiden 

saavuttamisen astetta, allokoida resursseja, suorittaa rationalisointeja tai 

niitä voidaan käyttää hallinnollisiin suhteisiin liittyvänä dialogina (In’t Veld 

& Spee 1987; Sizer, Spee & Bormans 1992, 137). Loppujen lopuksi 

valittujen indikaattoreiden pitää muodostaa perusta jatkuvalle arvioinnille ja 

toiminnan parantamiselle (Morrill 2000, 111). On epätodennäköistä, että 

yksi indikaattorijärjestelmä pystyisi vastaamaan kaikkiin tavoitteisiin, mikä 

edellyttää sitä, että asetetut tavoitteet laitetaan tärkeysjärjestykseen, ja 

mitataan vain tärkeimpiä asioita (Pollitt 1990, 69). Tässä tutkimuksessa 

nähtiin tärkeimpinä yliopiston taloudellinen ja koulutuksellinen 

vaikuttavuus. 

 

7.2.2 ERILAISIA MITTAREITA 

 

Yliopistojen suorituskyvyn arvioimiseen on kehitetty erilaisia luokituksia ja 

mittareita, joista tässä yhteydessä käydään läpi joitakin. Esimerkiksi 

Ammons (1995, 41) on jakanut arvioinnin ja mittaamisen käsitteellisesti 

neljään eri luokkaan, joita ovat: vaadittu ja tehty työmäärä, tehokkuus, 

vaikuttavuus ja tuottavuus. Työmäärä käsittää organisaation aktiviteettien ja 

ponnistusten mittaamista, mitä kautta saadaan perustietoa, johon voidaan 

perustaa organisaation aktiviteettien kehitystrendien analysoiminen. 

Tehokkuus mittaa tuotoksien ja resurssien välistä suhdetta, ja vaikuttavuus 

tarkoittaa palveluiden laatua tai toiminnan tavoitteiden saavuttamisastetta. 
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Kun yliopistoja tarkastellaan valtion näkökulmasta, voidaan erilaiset 

suorituskykymittarit jakaa Ewellin ja Jonesin (1994) mukaan neljään eri 

luokkaan:21 

1. Panokset, prosessit ja tuotokset: tuotantoprosessimalli, joka 

mittaa koulutuksella aikaansaatuja tuotoksia valmistuvassa 

opiskelijassa. Mittareina voidaan käyttää koulutukseen 

hyväksyttyjen sisäänpääsypisteitä, keskeyttäneiden määriä ja 

valmistumisaikoja (ks. 9.1.3). 

2. Resurssien tehokkuus ja vaikuttavuus: avainresurssien (henkilö-

kunta, tilat, välineet) käytön tehokkuuden mittaaminen 

(esimerkiksi henkilökunnan ja opiskelijoiden määrän suhdeluku 

ja tilojen käyttöaste) 

3. Valtion tarpeet ja investoinnin tuotto: näkökulma, joka perustuu 

ajatukseen yliopistosta valtion strategisena investointina 

(esimerkiksi työnantajien tyytyväisyys valmistuneisiin) 

4. Asiakkaan tarpeet ja investoinnin tuotto: mitataan sitä, kuinka 

korkeakoulutus tyydyttää yksilön tarpeita  

- valmistuneiden työllistyminen koulutusta vastaavasti 

- valmistuneiden keskimääräiset alkupalkat 

- opiskelijoiden/valmistuneiden tyytyväisyys koulutukseen 

- suoritetut jatkotutkinnot. 

 

Yliopiston vaikuttavuutta voidaan tarkastella myös muusta kuin valtion 

näkökulmasta. Esimerkiksi koulutukseen laatuun liittyvät suoritus-

kykymittarit voidaan jakaa kuuteen luokkaan sen mukaan, kenen tai mistä 

näkökulmasta vaikuttavuutta tarkastellaan: (1) panosindikaattorit 

(opiskelijoiden pääsytaso, opettajien muodollinen pätevyys), (2) 

opiskelijoiden arviot (opiskelija-arvio laadusta ja opettajakunnan 

                                                 
21 Ks. myös Layzell 1999, 235 - 236. Tässä tutkimuksessa pidettiin tärkeimpinä luokkia 3 
ja 4 eli työnantajien tyytyväisyyttä valmistuneisiin ja valmistuneiden näkemystä 
koulutuksestaan ja heidän työllistymistään. 
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motivaatiosta), (3) kustannusindikaattorit (opetuskustannukset/opiskelija, 

opetuksen tuotto laskettuna muista kuin budjettituloista), (4) akateemiset 

indikaattorit (henkilökunnan akateeminen maine, opetussuunnitelman 

vertaisarvio, opetusprosessin vertaisarvio, tutkimushenkilökunnan osuus 

henkilökunnasta), (5) tuotosindikaattorit (valmistumisaste, opintojen 

keskimääräinen kesto, tohtorituotanto/tutkimustuotanto) ja (6) 

yhteiskunnallista arvostusta ilmentävät indikaattorit (työnantajien arvio 

valmistuneista, valmistuneiden työllistymisaste, keskimääräinen 

työllistymisaika valmistumisen jälkeen, valmistuneiden keskiansio). 

(McDaniel 1996, 128; Saarinen & Hedman 1997, 89) Tämän tutkimuksen 

kannalta pidettiin tärkeimpinä tuotosindikaattoreita ja yhteiskunnallista 

arvostusta ilmentäviä indikaattoreita. Empiriaosassa mitattiinkin muun 

muassa opintojen keskimääräistä kestoa (ks. 9.1.3), tutkimustuotantoa (ks. 

11.1.1), työnantajien arviota valmistuneista (ks. 9.3.5), valmistuneiden 

työllistymisastetta (ks. 9.2.2) ja keskiansiota (ks. 9.2.3). 

 

Iso-Britanniassa yliopistosektorin tehokkuuden arviointia työstänyt Jarratt-

komitea (1985, 53) ehdotti suorituskyvyn mittaamiseen kolmenlaisia 

indikaattoreita: sisäisiä, ulkoisia ja operatiivisia, joista tässä tutkimuksessa 

käytetään vain ulkoisia indikaattoreita, koska tarkoituksena on mitata 

LTKK:n ulkoista vaikuttavuutta. Ulkoisina indikaattoreina voidaan pitää 

valmistuneiden työllistymistä, valmistuneiden sijoittumista (ensimmäinen 

työpaikka), ulkoisten katselmusten perusteella arvioitua mainetta, 

henkilökunnan julkaisuja ja kunniamainintoja, patentteja, keksintöjä, 

konsultointeja sekä jäsenyyksiä, palkintoja, oppineiden yhteisöjen 

ansiomitaleja ja konferenssipapereita. 
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7.2.3 YLIOPISTON SUORITUSKYVYN MITTAAMISEEN LIITTYVIÄ 

ONGELMIA 

 

Yliopistojen toiminnan mittaamiseen liittyy joukko ongelmia, joista 

merkittävimmät ovat uskottavuus, sovellettavuus ja vertailtavuus. 

Uskottavuuteen vaikuttaa sekä mittarin pätevyys että luettavuus eli  

mittaako mittari faktisesti sitä, mitä se on pantu mittaamaan, ja voidaanko 

toistetuissa mittaustilanteissa odottaa samoja tuloksia. Sovellettavuuteen eli 

käyttökelpoisuuteen liittyy kysymys vaikutusvallasta ja siitä, hyväksytäänkö 

indikaattoreita ylipäätään ja missä laajuudessa. Vertailtavuus puolestaan 

liittyy siihen ongelmaan, että yliopistojen tulokset saavutetaan hyvinkin 

erilaisissa rakenteellisissa ratkaisuissa ja erilaisin resurssein. Yliopistojen ja 

muiden tahojen itse tiettyyn tarkoitukseen tuottamat indikaattorit ovat 

harvoin keskenään vertailukelpoisia. Mittausongelmalla on myös muita 

ulottuvuuksia, esimerkiksi määrittelyn ja rajauksen vaikeus. Yliopistojen 

toiminnan eri alueilla on kehitelty erilaisia tapoja puhua asioista, erilaisia 

teoreettisia määritelmiä ja käytännöllisiä tulkintoja. Eri yksiköiden vertailua 

hankaloittaa myös se, että samankaltaisilta vaikuttavat alat muodostuvatkin 

erilaisista koulutuksellisista rakenteista. (Korkeakouluneuvosto – 

Indikaattorijaosto 1995, 7) 

 

Pollitt (1990, 72) näkee, että yksi suuri ongelma monissa tulosmittareissa on 

se, että ne epäonnistuvat tuotosten liittämisessä asiaankuuluviin panoksiin. 

Hänen mukaansa suorituskyvyn mittaamisessa pitäisi keskittyä ennen 

kaikkea mittaamaan arvon lisäystä eikä tuotosta eli jos osaston 

suorituskykyä mitataan valmistuneiden lukumäärän mukaan, niin siihen 

pitäisi liittää sisään päässeiden opiskelijoiden laadun mittaaminen.  

 

Nykyisiin suorituskyvyn mittareihin voidaankin nähdä liittyvän muun 

muassa seuraavanlaisia ongelmia tai karikoita (Layzell 1999, 237 - 240): 

- saatavissa olevat tiedot ovat vääränlaisia, 
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- indikaattoreita on liikaa, 

- mitataan vääriä asioita, koska taustalla ei ole tiettyä 

toimintaperiaatetta, 

- käytetäänkö määrällisiä vai laadullisia mittareita, 

- mitataanko panoksia, prosessia vai tuotoksia ja  

- otetaanko sidosryhmien näkökulma huomioon. 

 

Suorituskyvyn mittarit ovat usein tehokkaimpia silloin, kun ne liittävät 

absoluuttisen luvun kuvailuun suhteellisesta asemasta, vaikka onkin tärkeää 

tietää myös yksittäistä opiskelijaa, tiedekuntaa tai työntekijää kohden olevat 

luvut. Mittareita ei saa olla liikaa tai liian vähän, koska se heikentää 

mittaamisen strategista vaikutusta: tarvitaan sopiva määrä avainmittareita, 

jotka muuttavat organisaation tarinan taloudelliseen muotoon. (Morrill 

2000, 108)  

 

7.2.4 TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA KÄYTETTÄVÄT VAIKUTTAVUU-

DEN MITTARIT 

 

Tässä yhteydessä otetaan esille ne mittarit, joilla LTKK:n vaikuttavuutta 

tutkielman empiirisessä osiossa mitataan. Mittarit on muodostettu 

tutkimuksen viitekehyksen pohjalle kappaleessa 7.2.2 esitettyjen 

mittaristojen perusteella. Yliopiston alueellisen vaikuttavuuden jokaiselle 

osa-alueelle (ks. viitekehys, Liite 1) on luotu tietyt mittarit, jotka voivat 

sisältää useita mittareita. Jokaisen mittarin jälkeen on sulkuihin merkitty 

lähde, josta tarvittava tieto mittaamiseen ja arviointiin on saatu. 

 

OPETUS 

Opiskelijan rekrytointi 

- opiskelijan kotilääni/kotipaikka opiskelun alkaessa (kysely) 

- opiskelijoiden lukumäärä (tilasto) 

- opiskelijoiden keskimääräinen opiskeluaika (kysely) 
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Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään 

- valmistuneiden työllistymisaika valmistumisen jälkeen 

(kysely) 

- valmistuneiden työllistymisaste (tilasto, kysely) 

- valmistuneiden keskiansio (kysely) 

- valmistuneiden kotilääni/kotipaikka valmistumisen jälkeen 

(kysely) 

Valmistuneiden osaaminen 

- erilaisten opiskelun tavoitteiden merkitys valmistuneille 

(kysely) 

- yliopistokoulutuksen merkitys (kysely, haastattelu, 

aikaisempi tutkimus) 

- erilaisten ominaisuuksien merkitys työssä (kysely, 

aikaisempi tutkimus) 

- koulutuksen antamat valmiudet (kysely, haastattelu, 

aikaisempi tutkimus) 

- sidosryhmien käsitys valmistuneista (aikaisempi tutkimus, 

haastattelu) 

Kontaktit ns. uusissa koulutus- ja kehittämismuodoissa 

- avoin yliopisto- ja täydennyskoulutus (tilasto) 

- alueen koulutustaso (tilasto) 

 

OLEMASSAOLO JA TOIMINTA 

Imago 

- valmistuneiden käsitys LTKK:n suhteesta työelämään 

(kysely) 

- valmistuneiden käsitys LTKK:n asemasta yhteiskunnassa 

(kysely) 

- muiden sidosryhmien käsitykset LTKK:n imagosta 

(aikaisempi tutkimus, haastattelu) 
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Työpaikat ja rahavirrat 

- LTKK:n työllistämien henkilöiden lukumäärä (tilasto) 

• opetushenkilökunta 

• muu henkilökunta 

- aikaansaadut rahavirrat (tilasto, haastattelu, laskelmat) 

• henkilöstö 

• investoinnit 

• käyttömenot 

• opiskelijat ja opiskelijaorganisaatiot 

• välilliset vaikutukset  

Yhteistyö 

- tärkeimmät yhteistyömuodot (haastattelu, aikaisempi 

tutkimus) 

- sidosryhmien näkemys yhteistyöstä (haastattelu, aikaisempi 

tutkimus)  

 

TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN 

Kontaktit tutkimus- ja kehittämistoiminnassa (tilasto, haastattelu, 

toimintasuunnitelma, vuosikertomus) 

- tutkimustoiminta 

- osaamiskeskustoiminnan onnistuneisuus22. 

 

7.3 TIIVISTELMÄ 

 

Tutkielman alussa esitettiin viitekehys (ks. Liite 1), jonka pohjalle 

muodostettiin yliopiston vaikuttavuutta kuvaavat mittarit. Mittarit jaettiin 

kolmeen osaan yliopiston tehtävien perusteella: opetuksen, yliopiston 

olemassaolon ja toiminnan sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan 

                                                 
22 Kinnunen (2001) on raportissaan esittänyt osaamiskeskustoiminnan onnistuneisuuden 
yhdeksi yliopiston alueellisen vaikuttavuuden kriteeriksi. 
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vaikuttavuuden mittareihin. Tutkimuksen empiriaosassa LTKK:n alueellista 

vaikuttavuutta kuvataan näiden mittareiden avulla. 

 

Tutkimuksessa painottuivat yliopiston olemassaolon ja toiminnan mittarit 

eli yliopiston aikaansaamien rahavirtojen, työpaikkojen, yliopiston imagon 

ja yhteistyön arvioiminen. Myös yliopiston rooli inhimillisen pääoman 

kartuttajana erityisesti opetuksen kautta nähtiin tärkeänä. Tutkimus- ja 

kehittämistoiminnan arviointi jäi vähän suppeammaksi, ja tarkastelun 

kohteena oli ennen kaikkea tutkimuksen taloudellinen vaikuttavuus.  
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II EMPIRIAOSA 

 

8. AINEISTON KERUU JA ANALYSOINTI 

 

Tässä tutkimuksessa kerättiin aineistoa kyselytutkimuksen, haastattelujen, 

aikaisempien tutkimusten, tilinpäätösten, tilastojen ja kirjallisuuden avulla. 

Hankittua tietoa muokattiin sekä kvantitatiiviseen että kvalitatiiviseen 

muotoon. 

 

8.1 KYSELYTUTKIMUS 

 

Kyselytutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään LTKK:sta vuosina 1997 - 

2000 valmistuneiden23 diplomi-insinöörien ja kauppatieteiden maistereiden 

sijoittumista työelämässä, heidän näkemystään koulutuksen 

vaikuttavuudesta ja yliopiston imagosta.  

 

8.1.1 AINEISTON HANKINTA 

 

Kyselytutkimuksen kohderyhmänä olivat siis LTKK:ssa ylemmän 

korkeakoulututkinnon vuosina 1997 - 2000 suorittaneet henkilöt, joita oli 

kaikkiaan 1364 kappaletta. Otantaa ei tehty, vaan päätettiin lähettää 

postikysely kaikille kohderyhmään kuuluville. Koulun omista ja 

Väestörekisterikeskuksen rekistereistä saatiin kerättyä kaikkiaan 1326 

valmistuneen osoitetiedot, joista 43 osoittautui kohderyhmään 

kuulumattomiksi. Lisäksi posti palautti 9 kyselyä osoitteen virheellisyyden 

                                                 
23 Puumalaisen (1997a) tutkimus käsitti LTKK:sta ennen vuotta 1997 valmistuneet. 
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vuoksi, joten kysely osoitettiin lopulta 1274 todelliselle kohderyhmään 

kuuluvalle. 

 

Kyselyt lähetettiin kahdessa erässä: ensimmäinen erä toukokuun alussa 

2001 ja toinen erä kesäkuun alussa 2001. Heinäkuun loppuun mennessä 

saatiin 544 hyväksyttävää vastausta. Todellinen vastausprosentti oli 42,7 %, 

mitä pidettiin riittävän korkeana, eikä uusintakierrosta nähty tarpeellisena. 

Vastausprosenttia on pidettävä melko hyvänä, koska kysymys on koko 

tutkimuksen perusjoukosta eikä otoksesta. 

 

8.1.2 KYSELYLOMAKE 

 

Kyselylomake (Liite 2) laadittiin vuonna 1997 LTKK:ssa suoritetun DI-

kyselyn pohjalta. Kyselylomakkeeseen lisättiin Etelä-Karjalaa 

asuinpaikkana käsittelevä osio, jota ei kuitenkaan käsitelty tämän 

tutkimuksen yhteydessä, vaan se tulee sisältymään erääseen toiseen 

tutkimukseen. Lomake koostui rehtorin allekirjoittamasta saatekirjeestä ja 

yksitoistasivuisesta kyselyosasta. Kysymykset oli ryhmitelty kuuteen osaan:  

(I) taustatietoihin, joissa kysyttiin ikää, sukupuolta, kotipaikkaa, 

tietoja opinnoista, työllistymisestä ja työkokemuksesta, 

(II) tietoihin työstä, mikä käsitti muun muassa ammattia, 

toimialaa ja muita työpaikkaa koskevia perustietoja, tulevia 

urasuunnitelmia sekä ensimmäisen ja nykyisen työsuhteen 

syntymiseen vaikuttaneiden tekijöiden arviointia, 

(III) Etelä-Karjalaan asuinpaikkana (jätettiin tutkimuksen 

ulkopuolelle), 

(IV) Lappeenrannan teknilliseen korkeakouluun opiskelu-

paikkana, missä pyydettiin arvioimaan opiskelupaikan 

valinnassa vaikuttaneita tekijöitä, 
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(V) yliopistokoulutuksen merkitykseen, sille asetettuihin 

tavoitteisiin, sen tuomiin valmiuksiin sekä erilaisten 

ominaisuuksien merkitykseen työelämän kannalta ja 

(VI) LTKK:n imagoa selvittävään osioon, missä tiedusteltiin 

käsityksiä yliopiston suhteista työelämään ja asemasta 

yhteiskunnassa yleensä.  

 

Lopuksi vastaajat saivat vapaamuotoisesti kommentoida koulun tunnettuja 

ja vahvoja puolia sekä antaa ehdotuksiaan yliopistojen näkyvyyden ja 

vaikuttavuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa24. 

 

8.1.3 VASTAUSTEN ANALYSOINTI 

 

Saadut vastaukset analysoitiin tilastomatemaattista SPSS 10.0 for Windows 

–ohjelmistoa apuna käyttäen. Vastausten jakaumia tutkittiin sekä 

numeerisesti että graafisesti. Lisäksi selvitettiin eräiden taustatekijöiden – 

kuten iän, koulutusohjelman, opiskeluajan ja nykyisen kotipaikan – 

vaikutuksia vastausten jakaumaan. Taustamuuttujien vaikutuksia selvitettiin 

ristiintaulukointien (χ2-riippumattomuustestauksen), keskiarvotestien 

(Mann-Whitney-testin, Kruskal-Wallis-testin) sekä korrelaatioanalyysin 

(Spearmanin ρ:n) avulla. Riippuvuuksien merkitsevyystestauksessa 

käytettiin viiden prosentin riskitasoa. Havaitut riippuvuudet on esitetty 

tutkielmassa vain sanallisesti. 

 

 

 

                                                 
24 Tätä osioita ei käsitelty tämän tutkimuksen yhteydessä, sillä se raportoidaan erikseen. 
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8.1.4 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 

 

Vastaajien ikä- ja sukupuolijakaumassa (Kuva 13) näkyvät naisten ja 

miesten osuudet ikäryhmittäin. Kaikkiaan 544 vastaajasta oli naisia 184 eli 

33,8 %. Tilastokeskuksen (2001) mukaan vuosina 1997 - 1999 LTKK:ssa 

perustutkinnon suorittaneista 28,5 % oli naisia eli tutkimukseen 

vastanneiden sukupuolijakauma vastaa melko hyvin todellista jakaumaa. 
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Kuva 13. Vastaajien ikä- ja sukupuolijakauma. 

 

Vuosina 1997 - 2000 eniten tutkinnon suorittaneita oli tuotantotalouden 

(337), kauppatieteiden (274), energiatekniikan (233) ja kemiantekniikan 

(208) koulutusohjelmissa. Kyselyyn vastanneiden koulutusohjelmat 

vastasivat hyvin todellista valmistuneiden koulutusohjelmajakaumaa, kuten 

Kuvasta 14 käy ilmi.  
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Kuva 14. Vastausten ja valmistuneiden suhteelliset osuudet koulutusohjel-

mittain25. 

 

Myös koulutusohjelmien sisällä naisten ja miesten osuudet vastasivat hyvin 

heidän todellista osuuttaan valmistuneista. Suhteellisesti eniten naisia 

opiskeli kauppatieteiden ja kemiantekniikan koulutusohjelmissa. 
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Kuva 15. Vastaajat koulutusohjelman ja sukupuolen mukaan. 

                                                 
25 Sähkötekniikan koulutusohjelmasta oli valmistunut vuoden 2000 loppuun mennessä 
ainoastaan neljä opiskelijaa, joista kukaan ei vastannut kyselyyn. 
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Koulutusohjelmat olivat vastanneiden joukossa edustettuina todellisen 

vastausprosentin mukaan seuraavasti (Kuva 16): korkein vastausprosentti 

(43,9 %) oli tuotantotaloudessa, seuraavina olivat energiatekniikka (43,8 %) 

ja kauppatieteet (40,1 %). Konetekniikan valmistuneista kyselyyn vastasi 

38,5 %, kemiantekniikasta 36,1 % ja tietotekniikasta vain 32,2 %. 
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Kuva 16. Vastausprosentti koulutusohjelmittain. 

 

Kaiken kaikkiaan vastaajat edustivat koulutusohjelman ja sukupuolen 

perusteella melko hyvin koko perusjoukkoa. Tutkittavien eri mittareiden 

kohdalla otetaan esille Tilastokeskuksesta (2001) saatuja perusjoukkoa 

koskevia tietoja, jotta saadaan lisää vertailupohjaa sille, miten kyselyyn 

vastanneet edustavat koko perusjoukkoa. 

 

8.2 HAASTATTELUT 

 

Koulutuksen vaikuttavuutta ja LTKK:n imagoa tutkittiin myös haas-

tattelemalla yliopiston eri sidosryhmien edustajia. Haastattelut toteutettiin 
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puolistrukturoidusti teemahaastatteluna. Teemahaastattelussa ihmisten 

tulkinnat asioista ja niiden merkityksestä ovat keskeisiä, ja merkitykset 

syntyvät vuorovaikutuksessa (Hirsjärvi & Hurme 2001, 48).  

 

Tutkittavien vaikuttavuuden mittareiden tulosten selville saamiseksi 

haastateltiin yhteensä 20 eri sidosryhmien edustajaa. Kuvasta 17 näkyy, 

minkä sidosryhmien näkökulmasta LTKK:n alueellista vaikuttavuutta 

tarkasteltiin. 
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Kuva 17. Haastatellut sidosryhmät. 

 

Koska jokaisessa sidosryhmässä on kymmenittäin, sadoittain tai jopa 

tuhansittain edustajia, valittiin tutkimukseen vain muutama edustaja 

jokaisesta sidosryhmästä. Valinnat suoritettiin pääasiassa yhteisön 

merkittävyyden perusteella eli valittiin LTKK:n kannalta merkittävien 

sidosryhmien edustajia (haastatellut henkilöt Liitteessä 4). Haastattelut 

jakautuivat sidosryhmittäin Kuvan 18 mukaisesti. 
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Kuva 18. Haastattelujen %-jakauma. 

 

Haastatteluissa käsiteltiin seuraavia yliopiston vaikuttavuuteen liittyvien 

teorioiden (kappaleiden 3. – 6.) pohjalta esiin tulleita teemoja (ks. Liite 3): 

LTKK:n alueellista vaikuttavuutta, LTKK:a yhteistyökumppanina, 

yliopistokoulutuksen merkitystä, teknologia/toimialakeskittymien 

merkitystä ja LTKK:n imagoa. Haastatteluista kerättiin ainoastaan 

kvalitatiivista aineistoa haastattelujen luonteesta ja määrästä johtuen, eikä 

vastauksia myöskään eritelty haastatteluryhmittäin. 

 

8.3 PANOS-TUOTOSLASKELMAT 

 

LTKK:n taloudellista vaikuttavuutta arvioitiin käyttäen hyväksi tilasto-

aineistoa. Välilliset taloudelliset vaikutukset pyrittiin saamaan selville 

panos-tuotosmenetelmää käyttäen. Panos-tuotostaulussa talouselämän 

toiminnan kuvaus kohdistuu etupäässä toimialojen välisiin tavara- ja 

palvelusvirtoihin, jotka yhdessä muodostavat hyödykevirran. Kun 

hyödykevirtaa tarkastellaan tarjonnan näkökulmasta, sitä kutsutaan 

tuotokseksi; kun sitä tarkastellaan kysynnän näkökulmasta, sitä kutsutaan 

panokseksi. (Forssell 1985, 8) Alueen panos-tuotostaulu antaa 

kokonaiskuvan tuotantorakenteesta, ja se kuvaa alueen toimialojen 

rakennepiirteitä ja keskinäisiä riippuvuuksia (Ainali 2000, 3). Panos-
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tuotostaulussa esitetään eri toimialojen väliset riippuvuussuhteet 

matriisimuodossa siten, että kunkin toimialan sarakkeesta nähdään, miltä 

toimialoilta peräisin olevia panoksia kyseinen toimiala käyttää. Riveiltä 

puolestaan nähdään, miten kunkin toimialan kokonaistuotanto on jakautunut 

muiden toimialojen käytettäväksi. Tässä tutkimuksessa käytettiin 

Tilastokeskuksen (2000a) laatimia aluekohtaisia panos-tuotostauluja26 ja 

seuraavaa toimialajakoa (Taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Toimialajako. 

A-C. Maa-, riista-, kala- ja metsätalous, mineraalien kaivu 

DA. Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 

DB-DC. Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuotteiden valmistus 

DD. Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 

DE. Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus; kustantaminen ja painaminen 

DF. Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen valmistus 

DG.  Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus 

DH. Kumi- ja muovituotteiden valmistus 

DI. Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 

DJ. Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus 

DK. Koneiden ja laitteiden valmistus 

DL. Sähköteknisten tuotteiden ja optisten laitteiden valmistus 

DM.  Kulkuneuvojen valmistus 

DN. Muu valmistus 

E. Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 

F. Rakentaminen 

G. Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja kotitalousesineiden korjaus 

H. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 

I. Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 

J. Rahoitustoiminta 

K. Kiinteistö-, vuokraus ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut 

L-Q. Julkinen hallinto, yhteiskunnalliset palvelut 

                                                 
26 Koska Tilastokeskus käytti panos-tuotostauluissaan 37 toimialan jakoa, ja tässä 
tutkimuksessa laskelmat tehtiin 22 toimialalle, jouduttiin joidenkin toimialojen kohdalla 
käyttämään käänteismatriisin kertoimien keskiarvoja. 
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Kokonaistuotantoa eri toimialoilla voidaan kuvata vektorimuodossa 

seuraavasti (Puumalainen 1997b, 4 - 5): 

 X = R * X + Y + E, jossa 

 X   =  kokonaistuotantovektori 
 R   =  välituotteiden käytön panoskerroinmatriisi 

Y   =  paikallisesti käytettävien lopputuotteiden vektori ja 
 E   =  vientituotteiden vektori. 

 

Kun tämä ratkaistaan X:n suhteen, saadaan 

(1 - R) * X = (Y + E) 

 X = (1 – R)-1 * (Y + E). 

 

Toimialojen kokonaistuotokset määräytyvät siis lopputuotekysynnästä 

kerroinmatriisin (1 – R)-1 mukaisesti. Kerroinmatriisia kutsutaan Leontiefin 

käänteismatriisiksi ja sen elementit osoittavat, kuinka paljon tuotantoa 

kaikkiaan välilliset vaikutukset huomioon ottaen tarvitaan toimialalta i, jotta 

toimialalla j voitaisiin tuottaa yksi lopputuoteyksikkö. (Puumalainen 1997b, 

5) Suurin osa toimialan kerrannaisvaikutuksista koostuu lopputuotteiden ja 

niiden valmistukseen välittömästi käytettävien välituotteiden 

valmistuksesta. Myös välituotteita valmistavat toimialat ostavat ja käyttävät 

toisilla toimialoilla valmistettuja tuotteita. Käänteismatriisiin sisältyvät 

kaikki toimialojen osto- ja myyntisuhteiden välittämät tuotantovaikutukset. 

Tuotannon kertautuminen vaihtelee suuresti toimialojen kesken alue-

talouden rakenteesta riippuen siten, että toimialan kerrannaisvaikutukset 

ovat sitä suuremmat, mitä vahvemmat siteet sillä on alueen muihin 

toimialoihin. (Ainali 2000, 13) 

 

Käänteismatriisin sarakkeissa olevat kertoimet ilmaisevat taaksepäin 

suuntautuvat tuotannon kerrannaisvaikutukset. Mitä pitemmälle jalostettuja 

tarkasteltavan toimialan tuotteet ovat, sitä suurempia ovat kyseiset 
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kertoimet. Käänteismatriisin rivien kertoimet puolestaan ilmaisevat 

eteenpäin suuntautuvaa vaikutusta, ja ne osoittavat, miten tarkasteltavan 

toimialan tuotanto riippuu eri toimialojen lopputuotteiden kysynnästä. 

(Forssell 1985, 27) Eteenpäin suuntautuviin kerrannaisvaikutuksiin luetaan 

välittömän tuotannon lisäksi muun muassa sen jatkojalostuksesta, 

kuljetuksista ja myynnistä aiheutuva tuotanto, esimerkiksi alkutuotannon 

toimialoilla pääosa kerrannaisvaikutuksista on edessäpäin (Ainali 2000, 13). 

 

9. LTKK:N OPETUKSEN VAIKUTTAVUUS  

 

Tässä kappaleessa käsitellään LTKK:n opetuksen vaikuttavuutta, joka 

sisältää opiskelijoiden rekrytoinnin, valmistuneiden sijoittumisen 

työelämään, valmistuneiden osaamisen sekä yliopiston kontaktit niin 

sanotuissa uusissa koulutus- ja kehittämismuodoissa eli avoimessa ja 

täydennyskoulutuksessa. 

 

9.1 OPISKELIJOIDEN REKRYTOINTI 

 

Opiskelijoiden rekrytointiin liittyvää yliopiston vaikuttavuutta mitattiin 

opiskelijan kotipaikalla opiskelujen alkaessa, opiskelijoiden lukumäärällä ja 

sen kehittymisellä sekä keskimääräisellä opiskeluajalla.  

 

9.1.1 KOTIPAIKKA OPISKELUN ALKAESSA 

 

Suurin osa eli 60,7 % LTKK:n opiskelijoista oli opiskelun aloittaessaan 

kotoisin Etelä-Suomen läänistä, mutta melko paljon opiskelijoita tuli myös 

Länsi-Suomen (15,3 %) ja Itä-Suomen (20,8 %) lääneistä. Yhteensä 3,2 % 
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opiskelijoista tuli Oulun tai Lapin läänistä.27 Erityisesti kauppatieteiden 

opiskelijoista suurin osa oli kotoisin Etelä-Suomesta. Länsi-Suomesta tuli 

suhteessa eniten kemiantekniikan opiskelijoita ja Itä-Suomesta 

energiatekniikan opiskelijoita. Oulun läänistä kotoisin oli ainoastaan 2,8 % 

opiskelijoista, ja he jakautuivat melko tasaisesti eri koulutusohjelmien 

kesken. Lapin läänistä tuli opiskelijoita ainoastaan tuotantotalouden 

koulutusohjelmaan. 
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Kuva 19. Kotilääni opiskelun alkaessa. 

 

                                                 
27 Vuonna 1999 rekrytoivat esimerkiksi pääkaupunkiseudun yliopistot selvästi eniten 
opiskelijoita omasta maakunnastaan  (72 - 100 %). Muissa yliopistoissa rekrytoitui pääosin 
73 - 84 % opiskelijoista omasta tai naapurimaakunnista, mihin LTKK muodosti 
poikkeuksen 65 %:n osuudella. (Opetusministeriö 2001) 
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Antikaisen (1979, 35) mukaan syyt siihen, että opiskelijat hakeutuvat 

läheiseen yliopistoon, voidaan luokitella neljään eri ryhmään:  

1. taloudelliset syyt, 

2. juurtuneisuus kotiseudulle, 

3. informaatio ja 

4. yhdenmukainen käyttäytyminen. 

 

Vaikka vuokrataso tai elinkustannukset olisivatkin samansuuruiset eri 

yliopistokaupungeissa, on taloudellisesti edullisempaa opiskella 

lähiyliopistossa. Asunnon hankkiminen on helpompaa lähellä sijaitsevasta 

kaupungista, ja lyhyt välimatka mahdollistaa kiinteämmät siteet kotiin, 

mistä johtuen elinkustannukset jäävät tosiasiallisesti alhaisemmiksi. 

Sosiaaliset siteet aikaansaavat juurtuneisuutta kotiseudulle ja vaikuttavat 

lähiyliopistoon hakeutumiseen. Myös yhteiskunnallinen tiedonvälitys suosii 

opiskelua ”oman alueen” yliopistossa. Lisäksi yliopisto voi tehokkaammin 

informoida ympäristössään sijaitsevia kouluja ja korkeakoulutukseen 

hakeutuvia. Koska opiskelemaan hakeutuminen on ”sosiaalista 

käyttäytymistä”, vaikuttavat siihen myös muiden – ystävien, vanhempien ja 

opettajien – odotukset.  

 

Verrattaessa 1997 - 2000 valmistuneiden kotilääniä opiskelun alkaessa 

Puumalaisen (1997a) tutkimukseen, jolloin oli voimassa vielä vanha 

läänijako, havaitaan että Kymen läänistä kotoisin oli nyt 34,5 % 

opiskelijoista (ennen 36 %), Mikkelin läänistä 9,6 % (ennen 10 %) ja 

Pohjois-Karjalan läänistä 5 % (ennen 8 %) eli näistä lääneistä kotoisin 

olevien osuus opiskelijoista oli laskenut. Toisaalta Uudenmaan (ennen 12 % 

vs. nyt 14,8 %), Turun ja Porin (ennen 7% vs. nyt 7,2 %) sekä Hämeen 

(ennen 11 % vs. nyt 12 %) lääneistä kotoisin olevien opiskelijoiden osuus 

oli hiukan noussut.  
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Kauempana sijaitsevista maakunnista tulleiden opiskelijoiden määrän 

kasvaminen voidaan nähdä positiivisena asiana, sillä se kuvaa sitä, että 

LTKK:n tunnettuus muualla on parantunut. Kyselyyn vastanneista 22,2 % 

oli kiinnostunut LTKK:sta yliopistona juuri yliopiston pienuuden tai 

sopivan koon vuoksi, ja lisäksi 14,6 %:lla yliopiston sijainti vaikutti 

LTKK:uun hakeutumiseen. Oleellista ei kuitenkaan ole yksinomaan se, että 

yliopistoon tulee opiskelijoita myös muista maakunnista, vaan se, että 

valmistuneet nykyistä enemmän työllistyvät alueelle ja jäävät kasvattamaan 

alueen hyvinvointia ja osaamisvarantoa. Tällöin syntyy osaamisen 

positiivisia ulkoisvaikutuksia eli alueen yritykset pystyvät hyödyntämään 

valmistuneiden hankkimaa tieteellistä tietoa (vrt. 4.2.1). 

 

9.1.2 OPISKELIJOIDEN LUKUMÄÄRÄ 

 

Opiskelijoiden lukumäärällä pyrittiin mittaamaan uuden inhimillisen 

pääoman tarjontaa alueella (vrt. 4.2.2). Yliopistosta valmistuvat ovat 

koulutetun työvoiman sekä uuden tiedon ja osaamisen lähde alueen 

yrityksille. Vuoden 2000 lopussa LTKK:ssa oli kirjoilla yhteensä 3754 

perusopiskelijaa, joista tekniikan puolella opiskeli 3147 ja kauppatieteissä 

607. Läsnä olevaksi kirjoittautuneita opiskelijoita oli yhteensä 3082. Jatko-

opiskelijoita oli tekniikan puolella 403 ja kauppatieteissä 65. Sekä perus- 

että jatko-opiskelijoiden määrä on kasvanut voimakkaasti, ja vuonna 2000 

LTKK:n osuus Suomen tiedeyliopistojen kirjoilla olevista perus-

opiskelijoista oli 3,1 %, tekniikan alalla 12,0 % ja kauppatieteissä 4,6 %. 

(Tilinpäätös 2000) 
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Kuva 20. Perusopiskelijoiden määrä vuosina 1981 - 2000. 

 

Perusopiskelijoiden määrä on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana 

melkein nelinkertaistunut. Yhtenä syynä kasvuun voidaan nähdä 

koulutusohjelmien määrän lisääntyminen, ja sitä kautta tapahtunut 

sisäänottomäärien kasvaminen. Opiskelijamäärän kasvattaminen lisää 

”kriittistä massaa”, ja sitä kautta LTKK:n vaikuttavuutta. Kuitenkin myös 

pienuus voidaan nähdä etuna, eikä opiskelijamäärien liiallinen 

kasvattaminen ainakaan rekrytoinnin ja opetuksen laadun kannalta ole 

perusteltua.  

 

Toisaalta yliopisto-opiskelijoiden määrä maassamme ylipäätäänkin on 

lisääntynyt28. Koulutuksen laadullisen ja määrällisen lisäämisen taustalla on 

ollut yleismaailmallinen käsitys, että kehittyneissä maissa koulutetun 

työvoiman kysyntä kasvaa voimakkaasti (Lempinen & Tiilikainen 2001, 7). 

Tämä taas pohjautuu siihen, että alueiden kilpailukyvyn edellytyksenä on, 

että alueella on saatavissa riittävästi inhimillistä pääomaa (vrt. 4.2.1).  

                                                 
28 Esimerkiksi vuodesta 1990 lisääntyi yliopisto-opiskelijoiden määrä yli 37 % ja uusien 
yliopisto-opiskelijoiden määrä melkein 21 % (Opetusministeriö 2001). 
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9.1.3 OPISKELIJOIDEN KESKIMÄÄRÄINEN OPISKELUAIKA 

 

Vaikka opiskeluajan pituus29 ei suoraan kerro opiskelijan asumisaikaa 

opiskelupaikkakunnalla, voidaan kuitenkin olettaa, että opiskelijat asuvat 

opiskelupaikkakunnalla suurimman osan opiskeluajastaan. Tänä aikana he 

ovat muun muassa veronmaksajina, kuluttajina, erilaisten palveluiden 

käyttäjinä ja erilaisina toimijoina opiskelupaikkakunnallaan. Kappaleessa 

10.3.2.1 Opiskelijoiden kulutusmenot30 analysoidaan opiskelijoiden 

aikaansaamia välittömiä rahavirtoja alueella, ja välillisiä rahavirtoja 

käsitellään kappaleessa 10.3.3 Rahavirtojen aikaansaamat välilliset 

vaikutukset.  

 

Kyselyn mukaan vain 5,2 % prosentilla opiskelijoista opiskeluaika jäi alle 

neljän vuoden mittaiseksi. Opiskelu kesti neljä vuotta 13,1 %:lla, viisi 

vuotta 20,7 %:lla, kuusi vuotta 27,5 %:lla ja seitsemästä kahdeksaan vuotta 

23,4 %:lla opiskelijoista. Yli kahdeksan vuotta käytti opiskeluun 10,1 % 

opiskelijoista. (ks. Kuva 21) Keskimääräinen opiskeluaika oli 6,14 vuotta, 

mutta eri koulutusohjelmien välillä oli jonkin verran eroja. Pisin 

keskimääräinen opiskeluaika oli tietotekniikan koulutusohjelmassa (6,98 

vuotta) ja lyhin kauppatieteiden koulutusohjelmassa (4,55 vuotta), minkä 

selittää se, että kauppatieteiden opintojen laajuus on vain 160 opintoviikkoa, 

kun tekniikan puolella se on 180 opintoviikkoa. Keskimäärin tekniikan 

opiskelijat kuitenkin käyttivät opiskeluihinsa aikaa 6,67 vuotta. Naiset 

valmistuivat keskimäärin miehiä nopeammin, mitä osaltaan selittää se, että 

                                                 
29 Opiskeluajan lyhyys voidaan yliopiston kannalta nähdä sekä positiivisena että 
negatiivisena asiana. Toisaalta opiskeluajan lyhyys kertoo opetuksen ja opiskelun 
tehokkuudesta, mutta toisaalta alueelle olisi tärkeää, että opiskelijat viihtyvät alueella ja 
ovat siellä rahavirtojen aikaansaajina ja toimijoina. 
30 Tilastokeskuksen mukaan opiskelijoiden keskimääräiset käytettävissä olevat tulot vuonna 
1999 olivat 45127 markkaa. 
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suhteessa enemmän naisia opiskelee kauppatieteissä, jossa valmistumisaika 

on lyhyempi. 
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Kuva 21. Opiskeluaika. 

 

Puumalaisen (1997a) tutkimukseen verrattuna eri koulutusohjelmista 

valmistuneiden keskimääräiset opiskeluajat olivat muuttuneet siten, että 

energiatekniikan koulutusohjelmaa lukuun ottamatta keskimääräinen 

opiskeluaika oli pidentynyt noin puolella vuodella. Energiatekniikan 

koulutusohjelmassa keskimääräinen opiskeluaika oli hieman lyhentynyt. 

 

Yliopisto-opiskelijoiden opintojen pitkittymiseen liittyvinä tekijöinä on 

pidetty muun muassa opiskelijoiden lisääntynyttä työssäkäyntiä, tutkintoihin 

käytettyjen opintoviikkomäärien paisumista sekä valmistumisen tahallista 

viivästyttämistä opintososiaalisten etujen vuoksi (Lempinen & Tiilikainen 

2001, 48). Toisaalta opiskelu, palkkatyö ja vapaa-aika ovat 1990-luvulla 

osin sulautuneet toisiinsa, ja niiden väliset rajat ovat hämärtymässä, kun 

perustutkintoon johtava opiskelu jatkuukin elinikäisenä opiskeluna (vrt. 

Oppiva talous kappaleessa 4.2.2) Kun opiskelusta on tullut työtä ja työstä 

opiskelua läpi elämänkaaren, on työjaksoihin ja ei-työssä olon jaksoihin 
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perustunut elämän hahmottaminen menettänyt merkitystään. (Viinamäki 

1997, 19)  

 

Inhimillisen pääoman karttumisen kannalta opiskeluajan pituudella ei ole 

merkitystä, koska investoiminen inhimilliseen pääomaan jatkuu myös 

työelämässä. Työssä opitut taidot ja tiedot lisäävät työntekijöiden 

tuottavuutta, ja investoinnit jatkuvat siten eläkeikään asti (Uusitalo 1997, 

186).  

 

9.2 TUTKINNON SUORITTANEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖ-

ELÄMÄÄN 

 

Koulun maantieteellisellä sijainnilla on pitkäkestoista alueellista merkitystä 

pääasiassa silloin, kun valmistuneet jäävät koulun sijaintialueelle töihin. 

Mikäli yliopistosta valmistuneet – etenkin tuotantoelämän hyödyntämiltä 

tieteenaloilta valmistuneet – lisäävät yliopiston välittömässä 

lähiympäristössä korkeakoulutettujen asukkaiden määrää, niin yliopisto 

edistää alueen kykyä soveltaa yliopistoissa tuotettua inhimillistä pääomaa ja 

tieteellistä tietoa, alueen houkuttelevuutta yliopistojen tuotoksia 

tuotantopanoksena käyttävien yritysten sijaintipaikkana ja uusien korkean 

teknologian yritysten perustamista. (Helo & Hedman 1996, 100) 

 

9.2.1 TYÖLLISTYMISAIKA VALMISTUMISEN JÄLKEEN 

 

Yhteiskunnan ja yksilönkin näkökulmasta koulutus on vaikuttavaa silloin, 

kun se edesauttaa työllistymistä valmistumisen jälkeen (vrt. 5.1). Tällä 

mittarilla mitattuna LTKK:n antama koulutus on erityisen merkittävää, sillä 

suurin osa (82,9 %) LTKK:sta vuosina 1997 - 2000 valmistuneista työllistyi 
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heti valmistumisen jälkeen tai oli valmistuessaan jo töissä. Lisäksi 9 % 

työllistyi alle kolmessa kuukaudessa ja 6,4 % yli kolmessa kuukaudessa, 

mutta alle vuodessa. Ainoastaan 0,9 % ei ollut lainkaan työllistynyt ja 0,7 % 

ei ole hakeutunut työelämään lainkaan. (ks. Kuva 22) Työllistymiseen 

vaikuttaa luonnollisesti yleinen työllisyystilanne. 

 

Työllistyminen

82,9

9

6,4

0,9

0,7

0 20 40 60 80 10

heti/oli jo

alle 3 kk

3 kk-1 v

ei lainkaan

ei yrittänyt

%
0

 

Kuva 22. Työllistymisaika valmistumisen jälkeen. 

 

Parhaiten työllistyivät tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet, joista 

95,9 % työllistyi heti. Energiatekniikan opiskelijoista heti työllistyi 79,4 % 

ja muista koulutusohjelmista heti työllistyi: 84,5 % kauppatieteistä, 70,7 % 

kemiantekniikasta, 78,3 % konetekniikasta ja 87,8 % tuotantotaloudesta. 

Sukupuolten välillä ei ollut eroa työllistymisessä. Kuvassa 23 näkyy 

valmistuneiden keskimääräinen työttömyysaika valmistumisen jälkeen 

koulutusohjelmittain ja valmistumisvuoden mukaan.  
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Kuva 23. Keskimääräinen työttömyysaika valmistumisen jälkeen.  

 

Yleisesti ottaen LTKK:sta valmistuneet ovat työllistyneet erittäin hyvin. 

Verrattuna Puumalaisen (1997a) tutkimukseen on valmistuneiden 

työllistyminen parantunut, sillä aikaisemmin valmistuneista työllistyi heti 75 

% ja yhteensä 4 % oli työttömänä yli vuoden tai jättäytyi kokonaan 

työelämän ulkopuolelle.  

 

Valmistuneiden työllistymistä on todennäköisesti helpottanut ja nopeuttanut 

se, että peräti 77,3 % opiskelijoista teki lopputyönsä yrityksessä. LTKK:ssa 

lopputyönsä teki 14,0 % ja tutkimuslaitoksessa 3,3 %. Lopputyön kautta 

32,3 % opiskelijoista työllistyi vakinaisesti ja 21,4 % määräaikaisesti. 

Parhaiten lopputyöpaikkaansa työllistyivät kemiantekniikan opiskelijat 

(vakinaisesti 20,3 % ja määräaikaisesti 47,3 %) ja huonoiten 

kauppatieteiden opiskelijat (vakinaisesti 14,5 % ja määräaikaisesti 9,1 %).  
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9.2.2 TYÖLLISTYMISASTE 

 

Työnantajat käyttävät rekrytoinnissa useita erilaisia strategioita, joissa 

koulutus painottuu eri tavoin työnhakijan muiden ominaisuuksien rinnalla ja 

työtehtävästä riippuen. Koulutuksella voi olla määräävä tehtävä, karsiva 

tehtävä, suuntaa-antava tehtävä, negatiivinen tehtävä tai se voi olla 

tarpeeton, jolloin rekrytoinnissa korostuvat muut ominaisuudet (Moore 

1989; Naumanen & Silvennoinen 1996b).  

 

Opiskelijat näkivät tärkeimpinä ensimmäisen työsuhteen syntymiseen 

vaikuttaneina tekijöinä persoonalliset ominaisuudet, kommunikointi-

valmiudet ja luonnollisesti menestymisen hakuprosessissa. Erityisesti 

johtoasemassa työskentelevät pitivät persoonallisia ominaisuuksia ja 

kommunikointitaitoja olennaisena työllistymisessä. 

 

LTKK:ssa perustutkinnon 1997 - 2000 suorittaneet ovat lähes täysin 

työelämässä, sillä heistä 91,4 % on töissä ja 1,5 % toimii yrittäjänä. 

Työttömänä on vain 1,5 %, ja lisäksi 5,7 % on työvoiman ulkopuolella, 

esimerkiksi eläkkeellä. (ks. Kuva 24) Tilastokeskuksen (2001) mukaan 

työelämässä31 on vuonna 1997 valmistuneista 91,9 % ja vuonna 1998 

valmistuneista 90,5 %. Yrittäjinä heistä työskentelee vain 0,7 % (1997) ja 

0,4 % (1998). 

 

                                                 
31 Työllistymisaste on tässä mittaimessa ansiotyössä olleiden prosenttiosuus tutkinnon 
suorittaneista. Työllisiä ovat ne, jotka ovat olleet vuoden viimeisellä viikolla päivänkin 
työssä joko palkansaajina tai yrittäjinä. 
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Kuva 24. Valmistuneiden työllistyminen. 

 

Suurin osa valmistuneista (79 %) on vakinaisessa työsuhteessa. 

Määräaikaisessa työsuhteessa on 12,2 %, yrittäjänä 1,5 %, päätoimisena 

opiskelijana 0,6 %, keikkatyössä 0,2 %, työttömänä 1,5 %  ja muutoin 

työelämän ulkopuolella yhteensä 5,2 %.  
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Kuva 25. Työtilanne. 

 

Johtotasolla vuonna 1997 - 2000 valmistuneista työskentelee 12,1 %, 

päällikkötasolla 22,4 % ja 65,5 %:lla ei ole alaisia. Koulutusohjelmalla on 

vaikutusta johtoasemaan, sillä tuotantotalouden koulutusohjelmasta 
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valmistuneista yli puolet (54,1 %) on esimiesasemassa, kun taas 

kemiantekniikan koulutusohjelmasta valmistuneista vain 15,5 % on 

johtoasemassa. Valmistumisvuodella, sukupuolella tai asuinpaikalla ei ole 

vaikutusta johtoasemaan, mutta ikä luonnollisesti vaikuttaa siten, että yli 34-

vuotiaista työskentelee noin 70 % joko päällikkö- tai johtajatasolla, kun 

vastaava luku alle 34-vuotiaissa on noin 30 %. Valtosen (1997) mukaan 

koulutuksen pitkäaikaisvaikutukset näkyvät yksilötasolla nimenomaan myös 

uralla etenemisenä. 

 

9.2.3 KESKIANSIO 

 

Valmistuneiden työllistyminen koulutusalueelleen ei kuitenkaan yksin tee 

koulutuksesta alueellisesti ”tehokasta” tai paranna sen ”vaikuttavuutta” (vrt. 

5.1). Koulutettujen alueelle tuottama hyöty riippuu esimerkiksi heidän 

tuotantopanoksestaan, jota usein mitataan palkalla (vrt. 3.2). Mitä parempi 

palkka valmistuneella on, sitä tuottavampi hän on. (Hedman & Hyyppä 

1996, 39). Kuvassa 26 näkyvät kyselyyn vastanneiden bruttopalkat. 
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Kuva 26. Bruttopalkka mk/kk. 
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46,2 % valmistuneista ansaitsee kuukaudessa 15000 - 20000 markkaa 

bruttona, 10000 - 15000 ansaitsee 32,6 % ja 20000 - 25000 ansaitsee 12,7 % 

valmistuneista. Yli 30000 markkaa kuukaudessa ansaitsee ainoastaan 2,1 %. 

Parhaiten ansaitsevat tuotantotalouden ja tietotekniikan koulutusohjelmista 

valmistuneet ja huonoiten energiatekniikan ja kauppatieteiden koulutus-

ohjelmista valmistuneet. Miehet ansaitsevat naisia paremmin.  

 

9.2.4 KOTIPAIKKA VALMISTUMISEN JÄLKEEN 

 

Nuotion (1994) mukaan korkeakoulutettujen alueellinen sijoittuminen 

määräytyy alueiden taloudellisen kehittymisen mukaisesti. Mitä 

kehittyneempi alue taloudellisesti on, sitä todennäköisempää on 

korkeakoulutettujen sijoittuminen sinne (vrt. 4.2.1). Yliopistoista 

valmistuneet siirtyivät vuonna 1999 Uudellemaalle huomattavasti 

suuremmassa määrin kuin mitä opiskelijarekrytoinnista voisi olettaa. Eniten 

siirtyjiä oli Turun kauppakorkeakoulussa, Vaasan yliopistossa ja LTKK:ssa, 

joissa valmistuneista yli 40 % sijoittui Uudellemaalle, jolloin esimerkiksi 

LTKK:ssa nettomuutokseksi muodostui –35,2 %. (Opetusministeriö 2001) 

 

Kuvasta 27 nähdään, miten tämän tutkimuksen mukaan opiskelijat ovat 

alueellisesti sijoittuneet valmistumisensa jälkeen opiskelun aloitushetkeen 

verrattuna. Vaikka LTKK:uun tuleekin opiskelijoita ympäri Suomea, on 

Lappeenrannan ja Imatran alueelle jäänyt ainoastaan 15,9 % valmistuneista. 

47,5 % valmistuneista on muuttanut työn perässä pääkaupunkiseudulle. 
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Kuva 27. Valmistuneiden nykyinen/entinen kotipaikka. 

 

Myös muu Etelä-Suomi ja muu Suomi menettävät valmistuneita 

pääkaupunkiseudun hyväksi, eivätkä onnistu houkuttelemaan opiskelijoita 

ainakaan heti valmistumisen jälkeen ”juurilleen”. Todennäköisesti on 

kuitenkin kysymys siitä, että muilla alueilla ei ole samanlaista 

absorptiokykyä kuin pääkaupunkiseudulla, sillä alueiden elinkeinoelämä ei 

pysty työllistämään kaikkia valmistuneita (vrt. 4.2.2). Alueen 

mahdollisuudet hyödyntää yliopistojensa tuotoksia lisääntyvät alueen 

talouselämän koon kasvaessa ja rakenteen monipuolistuessa eli sitä mukaa, 

kun alueen kyky imeä uutta tietämystä ja sen kantajia lisääntyy (Helo & 

Hedman 1996, 98).  

  

Kuvassa 28 näkyy valmistuneiden sijoittuminen vanhan läänijaon mukaan, 

mikä kuvaa paremmin maakuntakohtaista sijoittumista. Lisäksi siitä näkyy 

opiskelijoiden aloittamishetken kotilääni. 
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Kuva 28. Valmistuneiden sijoittuminen vanhan läänijaon mukaan. 

 

Uudenmaan lääniin on valmistuneista sijoittunut 47,1 %, Kymen lääniin 

22,6 % ja Hämeen lääniin 10,2 %. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2000 

valmistuneista työllistyneistä 48,5 % sijoittui Uudenmaan maakuntaan, 24,6 

% Etelä-Karjalaan, 4,7 % Kymen alueelle, 6,4 % Päijät-Hämeeseen ja 15,8 

% muihin maakuntiin. (Tilinpäätös 2000) Tärkeää on kuitenkin huomata, 

että vastavalmistuneiden työpaikka sijaitsee aikaisempaa useammin Etelä-

Karjalassa, sillä esimerkiksi vuosina 1989 - 1993 valmistuneista vain 13,2 

% jäi valmistumisen jälkeen töihin Etelä-Karjalaan (Tilastokeskus 2001).  

 

9.3 VALMISTUNEIDEN OSAAMINEN 

 

Korkeakoulutuksella aikaansaatuja tuotoksia voidaan jakaa eri luokkiin. 

Esimerkiksi Pace (1984, 45 - 46) on jakanut korkeakoulutuksen tuotokset 
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seuraavasti: intellektuaaliset (älylliset, ajatteluun pohjautuvat) taidot, tieteen 

ja teknologian ymmärtäminen, yleistietoihin ja -sivistykseen kuuluva 

tietämys, persoonallisuus ja sosiaaliset ominaisuudet sekä ammattiin 

liittyvät ominaisuudet. Lahti ja Stenlund (1998, 82) ovat painottaneet sitä, 

että ammatillista osaamista ei pidä kuvata pelkästään ammatillisten taitojen 

kautta, vaan myös muut taidot kuten sosiaaliset taidot, kommunikointitaidot, 

ongelmanratkaisukyky, oppimistaidot, laaja tieteellis-tekninen perus-

osaaminen ja yrittäjyys saattavat olla olennaisia ammatillisessa osaamisessa. 

 

Koulutustason nousu katsottiin Leiposen (1995, 43 - 44) tutkimuksen 

mukaan yrityksissä tärkeäksi sekä yleissivistyksen lisääntymisen että 

teknisten ja tieteellisten tietojen luomisen vuoksi. Koulutuksella on 

myönteistä vaikutusta myös aloilla, jotka eivät ole tieto-, tutkimus- tai 

tekniikkapainotteisia silloin, jos koulutus parantaa ihmisen yleistä oppimis- 

ja sopeutumiskykyä. Kaiken kaikkiaan ihmisten osaamistaso vaikuttaa 

tuotannossa monella tavalla. Uusien tuotteiden ja menetelmien 

kehittämisessä tutkijoiden ja insinöörien taidot ovat ratkaisevia, koska 

heidän osaamisensa parantaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuottavuutta. 

Työvoiman osaaminen puolestaan kiihdyttää tuotannossa oppimista, jolloin 

myös tuottavuuden kasvu nopeutuu. (vrt. 4.1.2) Työntekijöiden ja johdon 

taidot vaikuttavat oppimiseen kaikilla organisaatiotasoilla, jolloin 

liiketoiminnallisten ja hallinnollisten innovaatioiden todennäköisyys kasvaa. 

(Hernesniemi et. al. 1995, 11) 

 

Seuraavaksi käydään läpi valmistuneiden osaamiseen liittyviä mittareita, 

joissa tarkastellaan erilaisten opiskelulle asetettujen tavoitteiden merkitystä 

valmistuneille, yliopistokoulutuksen merkitystä, erilaisten ominaisuuksien 

merkitystä työssä sekä koulutuksen antamia valmiuksia niiden suhteen. 

Lisäksi tarkastellaan sidosryhmien näkemystä valmistuneiden osaamisesta. 
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9.3.1 ERILAISTEN OPISKELUN TAVOITTEIDEN MERKITYS 

 

Yksilön koulutustarpeet liittyvät ennen kaikkea työmarkkinakelpoisuuteen, 

mikä puolestaan palautuu viime kädessä työn mielekkyyteen, työpanoksen 

hintaan ja turvattuihin työsuhteisiin (vrt. Kuva 10. Yliopiston 

vaikuttavuuden arvioinnin systeemiteoreettinen viitekehys.). Yritysten 

odotukset koulutuksen suhteen kohdistuvat luonnollisesti sopivan 

työvoiman saatavuuteen. (Naumanen & Silvennoinen 1999a, 19 - 20) 

LTKK:sta valmistuneista 15,5 % oli sitä mieltä, että koulutus oli vastannut 

hyvin sille asetettuja odotuksia. 74,7 %:n mielestä koulutus oli vastannut 

odotuksia melko hyvin, 9 %:n mielestä melko huonosti ja 0,8 %:n mielestä 

huonosti.  

 

Valmistuneiden tuli ottaa kantaa opiskelun tavoitteisiin viisiportaisella 

asteikolla. Kaikkein tärkeimpänä opiskelun tavoitteena pidettiin 

henkilökohtaista kehittymistä, sillä 86,0 % opiskelijoista piti sitä melko tai 

erittäin tärkeänä tavoitteena opiskelussaan. Myös hyvän ammattitaidon 

saamista (85,4 %), ammattiin valmistumista (84,3 %), hyvää sivistystä (81,4 

%) ja turvattua toimeentulona (80,6 %) pidettiin tärkeänä. Koulutusta 

voidaan pitää vaikuttavana silloin, kun sen tuottamat valmiudet laadullisesti 

ja määrällisesti edistävät yksilön henkistä kasvua. Inhimillisen pääoman 

teorian mukaan yksilöt pyrkivätkin henkisiin resursseihinsa investoimalla 

sekä varojaan ja ponnistuksiaan uhraamalla kehittämään itseään saadakseen 

siitä tulevaisuudessa erilaisia tuottoja työ- ja yksityiselämässään (vrt. 3.2). 
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Kuva 29. Erilaisten opiskelun tavoitteiden merkitys. 

 

Tutkimuksen mukaan alle 35-vuotiaat pitivät turvattua toimeentuloa ja 

ammattiin valmistumista tärkeämpänä opiskelun tavoitteena kuin yli 35-

vuotiaat. Lisäksi naiset arvostivat miehiä enemmän sellaisia tavoitteita kuin 

itsenäisyys ja henkilökohtainen kehittyminen. 

 

9.3.2 YLIOPISTOKOULUTUKSEN MERKITYS 

 

Opiskelun merkityksestä oli kyselylomakkeessa esitetty seitsemän 

väittämää, joihin tuli ottaa kantaa asteikolla 5 = täysin samaa mieltä, 4 = 

melko samaa mieltä, 3 = en osaa sanoa, 2 = melko eri mieltä ja 1 = täysin eri 

mieltä. 92,1 % vastaajista arvosti koulutustaan ja 79,3 % pystyy 

soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja työssään. Lisäksi 71,5 % vastaajista 

koki, että opiskelu auttoi heitä työllistymään, mikä onkin sekä yhteiskunnan 
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että yksilön kannalta osoitus koulutuksen vaikuttavuudesta (vrt. 5.1). 

Enemmistön mielestä opiskelulla ei ollut mainittavia vaikutuksia 

yhteiskunnalliseen tai kulttuurilliseen näkemykseen. Verrattuna 

Puumalaisen (1997a) tutkimukseen oli saamaansa koulutusta melko tai 

erittäin paljon arvostavien määrä noussut yli 12 %. 
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Kuva 30. Yliopistokoulutuksen merkitys. 

 

Naiset ja iältään vanhemmat suhtautuivat negatiivisemmin siihen, että 

koulutus auttoi heitä työllistymään. Lisäksi alle 35-vuotiaista 81,4 % ja 

töissä olevista 80,3 % oli sitä mieltä, että koulutus on vaikuttanut 

ratkaisevasti uralla etenemiseen (vrt. Valtonen 1997). Työtilanteella, 

sukupuolella ja iällä ei ollut muutoin mitään vaikutusta näkemyksiin 

yliopistokoulutuksen merkityksestä. 
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9.3.3 ERILAISTEN OMINAISUUKSIEN MERKITYS TYÖSSÄ 

 

Yrityksissä korostetaan nykyisin sitä, että pelkkä tekninen ammattitaito ei 

riitä, vaan yhtä tärkeänä pidetään työntekijöiden kykyä oppia jatkuvasti 

uutta ja valmiutta sopeutua nopeisiin muutoksiin. Myös aluekehityksen 

kannalta menestyvälle alueelle on ominaista kyky oppia uutta ja unohtaa 

vanhat käytännöt (Lundvall & Johnson 1994).  

 

Tämän tutkimuksen mukaan suurin osa opiskelijoista piti tärkeimpinä työssä 

tarvittavina ominaisuuksina itsenäistä ajattelua (86,8 %), kykyä oppia uusia 

asioita (84,5 %), ongelmanratkaisukykyä (76,3 %) ja joustavuutta (72,3 %). 

Teoreettisia taitoja, tieteellisiä valmiuksia ja yrittäjyysvalmiuksia ei pidetty 

kovin tärkeänä.  
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Kuva 31. Ominaisuuksien merkitys työssä. 
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Taustatekijöillä, kuten iällä, sukupuolella, työtilanteella ja 

koulutusohjelmalla, ei ollut juurikaan vaikutusta siihen, miten tärkeänä eri 

ominaisuudet työssä nähtiin. Kauppatieteiden ja tuotantotalouden opiskelijat 

näkivät sosiaaliset taidot muita koulutusohjelmia tärkeämpänä, ja 

vastaavasti kemiantekniikan opiskelijat pitivät niitä vähemmän tärkeänä. 

Erityisesti miehet sekä tietotekniikan opiskelijat (peräti 72,9 %) näkivät 

luovuuden tärkeänä työssä. Tuotantotalouden opiskelijat pitivät muihin 

verrattuna teoreettista tietoa vähemmän tärkeänä. 

 

9.3.4 KOULUTUKSEN ANTAMAT VALMIUDET 

 

Tietoa siitä, millaisia valmiuksia koulutus antaa selviytymiselle työelämässä 

ja yhteiskunnassa yleensäkin, voidaan kerätä sekä yliopistoista 

valmistuneilta ja työelämässä toimivilta henkilöiltä että sellaisilta 

työnantajilta, jotka työllistävät yliopistoista valmistuneita. Erityisen tärkeitä 

koulutuksen kysymyksiä kehittämisen näkökulmasta ovat tietojen ja taitojen 

sekä toisaalta sosiaalisten ominaisuuksien, kuten kommunikaatio-

valmiuksien, keskinäiset painotukset työssä menestymisen edellytyksinä.  

 

Suurin osa (84,4 %) valmistuneista piti koulutuksen antamia valmiuksia 

joko erinomaisina (15,1 %) tai hyvinä (69,3 %). Tyydyttävinä valmiuksia 

piti 15,1 % ja huonoina ainoastaan 0,6 %. Kyselylomakkeella mainittiin 20 

eri ominaisuutta, joiden avulla koulutuksen antamia valmiuksia selvitettiin 

yksityiskohtaisemmin. Valmistuneiden tuli arvioita valmiuksia 

kolmiportaisella asteikolla: ’hyvät valmiudet’, ’kohtalaiset valmiudet’ tai 

’huonot valmiudet’. 
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Kuva 32. Koulutuksen antamat valmiudet. 

 

Yli puolet valmistuneista arvioi saaneensa hyvät valmiudet ainoastaan 

uuden oppimiseen, mutta kuitenkin yli 40 % oli saanut hyvät valmiudet 

myös teorian hallitsemiseen, itsenäiseen ajatteluun ja ryhmätyöhön. 

Yrittäjyyteen, johtamiseen, luovuuteen ja epävarmuuden sietoon koulutus 

oli antanut hyvät valmiudet vain harvoille. Kuvassa 33 näkyy, millaiset 

valmiudet opiskelijat kokivat saaneensa kymmenen työssä tärkeimmän 

ominaisuuden kohdalla. Mitä lähempänä pisteet ovat ykköstä, sitä 

tärkeämmäksi ominaisuus koetaan työssä ja sitä paremmat valmiudet ovat, 

ja päinvastoin pisteen lähestyessä kolmosta. 
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Kuva 33. Merkitys työssä vs. saadut valmiudet. 

 

Työssä tärkeimmiksi koettiin siis itsenäinen ajattelu, uuden oppimiskyky, 

ongelmanratkaisutaito, joustavuus, sitoutuminen, projektityöskentely-

valmiudet, teorian soveltamistaidot, sosiaaliset taidot, ryhmätyötaidot ja 

äidinkielellä viestimisen taito.  Näihin ominaisuuksiin koulutus antoi hyvät 

valmiudet erityisesti uuden oppimisen, itsenäisen ajattelun ja 

ryhmätyötaitojen kohdalla ja kohtalaiset tai jopa huonot valmiudet 

projektityöskentelyyn, sosiaalisiin taitoihin ja äidinkielellä viestimiseen. 

 

Naumanen & Silvennoinen (1996a, 102) tutkivat työelämän 

koulutustarpeita. Heidän haastattelemansa työnantajat kokivat, että eri 

koulutusasteilta valmistuneilla oli puutteita kaikilla osaamisalueilla, ja 

puutteet lisääntyivät koulutushierarkiaa alaspäin mentäessä. Ylemmän 

yliopistotutkinnon suorittaneiden vastavalmistuneiden osaamisessa puutteita 

nähtiin eniten olevan sosiaalisissa taidoissa sekä ammatillisessa perus- ja 
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erityisosaamisessa, ja vahvoina alueina pidettiin valmistuneiden 

yleissivistystä ja kielitaitoa.  

 

Koulutuksen voidaan kuitenkin nähdä helpottavan uuden teknologian 

käyttöönottamista, sillä koulutetut ihmiset ovat kykenevämpiä ottamaan 

vastaan yritysten tai maiden välillä leviävää tietoa ja teknologiaa. Uuden 

teknologian omaksuminen puolestaan edellyttää kykyä oppia uusia asioita, 

ja koska tiedon hankinta ja välittäminen edellyttävät ihmisten välistä 

vuorovaikutusta, ovat myös sosiaaliset taidot keskeisiä. (Leiponen 1996, 45) 

 

9.3.5 SIDOSRYHMIEN KÄSITYS VALMISTUNEISTA 

 

Tämän tutkielman yhteydessä ei tehty kyselytutkimusta valmistuneiden 

työnantajille, vaan työnantajien ja elinkeinoelämän käsitys valmistuneiden 

osaamisesta perustuu tehtyihin haastatteluihin sekä Vehmaan (1997) 

tekemään kyselyyn. Kappaleessa tarkastellaan sidosryhmien käsitystä 

koulutuksen tavoitteista, työsuhteen syntymiseen vaikuttavista tekijöistä, 

työssä vaadittavista ominaisuuksista sekä koulutuksen antamista 

valmiuksista työelämässä toimimiseen.  

 

Vehmaan  (1997, 64 - 70) tutkimuksessa työnantajat pitivät opiskelun 

tärkeimpinä tavoitteina hyvän koulutus- ja sivistystason saavuttamista, 

henkilökohtaista kehittymistä, ammattiin valmistumista ja hyvää 

ammattitaitoa. Työnantajien käsitys ei juurikaan eronnut vuosina 1997 – 

2000 valmistuneiden käsityksistä, sillä valmistuneet pitivät juuri samoja 

asioita tärkeänä, vaikka järjestys olikin hieman erilainen. Työsuhteen 

syntymiseen vaikuttaa työnantajien mielestä hyvin tai melko paljon 

menestyminen työnhakuprosessissa, persoonalliset ominaisuudet, 

kommunikointivalmiudet ja tutkinnon aineyhdistelmä, mistä myös vuosina 
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1997 – 2000 valmistuneet olivat täsmälleen samaa mieltä. Opiskelijat pitivät 

henkilökohtaisia suhteita tärkeämpänä kuin työnantajat, ja työnantajat 

puolestaan näkivät arvosanoilla, tietoteknisillä taidoilla ja kielitaidolla 

olevan enemmän merkitystä kuin opiskelijat. 

 

Opiskelijat eivät nähneet ongelmanratkaisukykyä, teorian soveltamiskykyä, 

sitoutumista ja luovuutta aivan niin tärkeänä ominaisuutena kuin 

työnantajat, mutta muutoin opiskelijat ja työnantajat olivat lähes yhtä mieltä 

erilaisten ominaisuuksien merkityksestä työssä. Koulutuksen antamat 

valmiudet työnantajat arvioivat huomattavasti heikommiksi kuin työssä 

tärkeinä pidettävät ominaisuudet. Ainoastaan työssä vähemmän tärkeän 

ominaisuuden – teoreettisen tiedon – kohdalla työnantajista yli 50 % piti 

valmistuneiden valmiuksia hyvänä. Opiskelijat arvioivat kykynsä uuden 

oppimiseen ja ryhmätyöskentelyyn paremmiksi kuin työnantajat. Kuitenkin 

inhimillisen pääoman kartuttaminen jatkuu myös työelämässä, eikä 

opiskelijoiden työelämään siirtyessä tarvitse hallita kaikkia työelämässä 

tärkeinä pidettäviä asioita (vrt. 3.2). 

 

Haastattelujen perusteella LTKK:n antamaa koulutusta on pidettävä 

vertailukelpoisena maan muiden yliopistojen antamaan koulutukseen 

nähden. Puutteita nähtiin lähinnä olevan valmistuneiden sosiaalisissa ja 

johtamistaidoissa. Useimmat haastatelluista pitivät työllistymistä 

valmistuneiden osaamisen ja LTKK:n antaman koulutuksen mittarina, 

jolloin voidaan todeta, että LTKK:n antama koulutus on valtakunnallisesti 

kilpailukykyistä. Yleisesti nähtiin kuitenkin tärkeänä laadun säilyttäminen 

oppilasaineksen valinnassa, mikä myös varmistaa sen, että opiskelijat 

omaavat koulutuksen jälkeen tietyn osaamistason. 
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9.4 KONTAKTIT NS. UUSISSA KOULUTUS- JA KEHITTÄMIS-

MUODOISSA 

 

Clarkin (1996) ja Höltän (1996) mukaan yliopisto saa aikaan 

perustehtävistään (opetuksesta ja tutkimuksesta) eriytettyä niin sanottua 

aktiivista vaikuttavuutta esimerkiksi aikuiskoulutuksen ja täydennys- ja 

kehittämiskeskusten avulla. LTKK:ssa Koulutus- ja kehittämiskeskus vastaa 

aikuiskoulutuksen organisoinnista ja kehittämisestä. Se tekee myös 

yhteistyötä yliopiston toimintaympäristön yritysten kanssa erilaisissa 

koulutus- ja kehittämishankkeissa. Näillä toiminnoilla on merkittävä osuus 

yliopiston suorassa alueellisessa toiminnassa ja vaikuttavuudessa sekä 

alueen inhimillisen pääoman kartuttamisessa. Vuonna 2000 toimintaa oli yli 

40 paikkakunnalla, laajimmin Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Joillakin aloilla 

esimerkiksi metallitekniikassa ja johtamiskoulutuksessa toiminta-alueena on 

koko maa. (LTKK:n vuosikertomus 2000)  

 

9.4.1 AVOIN YLIOPISTO- JA TÄYDENNYSKOULUTUS 

 

Täydennyskoulutus vastaa työelämän osaamistarpeisiin monimuotoisilla 

avoimilla tai yrityskohtaisilla ohjelmilla. Vuonna 2000 järjestettiin yhteensä 

486 kurssia, joille osallistui 5049 henkilöä. Kaiken kaikkiaan annettiin 

opetusta 9156 tuntia, missä oli kasvua vuoteen 1999 verrattuna 25 

prosenttia. Vastaavasti vuonna 1998 järjestettiin 149 kurssia ja osallistujia 

oli 3803. LTKK:n suurimmat täydennyskoulutussektorit ovat tietotekniikka, 

tuotantotalous ja kauppatiede sekä metallitekniikka (etenkin 

hitsaustekniikka). (LTKK:n vuosikertomus 2000) 

 

Avoin yliopisto tarjoaa korkeakouluopintoja kaikille ja mahdollistaa pääsyn 

korkeakouluopiskelijaksi. Vuonna 2000 osallistui yhteensä 626 henkilöä 
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LTKK:n järjestämään avoimeen yliopistokoulutukseen. Määrä oli 

huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi vuonna 1998, jolloin osallistujia 

oli 917. (Tilastoja ja tunnuslukuja 2000) 

 

9.4.2 ALUEEN KOULUTUSTASO 

 

Tilastokeskuksen (2000c, 17) mukaan väestön koulutustasossa on 

huomattavia alueellisia eroja. Etelä-Karjalassa asuvasta 15 vuotta 

täyttäneestä väestöstä peruskoulun jälkeisen tutkinnon oli vuonna 1999 

suorittanut 54,8 %, keskiasteen tutkinnon 36,2 % ja korkea-asteen tutkinnon 

18,6 %. Verrattuna koko maan koulutustasoon vuonna 1999 oli Etelä-

Karjalan koulutustaso suhteessa alhaisempi, sillä koko maassa oli 15 vuotta 

täyttäneistä keskimäärin 58,5 % suorittanut peruskoulun jälkeisen tutkinnon 

ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneita oli 22,9 %. Ainoastaan keskiasteen 

koulutuksen saaneita oli Etelä-Karjalassa keskimääräistä (35,6 %) 

enemmän. Alueellisten koulutuserojen taustalla voidaan nähdä 1990-luvun 

jälkipuoliskon voimakas muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin.  
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Kuva 34. Tutkinnon suorittaneiden osuus Etelä-Karjalassa. 
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Tutkinnon suorittaneiden osuus Etelä-Karjalassa on kuitenkin 

nousujohteinen, sillä korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus väestöstä 

on kasvanut ja todennäköisesti kasvaa edelleenkin sitä mukaa, kun alueen 

yritysten kyky vastaanottaa korkeasti koulutettua työvoimaa paranee (vrt. 

4.2.1). Koulutustason paranemisen arviointia vaikeuttaa se, että vuotta 1997 

edeltävät ajat eivät ole vertailukelpoisia jälkimmäisten vuosien kanssa 

Tilastokeskuksen rekisteröintijärjestelmän muuttumisen vuoksi. Lisäksi 

läänijako muuttui 1990-luvulla. Näiden seikkojen vuoksi ei olekaan 

mahdollista arvioida sitä, miten yliopiston olemassaolo on vaikuttanut 

alueen koulutustasoon pitkällä aikavälillä. 

  

10.  LTKK:N OLEMASSAOLON JA TOIMINNAN VAIKUT-

TAVUUS 

 

Tässä kappaleessa tutkitaan LTKK:n olemassaolollaan ja toiminnallaan 

aikaansaamaa vaikuttavuutta. Käytettävät mittarit on jaettu 

imagomittareihin, rahavirtamittareihin ja elinkeinoelämän kanssa tehtävää 

yhteistyötä kuvaaviin mittareihin. Mittarit on muodostettu tutkimuksen 

viitekehyksen (Liite 1), tutkimuksen teoriaosan (ks. kappaleet 5 ja 6) ja 

LTKK:n vaikuttavuutta kuvaavien aikaisempien tutkimusten perusteella. 

 

10.1 IMAGO 

 

Opiskelijat voidaan nähdä yliopiston tärkeimpänä asiakasryhmänä, sillä he 

tekevät yliopiston olemassaolon tarpeelliseksi. Tässä kappaleessa tutkitaan 

opiskelijoiden näkemystä LTKK:n suhteista työelämään ja LTKK:n 

asemasta yhteiskunnassa. Lisäksi LTKK:n imagoa tarkastellaan 

haastateltujen sidosryhmien näkökulmasta. 
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10.1.1 VALMISTUNEIDEN KÄSITYS LTKK:N SUHTEESTA TYÖ-

ELÄMÄÄN 

 

Imagon tulisi kuvastaa yrityksen parhaita ja olennaisimpia puolia niille, 

jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan ja menestymiseen (vrt. 6.1). Tässä 

tutkimuksessa selvitettiin vastaajien mielikuvia LTKK:sta ja sen suhteista 

elinkeinoelämän kanssa esittämällä 16 väittämää, joihin tuli ottaa kantaa 

asteikolla 1 = täysin eri mieltä, 2 = melko eri mieltä, 3 = en osaa sanoa, 4 = 

melko samaa mieltä, 5 = täysin eri mieltä. Vastaajien enemmistö (> 50 %) 

oli samaa mieltä siitä, että LTKK on kehittyvä yliopisto, joka tekee 

yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, kehittää suhteita elinkeinoelämään ja 

ottaa huomioon työelämän tarpeet koulutuksessaan. Myös aiemmissa 

tutkimuksissa (Puumalainen 1997a; Tihinen 1996) opiskelijat näkivät 

LTKK:n kehittyvänä ja työelämäläheisenä.  
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Kuva 35. Käsitykset LTKK:n suhteista elinkeinoelämään. 
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Erityisesti konetekniikan opiskelijat olivat yhtä mieltä siitä, että LTKK 

toteuttaa yhteistyöprojekteja elinkeinoelämän kanssa. Kauppatieteiden 

opiskelijoiden enemmistö puolestaan näki LTKK:n elinkeinoelämän tarpeet 

huomioonottavana yliopistona. Vastaajien iällä ja nykyisellä asuinpaikalla 

ei juurikaan ollut vaikutusta siihen, millaisena LTKK:n suhteet työelämään 

nähtiin. Ainoastaan siitä, ottaako LTKK julkisten organisaatioiden tarpeet 

huomioon koulutuksessaan, oltiin eri mieltä eri puolilla Suomea: Etelä-

Suomessa asuvista suurin osa ei pitänyt LTKK:a julkisten organisaatioiden 

tarpeita huomioon ottavana, mutta muualla asuvat näkivät tilanteen hieman 

parempana. 

 

10.1.2 VALMISTUNEIDEN KÄSITYS LTKK:N ASEMASTA 

YHTEISKUNNASSA 

 

Organisaation imagon mielekkyystekijät liittyvät siihen, kuinka 

hyödyllisiksi yrityksen toiminta ja tuotteet koetaan (vrt. 6.2). Mielekkyys 

voi näkyä toiminnan tarkoituksessa sekä kansantaloudellisesti että 

yhteiskunnallisesti, esimerkiksi yliopiston merkityksessä työllistäjänä tai 

veronmaksajana. (Taponen 1970) Tässä tutkimuksessa yliopiston alueellista 

ja yhteiskunnallista merkitystä selvitettiin 13 väittämän avulla. Vastaajan 

tuli arvioida, miten hyvin väittämät kuvaavat LTKK:a asteikolla 1 = ei 

kuvaa lainkaan, 2 = kuvaa huonosti, 3 = en osaa sanoa, 4 = kuvaa melko 

hyvin ja 5 = kuvaa erittäin hyvin. 

 

Vastaajien enemmistön mielestä LTKK:n tutkimus palvelee vähintäänkin 

melko hyvin alueen elinkeinoelämää, ja LTKK nähtiin myös melko tai 

erittäin hyödyllisenä muille alueen koulutusorganisaatioille. Lisäksi 

LTKK:a kuvaavat melko tai erittäin hyvin myös seuraavat ominaisuudet: 

”pystyy mukautumaan yhteiskunnan muutoksiin” ja ”virkistää alueen 
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kulttuurielämää”. Nämä samat ominaisuudet olivat myös Puumalaisen 

(1997a) tutkimuksessa vastaajien enemmistön mielestä LTKK:a kuvaavia 

ominaisuuksia.  

 

Suurin osa (> 90 %) vastaajista oli eri mieltä negatiivisista väittämistä 

”alueellisesti merkityksetön” ja ”eristäytyy yhteiskunnasta” eli LTKK:a 

pidetään alueen kannalta tärkeänä ja luonteeltaan avoimena. Toisaalta 

LTKK:a ei pidetty kansainvälisesti tunnettuna eikä toiminnassaan näkyvänä. 

Tunnettuutta voidaan kuitenkin pitää yhtenä organisaation voimatekijöistä 

(muita ovat esimerkiksi yrityksen suuruus, taloudelliset resurssit, yrityksen 

luotettavuus ja vaikutusvalta), jotka muodostavat usein yrityskuvan rungon 

(Taponen 1970).  
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Kuva 36. Käsitykset LTKK:n asemasta yhteiskunnassa. 

 



 108

LTKK:n tutkimuksen ei nähty palvelevan julkisen sektorin toimintoja kovin 

hyvin, sillä kaikissa koulutusohjelmissa melko monen mielestä ominaisuus 

ei kuvannut LTKK:a juuri lainkaan. Erityisesti tuotantotalouden koulutus-

ohjelmasta valmistuneet (79,0 %) eivät pitäneet ominaisuutta LTKK:a 

kuvaavana, kun taas konetekniikan koulutusohjelmasta valmistuneista 41,4 

% piti sitä LTKK:a melko tai erittäin hyvin kuvaavana ominaisuutena.  

 

Iällä puolestaan oli vaikutusta siihen, miten merkittävänä työnantajana 

LTKK nähtiin, sillä alle 34-vuotiaista alle puolet piti LTKK:a merkittävänä 

työantajana, kun muissa ikäluokissa osuus oli lähes 70 %. Myös LTKK:n 

näkyvyyttä toiminnassaan ja tiedottamisen avoimuutta pidettiin parempana 

iäkkäämpien vastaajien keskuudessa. Asuinpaikalla oli merkitystä 

suhtautumisessa siihen, miten LTKK virkistää alueen kulttuurielämää. 

Muualla kuin Etelä-Suomessa asuvista suurin osa näki LTKK:n alueen 

kulttuurielämää virkistävänä, kun taas Lappeenranta-Imatra-alueella asuvat 

näkivät asian päinvastoin. Lisäksi Lappeenranta-Imatra-alueella asuvista 

(päinvastoin kuin muualla) suuri osa näki LTKK:n merkittävänä työantajana 

ja näkyvänä toiminnassaan. Kansainvälisesti tunnettuna LTKK nähtiin 

erityisesti pääkaupunkiseudulla (38,2 %). 

 

10.1.3 MUIDEN SIDOSRYHMIEN KÄSITYKSET LTKK:N IMAGOSTA 

 

Tihisen (1996, 42 - 45) tutkimuksessa suuri osa kyselytutkimukseen 

vastanneista yrityksistä piti LTKK:a nykyaikaisena, vireänä ja kehittyvänä 

yliopistona, jota arvostetaan, ja joka on merkittävä työnantaja ja 

yhteiskunnan muutoksiin hyvin mukautuva. Henkilökunta näki LTKK:n 

edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi myös alueellisesti merkittävänä, 

paikallista elinkeinoelämää hyödyttävänä ja siihen läheiset suhteet 



 109

omaavana sekä yhteistyössä muiden yliopistojen kanssa toimivana 

yliopistona. 

 

Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että paikallisilla toimijoilla on 

yliopistosta myönteinen kuva, mutta LTKK:n valtakunnallista tunnettuutta 

ei pidetä kovin hyvänä. LTKK nähdään myös jossain määrin hieman 

etäisenä ja vaikeasti lähestyttävänä. Lisäksi imagoon liittyvänä riskitekijänä 

pidettiin opiskelijajoukon laadun säilyttämistä, koska LTKK:n 

sisäänpääsypisterajat ovat valtakunnallisesti alhaiset. Yliopiston imagon 

koettiin myös henkilöityvän paljolti tiettyihin henkilöihin, ja vaikka se 

toisaalta onkin positiivista, nähtiin kuitenkin tarpeelliseksi, että yliopiston 

henkilökunta toimisi laajemmin vuorovaikutuksessa alueen toimijoiden 

kanssa. LTKK:n imagon ja maakunnan imagon nähtiin olevan vahvasti 

sidoksissa toisiinsa, ja LTKK:n yliopistokaupungin imagoa pidettiinkin 

alueen vetovoimaisuutta lisäävänä. Maakunnan imagoon liittyen nostettiin 

esille muun muassa seuraavia asioita, joilla nähtiin olevan vaikutusta 

LTKK:n imagoon: alueen luonnonläheisyys ja vesistöt, rajan läheisyys, 

vahva metsäteollisuus ja karjalaisuus. 

 

Haastattelujen yhteydessä haastateltavia pyydettiin myös kuvailemaan 

LTKK:n imagoa lyhyesti 1 - 2 sanalla. LTKK:a pidettiin muun muassa 

kehittyvänä, nuorekkaana, dynaamisena, elinkeinoelämäläheisenä ja 

tiettyihin osaamisalueisiin keskittyvänä yliopistona, joka toimii 

”kansainvälistymisen ikkunana” ja ”verkottumisen tärkeänä linkki-

asemana”. Toisaalta LTKK nähtiin myös vaatimattomana, keskinkertaisena, 

pienenä, perusoppilaitoksena ja maaseutuyliopistona. Organisaation 

nykyinen imago perustuu yleensä sen aikaisempaan maineeseen ja 

toimintaan eli sitä ei voida lyhyellä aikavälillä muuttaa (vrt. 6.2). Kun 

LTKK:a kuitenkin pidettiin kehittyvänä, voidaan olettaa, että imago ajan 

myötä tulee paranemaan entisestään. 
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10.2 TYÖPAIKAT 

 

LTKK oli vuonna 2000 seitsemänneksi suurin työnantaja Etelä-Karjalassa, 

ja sen edelle sijoittuivat vain alueen suurimmat teollisuustyöantajat ja 

kaupungit sekä sairaanhoitopiiri (Etelä-Karjala 2000). LTKK työllisti 

vuonna 2000 yhteensä 1638 henkilöä, ja henkilötyövuodet olivat yhteensä 

642,1, joista opetushenkilötyövuosia oli 199,7. Opetushenkilötyövuosien 

määrä laski edellisestä vuodesta 13,2:lla samalla, kun muun henkilöstön 

osuus kasvoi. Kappaleissa 10.3.1.1 ja 10.3.2.1 käsitellään henkilökunnan 

kulutuksen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia. 

 

10.3 RAHAVIRRAT 

 

Tässä yhteydessä käsitellään yliopiston, siihen läheisesti liittyvien 

yhteisöjen – LTKY:n ja Aalefin – sekä yliopisto-opiskelijoiden 

aikaansaamia välittömiä ja välillisiä rahavirtoja. Välittömät rahavirrat 

saatiin selville tutkittujen yhteisöjen taloushallinnon järjestelmiä ja erilaisia 

tilastoja apuna käyttäen. Välilliset vaikutukset laskettiin alueellisten panos-

tuotostaulujen kerrointen avulla (ks. Liite 12). 

 

10.3.1 YLIOPISTON TALOUSELÄMÄÄN AIHEUTTAMAT RAHA-

VIRRAT 

 

Yliopiston kautta talouselämään kulkeutuu rahavirtoja pääosin kolmella 

tavalla eli henkilöstön kulutuksen, yliopiston käyttömenojen ja investointien 

kautta. Henkilöstö kuluttaa saamansa palkkatulot (veroja ja säästöön jäävää 

osuutta lukuun ottamatta) lisäten kulutuskysyntää eri aloilla, mikä 

puolestaan edistää näiden alojen työllisyyttä. Investoinneilla on sekä 
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suoraan työllisyyttä edistäviä että niihin liittyvien hankintojen kautta 

välillisesti työllistäviä vaikutuksia. Yliopiston ylläpidosta aiheutuvat 

hankintamenot näkyvät kysynnänlisäyksinä eri toimialoilla edistäen siten 

välillisesti näiden toimialojen työllisyyttä ja aikaansaaden palkkatuloja, 

joista yhteiskunta saa osansa verotuloina. (ks. 5.2.2) 

 

10.3.1.1 Yliopiston henkilökunnan kulutusmenot 

 

Taulukossa 2 on esitetty vuosina 1996 - 2000 maksetut palkat ja 

luontoisedut sekä niistä suoritetut ennakonpidätykset ja eläke- ja 

työttömyysvakuutusmaksut nimellisarvossaan. Näiden erotuksena on 

laskettu nettopalkka, josta on vähennetty kunkin vuoden säästämisaste (ks. 

Tilastokeskus 2000b). Jäljelle jäävä summa on LTKK:n maksamista 

palkoista kulutukseen käytetty osuus. Henkilömäärässä ovat mukana myös 

kaikki satunnaiset työntekijät. 

 

Taulukko 2. LTKK:n henkilökunnan kulutusmenot 1996 - 2000. 
 
Vuosi Palkat ja 

palkkiot + 
luontoisedut 

Ennakon-   
pidätys 

Eläke/      
työttöm.vak.

Netto-      
palkat 

Säästöön Kulutukseen Henki-
löitä 

1996 72 191 869  23 131 232  4 133 682   44 926 955  898 539   44 028 416  1 374   

1997 78 865 902  24 056 623 4 650 319   50 158 960  2 206 994 47 951 966  1 464   

1998 91 661 381  27 568 583  5 561 766   58 531 032  1 814 462 56 716 570  1 681   

1999 98 189 239  29 182 425  5 908 624   63 098 190  2 523 928 60 574 262  1 714   

2000 103 514 069 30 795 279  5 865 283   66 853 507  1 136 510 65 716 997  1 638   

 

Vuonna 2000 LTKK:ssa maksettiin palkkoja 1638 henkilölle yhteensä yli 

103 Mmk, josta kulutukseen käytettäväksi jäi lähes 66 Mmk. Taulukossa 3 

näkyy, kuinka kotitalouksien kulutusmenot Tilastokeskuksen (Ahlqvist & 

Pajunen 2000) mukaan vuonna 1998 jakautuivat menokohteittain. 
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Taulukko 3. Kulutusmenot menokohteittain (mk). 

 
  Kotita- Ylemmät Alemmat Työnte- 
  loudet toimi- toimi- kijät 
  keskim. henkilöt henkilöt  

KULUTUSMENOT YHT. mk/talous 131 606 199 595 148 032 144 945 

1 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat 17 940 22 483 18 909 20 259 

2 Alkoholijuomat ja tupakka   3 742 4 499 3 823 5 293 

3 Vaatteet ja jalkineet   5 890 11709 7 238 5 895 

4 Asuminen ja energia 35 869 46 046 36 866 36 323 

5 Kodin kalusteet, koneet ja tarvikkeet   5 966 9 999 6 630 6 785 

6 Terveys   4 730 5 478 4 262 3 495 

7 Liikenne   21368 36 592 26 778 26 594 

8 Tietoliikenne   3558 4410 4073 4029 

9 Kulttuuri ja vapaa-aika 13317 22270 15064 14065 

10 Koulutus 230 421 411 159 

11 Hotellit, ravintolat, kahvilat   5216 10482 7316 6125 

12 Muut tavarat ja palvelut 13779 25207 16663 15922 

 

Näiden kulutusmenojen tarkempi erittely (ks. Ahlqvist & Pajunen  2000) 

kohteittain mahdollisti niiden jakamisen toimialoille. (ks. Liite 5)  Koska 

yliopiston henkilökunta on pääasiassa toimihenkilöitä ja työntekijöitä, 

käytettiin jakoperusteena alempien toimihenkilöiden kulutuksen jakaumaa. 

Vuoden 2000 säästämisasteen mukainen 1,7 % nettotuloista sijoitettiin 

kokonaisuudessaan rahoitustoiminnan toimialalle. Alempien toimi-

henkilöiden kulutusmenojaottelun mukaisesti yliopiston henkilökunnan 

nettopalkoista suuntautuu noin 22 % tukku- ja vähittäiskaupan toimialalle ja 

noin 15 % kiinteistö- tai liike-elämän palveluihin. Sekä elintarvike-, 

rahoitus- että myös julkisen hallinnon toimialan osuus nettopalkoista on 

noin 10 %. (ks. Liite 5). 
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Taulukossa 4 on jaettu LTKK:n vuonna 2000 maksamat palkat 

toimialoittain32 ja alueittain. Palkat jaettiin alueittain Puumalaisen (1997b) 

tutkimuksessa olleiden prosenttiosuuksien mukaan, koska palkkojen 

verotuskuntakohtaista jakoa ei ole LTKK:ssa tehty enää vuoden 1996 

jälkeen. Puumalaisen tutkimuksessa palkoista 66,7 % jäi Lappeenrantaan, 

10,5 % suuntautui Lappeenrannan lähikuntiin, 4,4 % muualle Kymen 

lääniin, 7,4 % pääkaupunkiseudulle sekä noin 11  % muualle Suomeen.  

 

Taulukko 4. Vuonna 2000 maksetut nettopalkat toimialoittain ja alueittain. 

 
Toimiala Yhteensä 

Mmk 
LRP:n 

alue 
Mmk 

Kymen 
alue 

Mmk 

Muu 
Suomi 
Mmk

Yhteensä 66,85 51,61 2,94 12,3 

G. Tukku- ja vähittäiskauppa 14,85 11,46 0,65 2,73 

K. Liike-elämän palvelut 10,29 7,94 0,45 1,89 

J. Rahoitustoiminta 6,5 5,02 0,29 1,2 

L-Q. Yhteiskunnalliset palvelut 6,35 4,9 0,28 1,17 

DA. Elintarviketeollisuus 6,05 4,67 0,27 1,11 

DM. Kulkuneuvojen valmistus 4,24 3,28 0,19 0,78 

I. Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 3,79 2,93 0,17 0,7 

H. Majoitus- ja ravitsemustoiminta 3,25 2,51 0,14 0,6 

E. Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 2,33 1,8 0,1 0,43 

DB-DC. Tekstiilien valmistus 2,33 1,8 0,1 0,43 

DF. Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen 
valmistus  1,47 1,14 0,06 0,27 

 

Maksetuista palkoista aiheutuu siis yli 51,6 Mmk:n lisäys Lappeenrannan 

alueen talouteen, mistä lähes 11,5 Mmk kohdistuu tukku- ja 

vähittäiskauppaan, yli 7,9 Mmk liike-elämän palveluihin, noin 5 Mmk 

rahoitustoimintaan, noin 4,9 Mmk yhteiskunnallisiin palveluihin ja yli 4,6 

                                                 
32 Taulukossa ovat mukana vain ne toimialat, joille yhteensä kohdistuu 1 Mmk:n rahavirta.  
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Mmk elintarviketeollisuuteen. LTKK:n henkilökunnan kulutusmenoista 

aiheutuu Kymen alueen talouteen noin 2,9 Mmk:n lisäys ja muualle 

Suomeen noin 12,3 Mmk:n rahavirta. 

 

10.3.1.2 Yliopiston käyttömenot 

 

Yliopiston käyttömenot vuonna 2000 olivat yhteensä noin 99,4 Mmk, missä 

oli kasvua yli 38 prosenttia vuoteen 1996 verrattuna (vrt. Puumalainen 

1997b). Tiedot käyttömenoista menolajeittain saatiin yliopiston 

kirjanpitojärjestelmästä. Kymen alueen (toisin sanoen Lappeenrannan ja 

lähikuntien) osuus käyttömenoista sekä eri toimialojen osuudet arvioitiin.  

 

Hankinnat jaettiin toimialojen kesken pääsääntöisesti siten, että tukku- ja 

vähittäiskaupalle (toimiala G) merkittiin tuotteen luonteesta riippuen joko 

20 % tai 40 % osuus, ja loput tuotetta valmistavalle toimialalle (esimerkiksi 

elintarviketeollisuudelle). Kymen alueen osuutta toimialakohtaisesti 

arvioitaessa ei huomioitu sitä, onko alueella kyseisen toimialan tuotantoa. 

Taulukossa 5 näkyy, mille toimialoille (ks. toimialataulukko kappaleesta 

8.3) LTKK:n käyttömenot lähinnä suuntautuivat (ks. tarkemmin Liite 6). 
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Taulukko 5. LTKK:n käyttömenot toimialoittain ja alueittain. 
 
 Kymen 

alueen osuus 
Mmk 

Muu Suomi 
osuus Mmk

Yhteensä 
Mmk 

Kymen 
alue % 

Yhteensä 49,76 49,64 99,40 50,1 % 
K 20,34 23,63 43,97 46,3 % 
I 5,84 4,45 10,29 56,8 % 
G 5,77 4,77 10,54 54,7 % 
DK 4,32 5,54 9,86 43,8 % 
J 3,65 3,44 7,09 51,5 % 
LQ 2,58 1,60 4,18 61,7 % 
DD 1,88 0,01 1,89 99,7 % 
DN 1,49 0,23 1,72 86,6 % 
H 1,15 3,20 4,35 26,4 % 
E 1,12 0,02 1,14 97,9 % 

 

Yhteensä 50,1 % käyttömenoista suuntautui siis Kymen alueelle 

(Lappeenrantaan ja lähikuntiin). Toimialan K (Kiinteistö-, vuokraus- ja 

liike-elämän palveluiden) suuri osuus selittyy sillä, että LTKK maksaa 

käyttämistään kiinteistöistä vuokria vuosittain yhteensä lähes 29 Mmk, 

joista 80 % arvioitiin menevän valtiolle. Toimialoille I (Kuljetus, varastointi 

ja tietoliikenne) ja G (Tukku- ja vähittäiskauppa) suuntautui lähes 6 Mmk:n 

suuruinen rahavirta, ja koneiden ja laitteiden valmistuksen (toimiala DK) 

toimialalle yli 4 Mmk. Kirja- ja toimistotarvikehankintojen (toimiala DE, 

ks. Liite 6) oletettiin tapahtuvan suurimmaksi osaksi Lappeenrannan 

talousalueen ulkopuolelta. Palvelut ja arvoltaan vähäiset hankinnat oletettiin 

tehtävän enimmäkseen Lappeenrannan talousalueelta.  

 

10.3.1.3 Yliopiston rakennusinvestoinnit 

 

Syksyllä 2000 valmistuivat yliopiston viides ja kuudes rakennusvaihe. 

Tällöin yliopisto sai lisää opetus-, tutkimus- ja henkilötiloja 8400 



 116

hyötyneliömetriä. (LTKK:n vuosikertomus 2000) Rakennusprojektien 

kokonaiskustannukset olivat yhteensä 72,1 Mmk, jotka jakautuivat niin, että 

kuudennen rakennusvaiheen (Tieto-Sähkötalon) kustannukset olivat 37,0 

Mmk ja viidennen rakennusvaiheen kustannukset olivat 35,1 Mmk. 

Kustannuksista puolet kohdistui vuodelle 2000. Lisäksi vuonna 2000 tehtiin 

perusparannusinvestointeja 3,8 Mmk:lla. Yhteensä vuodelle 2000 kohdistui 

rakennusinvestointeja 39,85 Mmk. 

 

Rakennusprojektien työllisyysvaikutusta voidaan arvioida Tilastokeskuksen 

(2000a) panos-tuotostutkimuksista saatavan työpanoskertoimen33 avulla. 

Työpanoskerroin vuonna 2000 oli 2,7 Etelä-Karjalassa, mikä tarkoittaa, että 

talonrakentamisen toimialalta saatavaa miljoonan markan tuotosta kohden 

täytyy saman toimialan työllistää 2,7 henkilöä. Sen mukaan LTKK:n 

rakennusprojektin työllisyysvaikutus vuonna 2000 oli 107 henkilötyövuotta. 

Tilastokeskuksen (Palkkarakennetilasto 1998) mukaan keskipalkka 

rakennusalalla oli noin 140000 markkaa vuodessa, joten rakennus-

investointien työllistämien henkilöiden bruttopalkat olisivat olleet yhteensä 

noin 14,98 Mmk. Kun näistä vähennettäisiin ennakonpidätykset, jäisi 

nettopalkoiksi 66,6 %34 eli 9,98 Mmk. Tämä summa kohdistuisi kokonaan 

Kymen alueelle (Lappeenrannan talousalueelle) ja jakautuisi eri toimialoille 

samalla tavalla kuin LTKK:n muista palkoista aiheutunut kulutuskysyntä. 

 

Rakennusprojektien kokonaiskustannusten oletettiin muodostuvan palkoista 

sivukuluineen sekä aine-, palvelu- ja tarvikehankinnoista. Jos sivukulujen 

oletetaan olevan 30 % palkoista (vrt. Puumalainen 1997b, 11), jäisi 

                                                 
33 Työpanosten ja työpanoskertoimien taulukkoon sisältyy toimialoilla käytetty työpanos 
tunteina ja työvuosina. Kun nämä työpanosten määrät on jaettu vastaavan toimialan 
kokonaistuotannolla, on saatu työpanoskerroin. (Ainali 2000, 5) 
34 Veronmaksajain Keskusliiton (2001) kansainvälisen palkkaverotusvertailun mukaan 
vuonna 2000 Suomessa oli keskimääräinen tuloveroprosentti 141 000 mk:n vuosiansioista 
33,4 %. 
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hankintojen osuudeksi noin 20,38 Mmk. Näistä kohdistettiin kaupan 

toimialalle 40 % ja loput 60 % talonrakennuksen toimialalle, koska 

hankintojen tarkempaa erittelyä ei ollut saatavissa. Näin saatiin vuotuiseksi 

rakennusinvestointien hankintojen aiheuttamaksi kysynnänlisäykseksi 

Kymen alueella kaupan toimialalle noin 12,23 Mmk ja talonrakennuksen 

toimialalle 8,15 Mmk. Rakennusinvestointien vuotuiset vaikutukset eri 

toimialoilla kohdistuisivat siis kaikki Kymen alueelle (Lappeenrannan 

talousalueelle) ja jakautuisivat toimialoittain Taulukon 6 mukaisesti. (ks. 

tarkemmin Liite 7) 

 

 
Taulukko 6. Rakennusinvestointien vaikutukset toimialoittain. 
 

 

Hankinnat 
Mmk      

(Lpr:n alue 
100%) 

Kulutus 
Mmk (Lpr:n 
alue 100%) 

Vuotuinen 
vaikutus 
yhteensä 

Mmk
Yhteensä 20,38 9,98 30,35 
F 12,23 0,07 12,30 
G 8,15 2,22 10,37 
K   1,54 1,54 
J   0,97 0,97 
L-Q   0,95 0,95 

 

Suurin osa rakennusinvestointien rahavirroista suuntautui luonnollisesti 

rakentamisen (toimiala F), tukku- ja vähittäiskaupan (toimiala G) sekä liike-

elämän (toimiala K) sektoreille. Lisäksi sekä rahoitustoiminnan (toimiala J) 

että yhteiskunnallisten palveluiden (toimiala L-Q) toimialoille kohdistui 

lähes 1 Mmk:n rahavirta. LTKK:n vuodelle 2000 kohdistuneiden 

rakennusinvestointien rahavirrat olivat noin seitsenkertaiset vuoteen 1993 

verrattuna (Puumalainen 1997b), mikä johtuu siitä, että vuosina 1999 - 2000 

toteutettiin kaksi laajaa rakennushanketta. 
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10.3.2 OPISKELIJOIDEN JA OPISKELIJAORGANISAATIOIDEN 

AIHEUTTAMAT RAHAVIRRAT 

 

Yliopisto-opiskelijoiden rahankäytön taloudelliset vaikutukset syntyvät sekä 

yksityisen elinkeinoelämän kautta lisääntyvän kulutuskysynnän myötä että 

opiskelijaorganisaatioiden kautta. Tutkimukseen otettiin mukaan LTKY ja 

Aalef Oy ja ulkopuolelle jätettiin Lappeenrannan seudun opiskelija-

asuntosäätiön (LOAS) ja Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön (YTHS) 

rahavirrat, vaikka suuren osan niiden toiminnasta muodostaakin LTKK:n 

opiskelijoiden osuus35. Seuraavaksi tarkastellaan opiskelijoiden kulutus-

menoja ja opiskelijaorganisaatioiden rahavirtoja. 

 

10.3.2.1 Opiskelijoiden kulutusmenot 

 

Opiskelijoiden kulutusta arvioitiin käyttäen apuna Tilastokeskuksen 

(Ahlqvist & Pajunen 2000) tutkimusta ”Kotitalouksien kulutusmenojen 

muutokset 1990-luvulla”, LTKY:n ja LOAS:in vuonna 1992 teettämää 

tutkimusta LTKK:n opiskelijoiden rahankäytöstä (TAK Ky 1992), 

Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiön opiskelijatutkimusta (Lempinen & 

Tiilikainen 2001)  sekä Puumalaisen (1997a) tutkimusta. LTKK:ssa läsnä 

olevana vuoden 2000 lopussa oli 3082 opiskelijaa, joista Lappeenrannan 

alueelta kotoisin oletettiin36 olevan 31,0 % ja Kymen alueelta 12,5 %. 

Opiskelijatutkimuksen mukaan kaikista yliopisto-opiskelijoista 54 %:lla oli 

ansiotuloja, mikä kuvaa lukukausien aikaisen työssäkäynnin yleisyyttä. 

Lappeenrannan kokoisissa kaupungeissa (asukasluku 50000 – 100000) 

                                                 
35 Koska opiskelijoiden kulutusmenoista merkittävän osan muodostavat asumisesta 
aiheutuvat kustannukset, tulevat LOAS:in rahavirrat osittain tätä kautta huomioiduksi. 
YTHS:n rahavirrat eivät kokonaisuuden kannalta ole kovin merkittävät, sillä esimerkiksi 
vuonna 1995 YTHS:n kautta kulkevat välittömät rahavirrat olivat noin 1,3 Mmk. 
36 Opiskelijatilaston mukaan kirjoilla olevista perusopiskelijoista syksyllä 1999 oli Etelä-
Karjalasta 31,0 % ja Kymen alueelta 12,5 %. 
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asuvien yliopisto-opiskelijoiden mediaanitulo oli tutkimuksen mukaan 3592 

markkaa kuukaudessa, mikä tekee 43104 markkaa37 vuositasolla.  

 

Opiskelijoiden kulutuksen oletettiin jakautuvan alueellisesti siten, että 

kotipaikkakunnan osuus on 30 % ja Lappeenrannan osuus 70 %. Asumiseen 

ja ruokakauppaan käytetyt menot oletettiin kuitenkin kulutettavan 

kokonaisuudessaan Lappeenrannassa. Tällöin opiskelijoiden aikaansaamat 

rahavirrat menolajeittain jakautuivat siten, että suurin osa menoista 

kohdistui luonnollisesti asumiseen (30 %) ja ruokakauppaan (18 %). Lisäksi 

yhteensä noin 20 prosenttia opiskelijan rahavirroista suuntautui auto- ja 

ravintola-menoihin. (ks. Taulukko 7) 

 

Taulukko 7. Opiskelijoiden kulutusmenot38. 
 

 
osuus 

%
summa op.org.osuus1 toimialoille toimialojen osuus

yhteensä 100 132 846 528  116 904 945  

asuminen 30 39 853 958  39 853 958  K 100 %

ruokakauppa 18 23 912 375  23 912 375  DA 60 %, G 40 %

autokulut 11 14 613 118  14 613 118  DM 40 %, G 60 %

ravintola 10 13 284 653  13 284 653  H 100 %

ruokala 7 9 299 257 9 299 257 0

matkat 6 7 970 792  7 970 792  I 100 %

vaatteet 5 6 642 326  6 642 326  DB 60 %, G 40 %

harrastukset 4 5 313 861  5 313 861  I 100 %

alkoholi 4 5 313 861  5 313 861  H 66 %,DA 20 %,G 14 %

kirjat, 
tietokone 5 6 642 326 6 642 326 0
1Aalef Oy:n osuus ruokalasta ja 
kirjakaupasta 100 %.    

                                                 
37 Vrt. Tilastokeskuksen mukaan opiskelijoiden keskimääräiset käytettävissä olevat tulot 
vuonna 1999 olivat 45127 markkaa. 
38 Vrt. Lempisen ja Tiilikaisen (2001) tutkimuksessa opiskelijoiden kulutusmenot 
jakautuivat melkein samoin, ainoastaan asumismenojen osuus kulutusmenoista oli 
suurempi (41,4 %). 
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Yhteensä opiskelijat aikaansaivat vuonna 2000 lähes 117 Mmk:n 

taloudellisen vaikutuksen (Taulukko 8), josta kohdistui Lappeenrannan 

alueelle yli 36 Mmk, Kymen alueelle noin 14 Mmk ja loput (66 Mmk) 

muualle Suomeen. Suurin osa rahavirroista suuntautui toimialoille K 

(Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut sekä liike-elämän palvelut), G 

(Tukku- ja vähittäiskauppa), DA (Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 

valmistus), I (Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne) ja L-Q 

(Yhteiskunnalliset palvelut). (ks. tarkemmin Liite 8) 

 

Taulukko 8. Opiskelijoiden kulutusmenot alueittain ja toimialoittain. 
 

 
Yhteensä 

Mmk 
LPR:n 

alue Mmk
Kymen alue 

Mmk 
Muu Suomi 

Mmk 
Yhteensä 116,90 36,24 14,61 66,05 
K. 29,19 9,05 3,65 16,49 
G. 24,17 7,49 3,02 13,66 
DA. 10,78 3,34 1,35 6,09 
I. 9,30 2,88 1,16 5,25 
L-Q. 8,17 2,53 1,02 4,61 

 

Saatuja rahavirtoja ei voi verrata Puumalaisen (1997a) tutkimukseen, koska 

siinä osan opiskelijoista oletettiin kuuluvan Tilastokeskuksen 

kulutustutkimuksen sosioekonomiseen ryhmään ”muut”, missä 

keskimääräiset kulutusmenot olivat noin 85000 markkaa vuodessa. 

 

10.3.2.2 LTKY:n rahavirrat 

 

LTKY:n rahavirrat otettiin suoraan tuloslaskelmasta. Vuonna 2000 

rahavirrat olivat yhteensä lähes 2,7 Mmk. Niistä suuntautui 

yhteiskunnallisiin palveluihin noin 0,78 Mmk, majoitus- ja 

ravitsemustoimintaan yli 0,49 Mmk, liike-elämän palveluihin noin 0,48 



 121

Mmk, tukku- ja vähittäiskauppaan 0,24 Mmk ja elintarviketeollisuuteen yli 

0,23 Mmk. (ks. Taulukko 9 tai tarkemmin Liite 9). Kaikkien rahavirtojen 

oletettiin kohdistuvan Lappeenrannan talousalueelle. 

 

Taulukko 9. LTKY:n suurimmat rahavirrat toimialoittain vuonna 2000. 
 
LTKY:n kautta kulkevat rahavirrat, LPR:aan 100 % Mmk 
Toimialat yhteensä 2,69 
L-Q. Julkinen hallinto, yhteiskunnalliset palvelut 0,78 
H. Majoitus- ja ravitsemustoiminta 0,49 
K. Kiinteistö-, vuokraus ja tutkimuspalvelut; liike-elämän 
palvelut 0,48 
G. Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja 
kotitalousesineiden korjaus 0,24 
DA. Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 0,23 

 

Vuoteen 1995 verrattuna (Puumalainen 1997b) LTKY:n rahavirrat olivat 

kasvaneet noin 22,8 %. Rahavirroista ohjautui siis 28,9 % yhteiskunnallisiin 

palveluihin, 18,3 % majoitus- ja ravitsemustoimintaan ja 18,0 % kiinteistö- 

ja liike-elämän palveluihin. 

 

10.3.2.3 Aalefin rahavirrat 

 

Aalef-konserni muodostuu Aalef Oy:stä, Aalef Ravintolapalvelut Oy:stä ja 

Aalef Yhtiöt Oy:stä, ja koko konsernin liikevaihto vuonna 2000 oli noin 

14,4 Mmk. Tässä yhteydessä otetaan esille Aalef Oy:n ja  Aalef Ravintola-

palvelut Oy:n rahavirrat. Aalef Yhtiöt Oy on hallinnollinen yhtiö, jonka 

liikevaihtoon opiskelijoilla ei ole vaikutusta.  

 

Verrattuna Puumalaisen (1997b) tutkimukseen on opiskelijoiden osuus 

Aalef-konsernin liikevaihdosta laskenut huomattavasti, sillä opiskelijoiden 
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osuus Aalef Ravintolapalvelut Oy:n rahavirroista vuonna 2000 oli 53 % (4,1 

Mmk)  ja Aalef Oy:n rahavirroista 24 % (noin 0,9 Mmk), kun opiskelijoiden 

osuus aiemmin oli 80 %. Molempien yhtiöiden tuloslaskelmasta arvioidut 

henkilökunnan kulutusmenot sekä organisaation kulut ja investointien 

poistot kerrottiin erikseen yllä mainituilla osuuksilla ja jaettiin toimialoille. 

Aalefin rahavirtojen oletettiin kohdistuvan kokonaisuudessaan 

Lappeenrannan talousalueelle. 

 

Aalef Ravintolapalvelut Oy:n rahavirroista yli puolet (2,10 Mmk) kohdistui 

luonnollisesti elintarviketeollisuuden toimialalle ja noin neljännes (0,83 

Mmk) tukku- ja vähittäiskauppaan (ks. Liite 10). Vastaavasti Aalef Oy:n 

rahavirroista suuri osa (noin 0,24 Mmk) suuntautui tukku- ja 

vähittäiskauppaan sekä paperituotteiden valmistukseen (noin 0,18 Mmk) 

(ks. Liite 11). Vaikka opiskelijoiden osuus Aalef-konsernin rahavirroista 

onkin aiempaan tutkimukseen verrattuna pienentynyt, on se kuitenkin 

vuositasolla yhteensä noin 5 Mmk. 

 

10.3.3 RAHAVIRTOJEN AIKAANSAAMAT VÄLILLISET VAIKU-

TUKSET 

 

Rahavirtojen välilliset vaikutukset otettiin huomioon panos-tuotos-

käänteismatriisin kerrointen avulla. Tilastokeskus on tehnyt 

valtakunnallisten panos-tuotostutkimuksen lisäksi myös maakunnalliset 

panos-tuotostaulut (Tilastokeskus 2000a), joten tutkimuksessa käytettiin 

sekä valtakunnallisia että Kymen aluetta ja Etelä-Karjalaa koskevia 

käänteismatriiseja. Tutkimuksessa käytetyt välillisten vaikutusten kertoimet 

(ks. Liite 12) olivat kauttaaltaan vähän pienemmät kuin Puumalaisen 

(1997b) tutkimuksessa. 
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Kappaleissa 10.3.1 ja 10.3.2 esitettyjen toimialoille kohdistuvien 

kysynnänlisäysten (rahavirtojen) aikaansaamat välilliset tuotantopanokset 

saatiin, kun kunkin toimialan lisäykset kerrottiin käänteismatriisin kyseessä 

olevan toimialan kertoimella. Tulosmatriisin rivisummina saadaan kultakin 

toimialalta tarvittava tuotantopanoksen lisäys, jotta kaikkiin toimialoihin 

yhteensä kohdistuva kysyntä voidaan tyydyttää. Välilliset vaikutukset 

näkyvät Taulukossa 10. 

 

Taulukko 10. LTKK:n välilliset alueelliset vaikutukset (Mmk). 
 
Välilliset vaikutukset Lpr:n alue Kymen alue Muu Suomi 

Palkat 65,2 3,7 20,3 

Käyttömenot 62,8  80,8 

Rakennusinvestoinnit 39,1   

Opiskelijat 64,8 15,2 92,8 

Opiskelijaorganisaatiot 10,3   

Yhteensä 242,2 18,9 193,9 

 

LTKK:n, siihen läheisesti liittyvien opiskelijaorganisaatioiden ja 

opiskelijoiden olemassaolo ja toiminta saavat välillisesti aikaan yhteensä yli 

242 Mmk:n rahavirran Lappeenrannan alueella. Lisäksi melkein saman 

verran kohdistuu välillisiä taloudellisia vaikutuksia muualle Suomeen. 

Verrattuna vuoteen 1995 (Puumalainen 1997b) ovat välilliset vaikutukset 

kasvaneet yhteensä 26,4 % siten, että eniten kasvua on tapahtunut muun 

Suomen osalta. 
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10.3.4 VÄLITTÖMÄT JA VÄLILLISET RAHAVIRRAT YHTEENSÄ 

 

Taulukossa 11 näkyvät LTKK:n, siihen läheisesti liittyvien 

opiskelijaorganisaatioiden ja opiskelijoiden yhteensä aikaansaamat 

välittömät ja välilliset rahavirrat alueittain. 

 

Taulukko 11. Rahavirrat yhteensä (Mmk). 

Vaikutukset yhteensä Lpr:n alue Kymen alue Muu Suomi 

  Välittömät Välilliset Välittömät Välilliset Välittömät Välilliset 

Palkat 51,6 65,2 2,9 3,7 12,3 20,3 

Käyttömenot 49,8 62,8    49,6 80,8 

Rakennusinvestoinnit 30,4 39,1        

Opiskelijat 36,2 64,8 14,6 15,2 66,1 92,8 

Opiskelijaorganisaatiot 7,7 10,3        

Yhteensä 175,7 242,2 17,5 18,9 128 193,9 

Kaikki yhteensä 418  36  322   

 

LTKK:n ja opiskelijaorganisaatioiden kautta syntyi vuonna 2000 Etelä-

Karjalan alueelle yhteensä noin 418 Mmk:n, Kymen alueelle noin 36 

Mmk:n ja muualle Suomeen noin 322 Mmk:n eli yhteensä 776 Mmk:n 

taloudellinen vaikutus. Verrattaessa Lappeenrannan alueelle kohdistuneita 

rahavirtoja Puumalaisen (1997b) tutkimukseen, havaitaan, että välittömät 

rahavirrat ovat kasvaneet noin 22 % ja välilliset rahavirrat noin 11 %. 

 

10.4 YHTEISTYÖ 

 

Alueen yritysten, instituutioiden ja infrastruktuurien väliset linkit lisäävät 

mittakaava- ja laajuusetuja, ja toimijoiden välinen yhteistyö mahdollistaa 
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yhteisesti kehitetyn osaamisen ja inhimillisen pääoman laajemman 

hyödyntämisen (Salmi et. al. 2001, 73; Zaratiegui 1997). LTKK onkin 

yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa pyrkinyt vaikuttamaan 

positiivisesti Etelä-Karjalan ja itäisen Suomen kehitykseen edistämällä 

yritystoimintaa ja lisäämällä taloudellista ja teknistä sivistystä. 

Pyrkimyksenä on myös ollut lisätä alueen elinvoimaisuutta ja vetovoimaa. 

(Tilinpäätös 2000)  

 

10.4.1 YHTEISTYÖ ELINKEINOELÄMÄN KANSSA 

 

LTKK toimii yhteistyössä Teknologiakeskus Kareltek Oy:n ja muiden 

alueellisten toimijoiden kanssa Etelä-Karjalan kehittämiseksi sekä 

koulutuksessa, erilaisissa kehittämisprojekteissa että teknologian siirrossa. 

Alueiden kehittämishankkeet voidaan jakaa alueen kehittämistä tukeviin 

koulutus- ja tutkimushankkeisiin, koulutusta ja tutkimusta tukeviin 

rakennus- ja laiteinvestointeihin ja yliopiston oman varsinaisen toiminnan 

ulkopuolelle jääviin aluekehityshankkeisiin. LTKK tekee erilaisten 

aluekehityshankkeiden lisäksi yhteistyötä suoraan yritysten kanssa.  

 

Tihisen (1996) LTKK:n imagoa käsittelevässä tutkimuksessa lähetettiin 

kysely Lappeenrannassa toimiville yrityksille. Vastanneista (105 kpl) 

yrityksistä 65 % oli tai oli ollut jonkinlaisessa yhteydessä LTKK:uun. 

Yleisimpiä yhteistyön muotoja olivat: 

- LTKK:n opiskelijoita töissä tai työharjoittelussa 

- opiskelijoiden tekemät harjoitustyöt 

- diplomityöntekijät 

- yrityksen palveluksessa LTKK:sta valmistuneita 

- hyödyntänyt LTKK:n tutkimuksia toiminnassaan 

- tutkimusyhteistyö ja tutkimustoiminnan rahoitus.  
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Vaikka opiskelijat omaksuvatkin työelämässä tarvittavat tiedot ja periaatteet 

muodollisen oppimisen kautta yliopistoissa, saadaan varsinaiset taidot ja 

kyvyt esimerkiksi työharjoittelun, yliopiston yhteistyökumppaneiden tai niin 

sanotun hiljaisen oppimisen kautta (vrt. 4.2.2). Opiskelijoiden oppimisen 

kannalta onkin tärkeää, että yliopistolla on läheiset suhteet alueen 

elinkeinoelämään.  

 

Haastattelujen perusteella tällä hetkellä tärkeimpinä yhteistyöhankkeina 

erilaisten tutkimusprojektien ja opiskelijoiden harjoitus- ja lopputöiden 

ohella pidettiin muun muassa Etelä-Karjalan Tietomaakunta -hanketta ja 

Imatran Seudun Koivukeskus -hanketta. Etelä-Karjalan Tietomaakunta on 

maakunnallinen kehityshanke, jonka osahankkeiden tavoitteina on saada 

aikaan merkittävä suunnanmuutos vahvistamaan korkean teknologian 

yritystoimintaa ja luomaan hyvä pohja maakunnan vahvalle asemalle 

tulevaisuuden eurooppalaisessa tietoyhteiskunnassa (LTKK:n vuosi-

kertomus 2000). Koivukeskus-hankkeen tavoitteena puolestaan on 

koivuraaka-aineen jalostusasteen merkittävä nostaminen ja mekaanisen 

puujalostuksen osaamisen lisääminen alueelle sijoittuvissa yrityksissä. 

LTKK rakentaa koivukeskuksen alueelle Teknologiakeskus Koivun, jonka 

tavoitteena on toteuttaa alueen yritysten kehittämishankkeita kuin myös 

koivun mekaaniseen jalostukseen liittyviä tutkimushankkeita ja opetusta. 

(Koivukeskus 2001) 

 

10.4.2 SIDOSRYHMIEN NÄKEMYS YHTEISTYÖSTÄ 

 

Vehmaan (1997, 87 - 96) tutkimuksessa nähtiin suurimpina LTKK:n ja 

työelämän lähentymistä estävinä tai vaikeuttavina tekijöinä: työelämän 

edustajien vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa alan opetukseen, työelämän 

edustajien puutteellinen asiantuntemus koulutuksesta sekä haluttomuus 

tukeutua yliopiston asiantuntijoihin yrityksen toimintaan liittyvissä 
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kysymyksissä. Yrityksille tarpeellisimpina yhteistyömuotoina pidettiin 

opinnäyte- ja harjoitustöitä, yritysten ja LTKK:n yhteisiä projekteja, 

koulutuspalveluja, maksullisia tutkimuspalveluja ja asiantuntijapalveluja. 

 

Tämän tutkimuksen yhteydessä haastatelluista suurin osa piti yhteistyötä 

LTKK:n kanssa luontevana, ja yhteistyöhön oltiin pääasiassa tyytyväisiä. 

Yhteistyö kuitenkin edellyttää molemminpuolista halukkuutta ja 

sitoutumista sekä samansuuntaisia tavoitteita. Yhteistyö on aina myös 

vuorovaikutusta, ja sen onnistuminen riippuu ihmisten välisistä suhteista ja 

luottamuksesta. Pienyritysten kannalta yliopiston osaamisen hyödyntäminen 

koettiin vaikeaksi, ja yliopiston osaamisen nähtiinkin palvelevan ennen 

kaikkea suuryritysten tarpeita.  

 

Laaja-alainen yhteistyö on myös paljolti riippuvaista yritysten valmiudesta 

yhteistyön tekemiseen ja resurssien määrästä eli yliopiston osaamista ja sen 

tuottamaa inhimillistä pääomaa ei välttämättä aina pystytä hyödyntämään 

täysin. Lisäksi alueen elinkeinorakenne ei tue korkeasti koulutettujen 

osaajien jäämistä alueelle. (vrt. 4.2.2) Vaikka yhteistyö LTKK:n kanssa 

koettiinkin enimmäkseen helpoksi ja luontevaksi, varsinkin opiskelija-

järjestöjen mielestä LTKK ei pidä heitä aina kovin suuressa arvossa yhteis-

työkumppanuutta ajatellen. 

 

11.   LTKK:N TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINNAN 

VAIKUTTAVUUS 

 

Tutkimus- ja kehittämistoiminta on selkeästi osa innovatiivisuutta, ja se on 

tärkeä osa sitä prosessia, jolla pyritään saamaan markkinoille uusia tuotteita 

ja palveluita tai kehittämään uusia tapoja niiden tuottamiseen. 

Perustutkimuksella luodaan pohja soveltavalle tutkimukselle, joka 
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puolestaan tukee tuotteiden ja prosessien kehittämistyötä. Kun oletetaan, 

että tutkimustoiminta on yksi teknologisen kehityksen syistä ja teknologinen 

kehitys puolestaan on pitkän aikavälin talouskasvun tärkeimpiä tekijöitä 

(vrt. 3.3), niin silloin voidaan tutkimus- ja kehitystoimintaa käyttää 

osaamiseen liittyvänä inhimillisen pääoman ja teknologian kehittymisen 

mittarina.  

 

Yliopistojen merkitys maakuntien tutkimus- ja kehittämistoiminnassa 

vaihtelee suuresti maakunnittain. Suurimmillaan yliopistojen suhteellinen 

osuus on Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa, joissa yliopistojen osuus on 

lähes puolet alueen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta39. Alueellinen 

kehitys on ollut myönteisintä alueilla, jonne tutkimus- ja kehittämistoiminta 

on keskittynyt, sillä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta heijastuu myönteisiä 

vaikutuksia sekä työvoima- että elinkeinorakenteeseen (vrt. Kyläheiko et. al. 

2002). Alueellisen vaikuttavuuden kannalta tutkimustulosten hyödyntä-

misellä ja teknologian siirrolla on tärkeä rooli, missä yliopiston tärkeimpinä 

tukipalveluina pidetään tutkimuksen ja kehitystyön rahoituksen hankintaan 

ja sopimusmenettelyihin liittyviä palveluja. (Opetusministeriö 2001)  

  

11.1 TUTKIMUSTOIMINTA 

 

Yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset tuottavat suuren määrän 

arvokasta tietoa ja tutkimustuloksia eri tieteen aloilta. Huipputeknologiaan 

erikoistuneet yritykset käyttävät tutkimuslaitosten tuottamaa tietoa 

suunnitellessaan uusia innovatiivisia tuotteita ja palveluja. (Hannelin 1997, 

4) Esimerkiksi tieto perustutkimuksen kehityksestä saattaa olla ratkaisevaa 

yritysten pitkän tähtäimen strategioiden kannalta, ja yrityksiltä saatava tieto 

                                                 
39 Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että mainituilla alueilla ei ole paljon suuria 
teollisuusyrityksiä, joilla tutkimus- ja kehittämistoiminnan osuus kustannusrakenteesta on 
suurempi kuin pienillä tai keskisuurilla yrityksillä. 
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puolestaan auttaa yliopiston tutkijoita valitsemaan tieteellisesti 

kiinnostavista tutkimuskohteista ne, joille todennäköisimmin löytyy 

käytännön sovelluksia (Neuvo 1996, 300). 

 

11.1.1 TIETEELLISET JULKAISUT 

 

Akateemisen tutkimuksen keskeisenä tuotoksena pidetään inhimillistä 

pääomaa, tietojen ja taitojen kertymistä, josta vain hyvin pieni osa välittyy 

esimerkiksi välittömästi tuotantoelämään tai kaupallisesti hyödynnettäviin 

tuotoksiin. Toisaalta tiedon vähäisessä käytännön hyödynnettävyydessä voi 

olla kyse tiedon saatavuudesta, saavutettavuudesta tai jopa asenteista. (Helo 

& Hedman 1996). Yliopistot, joiden yhteydessä/läheisyydessä toimii 

teknologiakeskus, onnistuvat todennäköisesti muita yliopistoja paremmin 

esimerkiksi inhimillisen pääoman siirtämisessä ympäröivään yhteiskuntaan, 

koska teknologiakeskusten tehtävänä on nimenomaan toimia luovina 

ympäristöinä, joissa tieteestä saadaan tehokkaasti jalostettua sovellutuksia. 

 

LTKK:ssa tehtyjen tieteellisten julkaisujen määrä on viimeisten viiden 

vuoden aikana kasvanut melko voimakkaasti (Kuva 37). 
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Kuva 37. Tieteellisten julkaisujen määrä 1996 – 2000. 
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KOTA-tietokannan mukaan LTKK:ssa julkaistiin vuonna 2000 yhteensä 

360 tieteellistä julkaisua, joista suurin osa oli artikkeleita kokooma-

julkaisuissa. Julkaisuista ulkomaisia oli 269 kappaletta.  

 

11.1.2 TUTKIMUSTOIMINNAN RAHAVIRRAT 

 

Tutkimuksen merkitystä esimerkiksi elinkeinoelämälle voidaan arvioida 

tarkastelemalla yritysten rahoitusosuuksia korkeakoulujen tutkimuksessa. 

Etelä-Karjalassa korkeakoulusektorin osuus alueen tutkimus- ja 

kehittämistoiminnasta oli vuonna 1999 merkittävä (32,2 %). Kasvua 

vuoteen 1995 verrattuna oli tapahtunut 7,2 % (Opetusministeriö 2001).  

 

Vuonna 2000 olivat tutkimuksen tulosalueen kokonaiskustannukset 

LTKK:ssa yhteensä noin 99,2 miljoonaa markkaa, missä oli kasvua 

edelliseen vuoteen verrattuna noin 23,8 %. Suurin osa (55,9 %) 

tutkimuskustannuksista syntyi tutkimuksesta, joka ei suoraan liittynyt 

koulutukseen; loppuosa tutkimuskustannuksista aiheutui jatkotutkinto-

koulutuksesta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta. Tutkimuskustannuksista 

peräti 55,6 % katettiin ulkopuolisella rahoituksella, ja ulkopuolisen 

rahoituksen osuus onkin kasvanut voimakkaasti parin viimeisen vuoden 

aikana (vuonna 1998: 37,8 %). (Tilinpäätös 2000) Ulkoisen 

tutkimusrahoituksen lisääntymisestä voidaan päätellä, että tutkimusyhteistyö 

yritysmaailman kanssa on lisääntynyt, ja sitä kautta inhimillisen pääoman 

virta ulospäin on kasvanut. 

 

Myös tutkimukseen käytettyjen henkilötyövuosien määrä on lisääntynyt 

vuodesta 1998 vuoteen 2000 noin 26,8 % kohdistuen erityisesti 

tutkimukseen, joka ei suoraan liity koulutukseen. Vuonna 2000 tehtiin 

tutkimustulosalueella yhteensä 180 henkilötyövuotta. (Tilinpäätös 2000) 
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Tutkimuksen tekeminen lisää yliopiston osaamista ja sitä kautta inhimillistä 

pääomaa sekä yliopiston sisällä että yliopiston ulkopuolella riippuen siitä, 

kuinka hyvin jaettavissa olevaa se on. Erityisesti alueen elinkeinoelämän 

kanssa yhteistyössä toteutettavat tutkimushankkeet lisäävät inhimillisen 

pääoman virtaa ulos yliopistosta. 

 

11.2 OSAAMISKESKUSTOIMINTA 

 

Osaamiskeskustoiminnan lähtökohtana on ollut lisätä tutkimuksen ja 

elinkeinoelämän välistä yhteistyötä kaupunkien ja alueiden 

huippuosaamisen hyödyntämiseksi (Pikkarainen 2000, 64). Tavoitteeksi on 

asetettu alueellisten vahvuuksien tunnistaminen ja taloudellisen kasvun 

edesauttaminen, alueen vetovoiman ja huippuosaamiseen perustuvien 

kilpailukykyisten tuotteiden, palvelujen, yritysten ja työpaikkojen 

lisääminen sekä alueella olevan osaamisen vahvistaminen. Osaamis-

keskukset tukeutuvat toiminnassaan teknologiakeskusten palveluihin. 

(Valtiontalouden tarkastusvirasto 2001, 19 – 20)  

 

LTKK on keskeinen toimija Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksessa, jonka 

aloina ovat korkean teknologian metallirakenteet, metsäteollisuuden 

avainjärjestelmät, logistiikka ja Venäjä-osaaminen (Tilinpäätös 2000). 

Valtiontalouden tarkastusviraston (2001) laatimasta osaamiskeskusten 

roolia aluekehitystyössä koskevasta kertomuksesta käy ilmi, että Kaakkois-

Suomen osaamiskeskuksen toiminnan myötä syntyi ohjelmakaudella 1994 - 

1998 yhteensä 770 uudistettua työpaikkaa40, ja vuonna 1999 alkaneella 

ohjelmakaudella on jo tähän mennessä syntynyt yli 500 työpaikkaa. 

                                                 
40 Kaakkois-Suomen osaamiskeskus tuotti toiseksi eniten uudistettuja työpaikkoja 
ohjelmakaudella 1994 - 1998. 
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Osaamiskeskustoiminnan tuloksena käynnistettiin vuosina 1994 - 1998 

yhteensä 350 projektia.  

 

Osaamiskeskusseuduilla tapahtunut kasvu on osaltaan seurausta yleisestä 

talouskasvusta ja panostuksesta koulutukseen, tutkimukseen ja korkeaan 

teknologiaan sekä yleisesti osaamisen tuotteistamiseen, minkä vuoksi 

saavutettujen tulosten erottaminen yleisestä taloudellisesta kehityksestä on 

ongelmallista. Lisäksi yhteishankkeissa syntyvien verkostojen hyödyt (vrt. 

4.2.1) voivat näkyä vasta myöhemmin. 

 

Haastattelujen perusteella Kaakkois-Suomen Osaamiskeskuksen toimintaa 

ei pidetty kovin onnistuneena ja pitkälle edenneenä. Onnistuneimpana 

ohjelmana nähtiin ennen kaikkea korkean teknologian metallirakenteet, joka 

tosin on enemmän valtakunnallinen ohjelma, jolloin sen vaikuttavuus Etelä-

Karjalan alueella ei ole kovin suuri. Lisäksi hankkeiden koettiin palvelevan 

lähinnä suuryritysten tarpeita. Osaamiskeskus koettiin epäkonkreettisena, ja 

sen rajapintojen hahmottamista pidettiin vaikeana, mikä johtuu siitä, että se 

käytännössä muodostuu eri toimijoiden verkostosta. Kuitenkin osaamis-

keskustoiminta sinällään nähtiin tarpeellisena toimintamuotona alueen 

osaamisen kehittämisessä, sillä sitä voidaan pitää osaavasta alueesta 

kertovana imago- ja tunnettuustekijänä. Osaamiskeskuksen toimintaa 

haittaavana tekijänä pidettiin toimijoiden erilaista näkemystä osaamis-

keskuksesta, sen toiminnasta ja tavoitteista. 

 

12.  TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

 

Tutkimuksen mittareiden kokonaisluotettavuus muodostuu validiteetista ja 

reliabiliteetista. Validiteetilla tarkoitetaan mittarin kykyä mitata 

täsmällisesti sitä, mitä sillä on tarkoituskin mitata, jolloin mittareiden ja 
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mittausten perusteella tehdyt päätelmät ovat mielekkäitä ja käyttökelpoisia. 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan mittarin kykyä mitata ilman satunnaista 

vaihtelua. Huono reliaabelius alentaa mittarin kokonaisvalidiutta, mutta 

reliaabelius on riippumaton validiudesta. (Alkula et. al. 1999, 89)  

 

Tässä tutkimuksessa on kuitenkin mittaamisen lisäksi kyse myös 

arvioinnista, jolloin ei ole tarkoituksenmukaista keskittyä pelkkien 

tilastollisten merkitsevyyksien tarkasteluun. Keskityttäessä tilastollisten 

merkitsevyyksien tarkasteluun tavoitellaan täydellistä rationaalisuutta, jonka 

mukaan yhteiskuntamme ei kuitenkaan toimi. Kun tyydytään rajoitetumpaan 

rationaalisuuteen, saadaan arvioinnin kohteesta tarkempaa tietoa. (Mälkiä & 

Vakkuri 1996, 102 – 103)  

 

Lisäksi laadullisen tiedon luotettavuudessa on keskeisenä haastattelijan 

tekemät tulkinnat, sillä kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija on osa 

tutkimusta ja vaikuttaa siten tutkimustuloksiin. Tutkijan onkin tiedostettava 

omat lähtökohtansa ja arvioitava, miten ne vaikuttavat tulkintoihin (Syrjälä 

et. al. 1995).  

 

12.1 VALIDITEETTI 

 

Validiteetin ongelmaa voidaan lähestyä monesta näkökulmasta, sillä 

voidaan puhua muun muassa sisältö-, kriteeri-, ennuste-, samanaikais- ja 

konstruktiovaliditeetista (Nummenmaa et. al. 1997, 203). Tämän 

tutkimuksen kannalta oleellisin on sisältövaliditeetti, jolla tarkoitetaan sitä, 

missä määrin mittarit (osiot, tehtävät, kysymykset) edustavat sitä 

sisältöaluetta, jota oli tarkoitus mitata (Nummenmaa et. al. 1997, 204). 

Koska tämän tutkimuksen tarkoituksena oli mitata LTKK:n vaikuttavuutta 

ja kehittää sitä kuvaavia mittareita, oli mittareiden valinnalla keskeinen 
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merkitys. Mittarit valittiin kirjallisuuden ja aiempien tutkimusten pohjalta. 

Mittareiden valintaa rajoitti se, että tutkimuksen tuloksia haluttiin verrata 

aiempiin LTKK:n alueellista vaikuttavuutta käsitteleviin tutkimuksiin, ja 

mittareiden tuli ainakin osaksi olla sellaisia, että niitä varten tarvittavat 

tiedot olisivat suhteellisen helposti saatavissa.  

 

Yliopiston alueellista vaikuttavuutta kuvaavat mittarit jaettiin kolmeen 

osaan yliopiston tehtävien ja toiminnan pohjalta. Opetuksen vaikuttavuutta 

kuvaamaan valitut mittarit perustuivat suurelta osin koulutukseen liittyvien 

instanssien (kuten opetusministeriön) käyttämiin mittareihin, mikä antaa 

hyvän pohjan sisältövaliditeetille. Olemassaoloon ja toimintaan liittyvät 

mittarit valittiin lähinnä aiempien tutkimusten perusteella ja siksi, että 

koettiin tärkeäksi mitata yliopiston aikaansaamia rahavirtoja. Tutkimus- ja 

kehitystoiminnan mittariksi valittua osaamiskeskustoiminnan 

onnistuneisuuden mittaria ei voida jatkossa pitää käyttökelpoisena, koska 

vetovastuu osaamiskeskustoiminnasta on äskettäin siirtynyt pois LTKK:lta. 

 

12.2 RELIABILITEETTI 

 

Mittauksen eri vaiheissa sattuvat satunnaisvirheet alentavat tuloksen 

reliabiliteettia. Mittaajan huolimattomuudesta johtuvat virheet, 

haastateltavan muistin puutteellisuus ja aineistoa tietokoneelle tallentavan 

henkilön lyöntivirheet ovat yleensä satunnaisia luonteeltaan. (Alkula et. al. 

1999, 94) Tässä tutkimuksessa pyrittiin vähentämään haastattelujen 

satunnaisvirheitä lähettämällä haastatelluille etukäteen teemahaastattelun 

runko ja tekemällä haastattelut yhtä lukuun ottamatta henkilökohtaisesti, 

jolloin oli mahdollista ohjata haastateltavia henkilöitä vaikeiden teemojen 

kohdalla, ja samalla pystyttiin varmistamaan se, että kysymykset 

ymmärrettiin oikein. Lisäksi haastattelujen nauhoittaminen edesauttoi sitä, 

että vastaukset tulivat oikeaan muotoon. 
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Kyselytutkimuksen reliabiliteettia alentaa se, että kysymykset on voitu 

ymmärtää väärin. Kyselylomake oli kuitenkin osiota III lukuun ottamatta 

täsmälleen samanlainen kuin Puumalaisen (1997a) tutkimuksessa, joten se 

oli ”testattu” jo valmiiksi. Kyselylomakkeen muotoa ja sisältöä pidettiin 

hyvänä, eikä sitä haluttu muuttaa. Yleensä konkreettisiin, selkeisiin 

mittauksiin liittyvät satunnaisvirheet ovat harvinaisia, kun taas 

asennemittauksissa satunnaisvirheitä tulee helposti, koska niiden 

mittaaminen on monimutkaisempaa (Alkula et. al. 1999, 94 – 95).  

 

Tässä tutkimuksessa sekä kyselytutkimuksen että haastattelujen 

tarkoituksena oli nimenomaan mitata asenteita41, jolloin reliabiliteettia 

alentaa myös se, että vastaajan mieliala vastaushetkellä saattoi poiketa 

hänen normaalista asenteestaan. Kyselylomakkeen reliabiliteettia paransi 

kuitenkin se, että suurimmassa osassa kysymyksistä vastausvaihtoehdot oli 

luokiteltu valmiiksi. Lisäksi kyselytutkimuksen käsittelyssä χ2-

riippumattomuustestiä käytettäessä luokiteltiin muuttujat niin, että odotetut 

frekvenssit alle 20 %:ssa tapauksista olivat pienempiä kuin viisi, jolloin 

tuloksia voidaan pitää luotettavina. 

 

LTKK:n ja siihen liittyvien opiskelijaorganisaatioiden rahavirtojen 

analysoinnissa käytettiin jossain määrin arviointia, mikä vähentää tulosten 

reliabiliteettia. Esimerkiksi Etelä-Karjalan osuus yliopiston rahavirroista 

jouduttiin arvioimaan, koska tarkkaa tietoa ei ollut saatavissa tai sen 

hankkiminen olisi ollut liian työlästä siitä saatavaan hyötyyn nähden. 

                                                 
41 Jos asenteita pidetään jossakin määrin pysyvänä suureena, aiheuttavat jopa vastaajan 
mielialan vaihtelutkin mittaustulokseen satunnaisvirheitä. 
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13.   YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

13.1 YHTEENVETO 

 

Tämän tutkimuksen keskeisenä teemana oli LTKK:n koulutuksellinen ja 

taloudellinen vaikuttavuus ennen kaikkea Etelä-Karjalan alueella. 

Vaikuttavuutta pyrittiin tarkastelemaan myös eri sidosryhmien 

näkökulmasta. Näitä sidosryhmiä olivat alueen kaupungit, elinkeinoelämä, 

opiskelijat, opiskelijaorganisaatiot, ulkopuoliset rahoittajat ja yliopiston 

johto ja hallinto. LTKK:n vaikuttavuutta pyrittiin selvittämään erilaisten 

suorituskykymittareiden avulla. Tutkimuksen alatavoitteena oli kehittää 

mittareita, jotka kuvaisivat LTKK:n koulutuksellista ja taloudellista 

vaikuttavuutta sekä selvittää sidosryhmien näkökulmasta LTKK:n imagoa, 

jolla nähtiin olevan merkitystä alueen imagon kannalta. 

 

Koska ei ole olemassa mitään koulutuksen vaikuttavuuden teoriaa, käytiin 

teoriaosassa ensin läpi koulutuksen vaikuttavuuden tutkimusta Suomessa ja 

muualla, jotta saatiin käsitys siitä, mistä näkökulmista koulutuksen ja 

yliopiston vaikuttavuutta voidaan tarkastella. Koulutuksen vaikuttavuuden 

tutkimukseen liittyen nostettiin esille inhimillisen pääoman teoria, jonka 

mukaan yksilöt pyrkivät henkisiin resursseihinsa investoimalla sekä 

varojaan ja ponnistuksiaan uhraamalla kehittämään itseään saadakseen siitä 

tulevaisuudessa erilaisia tuottoja työ- ja yksityiselämässään.  

 

Koska tarkoitus oli tutkia nimenomaan LTKK:n alueellista vaikuttavuutta, 

käsiteltiin lisäksi aluekehitykseen liittyviä näkökohtia. Siinä yhteydessä 

korostettiin osaamisperusteista näkökulmaa aluekehityksestä, jonka mukaan 

alueen kilpailukyky perustuu osaamisen luomiseen ja kollektiiviseen 

oppimiseen, ja joka korostaa verkottumista osaamisvarannon 

kerryttämisessä. Koska LTKK:n toiminta liittyy läheisesti 
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Teknologiakeskus Kareltek Oy:n toimintaan, ja ne tekevät yhteistyötä 

alueen inhimillisen pääoman kasvattamiseksi ja kilpailukyvyn 

parantamiseksi, käsiteltiin teoriaosassa lyhyesti myös teknologiakeskusten 

merkitystä.  

 

Teoriaosassa otettiin myös esille yliopiston vaikuttavuuden tarkastelutapoja 

sekä koulutuksen vaikuttavuuden käsite ja sisältö. Koska tässä 

tutkimuksessa imagoa pidettiin yliopiston vaikuttavuuden osatekijänä, 

käsiteltiin teoriaosassa myös imagoa, sen sisältöä ja imagon merkitystä 

yliopistolle. Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida ja mitata LTKK:n 

alueellista vaikuttavuutta. Koska ei ole olemassa yliopiston alueellisen 

vaikuttavuuden mittaristoa, selvitettiin teoriaosassa lopuksi arvioinnin 

tarkoitusta ja kriteerejä sekä suorituskyvyn mittaamista, missä otettiin esille 

tutkimuksen empiriaosassa käytetyt vaikuttavuuden mittarit. 

 

Tutkimuksen teoriaosassa luotiin myös yliopiston alueellista vaikuttavuutta 

kuvaava viitekehys, jossa yliopiston vaikuttavuus jaettiin kolmeen osaan: 

opetuksen, olemassaolon ja toiminnan sekä tutkimus- ja 

kehittämistoiminnan vaikuttavuuteen. Tässä tutkimuksessa yliopisto nähtiin 

ennen kaikkea työvoiman tuottajana elinkeinoelämälle, inhimillisen 

pääoman kartuttajana, työllistäjänä, rahavirtojen lähteenä, yhteistyö-

kumppanina eri sidosryhmille sekä innovaatiokeskuksena. Myös 

yliopiston imago nähtiin yhtenä alueellisen vaikuttavuuden osatekijänä.  

 

Tutkimuksen empiriaosassa pyrittiin arvioimaan ja mittaamaan LTKK:n 

alueellista vaikuttavuutta valittujen mittareiden avulla. Tutkimukseen liittyi 

vuonna 1997 – 2000 valmistuneille diplomi-insinööreille ja kauppatieteiden 

maistereille osoitettu kyselytutkimus, jonka vastausprosentiksi muodostui 

42,7 %. Lisäksi haastateltiin yhteensä 20 LTKK:n eri sidosryhmien 
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edustajaa. Tutkimuksessa käytettiin hyväksi myös aiempia LTKK:n 

vaikuttavuutta käsitteleviä tutkimuksia ja tilastoaineistoa. LTKK:n 

rahavirtojen välilliset vaikutukset saatiin selville Tilastokeskuksen laatimia 

alueellisia panos-tuotostauluja apuna käyttäen. 

 

13.2 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksessa kerätyn aineiston pohjalta tehtiin seuraavanlaisia havaintoja 

ja johtopäätöksiä koskien LTKK:n taloudellista ja koulutuksen 

vaikuttavuutta Etelä-Karjalassa. 

 

LTKK:n merkitys työvoiman tuottajana on kasvanut voimakkaasti, sillä 

opiskelijamäärä viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana on 

nelinkertaistunut. Suurin osa (60,7 %) LTKK:n opiskelijoista oli opiskelun 

aloittaessaan kotoisin Etelä-Suomen läänistä. Kymen alueen osuus 

opiskelijarekrytoinnista on hieman laskenut samalla, kun Uudeltamaalta 

saapuu LTKK:uun entistä enemmän opiskelijoita. Vaikka lähes puolet 

valmistuneista sijoittuukin opiskelun päätyttyä pääkaupunkiseudulle, on 

Etelä-Karjalaan jäävien osuus (lähes 25 %) viimeisen kymmenen vuoden 

aikana kasvanut. LTKK hillitsee siis Etelä-Karjalan alueelta suurempiin 

kasvukeskuksiin ja pääkaupunkiseudulle kohdistuvaa muuttoliikettä, vaikkei 

alueen yritysrakenne ja elinkeinoelämä kykenekään täysipainoisesti 

vastaanottamaan LTKK:n tuottamaa korkeasti koulutettua työvoimaa. 

Toisaalta ei ole tarpeenkaan, että kaikki LTKK:sta valmistuneet jäisivät 

alueelle, koska yliopiston toimialueen tuleekin ulottua maakunnan 

ulkopuolelle. LTKK:sta valmistuneet ovat valmistumisen jälkeen 

työllistyneet yli yhdeksänkymmentäprosenttisesti, mikä osaltaan kertoo 

LTKK:n antaman koulutuksen arvostuksesta.  
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Valmistuneiden työllistyminen koulutusalueelleen ei kuitenkaan yksin tee 

koulutuksesta vaikuttavaa, vaan merkitystä on myös hänen 

aikaansaamallaan tuotantopanoksella, jota voidaan mitata esimerkiksi 

palkan avulla. LTKK:n merkitystä inhimillisen pääoman kartuttajana 

tarkasteltiinkin muun muassa valmistuneiden palkan perusteella, koska 

palkan voidaan nähdä heijastavan koulutuksen aikana karttunutta 

inhimillistä pääomaa. Lähes puolet valmistuneista ansaitsee kuukaudessa 

15000 - 20000 markkaa, noin kolmannes ansaitsee 10000 - 15000 markkaa 

ja reilu 10 % hankkii 20000 - 25000 markkaa (vrt. Tilastokeskuksen 

mukaan esimerkiksi yksityisellä sektorilla työskentelevä keskiasteen 

tutkinnon suorittanut ansaitsee keskimäärin 11622 markkaa kuukaudessa ja 

alemman perusasteen tutkinnon suorittanut vain 9971 markkaa 

kuukaudessa). 

 

Inhimillistä pääomaa voidaan myös mitata koulutuksen antamien 

valmiuksien perusteella. Suurin osa valmistuneista piti koulutuksen antamia 

valmiuksia joko erinomaisina tai hyvinä eli heille oli koulutuksen aikana 

kertynyt riittävästi inhimillistä pääomaa työelämän tarpeisiin nähden. 

Työelämän edustajat suhtautuivat valmistuneiden osaamiseen kriittisemmin, 

ja he näkivät puutteita olevan ennen kaikkea johtamistaidoissa ja 

sosiaalisissa taidoissa. Lisäksi merkille pantavaa oli se, että valmistuneiden 

mielestä moneen työssä tärkeään ominaisuuteen, kuten sosiaalisiin taitoihin, 

projektityöskentelyvalmiuksiin ja viestintätaitoihin, koulutus antoi 

ainoastaan huonot valmiudet. Kuitenkin haastattelujen perusteella LTKK:n 

antamaa koulutusta voidaan pitää vertailukelpoisena maan muiden 

yliopistojen antamaan koulutukseen. 

 

LTKK kartuttaa alueen osaamisvarantoa myös avoimen yliopisto-

koulutuksen ja täydennyskoulutuksen kautta, ja yliopiston merkitystä 

elinikäisen oppimisen lähteenä voidaankin pitää merkittävänä. Vuonna 2000 
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LTKK:n järjestämään täydennyskoulutukseen osallistui yli 5000 henkilöä, 

ja täydennyskoulutuksen määrä kasvoi neljänneksellä edellisvuoteen 

verrattuna. Täydennyskoulutuksen merkitys korostuukin nykyisessä 

tietoyhteiskunnassa, ja se antaa yliopistolle mahdollisuuden entisestään 

lisätä vaikuttavuuttaan. LTKK:n järjestämän avoimen yliopisto-opetukseen 

osallistui vuonna 2000 vain 626 henkilöä, kun vuonna 1998 heitä oli 917. 

Avoimen yliopisto-opiskelun lasku johtuu todennäköisesti siitä, että viime 

vuosina LTKK:n tarjoaman muuntokoulutuksen määrä on kasvanut, eivätkä 

LTKK:n tarjoamat koulutusohjelmat toisaalta ole tyypillisiä avoimen 

yliopisto-opetuksen koulutusaloja, kuten esimerkiksi kasvatustieteet. 

 

Työnantajana LTKK oli vuonna 2000 seitsemänneksi suurin Etelä-

Karjalassa, ja sen edelle sijoittuivat vain alueen suurimmat 

teollisuustyöantajat ja kaupungit sekä sairaanhoitopiiri. LTKK:ssa tehtiin 

viime vuonna yli 640 henkilötyövuotta, ja LTKK:a voidaankin pitää alueella 

merkittävänä työnantajana. Huolestuttavaa on kuitenkin se, ettei 

opetushenkilökunnan määrä ole kasvanut opiskelijoiden ja muun 

henkilökunnan määrän kasvamisen myötä. Vaikka LTKK sinällään omaakin 

jo riittävästi tietynlaista ”kriittistä massaa”, voi opetushenkilökunnan 

määrän ”ohuus” vaikuttaa negatiivisesti opetuksen laatuun ja sitä kautta 

LTKK:n alueelliseen vaikuttavuuteen ja rooliin inhimillisen pääoman 

kartuttajana.  

 

LTKK, siihen läheisesti liittyvät opiskelijaorganisaatiot ja yliopiston 

opiskelijat saavat aikaan toiminnallaan laajoja taloudellisia vaikutuksia, ja 

LTKK:n merkitystä rahavirtojen lähteenä on pidettävä huomattavana. 

(ks. Taulukko 12) 

 

 



 141

Taulukko 12. LTKK:n aikaansaamat rahavirrat Etelä-Karjalassa. 

 
Vaikutukset yhteensä (Mmk) Etelä-Karjala 

  Välittömät Välilliset 

Palkat 51,6 65,2 

Käyttömenot 49,8 62,8 

Rakennusinvestoinnit 30,4 39,1 

Opiskelijat 36,2 64,8 

Opiskelijaorganisaatiot 7,7 10,3 

Yhteensä 175,7 242,2 

Kaikki yhteensä 418

 

LTKK, opiskelijaorganisaatiot ja opiskelijat saivat vuonna 2000 yhdessä 

aikaan noin 418 Mmk:n rahavirran, josta suurin osa (242,2 Mmk) 

muodostui välillisistä vaikutuksista. Yksistään jo LTKK:n maksamista 

palkoista aiheutui vuonna 2000 Etelä-Karjalan alueelle yli 51 Mmk:n 

välitön kysynnänlisäys. Lisäksi opiskelijoiden välittömät kulutusmenot 

olivat vuonna 2000 yhteensä lähes 117 Mmk, josta Lappeenrannan 

talousalueelle suuntautui reilu kolmannes (36,2 Mmk).  

 

Yliopiston välittömistä käyttömenoista Lappeenrannan talousalueelle 

kohdistui noin puolet, mikä vuositasolla tarkoittaa lähes 50 Mmk:aa. 

Vuodelle 2000 kohdistui lisäksi välittömiä rakennusinvestointeja yli 30 

Mmk. Opiskelijoiden osuus Aalef-konsernin rahavirroista oli aiempaan 

tutkimukseen verrattuna pienentynyt, mutta nousi kuitenkin vuositasolla 

noin 5 Mmk:aan. LTKY:n rahavirrat olivat vuonna 2000 yhteensä noin 2,7 

Mmk. Edellä mainittujen välittömien rahavirtojen lisäksi LTKK, yliopiston 

opiskelijat ja siihen läheisesti liittyvät opiskelijaorganisaatiot saivat aikaan 

myös välillisiä taloudellisia vaikutuksia Lappeenrannan alueella noin 242 

Mmk. Varsinkin rakennusinvestointien taloudellista merkitystä katsottaessa 
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on kuitenkin otettava huomioon, ettei yliopistolla suinkaan jatkuvasti ole 

laajoja rakennusprojekteja menossa. 

 

LTKK toimii yhteistyössä Teknologiakeskus Kareltek Oy:n ja muiden 

alueellisten toimijoiden kanssa Etelä-Karjalan kehittämiseksi sekä 

koulutuksessa, erilaisissa kehittämisprojekteissa että teknologian siirrossa. 

Yleisimpiä käytettyjä yhteistyömuotoja ovat opiskelijoiden työharjoittelu ja 

harjoitus- ja lopputyöt sekä tutkimusyhteistyö. Tarkasteltaessa LTKK:n 

merkitystä yhteistyökumppanina havaitaan, että vaikka yhteistyötä 

LTKK:n kanssa pidetäänkin yleensä luontevana, koskee se lähinnä 

suuryrityksiä ja tiettyjä elinkeinoelämän tukiorganisaatioita. Pienyritykset 

eivät pysty hyödyntämään kovin laajasti LTKK:n tarjoamaa inhimillistä 

pääomaa ja osaamista, koska niillä ei ole riittävää absorptiokykyä. 

Kuitenkin haastatellut sidosryhmien edustajat olivat olleet yhteistyöhön 

pääasiassa tyytyväisiä, ainoastaan opiskelijaorganisaatiot näkivät tilanteen 

hieman kriittisemmin. Nykyisiin yhteistyömuotoihin oltiin yleensä 

tyytyväisiä, eikä yhteistyötä nähty tarpeelliseksi lisätä vain yhteistyön 

tekemisen vuoksi. Lisäksi LTKK nähtiin tärkeänä toimijana alueen 

kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen verkostossa. 

 

Korkeakoulusektorin osuus alueen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta Etelä-

Karjalassa oli vuonna 1999 noin 32 prosenttia, mitä voidaan pitää 

merkittävänä. LTKK:n merkitys innovaatiokeskuksena perustuu siihen, 

että se tuottaa osaajia alueen yritysten tarpeisiin ja harjoittaa tutkimus- ja 

kehittämistoimintaa yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. Ulkoisen 

tutkimusrahoituksen lisääntymisestä voidaan päätellä, että tutkimusyhteistyö 

yritysmaailman kanssa on lisääntynyt, ja sitä kautta inhimillisen pääoman 

virta ulospäin on kasvanut. Lisäksi LTKK:ssa tehtyjen tieteellisten 

julkaisujen määrä on noussut huomattavasti viimeisten viiden vuoden 

aikana, ja esimerkiksi vuonna 2000 tehtiin peräti 360 tieteellistä julkaisua.  
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LTKK on myös keskeinen toimija Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksessa, 

jonka aloina ovat korkean teknologian metallirakenteet, metsäteollisuuden 

avainjärjestelmät, logistiikka ja Venäjä-osaaminen. Osaamiskeskus-

toiminnan lähtökohtanahan on ollut lisätä tutkimuksen ja elinkeinoelämän 

välistä yhteistyötä kaupunkien ja alueiden huippuosaamisen 

hyödyntämiseksi. Vaikka vuodesta 1994 lähtien osaamiskeskustoiminnan 

tuloksena onkin syntynyt lähes 1300 työpaikkaa, ei osaamiskeskuksen 

toimintaa voida kaikilta osin pitää kovin onnistuneena. Osaamiskeskus 

koettiin epäkonkreettisena, ja sen rajapintojen hahmottamista pidettiin 

vaikeana, mikä johtuu siitä, että se käytännössä muodostuu eri toimijoiden 

verkostosta. Ainoastaan korkean teknologian metallirakenteet –osaohjelman 

koettiin päässeen ”käynnistysvaihetta” pidemmälle. Tosin sen toiminta on 

enemmän valtakunnallista kuin alueellista, jolloin alueen elinkeinoelämä voi 

nähdä sen alueella hyödyttömänä, vaikka se lisääkin LTKK:n ja muiden 

toimijoiden tunnettuutta valtakunnallisesti. 

 

Ehkä heikoimpana ”lenkkinä” LTKK:n alueellisessa vaikuttavuudessa 

voidaan pitää LTKK:n imagoa, joka maakunnassa on kyllä positiivinen, 

mutta kuitenkin LTKK:a pidetään valtakunnallisesti tuntemattomana. 

Opiskelijat pitivät LTKK:a kuitenkin kehittyvänä yliopistona, joka tekee 

yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, kehittää suhteita elinkeinoelämään ja 

ottaa huomioon työelämän tarpeet huomioon koulutuksessaan. LTKK:n 

imagon nähtiin olevan liian paljon tiettyjen yliopiston henkilökunnan 

edustajien varassa ja haastatteluissa korostettiinkin sitä, että yliopiston 

henkilökunnan tulisi toimia laajemmin vuorovaikutuksessa alueen eri 

toimijoiden kanssa. Tätä vaikeuttaa kuitenkin henkilökunnan määrän 

”ohuus”. LTKK:a pidettiin kuitenkin kaikkien sidosryhmien näkökulmasta 

alueellisesti merkittävänä, ja sen imagon nähtiin vaikuttavan positiivisesti 

maakunnan imagoon. 
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13.3 LOPUKSI 

 

Yliopiston vaikuttavuutta tarkasteltaessa on otettava huomioon myös se, että 

vaikka monet yliopiston toiminnot vaikuttavatkin alueella nopeasti, osa 

vaikutuksista todentuu vasta vuosien saatossa, jolloin voi olla vaikea 

arvioida niiden kokonaismäärää. Erityisesti koulutuksen taloudellista 

merkitystä arvioitaessa on otettava huomioon, että sen vaikutukset syntyvät 

hitaasti ja välilliset vaikutukset ovat erittäin tärkeitä, vaikka niitä onkin 

hankala mitata. 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että LTKK ei hyödytä 

sijaintialuettaan pelkästään akateemisten työpaikkojen muodossa (vrt. 

Michelsen 2001), vaan LTKK:a voidaan nykyään pitää merkittävänä 

alueellisena toimijana, joka tuottaa osaajia alueen yritysten tarpeisiin, 

järjestää ammatillista täydennyskoulutusta alueen työvoimalle, aikaansaa 

kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä tutkimuslinkkien ja 

harjoitteluohjelmien kautta, on porttina kansalliseen ja kansainväliseen 

osaamiseen sekä tuottaa tutkimustietoa ja analyyseja paikalliseen 

yhteiskuntaan. Lisäksi LTKK saa toiminnallaan aikaan merkittäviä 

rahavirtoja, ja LTKK:a voidaan pitää tärkeänä alueen imagon kannalta, sillä 

se parantaa tulevaisuuden uskoa ja lisää alueen vetovoimaisuutta. 

 

Tätä tutkimusta voidaan pitää onnistuneena, koska tutkimukselle asetetut 

tavoitteet pystyttiin saavuttamaan. Koska yliopiston vaikuttavuus 

aihealueena on erittäin mielenkiintoinen ja laaja, antaisi se aiheen myös 

jatkotutkimukseen. Tätä tutkimusta lähtökohtana käyttäen olisi mahdollista 

rakentaa yliopiston alueellista vaikuttavuutta kuvaava malli, joka tukisi 

yliopistoa sen kehittäessä yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan ja 

sidosryhmien kanssa. 
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