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Kyseessä on hyvin kiinnostava tutkimus ta
loustieteen metodologiasta. Taloustieteen me
todologia on systemaattisena hankkeena nuori 
ala, joka on viimeisten viidentoista tai kahden
kymmenen vuoden aikana vakiinnuttanut itsen
sä puoli-itsenaisenä ja kasvavana kansantalous
tieteen erityisalana. Se asettaa tehtäväkseen tut
kia taloustieteen perustavia periaatekysymyksiä 
ja selvittää kansantaloustieteen ominaispiirteitä 
tieteenalana. Timo Tammen väitöskirja tarkas
telee tiettyjä kokeellisen taloustieteen ominai
suuksia. 

Väitöskirja käsittelee kahta vastakkaista 
mallia taloustieteilijöiden toiminnasta. Toinen 
malleista on empiristisen rationaalisuuden mal
li. Mallin mukaan teorioita muotoillaan ehdol
lisiksi väittämiksi, jotka sitten testataan havain
tojen nojalla. Valinnat eri teorioiden välillä 
määräytyvät soveltamalla teorioiden sisällön 
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suhteen neutraaleja rationaalisia valintasääntö
jä. Koska maailmaa koskevat tosiasiat ovat sa
mat kaikille havainnoijille, on olemassa sisään
rakennettu taipumus saavuttaa tieteellinen yksi
mielisyys. Toinen malli on sosiaalisen kon
struktion malli. Mallin mukaan tietoväittämät 
ovat yksiloiden ja ryhmien tuottamia ja se mit
kä väittämät tulevat hyväksytyiksi 'tietona' on 
sosiaalisten tekijöiden määräämää (esim. valta, 
taloudelliset ja sosiaaliset edut, retoriikan suos
tuttelevuus). Tammen tavoitteena on selvittää 
kumpi näista malleista (tai millainen mallien 
muunnelma tai sekoitus) parhaiten kuvaa ko
keellisen taloustieteen tietyllä alueella - nimit
täin preference reversal -tutkimuksessa - toi
mivien taloustieteilijöiden tosiasiallisia käytän
töjä. 

Preference reversal-ilmiö on metodologises
ti hyvin kiinnostava aihe. Ilmiö näyttää kyseen
alaistavan yhden perustavimmista oletuksista 
taloustieteessä - preferenssien olemassaolon. 
Panokset ovat siis korkeat. Preference reversal 
-ilmiön löysivät ensimmäisinä psykologit. Sen 
jälkeen psykologit ja taloustieteilijät ovat tar
jonneet ilmiölle eri selityksiä; ilmiö tarjoaa si
ten kohteen tapaustutkimukselle kahden tutki
musalan suhteesta. Lisäksi ilmiö on ensimmäi
siä teemoja, joita on käsitelty systemaattisesti 
kokeellisessa taloustieteessä. Ainakin ensi sil
mäyksellä kokeellinen taloustiede on juuri se 
taloustieteen erityisala, jonka metodit eniten 
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muistuttavat luonnontieteiden metodeja. Mikäli 
empirististä rationaalisuutta jostakin kansanta
loustieteen laajalta alueelta voi odottaa löytä
vänsä, niin onnistumisen edellytykset näyttäisi
vät olevan korkeimmillaan kokeellisessa talo
ustieteessä. 

Johdantoluvun jälkeen Tammi esittää viisi 
esseetä, jotka käsittelevät eri aspekteja talous
tieteilijöiden tuottamasta preference reversal 
tutkimuksesta. 

Luku 2 tarkastelee prosessia jonka kautta 
tietoväittämät tulevat 'vakautetuiksi' hyväksyt
tynä tietona. Tammi jäljittää prosessin, jonka 
kautta preference reversal -ilmiö tuli hyväksy
tyksi selitystä kaipaavana tosiasiana. Hän tutkii 
1980-luvun relevanttia kirjallisuutta keskittyen 
retorisiin strategioihin. Tutkimusmateriaalista 
tarjoutuu sekoitus empirististä rationaalisuutta 
(esim. taloustieteilijät järjestävät kokeita, joi
den avulla yrittävät saada ilmiön katoamaan, 
mutta huomaavat sen kuitenkin pysyvän) ja so
siaalista konstruktiota (esim. historian uudel
leenkirjoittaminen, kilpailevia selityksiä tarjoa
vien tutkijoiden itseään palvelevat väittämät il
miön robustisuudesta). Tämän jälkeen Tammi 
luonnostelee taloustieteilijöiden käyttäytymi
sen 'yrittäjämallia' (entrepreneurial model), jos
sa erilaisilla taidoilla varustetut yksilöt havait
sevat vastakkaisten tietoväittämien tuottamisen 
kannattavaksi. 

Luku 3 tutkii Hausmanin väitettä jonka mu
kaan taloustiede syyllistyy dogmatismiin. 
Hausman käyttää preference reversal-tutkimus
ta tärkeimpänä esimerkkinään. Hän hyväksyy 
sen, että taloustieteilijät ovat suhtautuneet pre
ference reversal-ilmiötä koskevaan evidenssiin 
vakavasti siitä huolimatta, että se kyseenalais
taa heidän teorioidensa ydinoletuksia. Toisaalta 
Hausman väittää että taloustieteilijät ovat olleet 
dogmaattisia koska eivät ole ottaneet psykolo
gisia teorioita vakavasti vaan pitäneet kiinni 
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ajatuksesta että tyydyttävän selityksen prefe
rence reversal-ilmiöstä on oltava osa yhtenäistä 
yleistä teoriaa (taloudellisesta) valinnasta. 
Tammi yhtyy Hausmaniin ensimmäiseen aja
tukseen, mutta väittää että ainakin jotkut talo
ustieteilijät ovat havainneet psykologisten teo
rioiden potentiaalisen pätevyyden. Tammi kes
kittyy kahden tutkimusryhmän työhön, toinen 
psykologiassa (Kahneman, Slovic ja Tversky) 
ja toinen taloustieteessä (Loomes, Starmer ja 
Sugden). Hän osoittaa, että vaikka nämä ryh
mät esittivät eri teorioita preference reversal 
-ilmiön selittämiseksi, ne tunnustivat toistensa 
teoriat mahdolliseksi vaihtoehdoksi. Kumpikin 
ryhmä testasi molempia teorioita toisiinsa ver
taillen; vaikka koeohjelmat tuottivat erilaisia 
tuloksia, molemmat ryhmät kvalifioivat johto
päätöksiään ottamalla huomioon toistensa tu
lokset. 

Luku 4 tarkastelee näitä eksperimenttejä yk
sityiskohtaisemmin. Tammi pyrkii selittämään 
sitä hämmentävää tosiasiaa, että vaikka maini
tut kaksi koeohjelmaa näyttävät eroavan vain 
pienissä koejärjestelyiden yksityiskohdissa, tu
lokset ovat hyvin erilaisia: kumpikin ryhmä saa 
tukea omalle suosikkiteorialleen. Tammi esit
tää väitteen, että kumpikin ryhmä suunnitteli 
koeohjelman luomalla parhaat olosuhteet ha
vaita juuri ryhmän oman teorian ennustamia 
muotoja preference reversal -ilmiöstä. Tammi 
tulkitsee tämän esimerkkina yleisesta ongel
masta että kaikki havainnot ovat teoriapitoisia. 
Hän kuitenkin esittää että edistyminen on silti 
mahdollista, jos (kuten on laita tässä tapaukses
sa) tutkijat ovat halukkaita hyväksymään mui
den tutkijoiden tekemien havaintojen relevans
sin. 

Luku 5 tutkii käynnissä olevaa kiistaa insen
tiivien merkityksestä eksperimenteissä: talous
tieteilijöillä on tapana ajatella, että insentiivit 
ovat tärkeitä, kun puolestaan psykologeilla on 



taipumus ajatella, että niillä ei ole huomattavaa 
merkitystä. Tammi osoittaa kuinka 
1980-luvulla hyväksyttiin yleisesti ajatus, että 
preference reversal -ilmiötä ei voitu selittää 
riittämättömillä insentiiveillä. Tammi tarkaste
lee kuitenkin myös konsensuksen kyseenalais
tavaa tuoreempaa kirjallisuutta, erityisesti Plot
tin esittämää preferenssien keksimishypoteesia 
Cdiscovered preference' hypothesis). Tammi 
esittää tiettyjä sosiaalisen konstruktionismin 
argumentteja joiden perusteella Plottin hypo
teesin voidaan odottaa saavuttavan hyväksytyn 
tiedon statuksen: se on kompromissi - tai 'väis
töliike' - joka sallii sen, että suurin osa kiista
kumppaneista voi pitää kiinni aikaisempien tie
toväittämiensä keskeisistä osista. 

Luku 6 raportoi hyvin strukturoidun haastat
telun Starmerin ja Sugdenin kanssa. Molemmat 
ovat tehneet sekä teoreettista että eksperimen
taalista työtä preference reversal -ilmiöstä. 
Tammi havaitsee, että nämä taloustieteilijät ku
vailevat toimintaansa yhdistelemällä aiheita ja 
teemoja sekä empiristisestä rationaalisuudesta 
että sosiaalisesta konstruktiosta. He ovat 'em
piirisiä optimisteja' siinä mielessä että uskovat 
empiirisen evidenssin ratkaisevan kiistat; mutta 
he tunnistavat myös sosiaalisten tekijöiden 
(esim. puolueellisuus, urakehitys) merkityksen 
selittäessään alansa kehitystä. Kuitenkin, vas
toin tietyissä luonnontieteitä koskevissa tutki
muksissa tehtyjä havaintoja, Starmer ja Sugden 
eivät liitä empiiristä rationaalisuutta vain it
seensä ja sosiaalisia tekijöitä vain kilpaili
joihinsa. Tammi havaitsee myös että huolimat
ta pitkästä ja menestyksekkäästä yhteistyöstään 
tutkimuksessa, Starmerilla ja Sugdenilla on jyr
kästi erilaiset näkemykset taloustieteellisen tie
don filosofisesta statuksesta. 

Kaiken kaikkiaan preference reversal -ilmiö
tä koskeva tutkimus ilmenee Tammen tutki
muksessa revisoidun empiristisen rationaali-
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suuden ja sosiaalisen konstruktion yhdistelmä
nä. Tällainen näkemys taloustieteestä nostaa 
esiin monia syvällisiä kysymyksiä jotka koske
vat yhdistelmän kahden komponentin suhteutu
mista toisiinsa. Esimerkiksi ei ehkä ole mah
dollista ymmärtää sellaisia käsitteitä kuten 'tie
toväittämät', 'vakauttaminen' ja 'hyväksytty tie
to' ilman olettamusta jossakin määrin yhteisestä 
käsityksestä siitä mitä tieto on; ehkä joillakin 
empiristisen rationaalisuuden peruskäsitteillä 
on kokeellisten taloustieteilijöiden keskuudessa 
tällainen status (vaikkakin, toisella tasolla, 
myös nämä prinsiipit voidaan nähdä sosiaalisi
na konstruktioina). Tammi ainoastaan kosket
telee näitä kysymyksiä. Hän on tästä huolimat
ta tuottanut tärkeän kontribuution taloustieteen 
metodologiaan tarjoamalla vakuuttavan, oival
tavan ja ajan tasalla,olevan kuvan kokeellisten 
taloustieteilijöiden käytännöistä. 

Työ on hyvin ajankohtainen monessa suh
teessa. Se tutkii osaa kokeellisesta taloustie
teestä, joka itse on yksi kasvavista taloustieteen 
aloista. Se on metateoreettinen case-tutkimus, 
tai case-tutkimusten joukko, mikä on täysin 
linjassa taloustieteen metodologian nykyisten 
trendi en kanssa. Se soveltaa rikasta kokoelmaa 
metateoreettisia työvälineitä ja näkökulmia, 
jotka ylittävät perinteiset metodologiset ja filo
sofiset kehikot: se sisältää elementtejä tieteen 
retoriikasta, sosiologiasta ja tieteen taloustie
teestä. Näissä kaikissa suhteissa työ on eturin
tamassa. 

Keskittyminen yhteen pieneen alueeseen ta
loustieteessä on strategiana hyvin järkevä. Me
todologisissa tutkimuksissa on vaarana, että 
metodologi ei ymmärrä mitä käytännön tutkijat 
tekevät ja päätyy näin virheellisiin yleistyksiin. 
On myös vaara, että vaikka metodologin yleis
tykset olisivat päteviä, käytännön tutkijat voi
vat uskottavalla tavalla kieltää niiden pätevyy
den. Tammi on välttänyt nämä vaarat koulut-
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tautumalla ekspertiksi preference reversal -tut
kimuksessa lukemalla kaiken alan kirjallisuu
den ja haastattelemalla alan tutkijoita. 

Case-tutkimusten toteutus on suurimmalta 
osaltaan erittäin hyvä. Tutkimukset ovat yksi
tyiskohtaisia ja menevät lähelle kohdettaan, ja 
materiaali on kattava. On huomattavaa, että 
metateoreettisen yliyksinkertaistamisen suden
kuopat on ainakin tietyssä laajuudessa vältetty 
sillä että aineiston rikkauden vastinparina on 
aineiston analyysissä käytettyjen metateoreet
tisten välineiden kirjo. Tutkimusten tulokset ei
vät ole triviaaleja. Päinvastoin, monet analyysit 
paljastavat tieteellisen työskentelyn tavallisesti 
piiloon jääviä kiinnostavia piirteitä. Tietyt ana
lyyseistä ovat erityisen oivaltavia. Erikoisesti 
kaksi viimeistä lukua näyttävät olevan hyvin 
kirjoitettuja kontribuutioita ei ainoastaan ko
keellisen taloustieteen metateoreettiseen tutki
mukseen vaan myös tieteentutkimukseen ylei
semmin. Ne näyttäisivät olevan valmiita jul
kaistavaksi melkein sellaisinaan, hyvin pienin 
muutoksin. Myös luku 3 dogmatismista merkit
see edistystä verrattuna aikaisempaan alan työ
hön yksinkertaisesti erottelemalla dogmatismin 
eri versioita. Jäljelle jäävät kaksi lukua sisältä
vät ilahduttavia ja opettavaisia oivalluksia ku
ten konkreettisen sisällön antaminen havainto
jen teoriapitoisuuden yleiselle käsitteelle, mutta 
luvut näyttävät edellyttävän enemmän uudel
leenkirjoittamista niiden työstämiseksi julkais
taviksi artikkeleiksi. 

Epäilemättä työ jättää auki monia vastaa-
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mattomia kysymyksiä, ja jotkin analyyseistä 
menevät vain puolitiehen. Kokeentekemisen 
rationaalisuuden sisältö taloustieteessä - seikka 
jota väitöskirja pyrkii jäljittämään - tulee vain 
osittain luonnostelluksi. Siellä täällä muutama 
avainkäsite tai -idea jää hämäräksi ja epäsel
väksi tai muuten puutteelliseksi kuten 'robusti
suuden syyt' (luku 2), 'sisällöllisen erillisyyden 
prinsiippi' (sivu 86) ja teoreettisesti sovitetun 
eksperimentin idea (sivu 113). Nämä puutteet 
ovat sekä ymmärrettäviä että anteeksiannetta
via. Väitöskirja onnistuu nostamaan esiin erit
täin tärkeitä kysymyksiä sekä saamaan aikaan 
edistystä vastatessaan joihinkin niistä. 

Tämä tutkimus - tai sarja tutkimuksia -
saattaa olla siinä määrin lähellä taloustieteili -
jöiden todellisia käytäntöjä että sillä on potenti
aalia saavuttaa juuri tämä yleisö ja jopa vaikut
taa ainakin siihen kuinka kokeelliset taloustie
teilijät itse reflektoivat omia käytäntöjään. Jos 
työ onnistuisi tässä, se olisi jokseenkin epäta
vallista viimeaikaisessa taloustieteen metodolo
giassa. 

On ilmeistä, että tutkimus ei ole syntynyt ai
van vähäisellä työpanoksella. On tarvittu run
saasti raakaa puurtamista, mutta ilman suurta 
annosta innovatiivista luovuutta väitöskirja ei 
olisi saavuttanut niitä oivalluksia joita se nyt 
tarjoaa lukijalle. Näyttää myös perustellulta sa
noa, että tähän lopputulokseen johtanut proses
si on oiva esimerkki hyvästä itsenäisen työs
kentelyn ja asiantuntijoiden konsultoimisen yh
distelystä. 




