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Puoli vuosisataa kokeellista taloustiedettä: paradokseja,
menestystarinoita ja uusia haasteita
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Kokeellinen taloustiede on kehittynyt nopeasti
ja näyttävästi parin viime vuosikymmenen aikana. Osa ei-kokeellisen taloustieteen harjoittajista jopa jakanee Varianin (1996, 246) optimistisen luonnehdinnan 'suuresta menestystarinasta': kokeellinen taloustiede tarjoaa välineitä
panna talousteoria ankaraan testiin -- tähänastisissa testeissä esimerkiksi kysyntä- ja tarjontateoria ovat osoittautuneet luultua paremmiksi ja
odotetun hyödyn teoria luultua huonommaksi.
Moni kuitenkin lisännee optimismiin isomman
tai pienemmän annoksen varovaisuutta katsoen, että arvostettu asema ja toimiva metodi eivät vielä takaa vaikutusta taloustieteen kehitykseen. Perustavanlaatuisia kysymyksiä ovat esimerkiksi: mitä eksperimentit tarkkaan ottaen
testaavat, voiko teorian arviointia tai teoriavertailua perustaa yksinomaan kokeelliseen aineistoon Ga jos ei voi, niin millaista muuta empiiristä evidenssiä tai metodologisia periaatteita
tarvitaan), voidaanko laboratorioon luoda 'talous', joka samanaikaisesti sekä konkretisoi
testattavan teorian isoloivat oletukset että vangitsee taloudellisen toiminnan olennaisimmat
piirteet ja onko eksperimenteillä mitään annet-
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tavaa talouspolitiikalle (vrt. Baldani 1995)?
Joka tapauksessa kokeellinen taloustiede on
tällä vuosikymmenellä täyttänyt vakiintuneen
tieteellisen erityisalan useita tunnusmerkkejä.
On esimerkiksi julkaistu oppi- ja käsikirjoja!
sekä perustettu oma aikakausjulkaisu (Experimental Economics, alkaen 1998), muotoiltu ohjeet kokeelliseen metodiin perustuvan artikkelin laatimiseksi (Econometrica 1991), julkaistu
tasaiseen tahtiin artikkeleita taloustieteen huippujoumaleissa ja kasvatettu taloustieteen laboratorioiden määrää maailmalla yli sataan. Tätä
nykyä kokeellisen taloustieteen tulokset sekä
nk. luokkahuone-eksperimentit hakevat paikkaansa taloustieteen opetuksessa2• Tämä kaikki
on odottamatonta - onhan taloustiedettä pidetty
ei-kokeellisena tieteenalana (kts. esim. J.S.Mill
1 Hey (1991); Davis ja Holt (1993); Friedman ja
Sunder (1994); Kagelja Roth (1995).
2 Schotterin (1994) mikroteorian oppikirja käyttää
runsaasti kokeellisen taloustieteen tuloksia; Bergstrom ja Miller (1997) on luokkahuone-eksperimentteihin perustuva kansantaloustieteen alkeistason oppikirja (kts. Budhja Nilsson 1998).
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(1968[1844]), J.N. Keynes (1917), M. Friedman (1953) ja P. Samuelson ja W. Nordhaus
(1985».
Tässä artikkelissa tutustutaan kokeellisen taloustieteen muutamaan merkittävään paradoksiin, kokeeseen ja koesarjaan, jotka ovat olleet
talousteorioiden (lähinnä odotetun hyödyn teorian ja hintateorian) empiirisen arvioinnin ja
kokeellisen taloustieteen kehittymisen kannalta
keskeisiä. Kokeellisen taloustieteen metodologisista erityispiirteistä tarkastellaan mikrotalousteoreettisen eksperimentin metateoriaa,
eksperimentoinnin kehityksen logiikkaa sekä
kokeelliseen aineistoon perustuvaa kilpailevien
valinta- ja päätöksentekoteorioiden vertailua.
Artikkeli pyrkii auttamaan lukijaa muodostamaan kokeellisesta taloustieteestä historiallisesti ja metodologisesti tietoisen käsityksen, joka olisi käyttökelpoinen taloustieteen - tai ainakin mikrotalousteorian ja sille perustuvien
erityisalojen - rajojen ja mahdollisuuksien
pohdinnassa sekä yleensä että eksperimentaaliseen metodiin perustuvien tulosten merkityksen arvioinnissa erityisesti.

1 Yksittäisiä eksperimenttejä ennen
1960-1ukua
Vaikka kokeellisen taloustieteen voidaan katsoa olleen osa kokeellista psykologiaa pitkälle
1950-lukua, tehtiin ajanjaksolla 1931-1955
useita taloustieteellisesti kiinnostavia ja kokeellisen taloustieteen kehityksen kannalta tärkeitä
yksittäisiä kokeita. Esimerkkeinä mainittakoon
Thurstonen (1931) yritys määritellä kokeellisen
menetelmän avulla yksilön indifferenssikäyrästö, Allaisin tunnettu hyötyparadoksi, Dresherin
ja Floodin (Flood 1958) peliteoreettinen eksperimentti sekä Chamberlinin (1948) markkinaeksperimentti.
Thurstonen järjestämässä kokeessa koehen-

kilöitä pyydettiin tekemään joukko valintoja eri
hyödykekorien välillä (korit muodostuivat hatuista ja takeista, hatuista ja kengistä sekä kengistä ja takeista). Thurstonen mukaan aineisto
voidaan esittää indifferenssikäyrinä. Kokeellisen taloustieteen kehityksen kannalta merkittävää oli kuitenkin kritiikki, jota Wallis ja (Milton) Friedman (1942) esittivät Thurstonen koejärjestelyä kohtaan. Kritiikin kärki oli kohdistettu puutteelliseen kontrolliin sekä erityisesti
todellisten insentiivien puutteeseen, minkä seurauksena koehenkilöt eivät Wallisin ja Friedmanin mukaan tienneet valintojensa todellisia
seurauksia. Kritiikki on esimerkki taloustieteilijöiden perusreaktiosta psykologien (ja muidenkin) sellaisia kokeita kohtaan, joissa - kuten usein sanotaan - koehenkilön kohtaama valintatilanne ei ole hänelle itselleen taloudellisesti tärkeä eikä siten myöskään taloustieteellisesti mielekäs.
Thurstonen lisäksi monet muut psykologit
olivat tutkineet hyötyteoriaa kokeellisesti aina
1930-luvulta lähtien. Von Neumannin ja Morgenstemin teoksen (Theory of games and economic behavior, 1944) ja erityisesti sen 1947
ilmestyneen laitoksen myötä hyötyteorian tutkimus sai vielä lisävauhtia. Jotkut tutkimukset
joko pyrkivät huomioiniaan Wallisin ja Friedmanin kritiikin (Rousseas ja Hart 1951) tai vaikuttamaan ja saamaan vaikutteita taloustieteilijöiden pyrkimyksistä operationalisoida von
Neumannin ja Morgensternin teokseen sisältynyt idea odotetun hyödyn aksiomaattisesta teoriasta (MosteIler ja Nogee 1951). Teorian operationalisoinnin suorittivat Friedman ja Savage
(1948; 1952). Mostellerin ja Nogeen (1951)
eksperimentti oli ensimmäisiä eksperimenttejä,
joissa valinnan kohteena oli raha- ja todennäköisyyskomponenteista muodostettuja' arpoja' .
Vuonna 1953 Allais muotoili valintatehtävän, joka myöhemmin on tullut tunnetuksi AI-
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laisin paradoksina ja joka kyseenalaistaa odotetun hyödyn teorian deskriptiivisen pätevyyden
(Allais 1979). Paradoksia voidaan tutkia seuraavanlaisen tehtävän avulla:
Kuvittele olevasi seuraavanlaisessa valintatilanteessa. Tulokset on ilmaistu rahayksikköinä,
esimerkiksi Suomen markkoina.
Ongelma 1: Valitse A:nja B:n välillä
A: 2500 todennäköisyydellä 0.33, 2400 todennäköisyydellä 0.66 ja 0 todennäköisyydellä
0.0l.
B: 2400 varmuudella.
Kuvittele nyt olevasi seuraavassa tilanteessa.
Ongelma 2: Valitse C:nja D:n välillä
C: 2500 todennäköisyydellä 0.33 ja 0 todennäköisyydellä 0.67.
D: 2400 todennäköisyydellä 0.34 ja 0 todennäköisyydellä 0.66.
Tehtävä on toistettu lukemattomissa kokeissa. Koehenkilöt valitsevat yleensä B:n ensimmäisessä ja C:n toisessa ongelmassa. Yllä oleva muotoilu on Kahnemanin ja Tverskyn
(1979) kokeesta (Israelin puntina), jossa 82%
koehenkilöistä valitsi B:n ensimmäisessä ja
83% valitsi C:n toisessa tilanteessa. Tämä on
ristiriidassa odotetun hyödyn teorian kanssa,
koska henkilön, jonka preferenssit täyttävät
odotetun hyödyn teorian aksioomat ja joka valitsee B:n ensimmäisessä ongelmassa, täytyy
valita D toisessa ongelmassa (vastaavasti A:n
valintaa vastaa C).l
Allais itse päätteli, että monet valitsisivat
B:n ensimmäisessä ongelmassa koska A on
epävarmempi kuin B. Jos nimittäin valitsee
A:n, on pieni mahdollisuus jäädä nollille. Toisin sanoen, riskin ottaminen (eli A:n valitseminen) tuloksen nostamiseksi 2400:sta 2500:aan
ei näytä houkuttelevalta. Vastaavasti toisessa
ongelmassa C näyttää vain vähän epävarmemmalta kuin D jolloin 'lisäriskin' ottaminen olisi
kannattavaa paremman tuloksen saamiseksi.
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.Allaisin paradoksi on sittemmin saanut seurakseen joukon muita odotetun hyödyn teorian
anomalioita ja poikkeuksia kuten Ellsbergin
paradoksi ja preference reversal -ilmiö sekä
framing ja endowment efektit; päättelyvirheitä
edustavat esimerkiksi todennäköisyyksien ylitai aliarviointi, tiedon kirous ja kontrollin illuusio. Tunnettuja vaihtoehtoja odotetun hyödyn
teorialle ovat Kahnemanin ja Tverskyn (1979)
prospektiteoria, Loomesin ja Sugdenin (1982)
katumusteoria ja Machinan (1982) yleistetty
odotetun hyödyn teoria. Näistä prospektiteoria
poikkeaa eniten perinteisestä taloustieteellisestä teoretisoinnista luopumalla globaaleiden ja
ennaltamuotoutuneiden preferenssien oletuksesta ja operoimalla käsitteillä, jotka liittyvät
valintakäyttäytymisen tilannekohtaiseen herkkyyteen (esim. referenssipisteen vaikutus, tilanteen editointi- ja arvottamisvaiheen erottelu,
todennäköisyyksien ja arvojen subjektiivinen
1 Allaisin paradoksista on useita kilpailevia tulkintoja ja tulkintalinjoja. Yleisen tulkinnan mukaan paradoksi rikkoo odoteun hyödyn teorian riippumattomuusaksioomaa ('independence'). Kahnemanin ja
Tverskyn (1979) mukaan paradoksi on seuraus ihmisten tavasta prosessoida informaatiota: pieniä todennäköisyyksiä korostetaan ja suuria aliarvioidaan.
Näin tulkittuna paradoksi on tulkittavissa yleisemmin bounded rationality -lähestymistavan mukaisesti. Loomesin ja Sugdenin (1982) 'katumusteorian'
('regret theory') näkökulmasta paradoksi seuraa pyrkimyksestä välttää sellaisia valintoja, joiden seurauksena voi 'joutua kokemaan' katumusta siitä, että
toisin valitessaan olisi päätynytkin parempaan lopputulokseen: jos valitset A:n ja hylkäät B:n, niin
päätyessäsi nollatulokseen kadut varman voiton menettämistä. Toisaalta, jos valitset C:n ja päädyt nollatulokseen, olisi ainoastaan pieni .todeimäköisyys
(0.34) sille, että olisit voinut voittaa enemmän valitsemalla D:n. Katumusteorian mukaan henkilö valitsee siis B:nja C:n.
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painottaminen); prospektiteoria on kuitenkin
luonteeltaan optimointiteoria. Katumusteoria
operoi ilman transitiivisuusoletusta ja yleistetty
odotetun hyödyn teoria ilman riippumattomuusoletusta. Katumusteoriasta on eri versioita
(Bell 1982; Fishburn 1982). Enin osa teoriarakentelua on kuitenkin kulkenut Machinan jalanjälkiä ja joko jättänyt riippumattomuusoletuksen pois tai yleistänyt sitä kyetäkseen operoima(}n funktioilla jotka ovat epälineaarisia todennäköisyyksien suhteen.
Toisen maailmansodan jälkeen yhdysvaltalainen RAND-instituutti rekrytoi eri tieteenalojen edustajia ja tarjosi foorumin, jossa päätöksentekoteorioita ja peliteoriaa voitiin tutkia ja
kehitellä monitieteisesti. Laitoksella Drescher
ja Flood muotoilivat kokeen, jossa koehenkilöpari pelasi seuraavanlaista matriisipeliä:
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informaatio ja markkinat toimivat ilman huutokauppamekanismia. Eksperimentissä koehenki löt toimivat kullekin henkilökohtaisesti annettujen hyödykkeen hyötyarvojen ja kustannusten perusteella, joko ostajina tai myyjinä. Kunkin ostajan ja myyjän tuli sitten etsiä itselleen
kauppakumppani ja asettaa hinta kahdenkeskisessä neuvottelussa. Kokeen tulos oli, että toteutuneissa hinnoissa oli huomattavaa hajontaa
ja että markkinat olivat tehottomat. Tämä tuki
kilpailutasapainon hypoteesin sellaista tulkintaa, jossa hintojen konvergoitumisen kohti kilpailutasapainon tasoa sekä markkinoiden tehokkuuden nähtiin edellyttävän toimijoilla olevan täydellisen tietämyksen. Tälle vaihtoehtoisesti Hayek (1945) oli väittänyt, että tehokkuus
toteutuu myös olosuhteissa, jolloin toimijoita
on vähän ja heillä ei ole muuta informaatiota
kuin hinnat. Smithin (1962), Plottin ja Smithin
(1978) sekä lukemattomien muiden eksperimentalistien suorittamissa kokeissa löydettiin
Hayekin väittämää tukevaa evidenssiä.

Peli on sittemmin tullut tunnetuksi 'vangin 2 Santa Monican Conferenssi ja psykopulmana': niin kauan kuin pelaajat eivät voi ,logien panos kokeellisen taloustieteen
kommunikoida keskenään, tasapainotulos on itsenäistymiseen
toisen rivin ensimmäinen sarake, mikä on huonompi kuin ensimmäisen rivin toinen sarake, Taloustieteen omakuva oli 1950-luvulle tultajossa kumpikin pelaaja saisi parhaan mahdolli- essa antipsykologistinen: Edgeworthia ja Paresen tuloksen. Vangin pulma -eksperimenttejä toa seuraten hyötyteoria oli puhdistettu ensin
on sittemmin tehty lukematon määrä; muita hedonistisesta ja sittemmin lähes kaikesta psyvarhaisia peliteoreettisia eksperimenttejä ovat kologisesta sisällöstä (Coats 1976; 1988; LeKalisch et al. (1954) ja Schelling (1957).
win 1996). Hicksin ja Allenin indifferenssikäyMerkittävin kokeellisen taloustieteen kehi- räanalyysin, Samuelsonin (1948) paljastettujen
tykseen vaikuttanut yksittäinen koe lienee preferenssien teorian ja Houthakkerin (1951)
Chamberlinin (1948) luokkahuone-eksperi- paljastettujen preferenssien vahvan teoreeman
mentti, jota seurasi noin vuosikymmenen vii- jälkeen oli mahdollista esittää kuluttajan valinveen jälkeen aina viime vuosiin jatkunut sato- tateoria ilman viittausta hyötyyn, johtamalla se
jen markkinaeksperimenttien sarja. Chamberlin indifferenssin ja preferenssin käsitteistä. Toiitse katsoi eksperimenttinsä poimivan todellissaalta, kun odotetun hyödyn teoria ilmaantui
ten markkinoiden olennaisimmat piirteet: toi1950-luvulla, taloustieteilijät sitoutuivat hyömijoita on suuri määrä, heillä on epätäydellinen
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dyn käsitteeseen, joka edellytti ainakin intuitiivista psykologista tulkintaa. Odotetun hyödyn
teorian aksiomatisointi osoitti kuinka 'kardinaalinen hyöty' voitiin johtaa epävarmoja 'arpoja' koskevista preferensseistä, mikä puolestaan teki hyötyteoriasta empiirisesti testattavan.
Toisen maailmansodan jälkeinen monitieteisyyden kausi eräissä USA:n tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa oli taloustieteen antipsykologistiselle suuntaukselle vastakkainen ilmiö ja
edellytys odotetun hyödyn teorian suosion kasvulle ja kokeellisen taloustieteen asteittaiselle
itsenäistymiselle kokeellisesta psykologiasta.
RAND-instituuttiin sekä Princetonin ja Michiganin yliopistoihin oli syntynyt taloustieteilijöistä, matemaatikoista ja psykologeista muodostuneita ryhmiä, jotka pohtivat yhteiskuntatieteen matematisoimista valinta- ja peliteoreettisessa viitekehikossa. Eräs merkittävä monitieteisyyden ilmaus oli useiden eri rahoittajatahojen (Ford Foundation, Office of Naval Research, RAND Corporation ja Cowless Commission) sponsoroima Santa Monican konferenssi vuonna 1952. Kokoukseen osallistui
joukko eri tieteenalojen nimekkäitä edustajia
kuten taloustieteilijät Debreu, Hildreth, Koopmans, Marschak, Morgenstem, psykologit Estes, Flood ja Simon, matemaatikot Nash, Shapley ja von Neumann sekä tilastotieteilijät Mosteller ja Raiffa.
Kokeellisen taloustieteen itsenäistymiseen
vaikutti merkittävällä tavalla konferenssissa
käynnistynyt debatti, joka liittyi matemaattiseen oppimisteoriaan (tunnetaan myös nimellä
asymptoottisen oppimisen teoria). Teoria perustui yksinkertaiseen psykologiseen oivallukseen, ja sitä oli kehitelty kokeelliseen menetelmään tukeutuen 1930-luvun lopulta lähtien.
Konferenssissa Estes (1954) esitteli oman versionsa teoriasta todeten sen saavan vahvaa tukea kokeellisen aineiston valossa ja olevan ris-

250

tiriidassa peliteoreettisen lähestymistavan ja
siihen sisältyvän odotetun hyödyn teorian
kanssa.
Estesin oppimismalli soveltuu binaariseen
valintatilanteeseen, jossa henkilön tehtävänä on
ennustaa kumpi kahdesta mahdollisesta vaihtoehdosta toteutuu kullakin yrityskerralla koko
sarjan ollessa satunnainen. Estesin mallin mukaan ennustukset konvergoituvat kohti vaihtoehtojen todellisia todennäköisyyksiä. Koetilanteissa koehenkilön valittavana on joko
A I tai A2, joihin liittyvät vastaavasti tapahtumat El ja E2 • Jos henkilö valitsee Aj:n ja
tapahtuma E j toteutuu, häntä 'palkitaan' todennäköisyydellä Bj.
Estesin havaitsema käyttäytyminen (EI:n ja
E 2 :n todennäköisyyksien asymptoottinen oppiminen) oli Santa Monican konferenssiin osallistuneiden taloustieteilijöiden ja peliteoreetikkojen mielestä irrationaalista: odotetun hyödyn
maksimoijan tulisi valita puhdas strategia eli
ennustaa koko
ajan
todennäköisempää
vaihtoehtoa. 1 Estes kuitenkin päätteli, että talousteoria ja peliteoria tulisi rakentaa niille yksilön käyttäytymistä koskeville prinsiipeille,
joita asymptoottisen oppimisen teoriaan liittynyt teoreettis-kokeellinen tutkimus oli paljastanut.
Evidenssin tulkintaristiiriita johti kahteen
merkittävään intellektuaaliseen innovaatioon.
Yhtäällä Herbert Simon, taloustieteen Nobelilla
palkittu psykologi, kehitteli erotteluaan subjektiivisen ja objektiivisen rationaalisuuden välillä
luoden perustan myöhemmälle käsiteparilleen
'substantiaalinen' vs. 'proseduraalinen' ratio1 Estesin eksperimentin yksi puute oli, että koehenkilöt eivät tienneet varmuudella oliko vaihtoehtojen
sarja todella satunnainen. Flood (1954) huomauttaa
lisäksi, että täydelliseen tulokseen pyrkivä koehenkilö ei kuitenkaan tukeutuisi puhtaaseen strategiaan.

Timo Tammi

naalisuus; toisaalta Sidney Siegel, saaden vaikutteita Simonilta, esitti analyysin, joka hyötyfunktiota spesifioimalla erotteli teoreettisesti
hyödyn eri lähteitä sekä havainnollisti kokeellisesti hyödyn eri lähteiden merkitystä koehenkilöiden käyttäytymisessä. Merkittävää on, että
sekä Simon että Siegel ovat psykologeja ja että
he molemmat esittivät Estesin aineistosta tulkinnan joka ei sotinut ainakaan voimakkaasti
talousteoriaa vastaan.
Simonin (1956) ratkaisu ongelmaan oli savagelainen harmin (regret) karttaminen: rationaalinen toimija käyttytyy kuten Estesin koehenkilöt, koska hän ei mittaa menestystään kullakin yrityskerralla suoraan saatavan palkinnon
perusteella, vaan saadun ja saamatta jääneen
palkinnon erotuksen perusteella. Yleisemmällä
tasolla kyse on erilaisista rationaalisuuden
muodoista: objektiivisen rationaalisuuden kannalta henkilön olisi rationaalista valita aina
yleisempi vaihtoehto (puhdas strategia); jos
koehenkilö kuitenkin perustaa toimintansa sille
subjektiiviselle ja virheelliselle oletukselle, että
tapahtumien todennäköisyydet voivat muuttua,
päätyy hän subjektiivisesti rationaaliseen käyttäytymiseen (sekastrategia).
Kuitenkin vasta Siegelin (1959; 1961) tulkinta Estesin tuloksista toi mukanaan sellaisia
kokeellisen aineiston (taloustieteellisiä) analyysivälineitä, joiden varaan kokeellisen taloustieteen itsenäistyminen kokeellisesta psykologiasta voitiin. myöhemmin rakentaa. Siegelin ratkaisun teoreettinen lähtökohta oli hyödyn eri
lähteiden huomioiminen: ko. koejärjestelyssä
henkilö kokee hyötyä ei ainoastaan oikeaan
osuneesta ennustuksesta (kuten oli oletettu)
vaan myös tehtävän suorittamisesta ja pelaamisen tuomasta jännityksestä. Tehtävän suorittamisesta koituva hyöty vaihtelee tehtävän monotonisuuden mukaan, ja pelaamisesta saatava
hyöty vaihtelee henkilön luonteen mukaan. Es-

tesin havainnoima käyttäytyminen oli Siegelin
mukaan, katsottuna hyötyteorian näkökulmasta, tulos ikävystyttävästä tehtävän toistosta.
Siegelin toinen oivallus oli koejärjestelyn
muuntelu siten, että jokin hyödyn lähteistä
nousi selvimmin esiin käyttäytymistä määräävänä tekijänä. Yksi keino oli rahapalkinnon
liittäminen koehenkilön tehtävänsuorituksesta
koituviin seurauksiin: oikeaan osuneesta ennustuksesta palkittiin ja väärään osuneesta rankaistiin. Näin Siegel sai seuraavat kolme koeryhmää: (1) ei palkintoa: koehenkilö kokee
vain psyykkisen hyödyn/haitan; (2) palkinto:
edellisen lisäksi kustakin oikeasta ennustuksesta saa viisi senttiä; (3) riski: edellisten lisäksi
henkilö menettää viisi senttiä kustakin väärästä
ennustuksesta.
Kokeen tulos oli, että rahapalkinnon liittäminen motivoivaksi tekijäksi lisäsi yleisemmän
vaihtoehdon ennustamista. Niinpä Siegel päätteli, että koehenkilöt eivät maksimoi oikeiden
ennustuksiensa määrä, jos he maksimoivat kokonaishyötyään tilanteessa, jossa virheellisen
ennustuksen tuoma haitta on pieni ja pelaamisen ja vaihtelevuuden tuomat hyödyt ovat suuret. Tällöin koehenkilö toimii Estesin mallin
ennustamalla tavalla. Jos rahapalkinnot liitetään henkilön suoritukseen, niin on mahdollista
että oikein enpustamisen hyöty tai väärin ennustamisen haitta dominoi muita hyötyjä. Tällöin henkilö omaksuu puhtaan strategian eli ennustaa aina yleisempää tapahtumaa.
Siegel oli uranuurtaja hyötyfunktion spesifioinnissa. Kuten Vernon Smith (1992) on todennut, Siegelin tulkinnat muistuttavat taloustieteilijöitä hyötyfunktion 'muista seikoista'.
Eräs tällainen muu seikka on päätöksentekokustannus, joka on taloustieteen bounded ratonality -lähestymistavan kantava teema (Conlisk 1996) jajoka on aivan viime aikoina löytänyt tiensä taloustieteellisiin eksperimentteihin
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(Pingle 1992; Smith ja Walker 1993; Pingle ja
Day 1996). Kokeellisen taloustieteen kannalta
Siegelin tärkein kontribuutio oli kuitenkin rahapalkinnon roolin havainnollistaminen: rahapalkinnot ovat sellainen kontrolloitava tekijä,
jonka avulla hyödyn eri lähteiden merkitystä
voidaan analysoida. Rahapalkintojen liittäminen muodostui taloustieteellisesti mielekkään
kokeen
yhdeksi
perusedellytykseksi
1980-luvulla.

3 1960- ja 1970-lukujen 'hiljaisuus':
metodin ja teorian kehittelyä
Vuonna 1962 Journal of Political Economyssä
julkaistussa artikkelissa Vernon Smith selosti
kokeita, joita hän oli järjestänyt kuuden vuoden
ajan tarkoituksenaan vastata Chamberlinin
(1948) tuloksiin. Smith havaitsi, että ns. kak.:
soishuutokaupan periaatteelle rakennetut markkinat konvergoituivat nopeasti tasapainoon.
Kokeet osoittivat lisäksi, että tarjonta- ja kysyntäkäyrien muodot sekä niiden leikkauspiste
vaikuttaisivat tasapainoon, että walraslainen tatonnement -prosessi olisi tarpeeton oletus kilpailutasapainon saavuttamiseksi ja että markkinoiden institutionaaliset puitteet (säännöt) vaikuttavat tuloksiin. Näistä eksperimenteistä ja
alustavista tuloksista alkoi kolme vuosikymmentä kestänyt markkinaeksperimenttien sarja.
Kuitenkin 1960- ja 1970-lukujen kokeellista
taloustiedettä luonnehti 'hiljaisuus': vaikka
tuona aikana luotiin perusta markkinaeksperimenttien metateorialle ja kokeellisen taloustieteen omalle metodologialle, ei kokeellisin menetelmin saaduille tuloksille ollut kysyntää.
Smith ja kumppanit eivät esimerkiksi onnistuneet löytämään julkaisijaa kokeellista taloustiedettä käsitteleville kokoomateoksille (poikkeus
oli symposium Review of Economic Studiesissa
vuonna 1969). Taloustieteilijöiden asenne oli
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muutenkin epäilevä. Smithin mukaan (Smith
1992,277):
"... the audience reactions to presentations in
experimental economics differed dramatically
from the reactions to papers using more familiar economic techniques and tools. The experimental papers tended to elicit methodological
questions. There must be something wrong
with these experiments? How can you get competitive outcomes in the absence of complete
information? Experiments should only be used
to test previously well-formulated theory. What
do you expect to leam from students playing
market games for low-stakes payoffs? And so
on .... "
Joka tapauksessa Smith (s. 276-77) kertoo
muotoilleensa vuosina 1963-1967 nk. indusoidun arvon teorian (teoria preferenssien kontrolloimisesta) sekä parallelismin eli koetulosten
yleistettävyyden periaatteen!. Näistä aineksista
Smith (1976), Plott (1979) ja Wilde (1980)
muotoilivat mikrotalousteoreettisen eksperimentin ehtoja (parallelismin lisäksi kyltymättömyys, dominanssi, esiinpistävyys ja yksityisyys, jotka määritellään myöhemmin), jotka
mahdollistavat koehenkilöiden preferenssien ja
koejärjestelyillä jäljitellyn markkinainstituution
kontrolloimisen ja kontrolloidun aineiston tuottamisen.
Päätöksenteko- ja valintaeksperimenttien
peruskysymys 1960-luvun alussa oli kuinka
koehenkilö saadaan paljastamaan 'oikea' varaushinta arpalipukkeille. Toisin sanoen, miten
koehenkilön saataisiin asettamaan tietylle arvalle hinta, jolla hän olisi indifferentti arvan
myymisen ja sen 'pelaamisen' välillä? Becker,
1 Parallelismin mukaan eksperimenttien tulokset pätevät koeolosuhteiden ulkopuolella tilanteissa, joissa
samat ceteris paribus -ehdot ovat voimassa (Smith
1982,936).
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DeGroot ja Marschak (1964) ratkaisivat ongelman seuraavalla tavalla. KoehenkilölIe anne.,.
taan arpa ja häntä pyydetään asettamaan sille
hinta, jolla hän olisi valmis myymään sen. Hänelle kerrotaan, että tuota hintaa verrataan arvalle satunnaisesti määriteltyyn hintaan. Jos satunnaisesti määrätty hinta on asetettua hintaa
korkeampi, niin kokeen järjestäjä ostaa arvan
tähän hintaan; muussa tapauksessa henkilö pitää arvan ja pelaa sen loppuun. Idana on, että
odotettua hyötyä maksimoivan henkilön hallitseva strategia on asettaa todellinen myyntihinta.
Nykyisestä kokeellisen taloustieteen globalisoituneesta perspektiivistä katsoen omaa hiljaista eloaan 1960- ja 1970-luvuilla eli saksalainen kokeellinen taloustiede, joka kuitenkin
1980-luvulla vaikutti merkittävästi kansainvälistyvään alan harrastukseen. Friedman ja Sunder (1994, 127-128) mainitsevat lyhyesti kokeellisen taloustieteen 'Saksan ryhmän', joka
alkoi Reinhard Seltenin innostuksesta laboratoriokokeisiin hänen saatuaan vaikutteita mm.
Rauschin hahmopsykologiasta sekä Santa Monican seminaarin konferenssijulkaisusta (Thrall
et al. 1954). Selten julkaisi ensimmäisen kokeelliseen metodiin perustuvan paperinsa
vuonna 1960 Heinz Sauermannin kanssa
(Sauerman ja Selten 1960). Saksan ryhmän
tuotoksia
julkaistiin
kokoomateoksina
1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa sekä
vielä yhtenä teoksena vuonna 1982.
1980-luvulle tultaessa kokeellisen taloustieteen etsikkoaika alkoi: tuloksista alkoi olla kysyntää ja rahoittajia usein kalliille eksperimenteille ja eksperimenttien sarjoille löytyi. Friedman ja Sunder (1994, 123) katsovat, että yleinen tasapainoteoria, peliteoria ja äänestysteoria
tarjosivat kilpailevia vaihtoehtoja taloudellisten
ilmiöiden perusteista ja mikroteoria puolestaan
operoi vaihtoehtoisilla tasapainokäsitteillä (ku-

ten kilpailutasapaino, Nash -tasapaino). Huomattiin, että kokeellinen taloustiede voisi tarjota välineen taloustieteen peruskäsitteiden empiiriselle vertailulIe.

4 Vakiintuminen ja ekspansio: 1980- ja
1990-1ukujen kehitys
Kokeellisen taloustieteen kehittymisen edellytys ei kuitenkaan ollut ainoastaan teoriavertailuun soveltuvan metodin kysyntä, vaan myös
kehitys tarjontapuolella - nimittäin muutos kokeellisen taloustieteen tutkimusstrategiassa.
Kuten Plott (1991, 906) toteaa, 1980-luvulle
tultaessa eksperimentit eivät enää pyrkineet jäljittelemään todellisuutta mahdollisimman yksityiskohtaisesti; koejärjestely ajateltiin pikemminkin vaihtoehtoisten mallien tai teorioiden
kilpailuksi. Kysymyksestä 'onko tämä teoria
tosi?' siirryttiin kysymyksiin kuten 'mikä näistä malleista ennustaa parhaiten havaintoja eksperimenttien yksinkertaisissa 'laboratoriotalouksissa'?' tai 'mitkä ovat ne tekijät joiden vaikutuksesta tietyn teorian tai mallin ennustuskyky paranee tai huononee?'

A. Mikrotalousteoreettinen eksperimentti
Hiljaisen kauden työn tuloksena Vernon Smith
muotoili mikrotalousteoreettisen eksperimentin
ideaalimallin - eli teorian kokeellisesta taloustieteestä sovellettuna mikrotalousteoriaan, joka
julkaistiin vuonna 1982 American Economic
Reviewssä. Teorian mukaan taloudelliset ilmiöt, kuten hinnat ja allokaatiot, ovat tulosta toimijoiden käyttäytymisestä ja instituutioiden
vaikutuksesta toimijoihin (Kuva 1.). Teorian
mukaan ympäristö, instituutio ja käyttäytyminen ovat laboratorioon konstruoidun mikrotalouden peruselementtejä. Nämä elementit teoria määrittelee seuraavasti:
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Kuvio 1 (Smith 1989)

Seuraukset
Hinnat, allokaatiot

~~

,

Käyttäytyminen
Viestit, teot

~,

-----------

-~

......------------

Instituutiot
Säännöt, järjestys,
sopimukset

I

Ympäristö
Preferenssit, teknologia, resurssit
1) ympäristö on toimijoiden ominaisuuksien

(preferenssit, teknologia, resurssit) joukko;
2) instituutio on säännöstö, joka määrittelee (i)
kommunikoinnin välineen (viestit tai teot, kuten ostajien ja myyjien tarjoukset ja hyödykkeen ominaisuudet), (ii) järjestyksen, jonka
mukaan toimijattekevät siirtoja (tai sen ettei
ole järjestystä) ja (iii) sen kuinka viestit muuttuvat sitoviksi ja siten allokaatioksi (kun esimerkiksi ostaja hyväksyy myyjän tarjouksen);
3) käyttäytyminen käsittää toimijan valitsemat
viestit tai teot tietyin annetuin ympäristön ja
instituution ominaisuuksin.
Suullisen kaksoishuutokaupan (double auction; tästedes DA) periaatteelle rakennettu eksperimentti tarjoaa esimerkin. Vaihdannan kohteena oleva hyödyke on homogeeninen, ja toimijat ovat yksinkertaisesti ostajia ja myyjiä varustettuina tietyin preferenssein, teknologioin
ja resurssivarannoin. DA spesifioi säännöt, joiden mukaan toimijat voivat tehdä tarjouksiaan
ja että tarjoukset kerrotaan kaikille toimijoille.
Lisäksi se määrittelee, että transaktio tapahtuu,
mikäli myyjä (ostaja) hyväksyy ostajan (myyjän) tarjouksen ja että transaktiohinnat kerro-

254

taan kaikille toimijoille.
Kokeellisen taloustieteen teoria perustuu
Smithin itsensä kehittelemään ns. indusoidun
arvon teoriaan (Smith 1976; 1982). Teorian
avulla eksperimentalisti voi eliminoida koehenkilöiden omat aidot preferenssit ja varustaa heidät kontrolloitavilla ja konsistenteilla preferensseillä. Lisäksi edellytetään, että koehenkilöt toimivat hyvinvointi aan maksimoiden. Näiden vaatimusten täyttämisen takaa edellä mainittu kyltymättömyyden ehto, jonka mukaan
päätöksentekokustannusten ollessa nolla
koehenkilö valitsee aina sen vaihtoehdon, joka
tuottaa enemmän palkintoa (esim. euroja) kuin
muut vaihtoehdot.
Instituution kontrolli puolestaan edellyttää,
että koehenkilöiden ansaitsemat palkinnot on
sidottu heidän valintoihinsa. Esiinpistävyyden
(saliency) ehdon mukaan:
koehenkilöllä on oikeus palkintoon joka kasvaa (vähenee) jos tulos on hyvä (huono); kokeen instituutio määrittelee henkilön omistusoikeudet ja viestien muuntumisen sopimuksiksi.
Palataanpa DA -esimerkkiin. Ostajille annetaan lista rahapalkinnoista, jotka kokeen järjes-
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täjä antaa tietystä määrästä ostettuja hyödykkeitä. Ostajan saldo on ostettujen hyödykkeiden lunastusarvo vähennettynä niiden hankkimisen kustannuksilla. Ehdolla, että enempää
rahaa preferoidaan vähempään rahaan nähden,
kokeen järjestäjän määrittelemät lunastusarvot
muodostavat hyvin määritellyn kysyntäkäyrän.
Myyjille puolestaan annetaan lista rahamääräisistä kustannuksista, jotka kokeen järjestäjä
asettaa tietylle määrälle myytyjä yksiköitä.
Myyjän ansio on hänen myyntiensä kokonaistuoton ja kokonaiskustannusten erotus. Ehdolla, että enempää rahaa preferoidaan vähempään
rahaan nähden, kokeen järjestäjän spesifioimat
kustannukset muodostavan hyvin määritellyn
tarjontakäyrän. Siirtymät kysyntä- ja tarjontakäyrissä saadaan aikaan muuttamalla lunastushintoja ja alkukustannuksia. Tällainen järjestely täyttää kyltymättömyyden ja esiinpistävyyden
ehdot.
Edellä on mainittu nimeltä kaksi lisäehtoa,
dominanssi ja yksityisyys. Dominanssi edellyttää, että ei-subjektiivisten hyötyjen on oltava
suurempia kuin subjektiivisten. Yksityisyyden
('privaey') periaatteen mukaan yksilöiden saamista palkinnoista ei anneta informaatiota. Näiden ehtojen (kyltymättömyys, esiinpistävyys,
dominanssi ja yksityisyys) vallitessa:
"Then, in faet, the laboratory experiment
eonstitutes a small-seale mieroeeonomie environment in which real eeonomie agents make
real eeonomie deeisions. Moreover, these decisions are based on values eontrolled by the experimenter. Control is erueial beeause it is
neeessary for measurement and thus replieatability. Replieatability, in turn, allows the experimenter to identify systematie relationships
between preferenees, institutional parameters
and outeomes. The systematic relationships
eonstitute the 'results' of laboratory experiments in eeonomies. In other words, any syste-

matic relationship between preferenees, institutional parameters, and outeomes which has
been identified by replieation is by definition a
result. (-)."(Wilde 1980: 142).
Taloustieteellisesti mielekäs mikrotalousteoreettinen koe sai näin entistä konkreettisemman
sisällön. Tavoitteena olisi tuottaa kontrolloiduissa olosuhteissa havaintoja taloudellisesta
käyttäytymisestä ja tarkastella näiden havaintojen avulla joko talousteoriasta johdettuja tai
muulla tavoin muotoiltuja hypoteeseja. Kokeen
tuloksia ovat havaittu käyttäytyminen ja sen
seuraukset (hinnat, allokaatiot) tiettyjen kontrolloitavien preferenssien ja institutionaalisten
sääntöjen vallitessa. Metodi on sovellettavissa
paitsi perinteisten markkinoiden myös eri organisaatioiden sisäisten markkinoiden (prosessien) ja esimerkiksi poliittisten markkinoiden
(prosessien) tarkasteluun.
Metodisen kehityksen myötä kokeellisen taloustieteen oli myös mahdollista profiloitua entistä itsenäisemmin. Merkittäviä strategisia valintoja kuvaavat esimerkiksi seuraavat Friedmanin ja Sunderin (1994: 130-131) mainitsemat seikat 1980-luvun kehityksessä: (1) kokeellisen taloustieteen keskeiseksi mielenkiinnon kohteeksi tuli kilpailevien teorioiden selityskyky; (2) kantavaksi periaatteeksi hyväksyttiin, että jos teoria on luonteeltaan yleinen, sen
tulisi toimia myös erityistapauksissa (myös
esim. Plott 1991); (3) lisäksi omaksuttiin ajatus, että kokeellista metodia tulisi soveltaa
myös poliittisiin kysymyksiin.

1 'Framing' ja 'preference reversal' -ilmiöiden merkityksestä talousteorialie ja -tieteelle, kts. Machina
(1987). Hausman (1991) ja Tammi (1999) sisältävät
hieman eri tavoin tulkitun esityksen preference reversalien tutkimuksesta ja sen kehittymisestä.
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B. Vakiintuneita tuloksia

Suurin osa yksilön päätöksentekoeksperimenteistä tutkii perinteisen rationaalisen valinnan
mallin huomiotta jättämiä valinnan ja päätöksenteon psykologisia tekijöitä. Tällä osa-alueella näyttää toteutuvan psykologien ja taloustieteilijöiden hedelmällinen työnjako: psykologit
etsivät uusia rationaalisen valinnan mallin
kanssa ristiriitaisia ilmiöitä ja taloustieteilijät
tutkivat, josko mikään näistä ilmiöistä esiintyy
taloudellisesti ja taloustieteellisesti mielekkäissä koeolosuhteissa. Sitkeimpiä ilmiöitä ovat
mm. todennäköisyyksien arvioimiseen liittyvät
'virheet', arvottamisen herkkyys referenssiarvoille, preferenssien herkkyys kohteiden sanalliselle kuvaukselle (framing) sekä preferenssien herkkyys niiden paljastamisen metodin suhteen (preference reversal). Ilmiöt sotivat rationaalisuusmallia vastaan ja ovat säännöttömyyksiä, joita kaikkia odotetun hyödyn teoria,
tai mikään sen vaihtoehto, eivät yksinään pysty
selittämään. 1
Voidaan myös sanoa, että ainakin pidempään testattu odotetun hyödyn teoria on osoittautunut falsifioiduiksi (esim. Anandt 1993,
19). Teorioiden vertailu niiden empiirisen kattavuuden perusteella ei ole kuitenkaan yksiselitteistä. Kärjistäen: yksi teoria ennustaa pienen
joukon yleisiä käyttäytymismalleja, ja toinen
teoria puolestaan ennustaa suuren joukon harvinaisia käyttäytymismalleja. Kuinka painottaisimme teorian ennustamien käyttäytymismallien määrää ja sen selittämän havaitun käyttäytymisen yleisyyttä vertaillessamme teorioita?
Toisaalta, tilanne on uuden tieteenfIlosofian
valossa täysin ymmärrettävä; on hyväksyttävää, että tietyn evidenssin pohjalta voidaan samanaikaisesti kehitellä useita kilpailevia teorioita ja että uusi evidenssi ei tarjoa pakottavaa
syytä hylätä mitään kilpailevista teorioista.
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Kuten todettiin, Chamberlinin (1948) markkinaeksperimentti oli vahvistanut epäilyjä siitä,
että epätäydellisen informaation markkinat eivät kykenisi konvergoitumaan kohti tehokasta
tasapainoa. Vernon Smithin aloittama kokeiden
sarja on kuitenkin osoittanut, että ei-walraslaiset markkinat (esim. double auction) yhdessä
epätäydellisesti informoitujen ja epätäydellisesti rationaalisten toimijoiden kanssa kehittyvät
kohti tehokasta tasapainoa. Erityisen mielenkiintoinen on Goden ja Sunderin (1993) tulos,
jonka mukaan DA -markkinat ovat tehokkaat ja
osoittavat taipumusta kohti tasapainoa, vaikka
toimijat olisivat lähes idiootteja. Tulos perustuu perinteisen koejärjestelyn ja simuloinnin
yhdistelylle: kokeen verrokkiryhmä muodostui
inhimillisistä toimijoista ja kohderyhmä ns.
nollatason toimijoista, jotka simuloinnissa oli
ohjelmoitu älykkyydeltään nollatasoisiksi omaten kuitenkin budjettirajoitteen, joka esti myymästä alle kustannusten tai ostamasta yli varojen. Tulos osoittaa, että ainakin tietyissä olosuhteissa markkinoiden tehokas toiminta ei
edellytä toimijoilta oppimista, älykkyyttä tai
voitontavoittelua. Gode ja Sunder löytävät yh~
tymäköhtia Beckeriin:
"Becker ... showed that price changes alter
the opportunity set of consumers in such a way
that even if they choose randomly from this
set, the expected demand function is downward
sloping; the assumption of utility maximization
is not necessary to generate a downward slope.
Our results are analogous to Becker' s in the
sense that the convergence of price to equilibrium and the extraction of almost all the total
surplus seem to be consequences of the doubleauction rules."(Gode and Sunder 1993: 135)
Yleisemmin Gode ja Sunder katsovat, että
Becker oli osoittanut markkinoiden voivan toimia tehokkaasti ilman oletusta toimijoiden
maksimoinnista ja että Smith oli osoittanut mo-
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nien ei-walraslaisten markkinoiden voivan toteuttaa tehokkaan tasapainon. Tulokset puhuvat
bounded rationality -malliin tukeutuvan teoretisoinnin puolesta - jos kohta tilaa lienee sekä
neoklassisille että institutionaalisille ja evolutionaarisille tulkinnoille.
C. Uusia teemoja ja haasteita

Samanaikaisesti kun päätöksenteko- ja valintateorioiden sekä markkinoiden toiminnan kokeellinen tutkimus ehtivät kypsään ikään
1980-luvulla, tapahtui kokeellisessa taloustieteessä ekspansio: edellisellä vuosikymmenellä
alkanut julkishyödykkeen kokeellinen tutkimus
edistyi, ja kokonaan uusina systemaattisen eksperimentoinnin kohteina ilmaantuivat koordinaatio, neuvottelu, osakemarkkinat ja auktiot.
Kagelin ja Rothin (1995) toimittamasta käsikirjasta voidaan poimia seuraavanlaisia alustavia
tuloksia ja teemoja:
Itsekeskeisyys, altruismi, päätöksentekokustannukset ja reiluus vaikuttavat merkittävällä
tavalla osallistumiseen julkishyödykkeen tuottamiseen. Free riding ei ole niin yleistä kuin talousteoria ennustaisi. (Ledyard 1995).
Päinvastoin kuin tulosyhtäläisyyden teoreema väittää, kaupankäyntihinta erityyppisissä
huutokaupoissa asettuu eri tasolle (Kagel
1995).
Voittajan kirous (winner's curse; voittava
tarjous on voitetun kohteen arvon yläpuolella)
esiintyy yleisesti eri tyyppisillä markkinoilla ja
myös kokeneiden toimijoiden tapauksissa (Kagel1995).
On mahdollista toteuttaa koejärjestely, jossa
informaatio kulkeutuu informoiduilta insidereilta ei-informoiduille outsidereille ja jolloin
markkinat kehittyvät kohti rationaalisten odotusten teorian ennustamaa tilaa. Tuloksia ei voi
kuitenkaan yleistää näiden nimenomaisten ko-

eolosuhteiden ulkopuolelle. (Sunder 1995).
Toimijat koordinoituvat kohti tasapainoa
ympäristön ollessa riittävän stationaarinen ja
toimijoiden omatessa riittävästi kokemusta.
Toisaalta kokemuksen rooli, tasapainouran valinta ja ei-stationaarinen ympäristö kaipaavat
lisätutkimusta. (Ochs 1995).
Monet koordinaatio- ja neuvottelueksperimentit käsittelevät oppimista ja sopeutumista
monitasapainoisessa ympäristössä. Yksinkertaistaen: joissain tilanteissa toimija oppii ainoastaan omasta toiminnastaan menneisyydessä,
joissain toisissa taas jäljittelyllä on suuri merkitys riippumatta siitä, kuka kulloinkin toteutti
jäljiteltävän teon. (Ochs 1995; Roth 1995)
Eräät 1990-luvun alkupuolella julkaistut
päätöksenteko- ja valintaeksperimenttejä sekä
markkinaeksperimenttejä koskevat yhteenvedot
antavat ymmärtää, että koska vastaukset tiettyihin kysymyksiin ovat saaneet yleisen hyväksynnän, ala on uusien kysymystenasetteluiden
edessä. Harless ja Camerer (1994: 1286-7) katsovat, että odotetun hyödyn teorian poikkeukset ovat robustisia ja että aggregaattitason talo1 Menestystarinan
'erityisen version' miedompi
muunnos ei puhu markkinoiden tai vastaavan mekanismin tuomisesta päätöksentekoeksperimenttiin,
vaan pelkästään markkina- ja päätöksentekoeksperimenttien tulosten erosta. Tämä sinällään herättää kysymyksiä siitä, mikä markkinaeksperimenteissä saa
koehenkilöt toimimaan rationaalisesti (jos kohta
esim. Gode ja Sunder (1993) osoittavat, että rationaalisuuden vaatimukset eivät ole kovin suuria
markkinaeksperimenteissä). Esimerkki 'erityisen
version' mukaisesta asetelmasta on Coxinja Gretherin(1996) koe, jossa markkinamekanismi tuotiin
preference reversal -eksperimentin kontekstiin. Tulokset vahvistavat menestystarinaa: vaikka preference reversal -ilmiö on robustinen päätöksentekoeksperimenteissä, ilmiö katosi, kun tietty markkinamekanismi ('second price auction') ja toisto liitettiin
koejärjestelyihin. Tulkinnat tuloksesta (Cox ja
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udellisen toiminnan mallittaminen perustuen
muuhun kuin odotetun hyödyn teoriaan on
kannattavaa. Plott (1995) puolestaan ehdottaa,
että odotetun hyödyn teorian rajallisuus tunnustettaisiin ja että rajojen ulkopuolisen alueen
tutkimus voisi perustua monien kapea-alaisten
teorioiden soveltamiselle. Esimerkkinä orastavasta taloustieteen ja psykologian vuorovaikutuksesta mainittakoon Myagkovin ja Plottin
(1997) yritys muotoilla Kahnemanin ja Tverskyn prospektiteoriasta taloustieteeseen paremmin soveltuva 'laajennettu prospektiteoria'.
Puhe markkinaeksperimenttien menestystarinasta viittaa yleensä tasapainotulosten toteutumiseen koeolosuhteissa. Yhdistämällä tämä
tulos päätöksenteko- ja valintaeksperimenttien
tuloksiin (että kapeasti tulkittu rationaalisuusprinsiippi rikkoutuu monessa kokeessa), saadaan markkinaeksperimenttien menestys tarinan
'erityinen versio': vaikka koehenkilöt käyttäytyvät päätöksenteko- ja valintaeksperimenteissä
ei-rationaalisesti, markkinoiden tai muun sosiaalisen interaktion liittäminen koejärjestelyyn
saa koehenkilöt käyttäytymään rationaalisen
valinnan teorian mukaisesti - tai ainakin tuottamaan aggregaattitason tuloksia, jotka ovat sellaisten mallien ennustamia, joissa rationaalisen
valinnan teoria on yhtenä rakennuspalikkana. l
Kuitenkin monet eksperimentalistit ovat epä(jatkuu) Grehter, Plott (1995) ja Camerer (1995)) korostavat että markkinat tarjoavat koehenkilöille informaatiota, joka auttaa välttämään virheellistä käyttäytymistä. Silti tulos voidaan tulkita perinteistä talousteoriaa tukevaksi tai sitä kyseenalaistavaksi: esimerkiksi Plott (1995) katsoo markkinoiden auttavan
toimijoita löytämään hyvinmuotoutuneet ja stabiilit
preferenssinsä kun kriittisempi tulkinta puolestaan
katsoisi, että toimijat muodostavat saadun informaation, toisten toimijoiden toiminnan seuraamisen ja
yksinkertaistavien käyttäytymissääntöjen avulla kontekstista riippuvaiset preferenssinsä.
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varmoja sen suhteen mikä olisi tällaisten kokeiden tasapainotulosten teoreettinen selitys.
Smith (1991: 162-3) katsoo, että markkinaeksperimenttien sarja osoittaa vääriksi käsitykset,
että markkinoiden rationaalisuus olisi peräisin
yksilöiden rationaalisuudesta ja että yksilön rationaalisuus olisi kalkylointikykyä vaativa
maksimointiprosessi. Teoreettisen selitysperustan löytämiseksi tarvitaan Smithin mukaan tarkempi ymmärrys prosessista, jossa instituutiot
(kuten markkinat) 'toimivat sosiaalisina työvälineinä, jotka vahvistavat tai jopa saavat aikaan
yksilöllisen rationaalisuuden' (s. 881). Smith
myös erityisesti vaatii yhteistyötä taloustieteen
ja psykologian välillä, jotta opittaisiin ymmärtämään, kuten Smith sanoo Simonin tunnetuin
termein, kuinka yksilöiden proseduraalisesta
rationaalisuudesta kehkeytyy aikaa myöten
substantiaalisesti rationaalisia markkinatason
seurauksia (s. 880).
Kuten sanottu, samalla kun eksperimentalistit pohtivat näiden kahden tutkimusohjelman
(markkinaeksperimentit sekä päätöksenteko- ja
valintaeksperimentit) tulevaa suuntaa, osa kokeellisen taloustieteen resursseista on kohdentunut uusien tutkimusohjelmien rakenteluun taloustieteen perinteisten rajojen sekä sisä- että
ulkopuolella. Yhteistä vanhoille ja uusille tutkimusohjelmille on sosiaalisten ja psykologisten tekijöiden merkityksen huomioiminen ja
tulosten ja ideoiden tuottaminen taloustieteen
teoreettisen välineistön kehittelylIe. Saattaa olla makuasia, puhutaanko kokeellisen taloustieteen nykyisestä ja tulevasta suuntauksesta nimikkeiden 'bounded rationality' ja 'evolutionaarinen taloustiede' alla; toiselle nimikkeet
merkitsevät eroa taloustieteen valtavirrasta, toisille taas asioita jotka mahtuvat valtavirtaan.
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5 Kokeellisen taloustieteen metodologisia kysymyksiä
Kokeellinen taloustiede herättää koko joukon
metodologisia kysymyksiä: ovatko kokeet taloustieteellisesti mielekkäitä tilanteita, johtaako
opiskelijoiden käyttö koehenkilöinä harhaisiin
tuloksiin, mikä on eksperimentin ja sen tulosten suhde teoriaan ja reaalimaailmaan, mitkä
ovat hyvän taloustieteellisen eksperimentin
tunnusmerkit, miten eksperimentointi edistyy,
miten kokeellinen aineisto auttaa teoriavalinnassa jne.? Vaikka· eksperimentalistit itse ovat
käsitelleet näitä kysymyksiä ahkerasti, puuttuu
alalta systemaattinen kriittinen metodologia.
Seuraavassa käsitellään eksperimentoinnin
edistymiseen ja teoriavalintaan liittyviä seikkoja.
A. Kokeellisen taloustieteen edistyminen

Kokeellista taloustiedettä kritisoidaan usein
koetilanteiden epärealistisuudesta: ne jättävät
kriitikoiden mukaan huomiotta tärkeitä todellisuudessa vaikuttavia tekijöitä. Vernon Smithin
'eksperimentalistin puolustuksen' mukaan kuitenkin:
"If [the purpose of the experiment]. .. is to
test a theory, then it is legitimate to ask whether the elements of alleged "unrealism" in the
experiment are parameters in the theory. If they
are not parameters of the theory, then the criticism of "unrealism"applies equally to the theory and the experiment. If there are field data to
support the criticism, then of course it is important to parameterize the theory to inc1ude
the phenomena in question, and this will affect
the design of the relevant experiments." (Smith
1982:937)
Eksperimentointi olisi siten alisteista taloustieteilijöiden käsityksille siitä, mitkä ovat kes-

keisiä taloudelliseen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä taloustieteilijöiden halukkuudelle sisällyttää teoriaan uusia tekijöitä. Toisaalta myös eksperimentti ja sen muuntelu voivat vaikuttaa teoretisointiin. Varsin useinhan
eksperimentti sisältää tekijöitä, jotka eivät ole
eksperimentalistien tiedossa ja/tai jotka puuttuvat heidän soveltamastaan teoreettisesta käsitteistöstä. Tässä artikkelissa aiemmin käsitelty
Estesin oppimismalli on yksinkertaisuudessaan
oivallinen esimerkki: vasta Siegel (1959; 1961)
huomasi (tai otti huomioon), että koehenkilöt
voivat ikävystyä saman tehtävän toistoon. Tällöin subjektiivinen päätöksentekokustannus
nousee niin korkeaksi, että pelkkä psyykkinen
hyöty .oikein ennustamisesta ei riitä motivoimaan koehenkilöitä. Estesin eksperimentin
koehenkilöt olivat toisin sanoen alttiita ikävystymiselle. Eliminoidakseen ikävystymisen, Siegel kehitti päätöksentekokustannukset huomioivan mallin ja testasi mallia kokeessa, jossa
varioitiin sekä päätöksentekokustannuksia että
lisättiin motivointia liittämällä oikein ennustamiseen rahapalkinto (j a väärin ennustamiseen
rahasakko). Tällä tavalla sekä (i) konkretisoitiin ajatus, että ilman rahapalkintoa toteutettu
eksperimentti ei ole koehenkilölle taloudellisesti mielekäs eikä siten myöskään taloustieteellisesti relevantti että (ii) luotiin perusta päätöksentekokustannukset huomioivan taloustieteellisen valintateorian tai -mallin rakentamiselle.
Huomattakoon, että Estesin oppimismallia
oli testattu 1930-luvun lopulta lähtien, että se
oli aiheuttanut keskustelua monitieteisessä
Santa Monican konferenssissa vuonna 1952 ja
että Simon oli vuonna 1956 julkaissut oman savagelaisen ratkaisunsa Estesin osoittaman evidenssin tulkintaongelmaan. Tarvittiin siis vähintään parikymmentä vuotta aikaa, monia erilaisia kognitiivisia tietoja ja taitoja omaavia tut-
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kijoita sekä keskustelua ja ajatusten vaihtoa ennen kuin Siegelin ratkaisu oli mahdollinen. Lyhyesti: eksperimentoinnin yksi olennainen kehitystekijä on piilossa olevien tai huomiotta jätettyjen tekijöiden vähittäin tapahtuva eksplikointi ja sen myötä niiden liittäminen osaksi
koejärjestelyitä ja teoriaa
Melkoinen osa kokeellista taloustiedettä tarkastelee kysymystä kuinka paljon ja mitä psykologisia ja/tai sosiaalisia tekijöitä tulisi sisällyttää talousteoriaan. Tähän liittyen Roth
(1995) esittää kiinnostavan näkemyksen kokeellisen taloustieteen edistystä generoivasta
voimasta. Esimerkiksi neuvottelueksperimenttien sarja sai alkunsa tilanteessa, jossa psykologisten ja sosiaalisten tekijöiden merkityksestä
oli vallalla kilpailevia näkemyksiä ja hypoteeseja. Roth (s. 254) puhuu kärjistäen 'peliteoriapuristeista', jotka näkivät peliteorian parhaana
välineenä pyrittäessä ymmärtämään neuvottelijoiden valintoja neuvottelujen kuluessa, sekä
'normipuristeista', jotka korostivat sosiaalisten
tekijöiden merkitystä neuvottelijoiden käyttäytymisen määräytymisessä. Toisessa vaiheessa
tutkimuksen fokus täsmentyi kokeellisen aineiston kasaantumisen ja hypoteesien tarkentumisen myötä. Kolmannessa vaiheessa hypoteesit ovat lähentyneet toinen toisiaan, ja samalla
ratkaisemattomat kysymykset ja erimielisyydet
ovat selkiytyneet. Rothin mukaan episodi
osoittaa, että kokeellisessa taloustieteessä on
mahdollista muodostua sopivasti erimielisiä
ryhmiä, jotka pystyvät kokeisiin, teoreettiseen
1?äättelyyn ja kriittiseen keskusteluun perustuen
saavuttamaan edistystä - toisin sanoen, oppimaan virheistä, ratkaisemaan erimielisyyksiä ja
sopimaan asioista, joita vallitsevan käsityksen
perusteella pidetään faktoina.
Rothin ajatus on kiintoisa. Itse olen havainnut (Tammi 1999), että kokeelliset taloustieteilijät todellakin kuvailevat eksperimentointia
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vuoropuheluna teoreetikoiden ja eksperimentalistien välillä sekä myöskin eri tavoin suuntautuneiden eksperimentalistien välillä. Vuoropuhelun onnistumisen edellytys on luottamus kokeelliseen aineistoon (joka voi perustua eksperimentoijan luotettavuuteen ja/tai kriittisen keskustelun ja kokeen toiston tuomaan luotettavuuteen). Tässä kokeellisen menetelmän on
väitetty eroavan edukseen ekonometriasta: esimerkiksi Cooley ja Le Roy (1981: 826) katsovat että ekonometrikot tunnetusti raportoivat
vain niistä tuloksista, jotka ovat heidän malliensa kannalta suotuisia. Koska lukijat tietävät
tämän, he eivät luota tuloksiin ja ovat samalla
heikosti motivoituneita tutkimaan tulosten robustisuutta.
B. Teoriakisan finaali?
Yksilön valintakäyttäytymistä ja päätöksentekoa tutkiviin eksperimentteihin liittyy ehkäpä
kiehtovin esimerkki kokeellisen metodin (väitetystä) vetovoimaisuudesta: 1990-luvulle tultaessa odotetun hyödyn teorialle oli useita
vaihtoehtoja, ja yleisesti nähtiin, että oli järkevää pyrkiä selvittämään mikä vaihtoehdoista
olisi paras. Kiinnostavan yhteenvedon teoriavertailusta tarjoavat Harless ja Camerer (1994),
joiden konstruoima termi 'teorian hyöty ennustamisessa' huomioi sekä teorian tarkkuuden että parsimonian. Teorian tarkkuus viittaa siihen
kuinka suuren osan havaituista valinnoista teoria ennustaa; teorian parsimonia puolestaan
viittaa siihen kuinka suuren osan kaikista mahdollisista valinnan malleista teoria implikoi.
Tarkkuus ja parsimonia ovat käänteisiä hyveitä: mitä suuremman osan teoria ennustaa sitä
parempi, ja mitä pienemmällä määrällä mahdollisia malleja teoria saavuttaa tarkkuuden sitä
parempi.
Eräässä tapauksessa mahdollisten valinta-
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mallien määrä oli 8. Näistä odotetun hyödyn
teoria implikoi mallit 1 ja 2, prospektiteoria
mallit 1 ja 3 ja esimerkiksi Machinan (1982)
yleistetty odotetun hyödyn teoria mallit 1, 2, 3
ja 4. Teorioiden ennustamien valintojen osuudet kaikista havaituista valinnoista olivat vastaavasti 50%, 54% ja 89%. Tämän esimerkin
valossa prospektiteorialla ja odotetun hyödyn
teorialla on sama parsimonia: ne ennustavat
yhtä monta valintamallia. Kuitenkin prospektiteoria on tarkempi, koska sen ennustamien valintamallien osuus kaikista havaituista valinnoista oli suurempi kuin odotetun hyödyn teorialla. Machinan yleistetty odotetun hyödyn
teoria on vähemmän parsimoninen (se ennustaa
neljää mallia kahdeksasta mahdollisesta). Sen
ennustamat valintamallit kattavat kuitenkin lähes 90% kaikista havaituista valintamalleista.
Harless ja Camerer muodostivat teorioiden
'tehokkuusrintaman' siten että kutakin mahdollista valintamallien määrää (esimerkissämme
yhdestä kahdeksaan) vastasi havaittujen valintojen suhteellisten osuuksien maksimi. Kun
kolmen suosituimman valintamallin suhteelliset osuudet olivat 29%, 25% ja 25%, niin tehokkuusrintaman muodostavat maksimit ovat
yhden mallin kohdalla 29%, kahden mallin
kohdalla 54%, kolmen mallin kohdalla 79%
jne. Määrltelmällisesti paras yhden valintamallin ennustava teoria selittää siten 29% havaituista valinnoista ja paras kaksi mallia ennustava teoria selittää 54% havaituista valinnoista
jne. Teoriat voivat joko sijoittua tehokkuusrintamalle tai sen alapuolelle, ja teorioiden paremmuutta voidaan arvioida tutkimalla niiden sijaintia tehokkuusrintaman ja satunnaissuoran
suhteen (satunnaissuora muodostuu valintamallien suhteellisista osuuksista kun valinnat ovat
satunnaisia). Kuten Harless ja Camerer toteavat, teoriat, joiden parsimonia on suuri (kuten
odotetun hyödyn teoria ja prospektiteoria) ja

jotka eivät asetu lähelle tehokkuusrintamaa, kehittyisivät, jos niihin sisällytettäisiin joitain
yleisiä valintamalleja; vastaavasti teoriat, joiden parsimonia on pieni ja jotka ovat kaukana
tehokkuusrintamasta, hyötyisivät harvinaisten
valintamallien poistamisesta. Yleisenä tuloksena tutkijat toteavat, että teorian hyvyys on riippuvainen sen käyttötarkoituksesta ja että yleispätevää teorioiden paremmuusjärjestystä ei
voida luoda (p.1286):
II ••• A researcher interested in a broad theory,
to explain choices by as many people as possible, care less for parsimony and more for accuracy; she might choose mixed fanning or prospect theory. A decision analyst who wants to
help people make more coherent decisions, by
adhering to axioms they respect but sometimes
wander from, might stick with ED or EV. A
mathematical economist who uses the theory as
a brick to build theories of aggregate behavior
may value parsimony more highly; she might
choose ED or EV (though she should never use
ED when choices involve gambles with different support).1I
Harlessin ja Camererin yhteenveto on eräänlainen finaali valinta- ja päätöksentekoeksperimenttien näyttävällä taipaleella: alkaen muutama vuosikymmen sitten odotetun hyödyn teorian testaamisesta, tutkimus on kehittynyt uusien
teorioiden rakentelun ja niiden testaamisen vaiheiden kautta loppuhuipentumaan, jossa suorituskykytesti paljastaa kunkin teorian parhaimmat ja huonoin:unat puolet. Teoriavalinta näin
perustavalla tasolla on harvinaista taloustieteessä.
Harlessin ja Camererin analyysimalli selittää
myös osaltaan miksi taloustieteilijät pitävät
kiinni odotetun hyödyn teoriasta, vaikka se
monin empiirisin kriteerein on osoittautunut
kyvyttömäksi selittämään useita taloudellisesti
merkityksellisiä ilmiöitä. Odotetun hyödyn teo-
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rian suosio perustuisi selityksen mukaan yksinkertaisuuteen ja suhteellisen tarkkaan ennustuskykyyn. Lisäksi odotetun hyödyn teorialla on
normatiivisia ja pragmaattisia hyveitä: se osoittaa kuinka toimijoiden tulisi toimia, ja se soveltuu matemaattisesti manipuloitavaksi. Tämän
lisäksi suuri osa taloustieteilijöiden yhteenlaskettua henkistä pääomaa (tietotaitoa) on sitoutunut juuri odotetun hyödyn teoriaan. Todennäköisesti siitä luopuminen merkitsisi liian monen taloustieteilijän ja liian monien taloustieteen teoreettisen ytimen elementtien vanhentumisen sillä seurauksella, että taloustiede olisi
pakotettu liian rajuun teoreettisen koneistonsa
uudelleenrakentamiseen.

6 Suunta eteenpäin?
Taloustieteilijöiden asenne eksperimentointia
kohtaan oli vielä 1960- ja 1970-luvuilla torjuvan epäilevä: ekspenmentti oli kummajainen,
jota ei oltu osattu odottaa valtavirtataloustieteen pysyväksi erityisalaksi. Kokeelliseen metodiin perustuvilla tuloksilla ei ollut kysyntää
eikä artikkeleilla julkaisukanavia. Vielä
1980-luvun lopulla taloustieteellisesti orientoituneet psykologit valittivat, että taloustieteilijät
hyväksyvät taloustieteen vallitsevia totuuksia
tukevat koetulokset, mutta torjuvat näitä totuuksia kyseenalaistavat tulokset. Silmäily tuoreisiin taloustieteen huippujoumaaleihin osoittaa, että kokeelliseen metodiin perustuva artikkeli ei enää ole harvinaisuus, vaan pikemminkin sääntö. Aidosta kysynnästä kertovat myös
koetulosten ja luokkahuone-eksperimenttien
käyttö taloustieteen oppikirjoissa. Kokeellinen
taloustiede on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä
taloustieteen arvostettuna erityisalana.
Kokeellisen taloustieteen kahden pitkään
toimineen 'tutkimusohjelman' - markkinaeksperimenttien sekä päätöksenteko- ja valintaeks-
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perimenttien - keskeiset tulokset ovat vakiintuneet. Markkinaeksperimentit vahvistavat hintateorian ennustukset kun puolestaan päätöksenteko- ja valintaeksperimenttien tulokset sotivat
rationaalisuusprinsiippiä ja sen sisältäviä valintateorioita vastaan. Tämän hetken keskeisiä kysymyksiä ovat: miksi markkinoiden tai muun
sosiaalisen interaktion tuominen eksperimentteihin saa päätöksenteko- ja valintaeksperimenteissä ei-rationaalisesti käyttäytyvät koehenkilöt toimimaan rationaalisesti (tai ainakin tuottamaan aggregaattitason tuloksia, jotka ovat rationaalisen valinnan mallin sisältämän talousteorian ennustamia) ja mikä on se rationaalisuusmalli, joka vangitsee taloudellisten toimijoiden
mentaalisten prosessien olennaisimmat piirteet? Epäilemättä nämä kysymykset liittyvät taloustieteen strategisiin valintoihin, kuten esimerkiksi siihen, kuinka paljon talousteoria voi
sisältää psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja
pyritäänkö taloustieteessä edelleen operoimaan
vain muutamia tekijöitä sisältävillä mutta laajan ilmiöiden kirjon selittävillä teorioilla? Saattaa olla, että kokeellinen taloustiede on oivallinen ja tervetullut työkalu tällaisten kysymysten
tarkastelussa ja materiaalin tuottamisessa taloustieteen systemaattiselle kehittymiselle.
Tämän hetken ja lähitulevaisuuden haaste
kokeelliselle talous tieteelle on, kuinka se vaikuttaa taloustieteen kehittymiseen yleensä (ja
kuinka taloustiede vaikuttaa siihen). Vakiintumisensa aikana kokeellinen taloustiede tukeutui paljolti neoklassisen taloustieteen metodiikkaan ja retoriikkaan: se tutki 'hyvin määriteltyjä' neoklassisia teorioita empiirisin menetelmin
joiden uskottiin ja uskoteltiin olevan objektiivisia tai lähes objektiivisia; se tarjosi välineitä
puolustaa odotetun hyödyn teoriaa ja taloustieteen rationaalisuusprinsiippiä psykologien
hyökkäyksiä vastaan, ja se tuotti evidenssiä
neoklassisen markkinateorian menestystarinoil-
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leo Viimeaikaisessa kokeellisessa tutkimuksessa on piirteitä jotka puhuvat jonkinlaisesta tavoitteiden uudelleenarvionnista: neoklassiset
teoriat on nyt tutkittu, seuraavat askeleet voidaan ottaa joko evolutionaariseen ja/tai psykologiseen suuntaan unohtamatta kokeellisen taloustieteen potentiaalia rikastuttaa taloustieteen
soveltamista sen perinteisten rajojen ulkopuolelle.
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