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Synteettiset kontrollit politiikkavaikutusten 
arvioinnissa

Erik Mäkelä

Väitöskirja koostuu johdantoluvusta ja kol-
mesta itsenäisestä tutkimusartikkelista, jotka 
käsittelevät synteettisen kontrollin menetelmää 
ja sen sovelluksia. Väitöskirjan empiirinen ana-
lyysi keskittyy kokonaistaloudellisten vaikutus-
ten arviointiin kahdessa ajankohtaisessa aihe-
piirissä. Kaksi ensimmäistä artikkelia käsittele-
vät rahaliiton vaikutuksia jäsenmaiden luotto-
riskiin ja julkisiin menoihin. Kolmannessa 
tutkimuksessa analysoidaan maahanmuutosta 
aiheutuneen työvoiman kasvun vaikutuksia 
työmarkkinoilla.

Yleensä empiirisessä tieteessä kontrolloitua 
satunnaistettua koetta on pidetty luotettavan 
tutkimuksen kultaisena standardina. Tärkein 
ero taloustieteen ja monien muiden soveltavien 
tieteiden välillä syntyy siitä, että taloudelliset 
tutkimusaineistot eivät kovin usein muodostu 
kontrolloiduissa kokeissa vaan reaalimaailmas-
sa, jossa ne syntyvät monimutkaisten taloudel-
listen vuorovaikutus- ja tasapainosuhteiden 
seurauksena. 

Ajatellaan esimerkiksi tilannetta, jossa ha-
luaisimme tutkia maahanmuuton vaikutuksia 
palkkatasoon. Ensimmäisessä vaiheessa maa-
hanmuuttajat saavat yleensä vapaasti valita alu-
een, jolle he muuttavat. Klassisen talousteorian 
mukaan maahanmuutosta aiheutunut työvoi-
man tarjonnan kasvu laskee maahanmuuttajien 
kanssa samoista työpaikoista kilpailevien työn-
tekijöiden palkkoja. Toisaalta aiempaa mata-
lampi palkkataso saattaa houkutella yrityksiä 
siirtämään tuotantoaan maahanmuuttajien 
asuttamalle alueelle ja kasvavan työvoiman ky-
synnän myötä alueen yleinen palkkataso saat-
taa myöhemmässä vaiheessa nousta. 

Maahanmuuttoesimerkissä tutkija kohtaa 
ainakin kaksi käytännön haastetta. Miten 
kontrolloida maahanmuuttajien kotipaikan va-
lintaan vaikuttavat tekijät ja miten huomioida 
tarjontasokin vaikutukset alueen työmarkki-
noiden tasapainoon? Harjoitettavan politiikan 
näkökulmasta olisi keskeistä tuntea tutkittavan 
muutoksen vaikutukset talouden tai markki-
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nan yleiseen tasapainoon. Valitettavasti tämän 
kaltaisten tasapainovaikutusten arvioiminen 
luotettavasti on huomattavasti vaikeampaa ver-
rattuna vaikutuksiin niin sanotussa osittaista-
sapainossa. Käytännössä tutkijat joutuvatkin 
usein hakemaan kompromissia tutkimuksen 
sisäisen validiteetin ja toisaalta, tutkimuksen 
politiikkarelevanssin välillä.  

Väitöskirja käsittelee sitä, miten erilaisten 
taloudellisten ilmiöiden kausaalisia vaikutuk-
sia pitäisi tutkia, kun ei ole olemassa selkeää 
vertailuryhmää. Tutkimusartikkeleissa sovelle-
taan menetelmää, jossa vertailuryhmä muodos-
tetaan synteettisesti painottamalla mahdollisia 
vertailuyksiköitä. Synteettisen kontrollin me-
netelmä soveltuu erityisesti makrotason ilmi-
öiden arviointiin maa- ja aluetasolla. Tällöin 
vertailukohta muodostetaan painottamalla 
muita alueita ja maita. Tässä mielessä menetel-
mä tarjoaa dataperusteisen tavan tarkastella 
jonkin politiikan tai muutoksen tasapainovai-
kutuksia taloudessa. Verrattuna perinteiseen 
difference-in-difference-menetelmään, synteet-
tisen kontrollin etuna on, että se ei vaadi ole-
tusta yhdenmukaisista trendeistä käsitellyn 
yksikön ja kontrolliyksiköiden välillä. Lisäksi 
menetelmä mahdollistaa sekä kvalitatiivisten 
että kvantitatiivisten lähestymistapojen hyö-
dyntämisen vertailevassa tapaustutkimuksessa. 
Tästä ominaisuudesta on hyötyä erityisesti ver-
tailuryhmän uskottavuuden arvioinnissa.

Tuoreessa katsausartikkelissa Athey ja Im-
bens (2017) kutsuvat synteettistä kontrollia 
tärkeimmäksi innovaatioksi viimeaikaisessa 
politiikka-arviointia käsittelevässä kirjallisuu-
dessa. Alkuperäinen synteettisen kontrollin 
menetelmä on kehitetty 2000-luvun kuluessa 
(Abadie ja Gardeazabal 2003; Abadie, Dia-
mond ja Hainmueller 2010), ja sitä soveltavien 
tutkimusten määrä on ollut viime vuosina voi-

makkaassa kasvussa. Menetelmä ja sen laajen-
nukset itsessään ovat myös aktiivisen tutki-
muksen kohteena (esim. Gobillon ja Magnac 
2016; Xu 2016). 

Tutkimusartikkeleissa esitetään laajennuk-
sia alkuperäiseen synteettisen kontrollin me-
netelmään sekä sen käyttömahdollisuuksiin 
erilaisissa sovelluskohteissa. Väitöstutkimuk-
sen metodologinen kontribuutio keskittyy lä-
hinnä heterogeenisten vaikutusten analyysiin 
(Mäkelä 2017b) sekä menetelmän hyödyntämi-
seen ei-binääristen politiikkamuutosten vaiku-
tusten arvioinnissa (Mäkelä 2017a).

Kahdessa ensimmäisessä tutkimusartikke-
lissa analysoidaan euron vaikutuksia jäsenmai-
hin estimoimalla kontrafaktuaalisia kehityskul-
kuja. Miten maalle olisi käynyt, jos se ei olisi 
liittynyt euroalueeseen? Vaihtoehtoiset kehitys-
kulut luodaan synteettisen kontrollin menetel-
mällä euroalueen ulkopuolisista maista, jotka 
vertautuvat analysoitavaan euromaahan. 

Ensimmäinen tutkimusartikkeli (Mäkelä 
2016) käsittelee yhteisvaluutan vaikutuksia eu-
romaiden valtionlainojen korkoihin. Tutkimus-
tulosten mukaan viimeisintä finanssikriisiä 
edeltäneenä aikana maat, joiden inflaatio oli 
korkea ennen rahaliittoa, hyötyivät rahaliitosta 
alempien korkojen muodossa. Sen sijaan muis-
sa jäsenmaissa vaikutus oli päinvastainen. 

Tutkimustulosten valossa näyttää siltä, että 
jo ennen eurokriisiä sijoittajat tulkitsivat raha-
liiton tarkoittavan yhteisvastuuta valtionvelois-
ta. Ennen finanssikriisiä rahaliitolla ei ollut 
vaikutusta euroalueen keskimääräiseen val-
tionlainan korkoon, mikä viittaa siihen, että 
matalan luottoriskin maat tukivat välillisesti 
korkeamman luottoriskin maita lainamarkki-
noilla. Finanssikriisin jälkeen eurolla on ollut 
korkoja nostava vaikutus kaikissa jäsenmaissa. 
Tätä tulosta voidaan tulkita siten, että kriisin 
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jälkeen sijoittajat ovat nähneet rahaliittoon 
kuulumisen valtion luottoriskiä kohottavana 
tekijänä. 

Toisessa tutkimuksessa (Mäkelä 2017b) ha-
vaitaan, että euromaiden valtionmenot ovat 
olleet selvästi korkeammat verrattuna vaihto-
ehtoiseen skenaarioon, jossa maat olisivat jää-
neet yhteisvaluutan ulkopuolelle. Tutkimuksen 
mukaan rahaliitto luo kansallisille poliitikoille 
kannustimet menojen kasvattamiseen eivätkä 
rahaliiton finanssipolitiikkaa koskevat sopi-
mukset ole olleet pitäviä. 

Rahaliiton arvioitu vaikutus menojen kas-
vuun on ollut suurin niissä jäsenmaissa, joiden 
hallitukset ovat olleet verraten lyhytikäisiä ja 
epävakaita. Joidenkin aiempien tutkimusten 
mukaan kova poliittinen kilpailu ja hallitusten 
lyhyet toimikaudet johtavat löysempään finans-
sipolitiikkaan (esim. Persson ja Svensson, 1989; 
Alesina ja Tabellini 1990). Toisen tutkimusar-
tikkelin perusteella rahaliittoon kuuluminen 
näyttäisi siis voimistavan tätä mekanismia. Tut-
kimustulokset antavat viitteitä myös siitä, että 
itsenäisen rahapolitiikan puuttuminen lisää 
finanssipolitiikan käyttöä suhdannepoliittisena 
työkaluna, mikä on osaltaan saattanut nostaa 
euromaiden valtionmenoja. 

Vaikka tutkimustulosten mukaan rahalii-
ton vaikutukset julkisen talouden kestävyydel-
le ovat olleet negatiivisia, niiden perusteella ei 
voida vetää johtopäätöksiä euron kokonaista-
loudellisista nettovaikutuksista. Tutkimus kui-
tenkin tukee päätelmää, jonka mukaan rahalii-
ton instituutioiden ja finanssipoliittisten sään-
töjen kehittämiselle on ilmeinen tarve.

Väitöskirjan toisena empiirisenä teemana 
ovat maahanmuuton vaikutukset työmarkki-
noihin. Aiemmassa aihepiiriä käsittelevässä 
kirjallisuudessa standardiksi on muodostunut 
niin sanottujen luonnollisten koeasetelmien 

hyödyntäminen. Luonnollisessa koeasetelmas-
sa maahanmuuttosokki kohdistuu johonkin 
alueeseen johtuen syistä, jotka eivät liity tutkit-
tavan alueen työmarkkinoihin tai talouteen. 

Cardin (1990) uraauurtavassa tutkimukses-
sa analysoidaan poliittisin perustein Floridaan 
muuttaneiden kuubalaisten vaikutusta kanta-
väestön palkkoihin 1980-luvulla. Cardin tutki-
mustulos, yhdessä myöhemmän empiirisen 
näytön kanssa, on vahvistanut ekonomistien 
piirissä näkemystä, jonka mukaan maahan-
muutolla ei ole juurikaan vaikutuksia kantavä-
estön palkkoihin. 

Aiheesta on kuitenkin myös eriävää tutki-
musnäyttöä. Hiljattain Borjas (2016) herätti 
metodologisen debatin tarkasteltuaan uudel-
leen Cardin tutkimusasetelmaa käyttäen syn-
teettisen kontrollin menetelmää. Borjaksen 
tutkimuksen mukaan kuubalaisten maahan-
muutolla oli voimakas kantaväestön palkkoja 
alentava vaikutus 1980-luvun Floridassa.

Tähän käynnissä olevaan debattiin linkitty-
en kolmannessa tutkimusartikkelissa (Mäkelä 
2017a) analysoidaan toisen tunnetun eksogee-
nisen maahanmuuttosokin, yli puolen miljoo-
nan paluumuuttajan, vaikutuksia Portugalin 
työmarkkinoihin 1970-luvulla. Artikkelissa 
sovelletaan synteettisiä kontrolleja vertaamalla 
Portugalia muihin Euroopan maihin, jotka ei-
vät kokeneet vastaavaa työn tarjontasokkia. 
Maavertailun lisäksi tutkimuksessa suoritetaan 
myös Portugalin sisäistä aluetason tarkastelua.    

Suhteessa aiemman tutkimuksen valtavir-
taan ja Carringtonin ja De Liman (1996) Por-
tugalin maahanmuuttosokista tekemiin johto-
päätöksiin tutkimusartikkeli tuottaa eriäviä 
tuloksia. Tutkimuksen mukaan maahanmuu-
tolla on merkittävä negatiivinen vaikutus työ-
markkinoiden lopputulemiin. Näyttäisi siltä, 
että Portugalin työmarkkinat reagoivat työvoi-
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man tarjonnan kasvuun neoklassisen talous-
teorian mukaisesti. Työntekijöiden määrän li-
sääntyminen alensi keskimääräistä työn tuot-
tavuutta ja palkkatasoa. Aluetason tarkastelun 
perusteella maahanmuuton negatiivinen vaiku-
tus palkkoihin näyttäisi olevan erityisen voi-
makas matalan koulutustason ammateissa maa-
talous- ja rakennussektoreilla.

On kuitenkin syytä muistaa, että talouden 
rakenne 1970-luvun Portugalissa poikkeaa 
merkittävästi nykyisistä teollisuusmaista. Li-
säksi entisistä siirtomaista, lähinnä Angolasta 
ja Mosambikista, muuttaneet ihmiset puhuivat 
äidinkielenään portugalia ja olivat keskimäärin 
kantaväestöä koulutetumpia. Edellä mainituis-

ta syistä johtuen tutkimusartikkelin tulokset 
eivät ole suoraan yleistettävissä Euroopan tä-
mänhetkiseen maahanmuuttokriisiin. Portuga-
lin tapaus tarjoaa kuitenkin ainutlaatuisen 
asetelman suurimittaisen maahanmuuton vai-
kutusten tutkimiseen. 

Kolmas tutkimusartikkeli pyrkii myös ko-
rostamaan uudelleentarkastelun potentiaalia 
soveltavassa taloustieteessä. Jatkuvasti kehitty-
vien ekonometristen menetelmien avulla on 
mahdollista saada uutta tietoa myös kirjallisuu-
dessa jo tunnetuista luonnollisista koeasetel-
mista ja aineistoista, mikä voi parhaimmillaan 
edistää empiirisen tutkimuksen laatua ja muut-
taa vallitsevia näkemyksiä. □
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