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Sisältö

1. Miten taloustieteissä mitataan tuottavuutta ja
tehokkuutta?

2. Sopiiko perinteiset menetelmät alustatalouden
mittaamiseen?

3. Mitä erityispiirteitä pitäisi ottaa huomioon?



Metafyysinen ”Alusta”

• Onko alusta mentaalinen vai fyysinen konstruktio?
• Fyysinen alusta

• Tila
• Toimintatapa

• Digitaalinen alusta
• Ohjelmisto
• Toimintaympäristö

• ”Fyysiset keskukset maadoittavat digitaalisen
talouden maantieteelliselle alueelle” Raunio et al.



Alustatalous ei ole uusi ilmiö

• Markkinat
• Sanomalehdet
• Kauppakeskukset

Myös digitaaliset alustat ovat jo vanhoja:
• Amazon, 1994
• eBay, 1995
• Craigslist, 1995



Alustojen laaja määrittely

Ailisto et al 2016



Eri näkökulmia alustoihin
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Jako tuotoksen synnyn mukaan

Välittäjäalustat
Netflix, Airbnb,

Uber

Kehittämisalustat
Microsoft,
Salesforce

Investointialusta
Fixura

Invesdor

Yhdistetyt alustat
Alibaba, Amazon,

Facebook



Oletuksia

• Tuotantoteknologia
• Panokset
• Tuotokset
• Molemmat määritelty ”Härpäke”
• Molemmilla hinnat



Peruskäsitteitä

• Tuottavuus = Tuotokset/Panokset
• Miten laskea eri panoksia/tuotoksia yhteen?
• Kokonaistuottavuus versus osittaistuottavuus

• Esim. Työn tuottavuus = Tuotos/Työpanos
• Tehokkuus = Tapahtuuko tuotanto tehokkaalla

rintamalla eli tuhlataanko resursseja.
• Voi olla tehokas, mutta tuottavuutta voidaan silti

parantaa
• Tehokkaampi kuin… Toinen tuottaa enemmän

samoilla panoksilla.



Tekninen tehokkuus
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Tehokkuuden eri määritelmiä

Kustannustehokkuus

Allokatiivinen tehokkuus Tekninen tehokkuus

Puhdas tekninen
tehokkuus Skaalatehokkuus Congestion of inputs



Tuottavuus ja tehokkuus
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Tekninen, allokatiivinen ja
kustannustehokkuus

Min. kust  w1X1 + w2X2 = C1

Kustannussuora  w1X1 + w2X2 = C0
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y = f(X1, X2) Panokset   X1 ja X2

Panosten hinnat   w1 ja w2



Tuottavuuden lähteenä usein skaalaedut

• Skaalaedut
• Nousevat: tuotanto kasvaa enemmän kuin

käytetyt panokset
• Vakio: tuotanto kasvaa samassa suhteessa kuin

käytetyt panokset
• Alenevat: tuotanto kasvaa vähemmän kuin

käytetyt panokset
• Toinen tuottavuuden lähde on teknologinen

kehitys, joka on usein residuaali



Skaalatehokkuus
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Muuttuvat skaalatuotot



Eri datalla eri funktioita

• Tuotantofunktio (production function)
• Panokset ja tuotokset

• Kustannusfunktio (cost function)
• Panokset ja hinnat

• Tuottofunktio (revenue function)
• Tuotokset ja hinnat

• Voittofunktio (profit function)
• Kustannukset ja tuotot



Keskeinen teoreettinen apuväline on
duaalisuus
• Jos oletukset pätevät niin

• Havaituista hinnoista ja tuotantomääristä voidaan
johtaa näkymätön tuotantoteknologia.



Etäisyysfunktiot (distance functions)

• Mahdollistavat erilaisten ilmiöiden suhteellisen
aseman tarkastelun etäisyyden käsitteen kautta.

• Toimivat varsin yleisten oletusten vallitessa.
• Käytetään indeksilukujen laadinnassa.
• Sovellus Data Envelopment Analysis



Kaksi metodia

• Stokastiset rintamat
• Tarvitaan kvantitatiivista tietoa

• Data Envelopment Analysis
• Ei-parametrinen
• Referenssiyksikkö, johon muut vertautuvat
• Käytetty menestyksekkäästi monissa vaikeasti

määriteltävissä tutkimuskohteissa
• Molemmat menetelmät lähestyneet toisiaan.



Alustatalouden mittaamisen ongelmia

• Tarvitaan enemmän kuin yksi alusta, jotta
voidaan verrata
• DEA:ssa riittää kaksi
• Stokastisissa rintamissa useita

• Miten aggregoidaan panokset ja tuotokset?
• Additiivisuus ja muita ehtoja



Missä skaalaedut syntyvät?

• Prosessiin pohjautuvassa tuotannossa
skaalaedut syntyvät tarjonnassa
= Tuotannon skaalaedut

• Alustoihin pohjautuvassa tuotannossa
skaalaedut syntyvät kysynnässä
= Verkostovaikutus



Alustojen ominaispiirteet

• Verkostovaikutus
• Monisuuntaiset markkinat
• Täydentävät komplementit
• Yhteistoiminnalliset rajaresurssit



Onko alusta tuotantoteknologia?

• Mikä suhde on alustan kehittäjillä, asiakkailla ja
tehdyllä tuotoksella?

• Mitkä ovat alustan tuotokset ja panokset?
• Miten tuotanto määritellään?
• Ekosysteemin rooli?
• Hintamekanismi?



Alustakehityksen ajureita

Ailisto et al 2016



Alustatalouden työskentelymalleja
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Ehdotettuja mittareita (1)

• Toimeksiannot
• Projektit, kokeilut, tiimit, palvelut, tapahtumat.

• Tuotokset
• Demot, konseptit, lisenssit, uudet yritykset,

POCit, patentit, tuotemerkit.
• Kustannukset
• Palveluista saadut tuotot
• Projektien kesto

Raunio et al 2016



Ehdotettuja mittareita (2)

• Startup-yritysten syntyminen
• Innovaatioiden laatu
• Osallistujien työllistyminen
• Osallistujien määrä ja laatu
• Uusien yhteistyöryhmien muodostuminen
• Innovaatiovaikutusten lisääntyminen

Raunio et al 2016



Lopuksi

• Alustat kiinnostava taloudellinen ilmiö, vaikka
paljon ratkaisemattomia ongelmia.

• Mittaamismenetelmät vaativat tuotantoprosessin
käsitteellistämisen ja panosten sekä tuotoksen
määrittämisen.

• DEA-menetelmät sopivat mallintamiseen.
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