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1 JOHDANTO 

 

Pro gradu tutkielmani käsittelee joka paikan tietotekniikkaa. Joka paikan 

tietotekniikkaa voidaan kutsua myös kaikkialla läsnä olevaksi tietotekniikaksi. Usein 

puhekielessä joka paikan tietotekniikka kutsutaan ubiksi, joka on vapaa suomennos 

englanninkielisestä termistä ubiquitous computing. Tutkielmani on osa UBi-Oulu 

projektia, missä kaikkialla läsnä olevaa tietotekniikkaa on tutkittu eri tieteenalojen 

näkökulmista. Tutkielma on jatkoa seminaarityölleni, jossa tutustuin 

verkostotaloustieteeseen kirjallisuuskatsauksen muodossa. Tutkielman tarkoitus ei 

ole kuvata joka paikan tietotekniikkaa teknillisestä näkökulmasta, vaan tarkastelu 

toteutuu julkis- ja verkostotaloustieteen näkökulmasta. Aihe on ajankohtainen, sillä 

Oulu on valittu Euroopan älykkäimmäksi kaupungiksi (Oulu edustaa Eurooppaa 

älykkäänä yhteisönä, 2012) joka paikan tietotekniikan osaamisensa myötä. Samalla 

aihe on tärkeä tulevaisuuden kannalta, sillä joka paikan tietotekniikka tulee 

muuttamaan tapoja ja rakenteita, joilla niin kunnat kuin yksityisetkin yritykset 

tuottavat palveluita ja hyödykkeitä. 

 

Oulussa joka paikan tietotekniikka ilmenee UBi-Oulu projektin kautta. Tätä 

poikkitieteellistä projektia ovat toteuttamassa niin Oulun kaupunki kuin Oulun 

yliopisto. Projektin tavoite on kiteytetty seuraavasti (Mikä UBI? 2012): 

 

”Joka paikan tietotekniikalla tarkoitetaan yleisesti huomaamattomasti 

toimivaa ja ympäristöönsä sulautuvaa kaikkialla olevaa tietotekniikkaa, 

vaikka määritelmä ei vielä olekaan vakiintunut. Monessa yhteydessä 

käytetty ubiikki-sana tulee englanninkielen sanasta ubiquitous, joka 

tarkoittaa kaikkialla läsnä olevaa. Vaikka jokapaikan tietotekniikka 

toimii käyttäjiensä ympärillä jatkuvasti, se ei häiritse eikä keskeytä 

käyttäjien toimintaa. 

 

Oulun ubiikin tietotekniikan kehityksen perusajatuksena on 

tietotekniikan sijoittaminen kaupunkiympäristöön siten, että sen avulla 

olisi mahdollista tuottaa kaupunkilaisille entistäkin laadukkaampia 

palveluja. Meidän visiomme ubiikista kaupungista on 
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kaupunkiympäristö, jossa sulautettu tietotekniikka ja käyttäjien omat 

päätelaitteet yhdessä muodostavat fyysisesti, digitaalisesti ja 

sosiaalisesti saumattoman kokonaisuuden. Ubiikin tietotekniikan 

tehtävä on ensisijaisesti helpottaa kaupunkilaisten elämää. Oulussa 

kaupungin keskustaan on asennettu monipuolista sensoriverkkoa, ja 

asennustöitä jatketaan edelleen. Näkyvin osa Oulun ubiikista 

infrastruktuurista on suuret vuorovaikutteiset, kosketuksella toimivat 

UBI-näytöt. Näyttöjä on tällä hetkellä asennettu yhteensä 13, joista 

kuusi ulkotiloihin ja seitsemän kaupungin julkisiin sisätiloihin.” 

 

Ensimmäisenä tutkimusongelmana on arvioida, voidaanko joka paikan tietotekniikka 

kategorisoida julkishyödykkeeksi. Ongelman selvittämiseksi on perehdyttävä 

taloustieteelliseen näkökulmaan hyödykejaottelussa. Tutkimusongelman 

tarkastelussa käytetään apuna mikrotalousteoriaa kuluttajan ja yhteiskunnan 

hyvinvoinnin osalta, ja perehdytään Lindahlin teoriaan julkisista menoista. Tämän 

lisäksi tarkastellaan Oulun kaupungin julkispalveluiden menoeriä ja pohditaan onko 

tämänhetkinen julkispalvelutuotanto perusteltavissa taloustieteen avulla. 

 

Toinen tutkimusongelma on selvittää mitkä tekijät puoltavat yhtä joka paikan 

tietotekniikan sovellutuksen, eli avointen verkkojen, tarjoamista kaupunkilaisille. 

Avointen verkkojen esiinmarssia 2000-luvulla on vauhdittanut erityisesti IEEE 

802.11 WLAN – teknologian yleistyminen.  Tarkemman pohdinnan alla on Oulun 

kaupungin avoin verkko, panOULU, jonka tuotantotapaa peilataan kansainvälisiin 

esimerkkeihin, sekä Lindahlin teoriaan julkisista menoista. Avoimet verkot saavat 

silloin tällöin huomiota mediassa niiden onnistumisen tai epäonnistumisen suhteen: 

Helsingin Sanomat uutisoi parhaimman Wlan-trendin menneen jo ohi (Wlan-trendi 

loppui lyhyeen keskustoissa, 8.8.2012). Toisaalta avoimet verkot ovat yleisempiä 

kuin tavallisesti ajatellaan. Esimerkiksi Tapian ja Oritzin mukaan Pohjois-

Amerikassa käynnistettiin vuoden 2006 puoliväliin mennessä 357 langattoman 

verkon rakennustyötä (ks. Ojala, Orajärvi, Puhakka, Heikkinen & Heikka 2011, 119, 

jossa viitattu julkaisuun Tapia & Oritz 2006). On huomattava, että avoin verkko voi 

olla toteutukseltaan langaton tai langallinen. Kaupunkien kohdalla langaton verkko 
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on kuitenkin suositumpi ja kustannustehokkaampi toteutustapa Internetin 

käyttämiseen kuin langallinen verkko.  

 

Johtopäätöksissä pohditaan kaikkialla läsnä olevan tietotekniikan tulevaisuutta 

kaupunkien tuottamana hyödykkeenä. Puoltavia ja vastustavia näkökulmia joka 

paikan tietotekniikan sisällyttämisestä kaupungin hyödyketuotantoon on molemmin 

puolin. Oulu on profiloitunut vahvasti älykkääksi kaupungiksi, jonka vuoksi on 

houkuttelevan helppoa sanoa, että muiden kaupunkien tulisi seurata Oulua 

jokapaikkaisuuden hyödyntämisessä. Onneksi joka paikan tietotekniikan 

tulevaisuudesta puhuminen ei ole triviaalia, sillä sen hyödyntämiseen vaikuttavia 

voimia ovat esimerkiksi demografiset tekijät, kuten väestö ja asutus. Lisäksi 

tekniikka kehittyy alati niin kaikkialla läsnä olevan tietotekniikan, kuin kilpailevien 

teknologioiden suhteen. Ehkäpä joka paikan tietotekniikan viehätys onkin siinä, että 

sen olemassaoloa on helppo kritisoida, mutta siitä luopuminen ei ole mustavalkoista. 

  



8 

 

 

2 VERKOSTOTALOUSTIETEEN OMINAISPIIRTEITÄ 

 

 

2.1 Verkostohyödykkeen ja verkoston määritelmiä 

 

Verkostotaloustieteen kirjallisuudessa käytetään taloustieteessä vakiintuneiden 

käsitteiden muunnelmia. Tällaisia käsitteitä ovat muun muassa verkostohyödyke ja 

verkostovaikutus. Verkostotaloustieteessä yksittäisen kuluttajan hyötyfunktio on 

keskeisessä roolissa. Mikrotaloustieteen perusmuotoiset hyötyfunktiot eivät yleensä 

huomioi muiden kuluttajien tuomaa vaikutusta hyötyyn. Verkostotaloudessa 

kuluttajan hyötyfunktio koostuu kuluttajan omista preferensseistä sekä muiden 

kuluttajien vaikutuksesta.  

 

Käsitteellä hyödyke viitataan yleensä kertakäyttö- tai kestokulutushyödykkeeseen. 

Hyödykkeen kulutuksesta saatu hyöty ei ole tällöin riippuvainen muista kuluttajista. 

Sen sijaan verkostohyödykkeiksi kutsutaan hyödykkeitä, joiden kuluttamisesta saatu 

hyöty on kytköksissä muihin verkoston jäseniin (Katz & Shapiro 1985, 424). 

Todellisuudessa hyödykkeet joiden kulutus ei hyödytä suorasti tai epäsuorasti muita 

kuluttajia ovat harvassa. Tieteellisessä tekstissä kuitenkin varataan mahdollisuus 

hienojakoiseen erotteluun.  

 

Taloustieteessä verkosto voidaan määrittää toisiinsa sidoksissa olevaksi kuluttajien 

tai yritysten ryhmäksi. Verkosto koostuu solmuista ja niitä yhdistävistä linkeistä. 

Sosiaalisen median valtavan kasvun myötä verkostot liitetään helposti puhekielessä 

Internetiin. On huomattava, että kaikki verkostot eivät kuitenkaan liity Internetiin tai 

informaatioteknologiaan, eikä informaatioteknologia ole edellytys verkostoille.  

 

Kuvion 1 verkostossa solmut ai linkittyvät solmuun  a, joka taas linkittyy solmun  b 

kautta solmuihin bi. Verkoston muodostamiseksi solmulla on oltava vähintään yksi 

linkki toiseen solmuun. Solmujen välille muodostuu yhteys. Verkoston suuntien 

lukumäärä on tulkinnanvaraista. Kuviossa 1 yhteys a  a bb1 voidaan tulkita pankin 

A kolmannen asiakkaan suorittamaksi käteisnostoksi pankin B kolmannesta 
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automaatista. Tällöin verkosto on yksisuuntainen. Yhtä hyvin tulkinta voi olla puhelu 

a  n ja b  n välillä, jolloin verkosto on kaksisuuntainen.  

 

Kuvio 1. Esimerkki yksi- tai kaksisuuntaisesta verkostosta Economidesta mukaillen (1996, 673-

676). 

 

Verkostot voidaan jaotella todellisiin ja virtuaalisiin verkostoihin sekä yksi- tai 

kaksisuuntaisiin verkostoihin. Todellisissa verkostoissa verkostojen päät eli solmut 

linkittävät käyttäjät toisiinsa jonkin fyysisen objektin, esimerkiksi rautateiden kautta. 

Virtuaalisissa verkostoissa linkit eivät ole aina fyysisesti havaittavissa  – Internet on 

tästä oiva esimerkki. (Shapiro & Varian 1999, 174.)   

 

 

2.2 Mittakaavaedut verkostoissa 

 

Taloustieteessä termi mittakaavaetu kuvaa tilannetta, jossa yrityksen tuotannon 

rajakustannukset ovat alhaisemmat kuin keskimääräiset kustannukset. Yrityksen 

teoriassa tuotannon laajentaminen on kannattavaa kunnes rajakustannukset muuttuvat 

suuremmiksi kuin rajatuotot. Shapiro ja Varian (1999, 179) tarkastelevat teollisuus- 

ja informaatioteknologia-alan yritysten kilpailuetuja tarjonta- ja kysyntäpuolen 

mittakaavaetujen kautta. 

 

Autonvalmistaja Ford pystyi 1900- luvun alussa alentamaan liukuhihnatuotannon 

käyttöönoton myötä tuotannon yksikkökustannuksia tehokkaasti, jonka seurauksena 

se pystyi hyödyntämään tarjontapuolen mittakaavaetuja. Ford siis minimoi 

tuotannosta aiheutuvia keskimääräisiä kustannuksia lyhyellä (SRAC) ja pitkällä 
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aikavälillä (LRAC). Kuviossa 2 keskimääräisten kustannusten aleneminen ilmenee 

siirtymänä  
1
 stä  

 
 n. 

 

 

Kuvio 2. Mittakaavaedut keskimääräisten kustannusten alenemisessa. 

 

Tarjontapuolen mittakaavaedut eivät kuitenkaan tuo kilpailuetua loputtomiin. 

Yritykset kohtaavat luonnollisen rajan mittakaavaeduissa ja rajakustannusten 

alenemisessa, sillä yrityksen kasvaessa sen tehokkuus heikentyy esimerkiksi 

hallinnoinnin ja johtamisen vaikeutumisen myötä. Keskimääräiset kustannukset eivät 

myöskään lähene nollaa. Autoteollisuudessa kilpailutilanne oligopolisoituu edellä 

mainituista syistä, siinä missä informaatioteknologia-alalla markkina yleensä 

monopolisoituu, mutta miksi? Tiedonsiirtonopeuksien kasvamisen myötä digitaalisia 

hyödykkeitä voidaan jakaa esimerkiksi Internetissä nopeasti ja vaivattomasti. Näin 

ollen informaatioteknologia-alalla toimivat yritykset pystyvät hyödyntämään 

tarjontapuolen mittakaavaetujen lisäksi kysyntäpuolen mittakaavaetuja. (Shapiro & 

Varian 1999, 179–180.) 

 

Informaatioteknologia-alalla esimerkiksi Microsoftin käyttöjärjestelmät ovat olleet 

markkinastandardeja, jonka vuoksi niillä on kriittinen massa kuluttajia, jotka 

käyttävät tuotetta. Tarjontapuolen mittakaavaedut toteutuvat, koska yhden tuotetun 

käyttöjärjestelmän lisäkustannus on häviävän pieni. Suuret vaihtokustannukset ovat 

AC 

Q 
Q

3
 Q

2
 Q

1
 

SRAC
2
 

SRAC
3
 

 
 

LRAC SRAC1 
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edesauttaneet Microsoftin käyttöjärjestelmien vakiintumisen alansa standardiksi, 

jolloin vaihtokustannukset ovat kasvaneet huomattavan suuriksi. Tällaisen 

käyttäjäverkoston ulkopuolelle ei kannata jäädä, koska laajeneva käyttäjäverkosto 

kasvattaa tuotteen kysyntää, jolloin kysyntäpuolen mittakaavaedut toteutuvat. 

(Shapiro & Varian 1999, 179–180.) 

 

 

2.3 Komplementaarisuus 

 

Informaatioteknologiapohjaiset verkostot muodostuvat tyypillisesti 

komplementaarisista komponenteista (Economides 1996, 674). Komponentti on siis 

yksi osatekijä verkostossa. Kuviossa 3 matkapuhelin ja verkko ovat komponentteja. 

Komponentit ovat komplementaarisia – eli matkapuhelin ja yhteensopiva verkko 

täydentävät toisiaan. Edellä kuvattu esimerkki tunnetaan kirjallisuudessa ohjelmisto-

laitteisto-paradigmana, jossa hyödyn aikaansaamiseksi tarvitaan vähintään kaksi 

komplementaarista komponenttia (Katz & Shapiro 1999, 97). 

 

 

Kuvio 3. Esimerkki verkostosta, jonka komponentit ovat komplementaarisia. 

 

Ohjelmisto-laitteisto paradigmassa kuluttajalle aiheutuu lukkiutumista jonkin 

ohjelmiston tai teknologian valinnan seurauksena. Katz ja Shapiro (1999, 98–99) 

Käyttäjä 1 Käyttäjä 2 Käyttäjä 3 

NMT 

Matkapuhelin 

GSM 

Matkapuhelin 

GSM 

Matkapuhelin 

NMT-verkko GSM-verkko 

NMT 

Matkapuhelin 

GSM 

Matkapuhelin 

GSM 

Matkapuhelin 

Käyttäjä 4 Käyttäjä 5 Käyttäjä 6 
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havainnollistavat tilannetta kahden periodin mallilla, jossa kuluttajan ensimmäisen 

periodin valintaan vaikuttavat oletukset toisesta periodista. Kuluttajan tulisi siis tehdä 

ensimmäisellä periodilla valinta teknologian tai tuotteen suhteen, mikä hyödyttää 

häntä toisellakin periodilla.  

 

Esimerkiksi hankkimalla NMT-puhelimen ensimmäisellä periodilla kuluttaja 

verkottuu muiden käyttäjien kanssa. Toista periodia kuvastaa epävarmuus – kuluttaja 

ei voi tietää varmasti korvaako jokin kilpaileva teknologia NMT-verkon. Kuluttaja 

haluaa luonnollisesti välttää lukkiutumista vanhenevaan teknologiaan saadakseen 

mahdollisimman korkean hyödyn. NMT-puhelinten omistajat eivät hyödy enää 

puhelimistaan, sillä ne eivät ole komplementaarisia GSM-verkon kanssa. 

Komplementaarisuudesta aiheutuvaa lukkiutumista tarkastellaan luvussa 2.5. 

 

 

2.4 Verkostovaikutukset 

 

Taloustieteessä ulkoisvaikutus tarkoittaa tilannetta, jossa kahden osapuolen 

taloudellisen toiminnan seurauksena kolmannelle osapuolelle koituu hyötyä tai 

haittaa tämän tahtomatta. Koulutus on esimerkki positiivisesta ulkoisvaikutuksesta, 

kun taas saastuminen on yleinen esimerkki negatiivisesta ulkoisvaikutuksesta. 

 

Verkostotaloustieteen kirjallisuudessa on käytetty aikaisemmin termiä verkoston 

ulkoisvaikutus, mutta Liebowitz ja Margolis (1994, 135) toivat kirjallisuuteen 

nyttemmin vakiintuneen termin verkostovaikutus. Verkostovaikutus mielletään 

positiivisena ilmiönä, jossa yhden käyttäjän hyötyfunktio kasvaa voimakkaasti 

muiden kuluttajien lukumäärän mukaan. Ulkoisvaikutuksista puhuttaessa viitataan 

markkinoiden epäonnistumiseen. Verkostoefektit voidaan jaotella suoriin- ja 

epäsuoriin verkostovaikutuksiin.  

 

Suorat verkostovaikutukset ovat helpommin hahmotettavissa kuin epäsuorat, sillä 

niiden vaikutukset ovat konkreettisia. Esimerkiksi ostamalla matkapuhelimen ja 

puhelinliittymän kuluttaja verkottuu muiden käyttäjien kanssa. Metcalfen laki 

(Swann 2002, 418) havainnollistaa verkoston ja yksittäisen kuluttajan välisen hyödyn 
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relaatiota. Metcalfen laki ei kuitenkaan ole universaali totuus verkostojen koon 

merkityksestä, vaan se tulee ymmärtää ohjenuorana hyötyfunktion tarkastelulle ja 

verkostojen merkitykselle. Yhtälö (1) kuvaa Metcalfen lain avulla verkoston 

kokonaisarvoa, jossa yhden kuluttajan hyöty kasvaa verkoston koon laajetessa.  

 

 n  n  n – 1    n
   kun n on suuri, (1) 

 

missä  n   verkoston arvo, ja n = käyttäjien lukumäärä. 

 

Birke (2009, 765–766) on löytänyt edellä mainitun lisäksi suoria verkostovaikutuksia 

muun muassa Internetissä tapahtuvissa huutokaupoissa sekä tv-ohjelmissa. 

Nettihuutokaupan kohdalla suurempi verkosto takaa laajemman huutajakunnan siinä 

missä tv-ohjelmaa seuraavien verkosto laajenee nopeasti menestyksen myötä. 

 

Epäsuorat verkostovaikutukset eivät ilmene aina yhtä konkreettisesti kuin suorat 

verkostovaikutukset, vaan ne ovat usein välillisesti ilmeneviä. Thum on löytänyt 

kolme komplementaarisuuteen liittyvää yhtenäistä tekijää, jotka aiheuttavat 

epäsuoria verkostovaikutuksia. Nämä tekijät ovat kulutuksen keskinäinen riippuvuus, 

oppiminen ja osaamisen leviäminen sekä epävarmuus. (ks. Birke 2009, 768, jossa 

viitattu teokseen Thum 1995). 

 

Kulutuksen keskinäinen riippuvuus selittää kahden tai useamman komponentin 

välistä komplementaarisuutta. Kuvitellaan, että kuluttaja päättää ostaa DVD-

soittimen elokuvien katselua varten. DVD-soitin ja elokuvat ovat toisilleen 

komplementaarisia hyödykkeitä. Todennäköisesti hän ei ole niinkään kiinnostunut 

soittimen merkistä tai mallista, vaan siitä, että hän voi käyttää soittimen avulla sen 

komplementaarisia tuotteita eli DVD-elokuvia. DVD-soitin mahdollistaa sen, että 

kuluttaja pääsee hyödyntämään olemassa olevia elokuvia, tai laajemmin ajateltuna 

esimerkiksi elokuvavuokraamojen verkostoja.  

 

Oppimisella ja osaamisen leviämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa jonkin 

teknologian tai tuotteen tehokas käyttäminen edellyttää opiskelua ja harjoittelua. 

Tällöin oppiminen ja osaamisen leviäminen ovat komplementteja lopputuotteelle. 
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Esimerkiksi ohjelmoinnin opiskelu aiheuttaa epäsuoran verkostovaikutuksen siten, 

että harjaantumisen myötä opiskelusta tulee komplementti lopputuotteiden 

valmistamiselle. 

 

Birken mukaan epävarmuuden vuoksi markkinoilla pärjäävät parhaiten sellaiset 

tuotteet, joilla on pitkä elinkaari ja laaja käyttäjäverkosto. Esimerkiksi tunnetun 

tulostinvalmistajan laitteisiin on todennäköisempää löytää varaosia ja mustekasetteja 

verrattuna tuntemattomamman valmistajan laitteisiin. Epäsuora verkostovaikutus 

syntyy siis epävarmuutta välttävästä ostopäätöksestä. Shapiro ja Varian (1999) 

identifioivat tällaisen valmiin verkoston kriittisenä massana, joka ohjaa kuluttajan 

ostopäätöstä kohti tunnetumman valmistajan tuotteita. 

 

 

2.5 Lukkiutuminen 

 

Yritykset, joiden tuotteille ei löydy substituutteja, pärjäävät markkinoilla paremmin 

kuin sellaiset yritykset, joiden tuotteilla on substituutteja. Lukkiutuminen selittää tätä 

ilmiötä. Shapiro ja Varian (1999, 104) kuvailevat lukkiutumista tilanteeksi, jossa 

tuotteen tai teknologian vaihtamisesta aiheutuva vaiva tai rahallinen haitta on 

huomattavan niin suuri, ettei vaihtoa ei tehdä.  

 

Yrityksen näkökulmasta lukkiutuminen on toivottavaa, koska se takaa pitkät 

asiakassuhteet. Yritys voi lukituttaa kuluttajia esimerkiksi pitkäkestoisilla 

sopimuksilla ja kanta-asiakkuusohjelmilla. Esimeriksi lentomatkustusalalla on 

luonnollista kuulua jonkun yhtiön kanta-asiakkuusohjelmaan. Shapiroa ja Variania 

mukaillen lukkiutumiskierrettä voidaan mallintaa kuvion 4 avulla. Kuluttaja valitsee 

teknologian, jonka jälkeen tämä kokeilee tuotetta tai teknologiaa. Mikäli kuluttaja 

kokee tuotteen tai teknologian hyödylliseksi hän alkaa juurtua sen käyttöön. Lopulta 

kuluttaja on lukkiutunut tuotteeseen käytettyään huomattavan määrän aikaa sen 

käyttöön ja oppimiseen. Tällöin vaihtokustannukset ovat kasvaneet huomattavan 

korkeiksi. Lopulta kuluttaja aloittaa kierron uudestaan - esimerkiksi silloin kun 

aiemmin valittu tuote on menettänyt asemansa markkinoilla. 
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Kuvio 4. Lukkiutumiskierre Shapiron ja Varianin mallia (Shapiro & Varian 1999, 132) 

mukaillen. 

 

 

2.6 Vaihtokustannukset 

 

Vaihtokustannus kuvaa kynnystä teknologian tai tuotteen vaihdon toteuttamiseen. 

Vaihtokustannuksia ovat muun muassa oppiminen, osaamisen leviäminen ja suorat 

rahalliset kustannukset. (Shy 2002, 72.) 

 

QWERTY-näppäinasettelu on yksi klassisimmista esimerkeistä oppimiseen 

liittyvissä vaihtokustannuksissa. Se vakiintui standardiksi kirjoituskoneissa, koska 

vokaalien hajanainen sijoittelu vähensi kirjoituskoneiden jumittumista. QWERTY-

näppäinasettelun poisoppimisen vaihtokustannus on niin suuri, etteivät kilpailevat 

standardit ole vakiinnuttaneet asemaansa. (Birke 2009, 770.) 

 

Vaihtokustannuksien empiirisessä mallintamisessa on valittava, ovatko kuluttajien 

vaihtokustannukset tarkastelussa yhdenmukaiset vai eivät. Shyn käyttämässä 

mallissa vaihtokustannukset ovat yhdenmukaiset kaikille kuluttajille (Shy 2002, 77). 

Klemperer sen sijaan käyttää eriäviä vaihtokustannuksia mallintamiseen (ks. Shy 

2002, 77, jossa viitattu artikkeliin Klemperer 1987a, b).  

 

Tutkitaan Shyn mallia (Shy 2002, 73), jossa kuluttajilla on yhtenevät 

vaihtokustannukset. Yhtälöt (2) ja (3) kuvaavat kuluttajan hyötyfunktioita, joissa 

mallinnetaan vaihtokustannuksia. 
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B.en  tuotteese vaihtaakuluttajakun S,p

ja A, say tuotteespidättäyty kuluttajakun ,p
U

B

A
α  (2) 

  










B. say tuotteespidättäyty kuluttajakun  S,p

ja A,en  tuotteese vaihtaakuluttajakun  ,p
U

B

A
β  (3) 

 

missä    = tuotteen A ostaneen kuluttajan hyöty,    = tuotteen B ostaneen 

kuluttajan hyöty, p
A

= tuotteen A hinta, p
 

= tuotteen B hinta,     vaihtokustannus. 

 

Oletetaan markkinoilla olevan kuluttajia, jotka harkitsevat uuden tuotteen A tai B 

ostoa. Tällöin nA  ja n  ovat endogeenisesti määriteltyjä kuluttajien joukkoja, jotka 

ostavat tuotteen A tai B.  A     kuvaavat alkuperäisiä kuluttajajoukkoja 

kummallekin tuotteelle. Uusi kuluttaja nA  ostaa tuotteen A, jolloin tämän 

ostopäätöstä kuvaa yhtälö (4):  

 













S.  p < pkun   ,NN

S + p  p  S  pkun  ,N

S + p > pkun  0,

n

BABA

BABA

BA

A  (4) 

 

Vastaavasti uusi kuluttaja n  ostaa tuotteen B, jolloin tämän ostopäätöstä kuvaa 

yhtälö (5): 

 













S.  p < pkun  ,NN

S + p < p < S  pkun ,N

S + p > pkun  0,

n

ABBA

ABAB

AB

B  (5) 

 

Jos tuote maksaa enemmän kuin kilpailijan tuote sekä vaihtokustannukset yhteensä, 

on tuotteen kysyntä tällöin nolla. Tällöin kaikki kuluttajat ostavat kilpailijan tuotteen. 

Jos tuote on hinnoiteltu siten, että sen hinta on pienempi tai yhtä suuri kuin 

kilpailijan hinta vähennettynä vaihtoehtokustannuksilla on kysyntä yhtä suuri kuin 

aikaisemmin ostaneiden kuluttajien joukko. Jos hinta on pienempi tai yhtä suuri kuin 

kilpailijan hinta vaihtoehtoiskustannuksin lisättynä on kysyntä edelleen yhtä suuri 

kuin aikaisemmin ostaneiden kuluttajien joukko. Kun tuotteen hinta on pienempi 
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kuin kilpailijan hinta vaihtokustannuksilla vähennettynä, on tuotteen kysyntä yhtä 

suuri kuin koko markkinakysyntä. (Shy 2002, 74.) 

 

Jos oletetaan, että yritysten tuotantokustannukset ovat nolla, ovat yritysten voitot 

uusien asiakkaiden osalta hinnan ja kuluttajien tulo. Aiemmin oletettiin, että mallissa 

kuluttajien vaihtokustannukset ovat yhtenevät. Tällöin yritykset voivat houkutella 

kilpailijan asiakkaita vaihtamaan tuotetta pienentämällä heidän vaihtokustannuksiaan 

hinnoittelupäätöksillä. Yhtälöstä (2) nähdään, että yritys A voi asettaa 

maksimihintansa siten, että se vastaa yrityksen B hinnan ja vaihtokustannuksien 

summaa. Yritys A voi subventoida yrityksen B asiakkaiden vaihtokustannuksen 

hinnoittelemalla tuotteensa vaihtokustannuksen verran halvemmaksi. Tällainen 

hintakilpailu ei johda Nash–Bertrand tasapainoon, vaan tilanteeseen, jossa 

kumpikaan yritys ei pysty lisäämään voittojaan hinnoittelemalla tuotettaan 

halvemmaksi kuin kilpailija. (Shy 2002, 73–75.) 

 

 

2.7 Yhteensopivuus 

 

Informaatioteknologia-alalla yhteensopivuudesta on tullut niin arkinen asia, ettei sen 

olemassaoloa aina tiedosteta. Tätä havainnollistaa seuraava esimerkki: DVD-

soittimet toistavat CD-levyjä, jonka vuoksi kuluttajan ei tarvitse omistaa kahta 

soitinta. Kaksi tuotetta tai teknologiaa on yhteensopivia silloin, kun ne ovat samaa 

standardia. Yhteensopivuus voi olla yksi- tai kaksisuuntaista (Shy 2001, 15–16).  

 

Shy (2011, 124–133) tarkastelee yhteensopivuutta verkostojen ulkoisvaikutukset- ja 

komponentti näkökulmista. Näkökulmiin syvennytään seuraavissa alaluvuissa. 

Jokaisessa näkökulmassa tarkastellaan eriävää kilpailutilannetta, jossa markkinoilla 

kilpailee kaksi yritystä. Verkostojen ulkoisvaikutus näkökulmassa tarkastellaan 

yhteensopivuuspäätöksiä laitteistojen yhteydessä, kun taas 

komponenttinäkökulmassa perehdytään komplementaarisuuden vaikutuksiin 

yhteensopivuudessa. Kuviossa 5 nuolet havainnollistavat yhteensopivuutta.  
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2.7.1 Verkostojen ulkoisvaikutukset - näkökulma 

 

Shy (2011, 124–126) mallintaa verkostojen ulkoisvaikutusta duopolissa, jossa kaksi 

kilpailevaa yritystä tuottavat yhteensopivia- ja yhteensopimattomia laitteistoja. Shy 

kuvaa Cournot – pelin avulla kuinka verkostovaikutuksilla ja tuotedifferoinnilla on 

vaikutuksia lopputuotekysyntään. Yhtälö (6) kuvaa kuluttajan hyötyfunktiota: 

 

    

 
 
 
 
 

 
 
 
    A  nA  –  pA       kun valitaan A                                                

A ja   yht. sopimattomia                                                                            

       n    p
 
    1      kun valitaan                                         

A ja   yht. sopimattomia                                                                             
    p

A
     kun valitaan A                                                             

A on   n kanssa yht. sopivia                                                                      

    p
 
   1     kun valitaan                                                     

  on A n kanssa yht. sopiva.                                                                       

  

       

missä   = verkostovaikutuksen kerroin,   = tuotedifferoinnin aste, x = kuluttajan 

preferenssiaste tuotteiden välillä (0 = A, 1 = B), NA= valmistajan A nykyiset 

asiakkaat, NB = valmistajan B nykyiset asiakkaat, nA = valmistajan A uudet asiakkaat, 

nB = valmistajan B uudet asiakkaat, N = NA + NB + nA + nB = kaikki asiakkaat, pA = 

valmistajan A hinta, pB = valmistajan B hinta. 

 

Laitteisto A Laitteisto B Komponentti XA Komponentti XB 

nA  

A:n käyttäjiä 

nB  

B:n käyttäjiä 

Komponentti 

YB 

Komponentti 

YA 

Verkostojen ulkoisvaikutukset Komponentti 

Kuvio 5. Näkökulmia yhteensopivuuteen Shy:ta mukaillen (Shy 2011, 124). 
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Shyn (2011, 125–126) mukaan summaamalla yhteen kaksi ensimmäistä 

hyötyfunktoita yhtälöryhmästä (6), joissa laitteistot eivät ole yhteensopivia nähdään 

milloin kuluttaja on indifferentti laitteistojen A ja B välillä kun ne ovat 

yhteensopimattomia. Vastaavasti summaamalla yhteen kaksi jälkimmäistä 

hyötyfunktiota yhtälöryhmästä (6) nähdään milloin kuluttaja on indifferentti 

laitteistojen A ja B välillä kun ne ovat yhteensopivia. Olettaen, että   ja   > 0, kuvaa 

yhtälö (7) indifferenttiä kuluttajaa yhteensopimattomien laitteistojen kanssa ja yhtälö 

(8) vastaavasti yhteensopivien laitteistojen kanssa. 

 

,
αN)2(δ

PPN)Nα(Nδ
X̂ ABBAi




  (7) 

 

missä 
iX̂ = ostopäätöksessään indifferentti kuluttaja, kun laitteistot A ja B ovat 

yhteensopimattomia. 

 

,
2δ

PP

2

1
X̂ ABc 

  (8) 

 

missä 
cX̂ = ostopäätöksessään indifferentti kuluttaja, kun laitteistot A ja B ovat 

yhteensopivia. 

 

Yhtälöstä (8) nähdään, ettei verkostovaikutuksella ole vaikutusta kuluttajan 

ostopäätökseen silloin kun laitteistot ovat yhteensopivia. Yhteensopivuuden myötä 

kuluttaja ei tarvitse valmista verkostoa ostopäätöksensä tueksi. Tällöin 

ostopäätökseen vaikuttavat eniten hinta sekä tuotteiden differointi. Olettaen, että NA 

˃ NB ja   on suuri, nähdään yhtälöstä (7), että verkostovaikutuksella on merkitystä. 

Tällöin kuluttaja valitsee laitteiston A, sillä sen takana on vaikuttava kriittinen massa. 

(Shy 2011, 125–126.) 
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2.7.2 Komponenttinäkökulma 

 

Shyn esimerkissä (ks. Shy 2011, 127, jossa on viitattu tutkimukseen Matutes ja 

Regibeau 1988), analysoidaan markkinaa, jossa yritykset A ja B tuottavat 

komponentteja X ja Y. Komponentit ovat toisilleen täydellisiä komplementteja. 

Yritykset voivat tehdä komponenteista joko yhteensopivia tai yhteensopimattomia 

kilpailijan komponenttien kanssa. Esimerkissä tarkastellaan yhteensopivia 

järjestelmiä joten yhteensopimattomat järjestelmät ovat rajattu ulos tarkastelussa.  

Kun komponentit ovat yhteensopimattomia voivat kuluttajat ostaa järjestelmät XAYA 

tai XBYB. Jos komponentit ovat yhteensopivia voivat tuottajat valita neljän 

järjestelmän välillä:  A A ,      ,   A      A . Yhtälö (9) kuvaa kuluttajan 

hyötyfunktiota eri yhteensopivuuspäätöksillä: 

 

,

ppy)δ(1δxβ

ppδyx)δ(1β

ppy)δ(1x)δ(1β

ppδyδxβ

U

Y
B

X
B

Y
A

X
B

Y
B

X
B

Y
A

X
A

xy





















   (9) 

 

missä   = verkostovaikutus,   = tuotedifferoinnin aste, p
A
  = yrityksen A 

komponentin X hinta, p
A
  = yrityksen A komponentin Y hinta, p

 
  = yrityksen B 

komponentin X hinta, p
 
  = yrityksen B komponentin Y hinta, x = komponenttia x 

ostava kuluttaja, y = komponenttia y ostava kuluttaja. 

 

Ensimmäinen hyötyfunktio kertoo kuluttajan hyödyn kun ostettava järjestelmä on 

 A A, ja vastaavasti toinen hyötyfunktio kertoo kuluttajan hyödyn kun järjestelmä 

on     . Kolmas ja neljäs hyötyfunktio kertovat järjestelmien XAYB ja XBYA, 

hyödystä.  

 

Shyn (2011, 128) mukaan Yritykset A ja B menettävät hinnoitteluvoimaa 

yhteensopivilla komponenteilla, olettaen, ettei tuotannosta synny kustannuksia. 

Kuluttaja voi siis valita kahdesta tarjolla olevasta järjestelmästä edullisemman 

yhteensopivuuden tuoman hyödyn vuoksi. Yhtälö (10) kertoo, että 

kilpailutasapainossa tuotteiden hinnat sekä yritysten voitot ovat yhtä suuret: 
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δ,ππpppp BAY

A

X

A

Y

A

X

A   (10) 

 

missä  A = yrityksen A voitot,    = yrityksen B voitot. 

 

Jos komponentit ovat yhteensopimattomia yrityksien A ja B hinnat eivät ole enää 

yhtä suuria. Yhtälö (11) kertoo yrityksen A hinnat ja yhtälö (12) yrityksen B hinnat: 

 

δ.πpp AY
A

X
A   (11) 

 

δ.πpp BY
B

X
B   (12) 

 

Yhteensopivilla komponenteilla järjestelmien hinnaksi muodostuu  , mutta 

yhteensopimattomilla komponenteilla järjestelmien hinta on .2δ  

Yhteensopimattomat komponentit johtavat siis kuluttajan kannalta pienempiin 

hintoihin kuin yhteensopivat järjestelmät. Yhteensopivilla järjestelmillä kuluttajan 

ylijäämä on pienempi kuin yhteensopimattomilla järjestelmillä, koska yritykset 

pystyvät hinnoittelemaan komponenttien hintoja ylöspäin.  Tällöin kuluttajan 

ylijäämä on pienempi. (Shy 2011, 128.) 

 

Hinnoittelun kannalta yhteensopivuuspäätöksien vaikutus on looginen: esimerkiksi 

konsolipelit ovat harvoin yhteensopivia kilpailevien järjestelmien kanssa. Shyn 

esimerkin mukaan konsolipeli, joka on yhteensopiva kahden eri järjestelmän kanssa, 

olisi kaksi kertaa kalliimpi kuin yhteensopimaton konsolipeli. Yhteensopivuus 

aiheuttaa yritykselle lisää työtä esimerkiksi suunnittelussa, jolloin lisääntyneet 

kustannukset vyörytetään asiakkaille korkeamman hinnan muodossa. 
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3 PILVILASKENTA 

 

 

3.1 Määritelmiä 

 

Uutisissa kerrotaan toisinaan sen valtion tutkimuslaitoksen nimi, joka omistaa 

maailman laskutehoisimman supertietokoneen. Sen sijaan, että kaikki laskenta 

hoidettaisiin keskitetysti, on nykyaikaa vuokrata laskentatehoa ulkopuolisilta tahoilta. 

Loppukäyttäjä ei välttämättä edes hahmota pilvilaskennan avulla tuotettuja palveluita, 

sillä niiden taustarakenteet ovat abstrakteja.  

 

Skaalautuvuus ja virtualisointi ovat kaksi pilvilaskennan mahdollistavaa teknologista 

ominaisuutta. Skaalautuvuus tarkoittaa pilvilaskennan tapauksessa sitä, että 1000 

ajotuntia yhdellä serverillä on yhtä kallista kuin 1 ajotunti tuhannella serverillä. 

Ajotunti tarkoittaa siis palvelimella tunnin aikana suoritettavaa laskentaa. 

Skaalautuvuus mahdollistaa yrityksen kustannusten minimoinnin silloin, kun 

tietoteknisen palvelun kysyntä vaihtelee ajan mukaan ja kun kysyntä on tuntematonta. 

(Armbrust, Fox, Griffith, Joseph, Katz, Konwinski, Lee, Patterson, Rabkin, Stoica & 

Zaharia 2009, 1.)   

 

Virtualisointi on IBM:n 1960-luvulla kehittämä teknologia, jossa yhdellä laitteistolla 

voidaan ajaa useampaa sessiota esimerkiksi ohjelmasta tai käyttöjärjestelmästä.  

Virtualisointi mahdollistaa sen, että pilveä vuokraava yritys voi tuottaa yhdellä 

serverillä palvelua usealle tilaajalle. Tämän lisäksi virtuaalisointi ei hukkaa 

resursseja, sillä virtualisoidut laitteistot kykenevät jakamaan ylikuormaa yhdeltä 

ajolta monelle tarpeen vaatiessa. (Yoo 2011, 407.) 

 

Pilvilaskenta tarkoittaa siis Internetissä käytettävien ohjelmistojen tai palveluiden 

jakelua. Pilvilaskennan käsite kattaa myös fyysiset datakeskukset laitteistoineen, 

joissa laskenta suoritetaan. Pilvilaskennasta puhuttaessa datakeskuksiin viitataan 

termillä pilvi. Julkiseksi pilveksi määritellään sellainen pilvi, jonka hinnoittelu on 

käytön mukaista. Tällaisen palvelun myyminen määritellään hyötylaskennaksi. 
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Yksityinen pilvi on rajattu jollekin tietylle käyttäjäryhmälle, yleensä yritykselle 

itsellensä. (Armbrust ym. 2009, 1–4.). 

 

Yoo (2011, 408) erottelee pilvilaskennasta kolme alalajia. Nämä ovat ohjelmisto 

palveluna, alusta palveluna ja infrastruktuuri palveluna. Loppukäyttäjille 

suunnattujen hyötylaskentaohjelmien käyttäminen määritetään ohjelmisto palveluna - 

ratkaisuksi. Nämä ratkaisut ovat loppukäyttäjille suunnattuja valmiita sovelluksia, 

esimerkkinä suosittu sähköpostipalvelu Google Mail.  

 

Kuviossa 6 on havainnollistettu pilvilaskentaa ohjelmisto palveluna ratkaisun avulla. 

Palveluntarjoaja luo siis pilven, joka sisältää datakeskuksen, jonka kautta palveluja 

voidaan käyttää. Pilvipalveluiden tuottamisen logiikka on sama kuin kuviossa 6 

huolimatta siitä onko kyseessä ohjelmisto-, alusta-, vai infrastruktuuri palveluna 

ratkaisu. 

 

 

Kuvio 6. Pilvipalvelun rakenne. 

Pilvessä oleviin työkaluihin ja toteutusalustoihin, joissa ohjelmistojen tekijät 

kehittävät sovelluksia, kutsutaan alusta palveluna - ratkaisuiksi. Alusta palveluna 

ratkaisuissa ohjelmistokehittäjät ostavat tarpeidensa mukaan tallennustilaa, 

tietokantoja ja muita työkaluja pilvenä. 
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Kolmas Yoon löytämä pilvilaskennan alalaji on infrastruktuuri palveluna - ratkaisu 

jossa pilvilaskentaa hyödyntävä osapuoli on vapaa kustomoimaan datakeskuksen 

asetuksia parhaaksi katsomallaan tavalla. Ohjelmisto palveluna - ja infrastruktuuri 

palveluna ratkaisuissa palveluntarjoaja huolehtii datakeskuksen konfiguroinnista. 

 

Arbmrust ym.  (2009, 4) mukaan pilvilaskenta voidaan käsitteellistää yhtälön (13) 

avulla – pilvilaskennasta puhuttaessa viitataan siis loppukäyttäjien käyttämiin 

sovelluksiin. 

 

pilvet. yksityiset 

 ntahyötylaske + palveluna Ohjelmisto = ntaPilvilaske


 (13) 

 

Yoo (2011, 409) erottelee pilvilaskennan tuomiksi taloudellisiksi mahdollisuuksiksi 

pääomakustannusten muuntamisen operatiivisiksi kustannuksiksi ja kysynnän 

aggregoitumisen. Armbrust ym. (2009, 10) taasen nostavat pääomakustannuksien 

muuntamisen lisäksi esiin resurssien tarjontaan liittyvän riskin siirtämisen yrityksen 

ulkopuolelle. 

 

 

3.2 Pääomakustannuksista operatiivisiin kustannuksiin 

 

Yritys voi siis pienentää kiinteitä kustannuksiaan muuntamalla pääomakustannuksia 

operatiivisiksi kustannuksiksi esimerkiksi hyötylaskennan avulla. Tällöin yritykselle 

syntyy kustannuksia käyttöperusteisesti. Kiinteistä kustannuksista vapautunut 

pääoma voidaan käyttää esimerkiksi tuotekehitykseen, muuhun tuottavaan 

tarkoitukseen, tai likviditeetin parantamiseen. (Yoo 2011, 409–410). 

 

Etro (2011, 10) näkee, että yksi pilvipalvelujen suurimmista hyödyistä, erityisesti 

informaatioteknologia-alalla, on alalle tulon kynnyksen madaltaminen uusille 

yrityksille. Pilvipalvelujen vuokraaminen sen sijaan, että yritykset investoisivat 

omaan tietotekniikkaan, mahdollistaa jouhevamman alalle tulon. 

Pääomakustannuksien muuntamisella operatiivisiksi kustannuksiksi yritys kykenee 

parantamaan kilpailukykyään lyhyellä aikavälillä keventyneen kustannusrakenteen 
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vuoksi. On huomattava, että pitkällä aikavälillä yrityksen kustannusrakenteessa 

kiinteät kustannukset ovat muuttuvia kustannuksia. Näin ollen kiinteiden 

kustannusten alentaminen ei suoranaisesti vaikuta yrityksen toimintaan pitkällä 

aikavälillä. 

 

Oletetaan yritys, esimerkiksi verkkopankki, joka tarjoaa palvelujaan Internetissä. 

Yritykselle on tyypillistä, että palvelun kysyntä vaihtelee ajan mukaan. Esimerkiksi 

käyttö on vähäisempää yöllä verrattuna päivään. Yrityksen kustannusten 

minimoinnin kannalta voidaan siis kysyä tuleeko yrityksen tuottaa palvelu 

Internetissä itse, ostaa se pilvipalveluna, vai onko näiden kahden yhdistelmä paras 

ratkaisu (Weinman 2011a, 2).  

 

Kuviossa (7) yritys tuottaa itse kiinteän määrän kapasiteettiä vastaamaan palvelun 

kysyntää, joka ei mukaudu kysynnän vaihteluihin. Kapasiteetilla viitataan siihen 

resurssimäärään, jonka yritys tarjoaa vastaamaan kysyntää. Yritykset mitoittavat 

yleensä oman kapasiteettinsa vastaamaan kysynnän huippuun (Weinman 2011a, 2).  

 

 

Kuvio 7. Kapasiteetin mitoittaminen Armbrust ym. mukaillen (Armbrust ym. 2009, 12). 

 

Kapasiteetin yläpuolella oleva harmaa alue kuvastaa alikapasiteettia, tai 

palvelemattomia asiakkaita, kun taas kapasiteetin ja kysynnän väliin jäävä harmaa 

alue on ylikapasiteettia.  
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Palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset, olivatpa ne sitten omia tai 

pilvilaskennasta aiheutuvia, vaikuttavat yrityksen päätökseen pilvilaskennan 

käyttöönotosta. Armbrust ym. (2009, 12) kuvaavat yhtälön (14) avulla yrityksen 

päätöksentekologiikkaa edellä mainittujen ratkaisujen välillä. Yrityksen kannattaa 

ostaa kapasiteetti pilvipalveluna jos yhtälön (14) vasen puoli on suurempi kuin oikea. 

Tällöin yritykselle on halvempaa ulkoistaa laskenta pilveen kuin tuottaa se itse. 

Samalla yritys säästää kustannuksissa hankkien optimaalisen määrän resursseja. 

 

,
U

Cπ
HCπH datakeskus

pilvipilvipilvi 






 
  (14) 

 

missä Hpilvi = käyttötunnit pilvessä,   = voitot, Cpilvi = pilven kustannus, Cdatakeskus = 

datakeskuksen kustannus, U = käyttöaste. 

 

Pilvilaskennan kustannuksien lisäksi yrityksen päätöksenteossa tulee huomioida 

myös ajan vaikutus. Armbrust ym. (2009, 13) esimerkissä kuvitteellinen 

laboratoriomittaus tuottaa 500 gigabittiä dataa päivässä.  Tuotetun 500 gigabitin data 

voidaan prosessoida lokaalisti nopeudella 10 gigabittiä per tunti, jolloin aikaa kuluu 

50 tuntia. Pilvessä 500 gigabitin prosessointi voidaan suorittaa esimerkiksi tunnissa 

hyödyntämällä saatavilla olevaa laskentatehoa. Data voidaan siirtää nopeudella 20 

megabittiä per sekunti pilveen laskettavaksi, jolloin siirtoon kuluu noin 55 tuntia 

[(500 gbit * 1000 mbit/gb * 8bit/s) / 20mbit/s].  

 

Kustannukset yhtä suuriksi olettaen tämän esimerkin mukaan hyötylaskennasta ei ole 

apua, koska se ei tuo ajallista säästöä. Jos tiedonsiirtonopeus tai prosessointi 

voitaisiin suorittaa tehokkaammin, olisi hyötylaskenta parempi vaihtoehto 

yksityiselle pilvelle.  

 

Huimat tiedonsiirtonopeudet ovat nykypäivää, joka on osaltaan mahdollistanut 

pilvipalveluiden suosion kasvun. Esimerkiksi Suomen yliopistot on liitetty 

runkoverkkoon, jonka siirtonopeus ulospäin 10 000 megabittiä per sekunti. Armbrust 

ym. (2009, 13) ovat selvittäneet USA:ssa pilvipalveluiden hintakehitystä vuodesta 
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2003 vuoteen 2008. Taulukko (1) tukee väitettä kustannusten alenemisesta, sillä 

esimerkiksi laskentateho kustannustehokkuus on noussut 16-kertaiseksi viidessä 

vuodessa samalla kun tallennustila on kymmenen kertaa halvempaa.  

 

Taulukko 1. Pilvilaskennan kustannuskehitys (Armbrust ym. 2009, 13). 

 Laajaverkko (WAN) 

/kk 

Keskusyksikkkö (CPU) 

tunteja 
Tallennuskapasiteetti 

Mittayksikkö 

(2003) 
1 MBPS linkki 2 GHZ, 2GB DRAM 

200 GB, 50 MBPS 

siirtonopeus 

Kustannus 

(2003) 

 

$100 / kk $2000 $200 

$1 ostovoima 

(2003) 

 

1 GB 8 h 1 GB 

Mittayksikkö 

(2008) 

 

100 MBPS linkki 
2 GHZ, 2 kantaa, 4 ydintä per 

kanta, 4 GB DRAM 
1 TB 

$1 Kustannus 

(2008) 

 

$3600 / kk $1000 $100 

$1 ostovoima 

(2008) 

 

2.7 GB 128 keskusyksikkötuntia 10 GB 

kustannus / 

tehokkuus 

parannus 

2.7x 16x 10x 

MBPS = megabittiä per sekunti, GB = gigabitti, TB = terabitti, GHZ = gigahertzi, DRAM = Dynamic Random 

Access Memory,  

 

 

3.3 Kysynnän aggregoituminen 

 

Kysynnän aggregoituminen pilvilaskennan tarjoajan näkökulmasta tarkoittaa 

kysyntäfunktioiden horisontaalista summaamista, jolloin kokonaiskysyntään voidaan 

vastata yhdellä tarjonnalla yksittäisten kysyntäfunktioiden palvelemisen sijaan. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kokonaiskysynnän vaatima kapasiteetti ei voi 

olla suurempi kuin yksittäisille kysyntäkäyrille kysynnän huippuun mitoitettu 

kapasiteetti. (Weinman 2011b, 3–6.) 
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Informaatioteknologiassa kysynnän aggregoituminen on tehokasta, koska tieto 

koodataan binäärilukumuotoon. Esimerkiksi autovuokraamo ei pysty yhtä 

tehokkaaseen kysynnän aggregointiin, koska vuokrattavien autojen on vastattava 

kuluttajien preferenssimaailmaa. Informaatioteknologiassa suoritettava laskenta on 

käytännössä loputon jono lukuja, joista on riisuttu kuluttajan preferenssimaailma. 

Preferenssien riisuminen on tärkeä ominaisuus sillä se mahdollistaa tehokkaan 

kysynnän tyydyttämisen. 

 

Kysyntäfunktioiden summaaminen kokonaiskysynnäksi pienentää palveluntarjontaan 

liittyvää vaihtelevuutta. Vaihtelevuuden pienentyminen voidaan todistaa 

tilastollisesti yhtälön (15) avulla: 

 

    1,ρkun  ,σσσ
2

21
2

21    (15) 

 

missä  221σ  =  21σ +  22σ  + 21σ2ρ  = kahden tekijän varianssi,  221 σσ   = 

 21σ +  22σ + 21σ2ρ  = kahden tekijän varianssin summa, ρ = korrelaatio. 

 

Kahden luvun summan varianssi on siis aina suurempi tai yhtä suuri kuin näiden 

lukujen varianssin summa. Tämä pätee kun tekijöiden korrelaatio on pienempi tai 

yhtä suuri kuin 1. Summattujen kysyntäkäyrien varianssi on siis pienempi kuin 

kahden yksittäisen kysyntäkäyrän varianssi. Pilvipalveluja tarjoava yritys pystyy näin 

ollen tuottamaan luotettavammin omilla resursseillaan suurelle joukolle kuluttajia 

palvelua verrattuna siihen, että yritykset tuottaisivat ne omatoimisesti (Yoo 2011, 

411.) 

 

Luvun 3.2 verkkopankkiesimerkkiä jatkaen voidaan kuvitella, että markkinoilla 

toimisi useampi verkkopankki. Tällöin pilvipalveluja tarjoava yritys kykenee 

summaamaan yritysten kysyntäkäyrät ja tarjoamaan palvelunsa yhtälöön (15) 

perustuen pienemmällä vaihtelevuudella. Samalla kun pilvipalvelun tarjoaja vastaa 

summattuun kysyntään pystyy se hyödyntämään virtualisointia ja skaalautuvuutta, 

jolloin laitteistojen käyttöaste parantuu palveluntarjonnassa (Yoo 2011, 411). 
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3.4 Pilvilaskennan merkitys taloudellisissa verkostoissa 

 

Edellä esitellyt verkostotaloustieteen teemat ilmentyvät pilvipalveluissa vaihtelevan 

näkyvästi. Pilvipalvelu on helppo luokitella verkostohyödykkeeksi jolla on 

positiivinen verkostovaikutus: suurempi pilvipalvelun kysyntä laskee palvelun hintaa 

jolloin koko käyttäjäverkosto hyötyy. Epäsuora verkostoefekti ilmenee 

pilvipalveluissa esimerkiksi oppimisena ja osaamisen leviämisenä. Pilvipalveluiden 

käyttöönotto vaatii harjoittelua ja perehdytystä jolloin prosessi on komplementti 

loppukäyttöä varten. 

 

Brynjolfsson, Hofmann ja Jordan (2010, 34) korostavat pilvipalvelujen merkitystä 

mahdollistavana tekijänä. He näkevät, että pilvipalvelut ovat askel kohti ubiikimpaa 

maailmaa, jossa kaikkialla oleva tieto edesauttaa innovaatioiden syntymistä. 

Innovaatioiden syntymisellä on suora vaikutus esimerkiksi talouden kasvuun. 

Pilvilaskennan hyödyntäminen mahdollistavana tekijänä taloudessa tulee olemaan 

verkostotaloustieteen näkökulmasta mielenkiintoinen tutkimuksen kohde. 

 

Selby (2011, 31) näkee, että pilvipalvelujen ja joka paikan tietotekniikan tarjoama 

synergia on niin voimakas, että se muuttaa työntekoa maailmanlaajuisella tasolla. Tämä 

johtuu siitä, että teknologian kehityssykli on eksponentiaalinen siinä missä ihmisen kyky 

hallita ja hyödyntää teknologiaa kehittyy portaittain.  Etro (2011, 16–17) näkee, että 

pilvipalvelujen käyttöönotto johtaa työtehtävien uudelleenjärjestelyyn. 

Pilvipalvelujen avulla yritykset voivat esimerkiksi siirtää työntekijöitä esimerkiksi 

ylläpitotehtävistä tuottavampaan työhön ja näin ollen kasvattaa työn tuottavuutta. 
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4 JOKA PAIKAN TIETOTEKNIIKKA JULKISHYÖDYKKEENÄ 

 

 

4.1 Määritelmä 

 

Joka paikan tietotekniikassa on kyse tietotekniikan upottamisesta päivittäiseen 

elämään siten, ettemme huomaa sen olemassaoloa. Mark Weiserin (1991), joka 

paikan tietotekniikan oppi-isän, mukaan parhaimmat tekniikat tai teknologiat ovat 

sellaisia, jotka upottautuvat jokapäiväiseen elämään ja muuttuvat lopulta 

näkymättömiksi.  Wallerin ja Johnstonin (2009, 127) mukaan tietokoneen 

käyttäminen sitoo meidät paikkaan, kun taas joka paikan teknologia vapauttaa 

käyttäjän paikan rajoitteesta. Johdannossa viitattiin UBi-Oulu projektin tavoitteeseen 

luoda urbaani kaupunkiympäristö, joka tarjoaa palveluja liikkuville ihmisille. 

Wallerin ja Johnstonin näkemys joka paikan tietotekniikasta on siis yhtenevä UBi-

Oulun mission kanssa. Joka paikkaisuus mahdollistaa kauttaaltaan uudenlaisia 

palvelumahdollisuuksia ja kokonaisuuksia niin kunnille kuin yrityksillekin. 

Galloway (2004, 384–385) on tulkinnut Weiserin näkemystä siten, että joka paikan 

tietotekniikka tulee uppoutumaan elämäämme niin voimakkaasti, että oletamme joka 

paikkaisen, eli ubiikin, maailman toimivan taustalla annettuna, jolloin voimme 

suunnata huomiomme ATK-laitteiden sijaan muuhun toimintaan. Norman kiteyttää 

julkaisussaan The Invisible Computer osuvasti, ettei halua käyttää tietokonetta, vaan 

saada jotain aikaiseksi. Hänen mukaan keskitymme liian usein käyttämään ATK-

laitteita sen sijaan, että miettisimme mitä haluamme saada aikaiseksi (ks. Waller & 

Johnston 2009, jossa viitattu julkaisuun Norman 1999). Joka paikan tietotekniikka on 

tulevaisuuden kehityssuunta, jossa ATK-laitteiden käyttö ei ole paikkasidonnaista.  

 

Joka paikan tietotekniikan tutkimus on tällä hetkellä enemmän yrityslähtöistä kuin 

akateemista. Tämän lisäksi tutkimus on enemmän teknis- kuin talouspainotteista. 

Vuosien 1995–2005 julkaistuista artikkeleista tehty kirjallisuuskatsaus kertoo, että 

noin kolmasosa julkaisuista on teknispainotteisia. Kirjallisuuskatsauksen 85 lähteestä 

yksikään artikkeli ei ollut taloustieteellinen. (Ngai, Moon, Riggins & Yi 2008.) 
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Kruse nostaa esille, että loppukäyttäjien tulisi olla valmiita hyödyntämään joka 

paikan tietotekniikkaa ilman oman osaamisensa ylikuormitusta (ks. Moser, 

Bruppacher & Mosler 2011, 833, jossa viitattu julkaisuun Kruse 1981). Usein 

suosituimmat teknologiat, jotka eivät ole aina parhaimpia tai helppokäyttöisimpiä, 

korvaavat aiemmat teknologiat.  

 

Wallerin ja Johnstonin (2009, 127) mukaan yltiömäinen joka paikan tietotekniikan 

kehityksen ylistäminen poikkeaa Weiserin alkuperäisestä näkemyksestä. Joka paikan 

tietotekniikka ei ole itseisarvo, koska tällöin alkuperäinen ajatus päivittäiseen 

elämään uponneesta hiljaisesta ja näkymättömästä teknologiasta kariutuu. 

Loputtomalta näyttävä teknologioiden ilmaantumissykli ei tue Weiserin näkemystä 

siitä, että parhaat teknologiat jäävät elämään taustalle näkymättöminä. 

 

Tällä hetkellä tietokoneiden käyttäminen työpöytäpohjaisen käyttöliittymän avulla on 

riippuvaista teknologisesta infrastruktuurista, eli tietokoneen komponenteista, 

ohjelmista, ja lähiverkosta  Kostakos   icolai   oneki  O’ eill  Kenn &  rowcroft 

2009, 355). Kostakos ym. ehdottavatkin, että tulevaisuudessa joka paikan 

tietotekniikan infrastruktuuri ei ole samankaltainen kuin ATK-laitteilla. Sen sijaan 

infrastruktuurin rakennuselementtejä ovat ihmiset, tila ja teknologia, jotka yhdessä 

muodostavat joka paikan tietotekniikan.  

 

Landtin (2005) mukaan yksi joka paikan tietotekniikan mahdollistava tekijä on 

RFID-teknologia, eli radiotaajuinen etätunnistus. RFID-tunnisteisiin viitataan usein 

termilla tagi. Tagit ovat pieniä antenneilla varustettuja siruja, jotka voivat olla joko 

aktiivisia tai passiivisia. Antenni mahdollistaa esimerkiksi sijaintitiedon välityksen 

eteenpäin. On huomattava, että joka paikan tietotekniikan joustavaan käyttämiseen 

tarvitaan taustalle pilvipalvelu, joka mahdollistaa tiedon samanaikaisen käsittelyn 

useasta eri paikasta. Aktiiviset tagit välittävät tietoa molempiin suuntiin siinä missä 

passiiviset tagit vain keräävät tietoa itseensä (Selby 2010, 211). Ojala (2010b) taas 

näkee yhdeksi joka paikan tietotekniikan mahdollistavaksi tekijäksi langattoman 

verkon, jonka kautta tietoa voidaan välittää. Tehokkaasti toimiva verkko on omiaan 

vähentämään paikkasidonnaisuutta.  
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Lyytinen ja Yoo (2002) huomauttavat, että yksi joka paikan tietotekniikan 

ongelmista on, että laitteet eivät mukaudu ympäristöön automaattisesti, vaan ne 

vaativat manuaalisen päivittämisen. Saumaton joka paikan tietotekniikan käyttö siis 

edellyttää laitteilta automaattista reagointia ympäristöön. Tämänkaltaiset tagit ovat 

aktiivisia. Esimerkiksi Shin (2010) on esittänyt, että jääkaappeihin voidaan syöttää 

käyttäjän toimesta tietoa tehdyistä ostoksista ja jääkaapin sisällöstä. Tällöin käyttäjä 

voi esimerkiksi saada menu-suosituksia tai tietoa parasta ennen – päiväyksistä omaan 

päätelaitteeseensa. 

 

Samalla kun joka paikan tietotekniikasta tulee näkymätöntä, menetämme kontrollin 

tietovirtojen suhteen. Kruse näkee, että teknologinen kehitys heikentää yksityisyyttä 

sekä kontrollia tiedostetun ja tiedostamattoman henkilökohtaisen tiedon jakamisessa 

(ks. Moser, Bruppacher & Mosler 2011, 833, jossa viitattu julkaisuun Kruse 1981). 

Weiser (1991) muistuttaa, että joka paikan tietotekniset laitteet keräävät tietoa 

ympäristöstään. Yksityisyysongelma on jo kauan tiedostettu asia, mutta 

loppukäyttäjillä tahtotila asian hallitsemiseen on usein puutteellista. 

 

Kulttuurienväliset erot immateriaalioikeuksissa ja yksityisyydessä aiheuttavat 

tulkinnanvaraisia tilanteita tiedon keräämisen ja jakamisen suhteen. Länsimaissa 

yksityisyyden suoja on paljon tiukempi kuin Aasiassa. Henkilötietojen kerääminen 

on tapahtunut, ja tapahtuukin edelleen, usein vapaaehtoisen suostumuksen myötä niin 

Internetissä kuin paperisilla lomakkeilla. Joka paikan tietotekniikan myötä avoimissa 

verkoissa käyttäjältä voidaan helposti, usein jopa automaattisesti, kerätä tietoja 

kirjautumisen yhteydessä. RFID-tagien keräämä informaatio esimerkiksi 

ostokäyttäytymisestä tapahtuu usein huolimatta siitä mitä on kuluttajan oma tahto. 

(Lee C., Lee B.G., & Kong 2007, 688.)  
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4.2 Hyödykkeiden määrittelystä 

 

Julkistaloustiede tutkii kuinka julkiset taloudet, eli valtiot tai kunnat, rahoittavat, 

toteuttavat ja tuottavat palveluita sekä hyödykkeitä. Julkishyödykkeitä tuotetaan 

pääasiassa verovaroin ja toissijaisesti käyttömaksuilla. Käsitys siitä mitkä palvelut tai 

hyödykkeet ovat julkishyödykkeitä vaihtelevat maakohtaisesti. Julkishyödykkeiden 

kategorisointi ja arvotus muuttuu ajan myötä – käsityksemme julkishyödykkeistä 

tänään on varmasti hyvin erilainen kuin 50 vuotta sitten. Esimerkiksi Pohjoismaissa 

terveydenhuolto ja koulutus arvotetaan julkishyödykkeinä korkealle. Vastaavasti 

Yhdysvallat käyttää suhteellisesti enemmän resursseja maanpuolustukseen kuin 

Pohjoismaat.  

 

Oulun kaupunki pilotoi joka paikan tietotekniikan hyödyntämistä. Yksi UBI-Oulun 

käytetyin palvelu on ilmainen ja kaikille avoin verkko, eli panOULU, jonka kautta 

Internetin käyttö onnistuu ilmaiseksi. PanOULUn lisäksi kaupungin keskustassa on 

suuria UBI-näyttöjä, sekä Bluetooth-tukiasemien verkosto. Nämä sovellukset ovat 

osa joka paikan tietotekniikan palveluita, joita Oulun kaupunki rahoittaa ja tarjoaa 

kaupunkilaisille.  

 

Jotta joka paikan tietotekniikka voidaan kategorisoida hyödykkeenä, on ensin 

tarkasteltava miten taloustieteessä analysoidaan erilaisia hyödykkeitä ja niiden 

ominaisuuksia. Tämän lisäksi on perehdyttävä tehokkaaseen, eli Pareto-

optimaaliseen, julkishyödyketuotantoon. Näiden kriteerien pohjalta voidaan arvioida 

taloustieteellisestä näkökulmasta joka paikan tietotekniikan tarjoamisen järkevyyttä 

osana Oulun kaupungin julkishyödyketuotantoa. 

 

Brownin ja Jacksonin (1988, 27–36) mukaan taloustieteessä hyödykkeitä jaotellaan 

seuraavasti: puhtaat yksityishyödykkeet, puhtaat julkishyödykkeet ja 

yhteisomistushyödykkeet. Yhteisomistushyödykkeisiin luetaan myös 

klubihyödykkeet. Hyödykkeitä määritteleviä ominaisuuksia ovat poissuljettavuus ja 

kulutuksen kilpailullisuus. Koska ominaisuudet eivät ole toisiaan poissulkevia, on 

mahdollista, että hyödykkeellä on molempia ominaisuuksia. Myös jakelutapa ja 

hyödykkeen tuottaja vaikuttavat kategorisointiin. Hyödykkeitä tuotetaan joko 
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markkinavoimin tai julkisen sektorin toimesta. On huomattava, että julkinen sektori 

voi joko tuottaa hyödykkeet itse tai ostaa ne yksityisyrityksiltä. Markkinoilla 

toimivat yritykset tuottavat pääasiassa yksityisiä hyödykkeitä, koska ne voivat periä 

niistä hintaa. Julkinen sektori tuottaa hyödykkeitä, joista hinnan periminen on 

tehotonta. Tämänkaltaisten hyödykkeiden käytöstä on vaikea poissulkea ketään.  

 

Poissuljettavuus tarkoittaa kuinka helposti kuluttajia voidaan rajata hyödykkeen 

käytön ulkopuolelle. Rajauksesta ei saa aiheutua huomattavia kustannuksia. 

Julkishyödykkeiden kohdalla yksittäisiä kuluttajia on vaikea sulkea pois kulutuksesta, 

kun taas yksityishyödykkeissä poissulkeminen tapahtuu esimerkiksi 

hintamekanismin kautta. Poissuljettavuuteen liittyy vapaamatkustaja-ongelma, joka 

on yleisin negatiivinen ulkoisvaikutus julkishyödykkeiden kysynnässä. 

Vapaamatkustaja on henkilö, joka hyötyy julkishyödykkeestä enemmän kuin mitä on 

panostanut sen tuottamiseen. Vapaamatkustamista esiintyy, koska kaikista 

palveluista ei voida poissulkea ihmisiä kuluttamasta. Vapaamatkustaminen voitaisiin 

estää siten, että jokaisen kuluttajan kontribuutio hyödykkeelle tai palvelulle 

tarkistetaan ennen käyttöä. Tämänkaltaisen mekanismin implementointi on kuitenkin 

kallista ja aikaa vievää, eikä välttämättä tehokkain ratkaisu. 

 

Kulutuksen kilpailullisuus voidaan jaotella kilpailtuihin ja ei-kilpailtuihin 

hyödykkeisiin. Jos ensimmäisen kuluttajan kulutus estää toisen kuluttajan kulutuksen 

samasta hyödykkeestä, on tällöin kyseessä kilpailtu kulutus. Kilpailemattomassa 

kulutuksessa ensimmäisen kuluttajan kulutus ei poissulje toisen kuluttajan kulutusta 

samasta hyödykkeestä. Esimerkiksi useampi henkilö voi samanaikaisesti ihailla 

kaunista maisemaa siinä missä miljoonat ihmiset selaavat Internetin sisältöä 

samanaikaisesti. Kilpailemattomassa kulutuksessa yksi lisäkuluttaja ei vaikuta 

hyödykkeen tuotannon muuttuviin kustannuksiin. Tällöin yhden uuden lisäkuluttajan 

aiheuttama rajakustannus on nolla. Vastaavasti kilpaillussa kulutuksessa 

lisäkuluttajan aiheuttama rajakustannus on suurempi kuin nolla.  

 

Samuelson (1954) on määritellyt puhtaan julkishyödykkeen seuraavasti: 

ensimmäisen kuluttajan kulutus ei aiheuta hyödykkeen kulumista siten, että muut 

kuluttajat aloittaisivat hyödykkeen kuluttamisen pienemmästä määrästä kuin 
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ensimmäinen kuluttaja. Puhtaalla julkishyödykkeellä ei siis ole kilpailtua kulutusta 

tai poissuljettavuutta.  

 

Puhtaille yksityishyödykkeille sen sijaan ei löydy edellä mainitun kaltaista 

pioneerimääritelmää.  Puhtaalla yksityishyödykkeellä lisäkäyttäjien poissulkeminen 

on helppoa, jonka lisäksi yksi lisäkäyttäjä vaikuttavaa muuttuviin kustannuksiin ja 

sitä kautta rajakustannuksiin. Käytännössä kaikki yksityisten yritysten tuottamat 

hyödykkeet, jotka jaetaan markkinoiden kautta, ovat yksityishyödykkeitä.  

 

Brownin ja Jacksonin mukaan (1988, 29–35) yhteisomistus- ja klubihyödykkeet 

omaavat puhtaiden julkis- ja yksityishyödykkeiden ominaisuuksia. 

Klubihyödykkeillä on kilpaillun kulutuksen ominaisuus, mutta ei poissuljettavuutta. 

Klubihyödykkeillä, kuten uimahalleilla, on kapasiteetti, jonka puitteissa kulutus on 

mahdollista. Klubihyödykkeiden eduista nautitaan kuitenkin kollektiivisesti, jonka 

vuoksi niiden kulutuksesta on vaikea poissulkea ketään. Vastaavasti 

yhteisomistushyödykkeillä on poissuljettavuus, mutta ei kilpailtua kulutusta. 

Hintamekanismin avulla maksukyvyttömät asiakkaat voidaan sulkea pois 

kuluttamasta, kuitenkin niin, että useat kuluttajat voivat käyttää palvelua 

samanaikaisesti.  

 

Jakelutapa vaikuttaa hyödykkeen kategorisointiin. Puhtaat julkishyödykkeet jaetaan 

julkisen sektorin kautta siinä missä puhtaat yksityishyödykkeet jaetaan markkinoiden 

kautta. Sekalaiset hyödykkeet, joilla on puhtaan yksityis- että julkishyödykkeen 

piirteitä, voidaan jakaa molemmilla kanavilla eteenpäin. Kuviossa 8 on kuvattu mitä 

ominaisuuksia julkis-, yksityis-, klubi-, ja yhteisomistushyödykkeillä on (Brown & 

Jackson 1988, 35). 
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On muistettava, että puhdas julkishyödyke on hyvin abstrakti käsite. Usein 

esimerkiksi maanpuolustusta pidetään puhtaana julkishyödykkeenä – yhden 

lisäkansalaisen suojeleminen ei aiheuta enempää lisäkustannuksia valtiolle, eikä sen 

piiristä voi sulkea ketään pois. Toisaalta, kaikilla valtioilla ei edes ole 

maanpuolustusta omasta takaa. Jotkin valtiot käyttävät esimerkiksi ulkomaista 

palkka-armeijaa, jolloin kuvion 8 mukainen kategorisointi puhtaalle 

julkishyödykkeelle tuottajan osalta ei päde. Joillakin valtioilla ei edes ole 

maanpuolustusta. Yhtälailla myös koulutusta voidaan pitää puhtaana 

julkishyödykkeenä, mutta silti sitä tuotetaan niin valtion kuin yksityisen sektorin 

toimesta.  

 

Tärkeämpää on ymmärtää, että kilpailullisuus ja poissuljettavuus ovat työkaluja 

hyödykekategorisoinnille. Faktisesti puhdasta julkishyödykettä tuskin on olemassa. 

Parhaimmillaan kuvion 8 mukainen kategorisointi edesauttaa ymmärtämään, miksi 

tiettyjä hyödykkeitä tuotetaan valtion toimesta tai yksityisen sektorin toimesta, ja 

yhtälailla huomaamaan mitä rajoituksia kategorisointiin liittyy. 

 

 

Poissuljettavuus 

 

Ei poissuljettavuutta 

Puhdas yksityishyödyke 

Tuottaja:  yksityiset yritykset 

Jakelu:  markkinat 

Klubihyödyke 

Tuottaja:  yksityiset yritykset 

tai julkinen sektori 

Jakelu:  markkinat  

 tai julkinen sektori 

Puhdas julkishyödyke 

Tuottaja:  julkinen valta 

Jakelu:  julkinen sektori 

Yhteisomistushyödyke 

Tuottaja:  yksityiset yritykset 

Jakelu: subventoidut 

markkinat tai 

verotulot 

 

 

Kilpailematon 

kulutus 

Kilpailtu kulutus 

Kuvio 8. Hyödykkeiden jaottelu (Brown 1988 mukaillen). 
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4.3 Joka paikan tietotekniikka: puhdas julkishyödyke vai ei? 

 

Terveydenhuolto, maanpuolustus ja koulutus ovat asioita, jotka yleensä assosioidaan 

julkishyödykkeinä. Näiden julkishyödykkeiden tuotantoon löytyy esimerkiksi 

taloudellisia ja sosio-ekonomisia perusteita. Joka paikan tietotekniikkaa ei yleisesti 

ottaen pidetä julkishyödykkeenä, sillä sen tuomia mahdollisuuksia vasta pilotoidaan. 

Yhdeksi joka paikan tietotekniikan kompastuskiveksi onkin esitetty, että tekniikalle 

etsitään ongelmia joita se voi todella ratkaista (Huang, Ling, Ponnekanti & Fox 

1999). Joka paikan tietotekniikan luonteen vuoksi on tärkeä korostaa, että sen 

tarkoitus on helpottaa päivittäisten asioiden hoitamista, sillä joka paikan 

tietotekniikan hyödyistä nautitaan huomaamattomasti.  

 

Selbyn (2010, 20) mukaan kaupungit joutuvat keräämään lakisääteisyyden vuoksi 

valtavan määrän tietoa kaupunkilaisista. Avioliitot, väestön määrä, syntyvyys ja 

kuolleisuus, asutus, aluetalous ym. ovat tilastoitavia asioita. Tämän vuoksi on 

ilmeistä, että kaupungit voivat käyttää hyväkseen joka paikan tietotekniikkaa ja 

hyödyntää saatavilla olevaa dataa esimerkiksi palveluiden kehittämisessä. 

Esimerkiksi Oulussa joka paikan tietotekniikkaa on hyödynnetty kaupungissa olevien 

UBI-näyttöjen avulla siten, että näytöt kertovat reaaliaikaisen veritilanteen. 

Tämänkaltaisten palveluiden verkostovaikutus kiistatta hyödyttää kaikki kuntalaisia. 

 

Oulun kaupungin käyttämät meno-osuudet julkisiin palveluihin vuodelta 2012 ovat 

taulukossa 2, missä joka paikan tietotekniikkaa edustaa panOULU. PanOULU on 

vuonna 2004 Oulun kaupungin 400-vuotisjuhlallisuuksien kunniaksi lanseeraama 

maksuton ja avoin langaton verkko, jonka avulla kaupunkilaiset voivat käyttää 

Internetiä ilmaiseksi. Avoimeen verkkoon ei voi juurikaan lukkiutua, sillä 

maksuttoman verkon kohdalla vaihtokustannukset eivät sisällä rahallista osuutta. 

Avoimessa ja maksuttomassa verkossa vaihtoehtoiskustannuksia voi muodostua 

esimerkiksi oppimiseen ja osaamiseen liittyen. PanOulun kohdalla tätä ei ole 

kuitenkaan tutkittu.  

 

Kuvion 8 mukainen hyödykekategorisointi kaupungin tuottamille palveluille on 

ongelmallista, sillä yksikäsitteistä tapaa hyödykkeiden kilpailullisuuden ja 



38 

 

 

poissuljettavuuden arviointiin ei ole. Poissuljettavuutta ja kilpailullisuutta voidaan 

arvioida taulukon 2 mukaisella kulurakenteella. Tällöin ongelma on perustella miksi 

jokin palvelu on edullinen tai kallis, sillä käyttömaksuilla voidaan vaikuttaa 

poissuljettavuuteen. Toinen tapa arvioida poissuljettavuutta ja kilpailtuutta on 

tarkastella taulukon 2 palveluiden ominaisuuksia ilman meno- tai tuloeriä. Tällöin 

poissuljettavuuden arviointi on ongelmallista, koska maksuttomissa palveluissa ei ole 

poissuljettavuutta. Kulutus on kilpailtua kapasiteetin puitteissa, jonka määrittää 

palvelun infrastruktuuri. 

 

Toinen ongelmakohta joka paikan tietotekniikan kategorisoinnissa on valinta 

mahdollistavan tekijän ja hyödykkeen välillä. Grahamin ja Marvinin (1994) mukaan 

mahdollistavat tekijät, kuten sähköverkko, ovat nyky-yhteiskunnan kannalta 

välttämättömiä infrastruktuureja, jotka mahdollistavat taloudellisen aktiviteetin 

syntymisen. Joka paikan tietotekniikalle kilpailtuuden ja poissuljettavuuden 

määritteleminen on vaikeaa, jos sitä arvioidaan mahdollistavana tekijänä. Tällöin 

poissuljettavuus ja kilpailtu kulutus ovat samat kuin hyödykkeellä, joka hyödyntää 

joka paikan tietotekniikkaa.  

 

Grahamin ja Marvinin (1994) näkemystä jatkaen voidaan ajatella, että osa taulukon 2 

mukaisista palveluista ovat mahdollistavia tekijöitä. Taulukon 2 mukaisia 

mahdollistavia tekijöitä ovat esimerkiksi kirjastot ja Oulu-opisto. Molempiin 

palveluihin liittyy verkostovaikutuksia, jotka ovat suuremmat kuin yksittäisten 

käyttäjien hyötyjen summa. Molempien palveluiden kohdalla erityisesti oppimisen ja 

osaamisen leviäminen hyödyttää yhteiskuntaa enemmän kuin pelkästään yksilöä. 

Koulutuksella ja tiedon leviämisellä on tunnetusti positiivisia ulkoisvaikutuksia. 

Taulukosta 2 nähdään, että kirjaston kohdalla kokonaiskustannus per capita on 

5   9€ ja Oulu-opistolle 47   €. Vaikka panO L   kirjastot ja Oulu-opisto eivät 

olekaan täysin vertailukelpoisia palveluita, on laitettava merkille, että kaikkia kolmea 

palvelua yhdistää pääsy kirjallisuuden ja informaation äärelle. Näiden palveluiden 

kustannuseroja ei voida sivuuttaa, sillä panOULUn kustannus per kapita on vain 

1 1 €.  äiden kolmen palvelun kohdalla voidaan pohtia onko palveluista 

ulosmitattava hyöty kerrannaisvaikutuksineen sopusoinnussa panostuksiin. On 

kuitenkin liian triviaalia sanoa, että yhdellä näistä palveluista voidaan tuottaa 
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kaikkien kolmen palvelun hyötyjen summa, varsinkin kun palveluita hyödynnetään 

ristiin. Esimerkiksi kirjastossa on mahdollista käyttää panOULUa, siinä missä Oulu-

opiston tarjoamien kurssien kirjallisuus löytyy kirjastosta.  

 

Tarkastelu on kuitenkin loogisinta tehdä siten, että joka paikan tietotekniikkaa 

tarkastellaan hyödykkeenä, koska palveluille on ongelmallista määrittää kaikkia 

osapuolia tyydyttävä käyttömaksu. Tarkastelemalla joka paikan tietotekniikkaa 

hyödykkeenä voidaan se sijoittaa puhtaiden julkishyödykkeiden lokeroon kuvion 8 

mukaisessa kategorisoinnissa. Kulutuksen kilpailemattomuus tukee kategorisointia 

puhtaaksi julkishyödykkeeksi: joka paikan tietotekniikka ei kulu käytössä siten, ettei 

ensimmäisen käyttäjän kulutus johda pienempään määrään kulutettavaa hyödykettä 

seuraavan kuluttajan kohdalla. Tämä johtuu siitä, että joka paikan tietotekniikan 

palvelut ovat pitkälti pilvipohjaisia, jolloin lisäkäyttäjiä pystytään palvelemaan 

skaalautuvasti hyödyntäen jo olemassa olevia resursseja, kuten luvussa 3 esitettiin.  

 

Koska joka paikan tietotekniikan infrastruktuuri ulottuu laajalle alueelle, on sen 

kulutuksesta poissulkeminen vaikeaa. Palveluja voi käyttää useasta paikasta 

samanaikaisesti. Toisaalta, langattomiin palveluihin pohjautuvissa teknologioissa 

niin yksittäisten käyttäjien kuin suurempien ryhmien poissulkeminen on mahdollista, 

joskin hieman vaivalloista.  
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Taulukko 2. Oulun kaupungin julkishyödyketuotannon menoeriä 2012. 

Palvelu Kaupungin tuki Tulot Kokonaiskustannus Käyntikerrat 

Kaupungin 

tuki / 

käyntikerta 

Tulot / 

käyntikerta 

Kokonais-

kustannus / 

käyntikerta 

Kaupungin 

tuki / kapita 

Tulot / 

kapita 

Kokonais-

kustannus / 

kapita 

(1) Avantouinti 49 200€ 2 400€ 51 600€ 60 000 0,82€ 0,04€ 0 8 € 0,35€ 0,02€ 0,36€ 

(2) Heinäpään 

jalkapallohalli 
790 000€  9 500€ 8 9 500€ 79 000 10 00€ 0,50€ 10 50€ 5,56€ 0,28€ 5,84€ 

(3) Hiihtoreitti 79 870€ 0€ 79 870€ 163 000 0,49€ 0,00€ 0,49€ 0,56€ 0,00€ 0,56€ 

(4) Kaupunginteatteri   7      € 1 459 845€ 8 18  1 8€ 77 734 8  5 € 18 78€ 105  1€ 47,37€ 10,28€ 57,65€ 

(5) Kirjastot 7 547 023€ 445 690€ 7 992 714€ 2 971 269 2,54€ 0,15€ 2,69€ 53,15€ 3,14€ 56,29€ 

(6) Kulttuuritalo Valve 1 442 795€ 444 1 4€ 1 886 929€ 256 725 5,62€ 1,73€ 7,35€ 10,16€ 3,13€ 1   9€ 

(7) Linnanmaan jäähalli 551 200€ 82 160€ 633 360€ 104 000 5,30€ 0,79€ 6,09€ 3,88€ 0,58€ 4,46€ 

(8) Museot 1  79  74€ 55 353€ 1 7 5 0  € 47 718  5  0€ 1,16€ 36,36€ 11 8 € 0,39€ 12,22€ 

(9) Ouluhalli 1 068 600€ 411 000€ 1 479 600€ 137 000 7,80€ 3,00€ 10,80€ 7,53€ 2,89€ 10,42€ 

(10)  Oulun Sinfonia 3 386 922€ 451 09 € 3 838 014€ 32 476 104  9€ 1  89€ 118,18€ 23,85€ 3,18€ 27,03€ 

(11)  Oulun taidemuseo 1 725 908€ 73 893€ 1 799 801€ 30 661 56,29€ 2,41€ 58,70€ 12,15€ 0,52€ 1   7€ 

(12)  Oulu-opisto 6 636 000€ 84 000€ 6 720 000€ 560 000 11,85€ 0,15€ 12,00€ 4  7 € 0,59€ 47,32€ 

(13)  panOULU 164 157€ ei tietoa
1
 164 157€ 327 158

2
 0 0 € ei tietoa 0,00€ 1,16€ 

ei 

tietoa 
1,16€ 

(14)  Pesäpallostadion 150 000€ 34 950€ 184 950€ 15 000 10 00€ 2,33€ 12,33€ 1,06€ 0  5€ 1,30€ 

(15)  Raksilan jäähalli 1  40  70€ 239 560€ 1 579 9 0€ 53 000 25,29€ 4,52€ 29,81€ 9,44€ 1,69€ 11,13€ 

                                                 
1
 panOULUsta aiheutuvia mahdollisia epäsuoria tuloja ei ole tutkittu. 

2
 Vuoden 2011 kumulatiivinen tilasto kuukausittaisista uniikeista käyttäjistä. 
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(16)  Tietomaa 647 349€ 683 510€ 1 330 858€ 59 281 10,92€ 11 5 € 22,45€ 4,56€ 4,81€ 9,37€ 

(17)  Uimahallit   400 000€ 1 700 000€ 5 100 000€ 850 000 4,00€ 2,00€ 6,00€ 23,94€ 11 97€ 35,92€ 

(18)  Urheilutalo 364 650€   4  50€ 7 9  00€ 221 000 1,65€ 1  5€ 3,30€ 2,57€ 2,57€ 5,14€ 



42 

 

 

4.4 Pareto-optimaalinen julkishyödyketuotanto ja yhteiskunnallinen 

hyvinvointifunktio  

 

Rajasubstituutioaste kertoo kuinka paljon kuluttajan on oltava valmis luopumaan 

yhdestä yksiköstä ensimmäistä hyödykettä, jotta tämä voi saada toista hyödykettä 

enemmän ilman, että siirrytään pois annetulta indifferenssikäyrältä. Yhtälö (16) 

määrittää kuluttajan rajasubstituutioasteen sekä hyödykkeiden hintasuhteen: 

 

 R  y        (16) 

 

missä MRSxy on rajasubstituutioaste hyödykkeiden x ja y välillä, px hyödykkeen x 

hinta, ja py hyödykkeen y hinta.   

 

Vastaavasti rajatransformaatioaste osoittaa, että ensimmäistä tuotannontekijää 

lisäämällä yritys luopuu toisesta tuotannontekijästä kuitenkin siten, ettei siirtymistä 

uudelle isokvantille tapahdu. Yhtälö (17) määrittää rajatransformaatioasteen ja 

hyödykkeiden hintasuhteen: 

 

 R  y p p
y

  (17) 

 

missä MRTxy on rajatransformaatioaste hyödykkeiden x ja y välillä. 

 

Oletetaan talous, jossa on kaksi kuluttajaa, kaksi yritystä, sekä kaksi erilaista 

hyödykettä. Molemmat kuluttajat kysyvät eri määrän hyödykkeitä oman 

indifferenssikäyränsä perusteella. Edgeworthin laatikon avulla, jossa kuvataan 

kahden hyödykkeen ja kuluttajan kulutuskombinaatiot, voidaan piirtää samaan 

kuvioon molempien kuluttajien indifferenssikäyrät. Indifferenssikäyrien 

sivuamispisteet muodostavat tehokkaiden allokaatioiden joukon. Edgeworthin 

laatikkoon voidaan piirtää sopimuskäyrä, joka yhdistää nämä tehokkaat allokaatiot. 

Sopimuskäyrällä molempien kuluttajien rajasubstituutioasteet ovat yhtä suuret. 

Vastaava tulos pätee myös yrityksen kohdalla, mutta sopimuskäyrän sijaan tehokkaat 

allokaatiot konstruoivat tuotantomahdollisuuksien käyrän. Sijoittamalla yhtälöstä 

(16) hintasuhde yhtälöön (17) nähdään, että rajasubstituutioasteen on oltava yhtä 
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suuri kuin teknisen rajakorvattavuusasteen. Hyötymahdollisuuksien käyrä koostuu 

hyvinvoinnin optimaalisesti jakautuneista Pareto-optimaalisista pisteistä. 

Hyötymahdollisuuksien käyrää käytetään optimaalisen hyödykeallokaation 

valitsemisessa. (Brown & Jackson 1988, 10–21.) 

 

Johansen (1968, 125–140) on tutkinut, kuinka julkisia resursseja tulisi käyttää 

optimaalisesti hyödykkeiden tuotannossa. Oletetaan talous, jossa on kaksi 

kuluttajaryhmää, A ja B. Olkoon talouden kansantulo R. Kansantulo voidaan käyttää 

ryhmän A haluamiin yksityishyödykkeisiin X, ryhmän B haluamiin 

yksityishyödykkeisiin Y, tai julkishyödykkeisiin G. On huomattava, että 

julkishyödyke G esiintyy molempien kuluttajaryhmien hyötyfunktiossa – molemmat 

ryhmäthän kysyvät julkishyödykettä mutta eivät toistensa yksityishyödykkeitä. 

Yhtälö (18) kertoo talouden tilinpitoidentiteetin: 

 

        G   R  (18) 

 

Oletetaan, että molempien ryhmien hyötyfunktio muodostuu oman 

yksityishyödykkeen ja julkishyödykkeen kysynnästä. Yhtälö (19) kertoo ryhmän A 

hyötyfunktion ja yhtälö (20) ryhmän B hyötyfunktion. 

 

 A    A   G . (19) 

 

          G . (20) 

 

Molemmilla kuluttajaryhmillä on preferenssimaailma. Tähän preferenssimaailmaan 

voidaan soveltaa yhtälöä (16), joka kertoo, kuinka suuresta määrästä 

yksityishyödykettä kuluttajaryhmät ovat valmiita luopumaan julkishyödykettä varten.  

 

Annetuilla hyötyfunktioilla ja budjettirajoitteella voidaan muodostaa kuluttajan 

hyödyn maksimointiongelma, joka voidaan ratkaista Lagrangen menetelmällä. 

Yhtälössä (21) siis maksimoidaan ryhmän A hyötyä hyödykkeiden X ja G suhteen 

kun rajoitteina ovat talouden tilinpitoidentiteetti sekä ryhmän B hyöty. 
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      ,UGY,FμRGYXλGX,FΦ BBA   (21) 

 

missä   ja   ovat Lagrangekertoimia. 

  

Derivoimalla tavoitefunktiota   muuttujien X, Y, G,  , ja µ suhteen saadaan selville 

muutosvauhti kunkin muuttujan suhteen. Asettamalla nämä termit yhtä suuriksi kuin 

nolla saadaan seuraavat ensimmäisen kertaluvun ehdot: 

 

 






















0UGY,FμΦ

0RYGXλΦ

0GFμλGFGΦ

0YFμλYΦ

0λ XFXΦ

BB

BA

B

A

  

 

Sijoittamalla ensimmäisestä lausekkeesta   =   A     toiseen lausekkeeseen saadaan 

YF

XF
μ

B

A




 . Edelleen sijoittamalla   ja µ kolmanteen lausekkeeseen nähdään, että 

molempien kuluttajaryhmien rajasubstituutioasteet summattuna ovat yhtä suuret kuin 

yksi, eli yrityksen rajakorvattavuusaste. Yhtälö (22) vastaa julkishyödykkeen Pareto-

optimiominaisuutta, jossa kuluttajan preferenssit määräävät mitkä ratkaisujoukon 

pisteet toteuttavat Pareto-optimaalisuuden. On huomattava, että Pareto-optimi 

ratkaisu vaatii tiedon ryhmien preferensseistä eli maksuhalukkuudesta (ks. Buchholz 

& Peters 2007, 166, jossa viitattu julkaisuun Cornes & Sandler 1996, 214–221). 

 

.1
YF

GF

XF

GF

B

B

A

A










 (22) 

 

Koska yhtälössä (22) rajakorvattavuusasteet summautuvat yhteen, on mahdollista 

valita useita eri hyödykekombinaatioita, jotka täyttävät tehokkuusehdon. Tämän 

vuoksi on luontevampaa käyttää esimerkiksi yhteiskunnan hyvinvointifunktiota 

lisätyökaluna sopivan allokaation valintaan. Johansen (1968, 126–128) on 

hyödyntänyt yhteiskunnallista hyvinvointifunktiota kulutusallokaation valitsemiseksi 

Pareto-optimaalisten pisteiden joukosta yhtälössä (23). 
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 ,U,UWW BA  (23) 

 

missä W on yhteiskunnan hyvinvoinnin taso. 

 

Kuvioon 9 on piirretty Nash-Bernoulli-muotoinen yhteiskunnallinen 

hyvinvointifunktion kaksi hyvinvoinnin tasoa ja niihin liittyvät yhteiskunnalliset 

samahyötykäyrät W ja   , joidenka perusteella voidaan valita tehokas allokaatio 

hyötymahdollisuuksien käyrältä AB. Kuviossa 9 yhteiskunnan hyvinvointifunktio    

tuottaa pisteessä C suurimman hyvinvoinnin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteiskunnan hyvinvointifunktion hyödyntämisessä ongelmaksi muodostuu  

 

Yhteiskunnan hyvinvointifunktion hyödyntämisessä ongelmaksi muodostuu 

julkishyödykkeen G mallintaminen kaikkien kuluttajien osalta. Arrowin 

mahdottomuusteoreema osoittaa, ettei yksilöllisistä preferensseistä voida aina 

muodostaa transitiivista yhteiskunnallista preferenssimaailmaa. Tällöin 

äänestyslopputulos riippuu äänestysjärjestyksestä vaihtoehtojen, tässä tapauksessa eri 

julkishyödyketuotantojen, välillä. On kuitenkin huomattava, että edellä esitetty malli 

on tarkoituksenmukaisesti abstraktio todellisuudesta. Mallin tarkoitus onkin esittää 

milloin Pareto-optimaalisuus toteutuu. (Brown & Jackson, 76–84; Johansen, 141–

152.)  

C 

A 

UA 

UB 

  A 

        A      

      A     

B     

Kuvio 9. Hyvinvointifunktion avulla ratkaistu hyvinvoinnin jako. 
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Rawlsilaisessa hyvinvointifunktiossa hyöty rakentuu heikko-osaisempien hyödystä, 

kun taas utilitaristisessa ajattelutavassa yhteiskunnan hyöty on sen kaikkien 

toimijoiden hyödyn summa. Yhteiskunnan hyvinvointifunktiota hyödynnettäessä 

valinta eri hyödykekorien välillä riippuu eri kuluttajaryhmiä edustavien päättäjien 

arvomaailmasta.  

 

On mahdollista, että julkinen valta päättää tuottaa tietyn määrän joitain 

julkishyödykkeitä huolimatta siitä, mitä kuluttajaryhmät arvostavat. Maanpuolustus 

on tästä hyvä esimerkki. Tällöin poliittiset päättäjät arvottavat jonkin palvelun 

arvokkaammaksi kuin kuluttajat. Tällöin yhteiskunnan hyvinvointifunktio laajenee 

yhtälöstä (23) siten, että julkishyödyke tuodaan mukaan tarkasteluun. Yhtälö (24) 

esittää Johansenin käyttämän hyvinvointifunktion, jossa hyvinvointi muodostuu 

kuluttajaryhmien hyödystä sekä julkishyödykkeestä.  

 

G).,U,W(UW BA  (24)  

 

Tällöin yhteiskunnan hyödyn maksimointiongelma laajenee yhtälön (25) mukaiseksi: 

 

   
     AABB

BA

UGX,FγUGY,Fμ

RGYXλG,U,UWΦ




, (25) 

 

missä  , µ, ja γ  ovat Lagrange- kertoimia.  

 

Osittaisdifferoimalla funktiota   tekijöiden X, Y, G,  , µ, ja γ suhteen saadaan 

ensimmäisen kertaluvun ehdot: 

 

 
 



























0UGX,FγΦ

0UGY,FμΦ

0RYGXλΦ

0GFγGFμλGWGΦ

0YFμλYΦ

0XFγλXΦ

AA

BB

AB

B

A
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Yhtälössä (22) esitettiin julkishyödykkeiden kohdalla Pareto-optimiominaisuus. 

Nähdään, että yhtälön (25) ensimmäisen kertaluvun ehdot eivät johda Pareto-

optimiin ratkaisuun, koska ensimmäisen kertaluvun ehdoissa kolme viimeistä 

lauseketta eivät sisällä termejä, joita voitaisiin sijoittaa kolmeen ensimmäiseen 

lausekkeeseen. Voidaan todeta, että julkishyödykkeiden kohdalla 

optimointiongelman ratkaisemiseen tarvitaan lisätyökaluja.  

 

 

4.5 Lindahlin teoria julkishyödykkeiden rahoituksesta 

 

Ruotsalainen Eric Lindahl oli yksi ensimmäisistä tutkijoista, joka selvitti 

julkishyödykkeiden rahoitusta verovaroin. Lindahlin teoria, joka julkaistiin jo 

vuonna 1919, on pohjustanut alan tutkimusta pitkään. Lindahlin teoriassa 

julkishyödykkeiden tuotanto rahoitetaan verovaroin kahden ryhmän toimesta. 

Vuoden 1919 yhteiskuntaa ajatellen ryhmiä voitaneen kategorisoida köyhiksi ja 

rikkaiksi. Oletuksena on, että molemmat ryhmät valitsevat joukostaan puhemiehen, 

joka osallistuu poliittiseen päätöksentekoon julkishyödykkeiden tuotannosta. Tällöin 

päätöksenteko on edustuksellista demokratiaa. (Silvestre 2003, 527–529.) 

 

Lindahlin teoriaa ohjasivat yhteiskunnallinen- ja taloudellinen oikeudenmukaisuus. 

Yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta pohjusti Lindahlin mukaan utilitaristinen 

periaate, eli oman hyvän tavoittelu. Tällöin yhteiskunnan hyöty on sen toimijoiden 

hyödyn summa. Tämä ajatusmalli ohjasi tulonjakoa yhteiskunnassa. Taloudellista 

oikeudenmukaisuutta taas ohjasi hyötyperiaate, jonka mukaan jonkin palvelun 

rahoituksen tulisi perustua sen käyttöasteeseen. Tätä periaatetta sovellettiin 

julkispalveluiden tuotantoon ja rahoitukseen. On huomattava, että taloudellisen 

periaatteen toimivuuden elinehto on yksimielinen päätös, johon puhemiesten tulisi 

päästä tâtonnementin, eli huutokauppamaisen neuvottelun, seurauksena. (Silvestre 

2003, 527–529.) 

 

Maailma ja taloustiede ovat muuttuneet vuoden 1919 jälkeen roimasti, jonka vuoksi 

Lindhalin teorian rajoitteet on tärkeä ymmärtää. Lindahl ei ajan hengen mukaisesti 

kiinnittänyt paljoa huomiota vapaamatkustamiseen tai päämies-agentti-ongelmaan 
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(Silvestre 2003, 533). Teoria toimii kuitenkin erinomaisena pohjana 

julkishyödykeanalyysille sillä se pohjautuu Pareto-optimaalisuuteen. Lindahlin 

teoriassa (Johansen 1968, 129–140) julkishyödykkeet rahoitetaan kuluttajaryhmien 

yksityisen kulutuksen kautta. Oletukset ovat, että hyödykkeet ovat 

normaalihyödykkeitä ja tulonjako ennen verotusta on oikeudenmukainen. Myös 

molempien kuluttajajoukkojen preferenssit ovat tiedossa. Yhtälöä (19) voidaan 

muokata siten, että se käsittää kahden ryhmän tulot. Tällöin yhtälö (26) on: 

 

R  RA  R   (26) 

 

missä RA = ryhmän A tulot, ja R  ryhmän B tulot. 

 

Olkoon kerroin h, joka määrittelee yksityis- ja julkishyödykkeiden kulutuksen 

suhteen, annettu valmiina. Kerroin h on ikään kuin poliittinen työkalu, joka 

määrittelee miten julkishyödykkeen tuotannon kustannukset jakautuvat kahden 

ryhmän kesken. Tällöin ryhmän A budjettirajoite on ilmaistu yhtälössä (27) ja 

ryhmän B budjettirajoite yhtälössä (28). 

 

    hG   RA  (27) 

 

missä X on yksityshyödykkeen kysyntä, ja G julkishyödykkeen kysyntä. 

 

,Rh)G(1Y B  (28) 

 

missä Y on yksityshyödykkeen kysyntä, ja G julkishyödykkeen kysyntä.  

 

Kun tiedämme molempien ryhmien indifferenssikäyrät, voimme esittää graafisesti 

optimaalisen hyödyketuotannon. Kuviossa 10 on esitetty budjettisuorat R ja R’ 

ryhmälle A. Kerroin h suurenee kun budjettisuora jyrkkenee. Mitä jyrkempi 

budjettisuora on, sen vähemmän kuluttajaryhmä kysyy julkishyödykettä. Yksityis- ja 

julkishyödykkeen optimituotanto löytyy käyrältä AQ, joka kuvaa kuluttajan kysyntää 

yksityis- ja julkishyödykkeille. Käyrä AQ muodostuu siten, että annetut 
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budjettisuorat ovat tangentteja indifferenssikäyrille. Vastaava kuvio voidaan 

konstruoida myös ryhmälle B. 

 

 

 

Kuviossa 11 on esitetty julkishyödykkeiden allokaatio ryhmien A ja B kesken. Käyrä 

A vastaa kuvion 10 A käyrää. Kohdassa G1 ryhmä A rahoittaa kokonaan 

julkishyödykkeen, jolloin kerroin h on yhtä suuri kuin 1. Vastaavasti ryhmä B ei 

tällöin rahoita julkishyödykettä. Tasapainotila, jossa molemmat ryhmät tuottavat 

tasapuolisen määrän julkishyödykettä löytyy pisteestä P. Tällöin molempien 

ryhmien ”kysyntäkäyrät” leikkaavat toisensa.  

 

 

RA 

P 
Q 

G 

X 

A 

 ’ 

U 

R 

R’ 

Kuvio 10. Kuluttajaryhmän A valinta julkishyödykkeelle G budjettisuorilla R ja R’. (Johansen 

1968 mukaillen). 
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Ratkaisu pisteessä P on Pareto-optimi. Voimme todistaa tämän muokkaamalla 

yhtälöä (27) siten, että se kirjoitetaan auki X:n suhteen, jonka jälkeen se voidaan 

sijoittaa yhtälöön (20). Näin saadaan yhtälö (29), joka kuvaa ryhmän A 

hyötyfunktiota.  

 

 .AAA GhG,RFU   (29) 

 

Osittaisderivoimalla yhtälöä (29) G:n, eli julkishyödykkeen, suhteen saadaan 

ensimmäisen kertaluvun ehto. 

 

XFhGFGU AAA   

 

Myös ryhmälle B voidaan tehdä vastaava sijoitus kirjoittamalla yhtälö (28) auki Y:n 

suhteen ja sijoittamalla se yhtälöön (21). Tällöin yhtälö (30) kuvaa ryhmän B 

hyötyfunktiota: 

 

G).h)G,(1(RFU BBB   (30) 

 

Kuvio 11. Julkishyödykkeen G tuotantokustannuksien jakaantuminen kuluttajryhmille A ja B 

(Johansen 1968 mukaillen). 

G  

 

G1 

P 

G 

A 

B 

h 

1 

h  
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Vastaavasti osittaisderivoimalla yhtälöä (30) G:n suhteen saadaan ensimmäisen 

kertaluvun ehto: 

 

YFh)(1GFGU BBB    

 

Kirjoittamalla ensimmäisen kertaluvun ehdot auki h:n suhteen näemme, että ne 

palautuvat yhtälöksi (22). Näin ollen Lindahlin ratkaisu on Pareto-optimi.  

 

 

4.5.1 Lindahlin teoria epäoikeudenmukaisella tulonjaolla ja inferiorisilla 

hyödykkeillä 

 

Lindahlin (Johansen 1968, 133–137) mukaan Pareto-optimi ratkaisu ei välttämättä 

johda hyvinvoinnin maksimoitumiseen, jos tulonjako ennen verotusta ei ole 

oikeudenmukainen. Jos tulonjako ennen verotusta on oikeudenmukainen, maksavat 

molemmat ryhmät tasapuolisen hinnan julkishyödykkeen tuotannosta. Vaikka 

tulonjako olisikin tasapuolinen ennen verotusta, on huomioitava miten 

kuluttajaryhmät arvottavat julkishyödykkeitä. Kuluttajan teoriassa inferiorisilla 

hyödykkeillä positiivinen tulovaikutus saa aikaan kysynnän laskun, olettaen etteivät 

hinnat muutu. Vastaavasti negatiivinen tulovaikutus saa aikaan kysynnän kasvun. 

 

Oletetaan, että julkishyödyke G onkin inferiorinen. Kuluttajaryhmä A kohtaa 

positiivisen tulovaikutuksen ennen verotusta ja vastaavasti kuluttajaryhmä B 

negatiivisen. Kuviossa 12 on esitetty, kuinka ryhmän A indifferenssikäyrä siirtyy 

vasemmalle.  usi indifferenssikäyrä on A’. Ryhmän A tulotaso siis kasvaa ennen 

verotusta, jolloin julkishyödykettä kysytään vähemmän. Vastaavasti ryhmän B 

indifferenssikäyrä siirtyy oikealle  ’ n. Ryhmän   tulotaso pienenee ennen verotusta 

jolloin julkishyödykettä kysytään enemmän. Uusi pareto-optimi ratkaisu löytyy 

uusien indifferenssikäyrien leikkauspisteestä M.  

 

On huomattava, että julkishyödykkeen kysynnän määrä on edelleen G . Sen sijaan 

parametrin h uusi arvo on h  . Tällöin ryhmän A budjettisuora on loiventunut. 

Kuviossa 10 tämä ilmenee siten, että alkuperäinen budjettisuora R siirtyy oikealle. 
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 usi budjettisuora on R’. Loivempi budjettisuora kertoo  että kuluttajaryhmä kysyy 

tällöin vähemmän julkishyödykettä. Lopputulos on, että julkishyödykkeen kysynnän 

määrä on pysynyt samana siten, että ryhmä B kysyy julkishyödyke G:tä enemmän 

kuin A. Julkishyödykkeen tuotannon kustannukset ovat jakautuneet uudestaan. Nyt 

kuluttajaryhmä B maksaa suuremman osan julkishyödykkeen G tuotannosta 

verovaroin.  

 

Tarkastelemalla yhtälöiden (29) ja (30) ensimmäisten kertalukujen ehtoja huomataan, 

että ryhmälle A julkishyödykkeen rajasubstituutioaste on yhtä suuri kuin kertoimen h 

ja yksityishyödykkeen rajasubstituutioasteen tulo. Vastaavasti ryhmälle B pätee, että 

julkishyödykkeen rajasubstituutioaste on parametrin (1–h) ja yksityishyödykkeen 

rajasubstituutioasteen tulo. Molemmat kuluttajaryhmät siis kontribuoivat oman 

rajahyötynsä verran julkishyödykkeen tuotantoon. Buchholzin ja Petersin (2007, 

158) mukaan tilanne vastaa hyötyperiaatetta. Tällöin julkishyödykkeestä eniten 

hyötyvät osallistuvat enenevissä määrin sen tuotannon rahoitukseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ’ 

A’ 

M 

 P 

A 

G  G 

h 

1 

h  

h   

B 

Kuvio 12. Positiivinen- ja negatiivinen tulovaikutus ennen verotusta kun julkishyödyke G on 

inferiorinen. 



53 

 

 

4.5.2 Usean julkishyödykkeen tarkastelu eri veroasteilla 

 

Luvussa 4.3 esitettiin, että julkishyödyke G tulee annettuna kuluttaja 

hyvinvointifunktiossa. Voidaan ajatella, että aiemmin G oli kaikkien julkisten 

palveluiden ja hyödykkeiden summa. Laajennetaan mallia siten, että julkishyödyke G 

jaetaan osiin G1 ja G2 (Johansen 1968, 138–140). Mallia voidaan ajatella siten, että 

ensimmäinen julkishyödyke on esimerkiksi terveydenhuolto ja toinen julkishyödyke 

kaikki muut palvelut ja hyödykkeet. Kuluttajaryhmien uudet hyötyfunktiot ovat 

annettu yhtälöissä (31) ja (32).  

 

 .G,GX,FU 21AA   (31) 

 

 .G,GY,FU 21BB   (32) 

 

Hyötyfunktioista voidaan muodostaa optimointiongelma yhtälön (21) tapaisesti, 

jossa maksimoidaan ryhmän A hyötyä talouden tilinpitoidentiteetillä ja ryhmän B 

hyötyrajoitteella. Yhtälössä (33) erona yhtälöön (21) on siis termien G1 ja G 
 käyttö 

pelkän G:n sijaan. Luonnollisesti G = G1 + G2. 

  

      .UG,GY,FμRGGYXλG,GX,FΦ B21B2121A  (33) 

 

Derivoimalla yhtälöä (33) muuttujien X, Y, G1, G2,  , ja µ suhteen saadaan seuraavat 

ensimmäisen kertaluvun ehdot: 

 

 

 

 

 

 

 

Yhtälössä (22) esitettiin Pareto-optimiehto rajasubstituutioasteeseen perustuen. 

Vastaavan tuloksen on oltava voimassa yhtälön (33) ensimmäisen kertaluvun 

  


























0U)G,G(Y,FμΦ

0RGGYXλΦ

0GFμλGFGΦ

0GFμλGFGΦ

0YFμλYΦ

0XFλXΦ

B21B
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1B1A1
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ehdoissa niin G1:lle kuin G2:lle. Tällöin rajasubstituutioasteet, jotka summautuvat 

yhteen, toteutuvat G1:n ja G2:n kohdalla. Optimointiongelman ratkaisu tapahtuu 

samanlaisella sijoitusmenetelmällä kuin yhtälössä (22). Sijoitukset on tehtävä niin 

G1:lle kuin G2:lle. Osittaisderivaatasta XΦ   voidaan ratkaista λ,  joka voidaan 

sijoittaa edelleen osittaisderivaattaan .YΦ   Näin saadaan termi µ, joka yhdessä 

 :n kanssa voidaan sijoittaa osittaisderivaattoihin 1GΦ  ja .GΦ 2  Yhtälö (34) 

kertoo Pareto-optimaalisuuden G1 suhteen ja yhtälö (35) G2 suhteen.  

 

.1
YF

GF

XF

GF

B

1B

A

1A










 (34) 

 

.1
YF

GF

XF

GF

B

2B

A

2A










 (35) 

 

Jotta yhtälöissä (34) ja (35) esitetty Pareto-optimaalisuus pätee täytyy 

julkishyödykkeet rahoittaa parametreilla h1 ja h2. Parametrien h1 ja h2 myötä 

kuluttajaryhmät saavat uudet budjettirajoitteet. Yhtälö (36) kertoo ryhmän A 

budjettirajoitteen ja yhtälö (37) ryhmän B budjettirajoitteen: 

 

.RGhGhX A2211   (36) 

 

B.2211 R)Gh(1)Gh(1Y   (37) 

 

Kirjoittamalla ryhmän A budjettirajoitteen auki X:n suhteen yhtälöstä (36) ja 

sijoittamalla sen ryhmän A hyötyfunktioon yhtälöön (31) saadaan 

osittaisderivoimalla G1 ja G2 suhteen ensimmäisen kertaluvun ehdoiksi: 

 









2AA22A

1AA11A

GFXFhGU

GFXFhGU
 

 

Vastaavasti kirjoittamalla ryhmälle B budjettirajoitteen auki Y:n suhteen yhtälöstä 

(37) ja sijoittamalla sen ryhmän B hyötyfunktioon yhtälöön (32) saadaan seuraavat 

ensimmäisen kertaluvun ehdot: 
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2BB22B

1BB11B

GFYFh1GU

GFYFh1GU

 

 

Koska kertoimet h1 ja h2 jakavat julkishyödykkeiden tuotannon kustannuksia 

ryhmille A ja B täytyy yhtälöiden (29) ja (30) vastaavien ensimmäisten kertaluvun 

ehtojen tuloksien olla voimassa myös yhtälöille (31) ja (32). Kirjoittamalla 

ensimmäisen kertaluvun ehdot auki h1 ja h2 suhteen huomataan, että ratkaisu 

palautuu yhtälön (22) mukaiseksi Pareto-optimiehdoksi molempien 

julkishyödykkeiden osalta.  Yhtälölle (31), eli ryhmälle A, pätee tällöin, että 

rajasubstituutioaste julkishyödykkeiden G1 ja G2 osalta on yhtä suuri kuin 

parametrien h1 ja h2, sekä yksityishyödykkeen rajasubstituutioasteen tulo. 

Vastaavasti yhtälön (32) mukaisesti ryhmälle B pätee, että rajasubstituutioaste 

julkishyödykkeiden G1 ja G2 osalta on yhtä suuri kuin parametrien (1–h1) ja (1–h2), 

sekä yksityishyödykkeen rajasubstituutioasteen tulo. Jos julkishyödykkeet 

rahoitettaisiin yhdellä parametrilla h, olisi seurauksena monikäsitteinen 

ratkaisujoukko
3

. Kuluttajaryhmät eivät löytäisi ratkaisujoukosta tyydyttävää 

lopputulosta sillä julkishyödykkeiden kustannukset eivät jakaannu 

oikeudenmukaisesti.  

 

Tarkastellaan yhden kertoimen h tuottamaa monikäsitteistä ratkaisua ja 

julkishyödykkeille asetettujen käyttömaksujen vaikutusta kertoimen h tulkintaan. 

Käytännössä monesta julkispalvelusta peritään käyttömaksu. Lindahlin mallissa 

julkispalvelut tuotetaan yksityisen kulutuksen kautta, jolloin julkishyödykkeillä ei ole 

käyttömaksua.  

 

Olkoon kuluttajaryhmän A tulot RA ja vastaavasti kuluttajaryhmän B tulot RB. 

Olkoon t1 käyttömaksu julkishyödykkeelle G1 ja vastaavasti t2 käyttömaksu 

julkishyödykkeelle G2. Molemmat kuluttajaryhmät kysyvät siis omaa 

yksityishyödykettä, sekä käyttömaksuperusteista julkishyödykettä, jotka rahoitetaan 

ryhmien tuloista verojen jälkeen. Vastaavasti valtiovallan on tuotettava molempien 

                                                 
3
 Liite 1: Monikäsitteinen ratkaisu parametrilla h. 
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ryhmien verotuloilla ja käyttömaksuilla julkishyödykkeet. Yhtälö (38) kuvaa 

kuluttajien optimointiongelmaa sekä valtiovallan julkishyödyketuotantoa: 

 















 .GGGtGt)Rh(R

h)R(1GtGtY

h)R(1GtGtX

212211BA

B2211

A2211

 (38) 

 

Kirjoittamalla ensimmäisen lausekkeen auki RA suhteen ja toisen lausekkeen RB 

suhteen voidaan sievennetyt termit sijoittaa kolmanteen lausekkeeseen. Tällöin termi 

h sieventyy yhtälöksi (39)
4
 . Osoittajassa on julkishyödykkeiden käyttömaksujen ja 

tuotannon kustannuksien erotus. Nimittäjässä on molemmilta ryhmiltä kerätyt 

käyttömaksut julkishyödykkeistä sekä yksityishyödykkeistä kerätyt verotulot. 

 

YXG2tG2t

GGGtGt
h

2211

212211




 . (39) 

 

  

                                                 
4
 Liite 2: Optimaalinen parametri h kun julkishyödykkeillä on käyttömaksu. 
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5 KAUPUNKIEN AVOIMET VERKOT 

 

 

5.1 Avoimen verkon toteutustavat 

 

Vaikka Internet-yhteyttä ei pidetä globaalisti kansalaisoikeutena, näyttää asian 

kehitys Suomessa päinvastaiselta. Suomi julisti vuonna 2009 ensimmäisenä valtiona 

maailmassa Internet-yhteyden kansalaisoikeudeksi (Ojala ym., 123). Suomen tavoite 

on tuoda 99 % väestöstä enintään kahden kilometrin etäisyydelle 100 mbit/s 

laajakaista yhteydestä vuoteen 2015 mennessä (Liikenne- ja viestintäministeriö 

2012). Laajakaistaksi määritellään Internet-yhteys, jonka miniminopeus on 256 kbit/s 

(Tilastokeskus 2012). Avoin verkko on siis yksi tapa saavuttaa hallituksen asettama 

tavoite. Avoimet verkot ovat siis vapaasti käytettäviä tiedonsiirtoverkkoja.  

 

Null (2012, 25–29) on identifioinut kolme erilaista toteutustapaa kaupungin 

ylläpitämille avoimille verkoille. Toteutus voi olla yksityinen, julkinen, tai näiden 

yhdistelmä. Yksityisessä ratkaisussa yksityinen palveluntarjoaja omistaa ja tarjoaa 

yhteyden samalla kun kaupunki mahdollistaa verkon rakentamisen. Julkisessa 

ratkaisussa kaupunki rakentaa itse Internet-yhteyden ja avoimen verkon, jolloin se 

voi esimerkiksi vuokrata ylikapasiteettia yrityksille. Yhdistelmäratkaisussa kaupunki 

sekä rakentaa ja ylläpitää Internet-yhteyttä, että vuokraa sitä yrityksille, jotka myyvät 

yhteyksiä kuluttajille. Kuvion 7 mukaisesti yhteyden ylimääräistä kapasiteettia 

voidaan vuokrata eteenpäin. 

 

Tapia ym. (2006, 374–377)  löytävät neljä toteutustapaa avoimille verkoille: 

yhteisömalli, julkinen malli, yksityinen konsortio ja tukkumyynti. Malleilla on 

osittain samoja piirteitä kuin Nullin identifioimissa toteutustavoissa. Tapian ym. 

mukaan yhteisömallin tärkein piirre on avoimen verkon kautta saatava ilmainen 

laajakaistayhteys. Yhteisömallissa kaupunki tai jokin toinen voittoa tavoittelematon 

organisaatio rakentaa verkon, joka rahoitetaan verotuloin, lahjoituksin tai 

mainostuloin. Verkko voidaan myös rakentaa siten, että paikalliset yritykset 

rakennuttavat verkon yhteistyöllä. Tässä toteutustavassa verkon kuuluvuusaluetta 
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ohjailee enemmänkin yritysten kuin kaupunkilaisten tarve. Kuviossa 13 on esitetty 

kuinka eri toteutustavat eroavat toisistaan kustannuksissa sekä ylläpidossa 

 

Julkisessa mallissa avoin verkko rahoitetaan verotuloin. Verkon täysimittainen 

rahoittaminen verotuloista, erityisesti taloudellisesti haastavina aikoina, on 

poliitikoille haastavaa. Julkisessa mallissa yksityiset yritykset näkevät, ettei verkon 

tarjoamisesta ole saavutettavissa voittoja ilman kohtuullisia riskejä, jolloin kunnan 

rooli palveluntarjonnassa on välttämätön. Tällöin mallissa kaupungilla on täysi 

vapaus päättää verkon toimintaperiaatteista ja esimerkiksi ylimääräisen kapasiteetin 

vuokraamisesta paikallisille yrityksille.  

 

 

 

  

 

Yksityisessä konsortiossa yksi tai useampi yritys tarjoaa Internet-yhteyttä sekä 

avointa verkkoa kaupungille. Tarjouksien perusteella kaupunki valitsee toimittajan, 

jolle se yleensä vuokraa infrastruktuurin verkon rakentamista varten. Kaupungin 

näkökulmasta kaikki ylläpidollinen ja asiakaspalvelullinen työ ulkoistetaan 

toimittajalle, jolloin kaupungit riskit avoimen verkon suhteen ovat hyvin pienet. 
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Kuvio 13. Avoimen verkon toteutustavat (Mandiwalla 2008 mukaillen). 
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Mallin ongelmana on joka paikkaisuuden saavuttaminen yrityslähtöisesti, sillä se ei 

usein palvele yrityksen tavoitteita.  

 

Tukkumyyntimallissa kaupunki kerää verkolle rahoituksen pääasiassa verotuloin, 

jonka jälkeen se myy ylläpidon ja toteutuksen yksityiselle yritykselle. Kaupunki 

kuitenkin säilyttää oikeuden esimerkiksi vuokrata käyttämätöntä kaistaa yrityksille. 

Vastaavasti kaupunki voi tarjota infrastruktuurin voittoa tavoittelemattomalle 

järjestölle, joka vastaa verkon rahoituksen hankinnasta ja toteutuksen ulkoistamisesta. 

 

Olipa avoimen verkon toteutustapa mikä tahansa on huomattava, että verkon 

rakentaminen ja ylläpito vaativat lähes poikkeuksetta rahoitusta verotuloista. 

Verotulojen osuutta määrittää päättäjien asettama yhteiskunnan hyvinvointifunktio, 

joka sisältää joka paikan tietotekniikan ja sitä kautta avoimen verkon arvostuksen. 

Avoimen verkon käytön maksuttomuus tai maksullisuus sen sijaan vaihtelevat. 

PanOULUn toteutustapa on hyvin poikkeuksellinen, sillä siinä on piirteitä useista eri 

toteutusmalleista.  

 

Luvussa 4 perehdyttiin Lindahlin teoriaan, jonka mukaan julkishyödyketuotantoa 

varten kuntalaisia tulisi tehokkuuden nimissä verottaa useilla eri veroasteilla, mutta 

käytännössä tämä on mahdotonta. Näin ollen yhdellä kunnallisveroasteella 

operoiminen tuottaa jo lähtökohtaisesti epätehokkaan ratkaisun huolimatta siitä 

asetetaanko avoimelle verkolle käyttömaksu vai ei. Avoimen verkon paras 

toteutustapa onkin kaupunkikohtaista ja riippuvaista muun muassa infrastruktuurista, 

paikallisesta elinkeinoelämästä, ja demografisista tekijöistä. Mikäli kaupungissa ei 

ole tarpeeksi väestöä, joka kykenee maksimoimaan avoimen verkon hyötyjä, on 

käyttömaksujen asettaminen turhaa, sillä ne kasvattavat kynnystä avoimen verkon 

kokeiluun ja lopulta lukkiutumiseen.  

 

 

5.2 Miksi avoimia verkkoja tulisi tarjota  

 

Luvussa 4 joka paikan tietotekniikka määriteltiin puhtaaksi julkishyödykkeeksi. 

Taulukossa 2 joka paikan tietotekniikkaa edustaa panOULU, eli Oulun kaupungin 
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avoin verkko. PanOULUn poissuljettavuus ja kulutuksen kilpailullisuus ovat 

yhtenevät joka paikan tietotekniikan kanssa. Poissuljettavuus on vähäistä, sillä 

verkon kuuluvuus on laaja, ja verkkoon voi kirjautua useiden tukiasemien kautta. 

Tämän lisäksi kulutuksen kilpailullisuus on pientä, sillä yksi lisäkäyttäjä ei vaikuta 

suuresti verkon toimintaan, tai rajakustannuksiin. PanOULUn toteutus on organisoitu 

siten, että Oulun yliopisto vastaa verkon ylläpidosta ja kaupunki 

ylläpitokustannuksista. PanOULUn käyttäminen on maksutonta ja verkon ylläpidosta 

vastaa kaupunki. Avoin verkko siis rahoitetaan kaupungin verotuloista. Paikalliset 

operaattorit tarjoavat runkoyhteytensä maksutta panOULUlle. PanOULUn 

käyttäjämäärät ovat kasvaneet vuotuisesti samalla kun verkko on laajentunut. 

Kuviossa 14 näytetään panOULUn vuotuinen uniikkien käyttäjien kasvu. Vuotuinen 

käyttäjämäärä on kuukausittaisten uniikkien käyttäjien summa
5
.  

 

 

 

Kuvio 14. PanOULUn uniikit käyttäjät 2006-2012 

 

Joka paikan tietotekniikan puhtaan julkishyödykkeellisyyden lisäksi avoimen verkon 

tarjoamiseen on niin taloudellisia kuin sosio-ekonomisia perusteita. Kuntien 

avoimissa verkoissa on välittömiä positiivisia ulkoisvaikutuksia, kuten digitaalisen 

                                                 
5
 Uniikki käyttäjä tarkoittaa yksittäistä MAC-osoitetta, jonka kautta käyttäjä on ottanut yhteyden 

panOuluun. Yhden uniikin käyttäjän aktiviteetti näkyy kuukauden tilastossa vain kerran. 
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kuilun kaventuminen, sähköisten palveluiden tarjoaminen kuntalaisille, ja 

esimerkiksi etätyön mahdollistaminen (Null 2012, 2–13; Kolko 2006, 3–6). Avoimen 

verkon avulla kaupungit voivat myös madaltaa kynnystä yritystoiminnan 

käynnistymiseen. Sharon, William ja Osorio (2004, 36–38) näkevät, että 

laajakaistalla on paljon potentiaalisia vaikutuksia talouden kannalta. Sharon ym. 

tiedostavat, että aiheesta on vähän käyttökelpoista dataa ja systemaattista tutkimusta, 

joka vaikeuttaa laajakaistan hyötyjen kvantifiointia ja arviointia. 

 

Digitaalisella kuilulla viitataan yhteiskunnan jäsenten kahtiajakoa niihin, joilla on 

mahdollisuus käyttää Internetiä ja sitä kautta hyödyntää informaatiota tehokkaasti, 

sekä niihin jäseniin, joilla vastaavaa mahdollisuutta ei ole (Cullen 2001). 

Pohjoismaissa digitaalinen kuilu on kapea, jonka vuoksi avoimen verkon tuomaa 

lisähyötyä ei aina tiedosteta. Tapia, Maitland ja Stone (2006a, 366) kuitenkin 

huomauttavat, ettei kunnan tarjoaman avoimen verkon ja digitaalisen kuilun 

pienentymisen välille ole vielä empiirisiä todisteita. (Null 2012, 2–13.)  Erityisesti 

kehittyvissä maissa lukutaidottomuus selittää avoimen verkon vähäistä vaikutusta 

digitaalisen kuilun kaventumiseen: Internetissä oleva informaatio ei ole hyödyllistä 

ilman sen prosessointia vaativia taitoja (Pigato 2001, 6–8).  

 

Avoimen verkon avulla kunnat voivat toteuttaa uudenlaisia palveluita, joilla voidaan 

vaikuttaa esimerkiksi työn tehokkuuteen. Avointa verkkoa voidaan käyttää 

esimerkiksi valvontakamerajärjestelmään ja mittareiden lukemiseen (Bar ja Park 

2006; Selby 2010, 20). Laajakaistayhteydet mahdollistavat esimerkiksi 

kunnallisvaltuustojen kokouksien videoinnin ja lähetyksen (Sharon ym. 2004, 10). 

Viro on profiloitunut voimakkaasti joka paikkaisuuden ja avointen verkkojen 

hyödyntämisessä. Farivarin (2011, 116–129) mukaan Viro oli maailman 

ensimmäinen valtio, jossa otettiin käyttöön sähköinen äänestysjärjestelmä, jonka 

lisäksi 92 % Viron väestöstä ilmoittaa veronsa Internetissä. Tämän lisäksi Viron 

eduskunnassa otettiin käyttöön jo vuonna 2000 ensimmäiset sähköiset 

kokousasiakirjat. Työn tehokkuuden nousemisen lisäksi kustannussäästöt olivat 

ilmeisiä. Virossa on selkeästi onnistuttu saamaan joka paikan tietotekniikan 

palveluiden taakse kriittinen massa, joka edesauttaa avoimen verkon elinkaaren 

jatkuvuutta.  
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Potter ja Clement ovat identifioineet neljätoista ominaisuutta toimiville langattomille 

verkoille, joista joka paikkaisuus ja universaalisuus, sekä kustannustehokkuus ovat 

huomionarvoisia. Universaalisuus on komplementaarien tekijä joka paikkaisuudelle. 

Heidän mielestään verkko on joka paikkainen kun se kuuluu ja toimii niissä 

paikoissa missä sen on spesifioitu toimivan. Universaalisuuden he näkevät 

ominaisuutena, jonka mukaan verkon tulisi olla puhtaan julkishyödykkeen lailla 

kaikkien käytettävissä joka paikkaisuuden puitteissa. He huomauttavat, että joka 

paikkaisuuden todelliset hyödyt kuntien avoimissa verkoissa ovat usein pienemmät 

tavoitteisiin verrattuna, jonka vuoksi kaupungeille on tärkeää tehdä linjaus avoimen 

verkon kuuluvuuden suhteen. (Potter & Clement 2007, 17–21.) 

 

Vuonna 2003 Virossa avoimen langattoman verkon innoittama syntyi yksi maailman 

suurimmista Internet-puheluita tarjoavista yrityksistä, eli Skype (Farivar 2011, 132–

135). Tämänkaltaiset innovaatiot ovat omiaan avoimen verkon katalysoimasta 

liiketoiminnasta, jossa osaaminen ja oppimisen leviäminen sekä avoin verkko ovat 

toisilleen komplementaarisia tekijöitä. Skypen tapauksessa kaupungin avoin verkko 

mahdollisti taitavien insinöörien tuotekehityksen. Kaupungissa toimivat yritykset 

pystyvät hyödyntämään avoimen verkon puoleensa vetävää työvoimaa, jolla on 

spesifiä erikoisosaamista (Clark, Gillet, Lehr, Sirbu & Fountain 2003, 9). Avoimen 

verkon hyödyt voivat olla siis epäsuoria verkostoefektejä. 

 

Vaikka kunnan tarjoamaan avoimeen verkkoon liittyy monia verkostovaikutuksia, 

herättävät ne vastustusta erityisesti yksityisen sektorin näkökulmassa. Tapia ym. 

(2006a, 366) mukaan yksityiset yritykset vastustavat usein kaupungin tuottamia 

yhteyksiä sekä avoimia verkkoja vedoten epäoikeudenmukaiseen kilpailutilanteeseen, 

sillä kaupungit omistavat laajakaistojen rakentamiseen tarvittavan infrastruktuurin. 

Avoimien verkkojen tukiasemia asennetaan usein valopylväisiin. Kaupunki pystyy 

rakentamaan omistamaansa infrastruktuurin avulla verkon jouhevasti siinä missä 

yksityiset yritykset joutuvat maksamaan vuokraa infrastruktuurista. 

 

Epäoikeudenmukaiseen kilpailutilanteeseen vedoten yritykset, erityisesti 

Yhdysvalloissa, ovat suojellakseen omaa etuaan lobanneet lakimuutoksia, jotka 

vaikeuttavat tai estävät kuntia tarjoamasta avoimia verkkoja (Mandviwalla, Jain, 
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Fesenmaier, Smith, Weinberg ja Meyers 2008, 75–76). Asetelma on 

mielenkiintoinen, sillä esimerkiksi autovalmistajat eivät yleensä vaikeuta kaupungin 

julkisliikenteen tuotantoa vetoamalla epäreiluun kilpailutilanteeseen. Toisaalta, 

digitaalinen kuilu on kaupungille hyvä peruste tarjota pääsy Internetiin tiedon äärelle 

erityisesti silloin, kun Internet-yhteyttä pidetään julkishyödykkeenä.  

 

Joka paikan tietotekniikka määriteltiin aiemmin puhtaaksi julkishyödykkeeksi, jonka 

lisäksi avoimet verkot ovat osa joka paikkaisuuden infrastruktuuria. Vesi- ja 

sähköverkoilla on samoja ominaisuuksia kuin joka paikan tietotekniikalla: yksi 

lisäkuluttaja ei tuo merkittävästi lisää rajakustannuksia, jolloin poissuljettavuus on 

pientä. Samalla kulutus ei ole kilpailtua, koska useat ihmiset voivat käyttää vesi- tai 

sähköverkkoa samanaikaisesti. Kaupunkilaiset joutuvat maksamaan käyttämästään 

vedestä ja sähköstä, joten on perusteltua kysyä, voivatko kunnat tarjota joka paikan 

tietotekniikan palveluita ilmaiseksi (Potter & Clement 2007, 12; 27)?  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkielmassa tarkasteltiin verrattain epätavallista aihetta taloustieteen näkökulmasta: 

joka paikan tietotekniikkaa. Ensimmäinen tutkimusongelma oli pohtia voidaanko 

joka paikan tietotekniikka kategorisoida puhtaaksi julkishyödykkeeksi. Toisena 

tutkimusongelmana oli arvioida miksi kaupunkien tulisi tarjota avoimia verkkoja 

asukkailleen ja pohtia, onko Oulun kaupungin panostus panOulun tuotantoon 

perusteltua. 

 

Mikrotalousteorian, verkosto- ja julkistaloustieteen avulla kartoitettiin voidaanko 

joka paikan tietotekniikkaa pitää puhtaana julkishyödykkeenä, ja miksi kaupungeille 

olisi perusteltua tarjota avointa verkkoa. Tutkimusongelmat saattavat kuulostaa 

yksinkertaisilta, mutta mikä tahansa tutkimusongelma muuttuu mutkikkaaksi, mikäli 

lähdemateriaalin saatavuus on huono. Maisteriopiskelijalle opittujen taitojen 

syvällinen soveltaminen ilman kunnollisia referenssejä on vaikea paikka. Yleensä 

johtopäätöksissä tulisi pohtia tuloksia ja verrata niitä aiempiin tuloksiin – tässä 

tapauksessa aiempia tuloksia ei ole, sillä joka paikan tietotekniikan käyttämisestä 

julkishyödykkeenä ei ole tieteellistä näyttöä. Aiempien tuloksien puuttumisen 

kannalta tämän tutkielman tuloksien yleistettävyys on vähäistä.  

 

Tutkielman pohjalta kumpuavia jatkotutkimusaiheita on ainakin yksi. Kaupungeista, 

jotka ovat rakentaneet joko onnistuneesti tai epäonnistuneesti avoimen verkon, voisi 

tehdä oman aineiston. Tämänkaltaisen aineiston avulla olisi mahdollista osoittaa syy-

seuraussuhteita onnistumisille. Ongelmana olisi aineiston yleistettävyys, sillä 

kehittyneiden talouksien kaupunkien toteutustavat tuskin ovat suoraan sovellettavissa 

esimerkiksi kaupungille, jotka sijaitsevat kehittyvissä talouksissa.  

 

Ensimmäisen tutkimusongelman kohdalla joka paikan tietotekniikka voidaan 

lokeroida puhtaaksi julkishyödykkeeksi tietyin varauksin. Jos joka paikan 

tietotekniikka toimii annetulla alueella, ja alueen väestö pystyy hyödyntämään joka 

paikan tietotekniikan sovelluksia taitavasti, on kategorisointi mahdollista. 

Kategorisointia puhtaaksi julkishyödykkeeksi puoltavat poissuljettavuuden ja 

kulutuksen kilpailullisuuden puuttuminen. Yhden käyttäjän lisäkulutus ei ole siis 
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pois muilta käyttäjiltä, kuten Samuelson (1954) asian määrittää. Lisäksi langaton 

infrastruktuuri mahdollistaa samanaikaisen käytön useasta eri paikasta – yksittäisiä 

käyttäjiä on vaivalloista sulkea käytön ulkopuolelle. On kuitenkin liian triviaalia 

todeta, että maanpuolustuksen tai koulutuksen seuraksi on löydetty seuraava puhdas 

julkishyödyke, mitä jokaisen valtion tai kaupungin tulisi tuottaa. Hyödykejaottelu on 

enimmillään työkalu, jonka avulla voidaan arvioida, minkälaisia hyödykkeitä 

julkisen vallan tulisi tuottaa.  

 

On pohdittava, palveleeko joka paikan tietotekniikka aidosti kaikkia kuntalaisia, 

esimerkiksi ikään tai koulutustaustaan katsomatta. Kaupunkilaisten tulisi omata 

riittävät valmiudet hyödyntää uutta teknologiaa ilman, että luvussa 4.1 esitettyä 

ylikuormitusta tapahtuu oppimisprosessin aikana. Joka paikan tietotekniikan 

sovellukset ovat komplementaarisia laitteistojen, sekä osaamisen ja oppimisen kanssa. 

Tämä tarkoittaa sitä, että joka paikan tietotekniikan käyttäminen vaatii esimerkiksi 

älypuhelimen tai kannettavan tietokoneen. Onko perusteltua investoida 

julkishyödykkeeseen, joka vaatii käyttäjiltä huomattavia investointeja? Pystyykö 

esimerkiksi kaupungin vanhempi väestö hyödyntämään joka paikan tietotekniikan 

palveluita?  

 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä joka paikkaisuuteen ja demografisiin tekijöihin 

erityisesti silloin, jos osaa kaupungin väestöstä ei tavoiteta infrastruktuurin avulla. 

Korkean elintason maissa kysymys joka paikan tietotekniikan osalta lienee juuri 

infrastruktuurin laajuus. Matalan elintason maissa, joissa tietotekniikan käyttäminen 

ja hyödyntäminen on ylipäänsä pientä, on oppimiskynnys joka paikkaisuuden 

hyödyntämiseen korkeampi kuin kehittyneissä talouksissa.  

 

Toisena tutkimusongelmana oli arvioida miksi kaupunkien tulisi tarjota avoimia 

verkkoja asukkailleen. Tarkastelussa käytettiin apuna panOuluun liittyviä tilastoja. 

Puoltavia syitä avoimien verkkojen tarjoamiselle ovat esimerkiksi digitaalisen kuilun 

kaventuminen ja sähköisten palveluiden yleistyminen tulevaisuudessa. Lisäksi avoin 

verkko on yksi mahdollinen toteutustapa joka paikkaisuuden infrastruktuurille. 

Kaupunkien tuottamien avointen verkkojen osalta toteutustavoissa, demografisissa 

tekijöissä, sekä tekniikassa on paljon variaatioita. Avointen verkkojen toteutuksista, 
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onnistumisista ja epäonnistumisista voisi tehdä oman aineiston tai jopa 

opinnäytetyön. Tämänkaltaisen aineiston avulla olisi helpompi esimerkiksi pohtia 

panOululle tulevaisuuden näkymiä. Suomessa digitaalinen kuilu on jo 

lähtökohtaisesti pieni, sillä Suomessa on säädetty laki Internet-yhteyden 

tarjoamisesta siten, että sen tulee kattaa 99 % väestöstä. Digitaalisen kuilun 

kaventuminen on käyttökelpoisempi argumentti valtioissa, joissa pienellä osalla 

väestöstä on mahdollisuus päästä Internetiin. Onhan Internet kuitenkin laajin 

tiedonlähde nykypäivänä. Usein avoimien verkkojen tarpeettomuutta perustellaan 

langattomien laajakaistojen ja älypuhelimiin myytävien datapakettien yleistymisellä. 

PanOulun käyttäjätilastot kuviossa 14 kertovat kuitenkin päinvastaista sanomaa.  

 

Voidaan sanoa, että taulukon 2 mukaiset menoerät heijastavat kaupungin päättäjien 

preferenssimaailmaa yhteiskunnan hyvinvointifunktiona. Taulukon 2 mukaan 

panOulun kustannus per capita on yksi pienimmistä niiden palveluiden joukossa, 

joita Oulun kaupunki tuottaa. Pienellä panostuksella saadaan suhteessa suuri 

käyttäjäkunta. On kuitenkin ongelmallista pohtia talousteorian mukaisesti joka 

paikan tietotekniikan kulutuksen kilpailullisuutta ja poissuljettavuutta, sekä verrata 

näitä ominaisuuksia kaupungin panostuksiin julkishyödyketuotannossa. Menoerät tai 

tuet julkishyödyketuotannossa ovat kuitenkin aina kaupunginpäättäjien subjektiivisen 

valinnan tulos. Siksi on miltei mahdotonta sanoa ovatko Oulun kaupungin kohdalla 

panostukset ja käyttöaste tasapainossa keskenään. Kaupungin panostuksen laajuutta 

pohdittaessa on anOulun kohdalla huomattava, että sen käyttö on maksutonta, eli se 

ei tuo kaupungille tuloja. Juuri maksuttomuus on tärkeä tekijä sen 

käyttöaktiivisuuden kannalta. Mikäli panOulun käyttö olisi maksullista, se tuskin 

saavuttaisi yhtä suurta suosiota käyttäjien keskuudessa. PanOULUn onnistuneisuutta 

selittänee osaltansa verkon maksuttomuus – sen käyttäjäkunnaksi on muodostunut 

kriittinen massa, joka kasvaa tasaisesti. Ilmiö on Lindahlin teoriaan nojaten verrattain 

yksinkertainen: mitä vähemmän kuluttaja osallistuu hyödykkeen tuotantoon, sen 

enemmän tämä kysyy lopputuotetta.  

 

Mutta, mikä tulee olemaan joka paikan tietotekniikan rooli päättäjien asettamassa 

yhteiskunnan hyvinvointifunktiossa?  
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Kannattaako Oulun kuitenkaan olla pioneeri joka paikkaisuuden tutkimisessa ja 

soveltamisessa? Olisiko suotavampaa antaa muiden kaupunkien onnistua tai 

epäonnistua ensin, ja ottaa opiksi aiemmista näytöistä? Usein joka paikan 

tietotekniikan arveluttavuutta perustellaan sillä, että siitä ulosmitattavat hyödyt ovat 

vaikeasti kvantifioitavissa. Taloudellisesti vaikeina aikoina kunnissa on helppo 

kohdistaa leikkuri asioihin, joiden hyöty on kysymysmerkki. Onko siis perusteltua 

investoida joka paikan tietotekniikkaan? Hyötyvätkö siitä eniten muut kuin 

kaupunkilaiset itse? Tulevaisuutta pohdittaessa on myös muistettava, että panOulusta 

ja joka paikan tietotekniikasta on ollut, ja on edelleen, hyötyä Oululle. Onhan Oulu 

kuitenkin Euroopan älykkäin kaupunki, joka on varmasti huomattava kohotus 

kaupungin brändiarvoon. Mikäli yhteiskunta jatkaa sähköistymistään esimerkiksi 

palveluiden osalta, voi joka paikan tietotekniikkaan investoiminen olla 

kullanarvoinen asia tulevaisuutta ajatellen. Ainoastaan aika näyttää kuinka suuri hitti 

tai floppi joka paikan tietotekniikka on. 
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Monikäsitteinen ratkaisu parametrillä h 

 

Hyötyfunktiot: 
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Kirjoitetaan budjettirajoitteet auki X:n ja Y:n suhteen ja sijoitetaan nämä 

hyötyfunktioon. Osittaisderivoimalla hyötyfunktiot julkishyödykkeiden suhteen 

saadaan kuluttajaryhmälle A: 
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Vastaavasti kuluttajaryhmälle B: 
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Nähdään, että termi h esiintyy kaikissa ensimmäisen kertaluvun ehdoissa. 

Sijoittamalla termin 
XF

GF
h

A

1A




  esimerkiksi kuluttajaryhmän B termin G2 

ensimmäisen kertaluvun ehtoon nähdään, että rajasubstituutioasteet summautuvat 

yhteen: 
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Yhtälöstä (34) nähtiin aiemmin, että: 
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Yksikäsitteinen Pareto-optimitulkinta vaatii siis kaksi julkishyödykekomponenttia ja 

parametriä h. Pelkällä h:lla operointi johtaa monikäsitteiseen ratkaisujoukkoon. 
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Liite 2 

 

Optimaalinen parametri h kun julkishyödykkeillä on käyttömaksu. 
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Sijoitetaan RA ja RB kolmanteen yhtälöön ja Ratkaistaan h. Kerrotaan puolittain 

termillä (1-h) ja siirretään yhtälön oikealle puolelle kaikki (1-h) termin sisältävät 

tekijät.  
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Kirjoitetaan yhtälön vasen puoli auki ja sievennetään oikeaa puolta. 
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Viedään kaikki h:ta sisältävät termit yhtälön vasemmalle puolelle. 
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