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nykyään ollaan alati enemmän kiinnostunei-
ta kausaalisista vaikutuksista. kausaalinen syy-
seuraussuhde kertoo, miten muutos jossain 
annetussa asiassa vaikuttaa johonkin toiseen 
asiaan eli miten toinen asia on seurausta ensim-
mäisestä. erityisesti kansantaloustieteellisessä 
kirjallisuudessa on selvästi siirrytty kuvailun ja 
korrelaatioiden tarkasteluista kohti kausaalivai-
kutusten selvittämistä. Vaikka tämä siirtyminen 
on ollut verrattain viimeaikaista, niin joitain 
kausaalivaikutuksia on kansantaloustieteessä 
tutkittu jo pitkään.

ekonometriassa ja tilastotieteessä kausaali-
vaikutusten tutkimus juontaa juurensa usean 
vuosikymmenen päähän. ekonometriassa ka-
usaalivaikutuksia koskevan kirjallisuuden voi-
daan katsoa alkaneen orley ashenfelterin 

(1978) tutkimuksesta, joka tarkastelee koulu-
tusohjelmien vaikutuksia tuloihin, ja tilastotie-
teen puolella sen katsotaan alkaneen ronald a. 
Fisherin (1935) tutkimuksesta, jossa hyödynne-
tään satunnaiskoeasetelmaa.

Lisääntynyt kiinnostus kausaalivaikutuksia 
kohtaan lienee seurausta useasta eri asiasta: 
kausaalivaikutuksia koskeva ekonometrinen 
kirjallisuus, ja näin myös valmius tehdä kausaa-
lipäätelmiä, on kasvanut viimeisinä vuosikym-
meninä valtavasti (ks. imbens ja Wooldridge 
2009). tutkijoilla on myös käytettävissään ai-
empaa enemmän ja monipuolisempia aineisto-
ja, jotka mahdollistavat vastaamisen useampiin 
kausaalivaikutuksiin liittyviin tutkimuskysy-
myksiin. Lisäksi eri instituutioilla on käytössä 
entistä suurempi määrä erilaisia instrumentteja, 
joiden avulla talouteen voidaan vaikuttaa. näi-
den instrumenttien vaikutus talouteen on use-
assa tapauksessa erittäin merkittävä ja tästä 
syystä näiden kausaalisten vaikutusten arvioin-
nille on luonnollisesti kysyntää. kuvailun ja 
korrelaatioiden tarkastelu on usein sitä tyypil-
lisempää, mitä tutkimattomampi aihealue on. 
tuntemattoman aihealueen tapauksessa ne 
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toimi myös vastaväittäjänä. Kustoksena toimi professori 
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auttavatkin saamaan aikaan ensimmäiset hah-
motelmat tuntemattomista talouden rakenteis-
ta. kansantaloustieteen kehittyessä ja aihealu-
eiden tullessa paremmin tunnetuiksi kausaali-
päätelmien tekeminen tullee myös tulevaisuu-
dessa näyttelemään yhä suurempaa roolia.

tietyn toimenpiteen kausaalivaikutus on 
havaitun tuleman ja ilman toimenpidettä saa-
vutetun tuleman välinen erotus. koska vain 
toinen näistä potentiaalisista tulemista havai-
taan, on kyettävä muodostamaan arvio tulemal-
le, joka olisi realisoitunut toimenpideryhmässä 
ilman toimenpidettä. kirjallisuudessa esitellään 
useita erilaisia menetelmiä, joita voidaan käyt-
tää kausaalivaikutusten arviointiin. jokaisessa 
menetelmässä tutkija joutuu tekemään jonkin 
oletuksen.

kansantaloustiedettä on joskus kritisoitu 
siitä, että tässä tieteenalassa tehdään verrattain 
paljon oletuksia. oletusten tekeminen on kui-
tenkin välttämätöntä, jos emme halua tyytyä 
pelkkään tilanteen kuvailuun ja korrelaatioiden 
tarkasteluun, vaan haluamme pyrkiä vastaa-
maan joihinkin kunnianhimoisempiin kysy-
myksiin. kritiikin esittäjien keskuudessa tavoit-
teet eivät välttämättä ole näin korkealla. on 
kuitenkin syytä pitää mielessä, että tutkimustu-
losten luotettavuutta arvioitaessa katseet kään-
tyvät väistämättä tehtyjen oletusten luotetta-
vuuteen. nämä oletukset ovat joskus eksplisiit-
tisiä, joskus implisiittisiä, joskus tiedostettuja, 
joskus tiedostamattomia, joskus realistisia, 
joskus epärealistisia.

Väitöskirjani koostuu johdantoluvusta ja 
neljästä eri sovelluksesta. kirjan sovelluksissa 
käytän samankaltaisia ekonometrisia menetel-
miä, ja ne keskittyvät pääsääntöisesti kausaali-
vaikutusten arviointiin. johdantoluvussa esit-
telen kirjassa käytetyt menetelmät.

Luvussa kaksi tutkitaan miten uutinen vuo-
den 2008 kauhajoen kouluampumisesta vai-
kutti suoriutumiseen ylioppilaskirjoituksissa. 
tutkimuksessa hyödynnetään sitä, että tämä 
välikohtaus sattui kesken syksyn 2008 ylioppi-
laskirjoitusten, ja tämä onkin ensimmäinen 
tutkimus, jossa kyetään tarkastelemaan shokee-
raavan uutisen vaikutusta kognitiiviseen suo-
riutumiseen.

syksyn 2008 ylioppilaskirjoitukset alkoivat 
12. syyskuuta ja päättyivät 29. syyskuuta. am-
pumisvälikohtaus tapahtui 23. syyskuuta – siis 
noin kirjoitusten puolivälissä (ks. kuvio 1). ta-
pahtuma sai osakseen paljon julkisuutta: tele-
visiosta näytettiin jatkuvasti ylimääräisiä uutis-
lähetyksiä ja seuraavien päivien lehdet kirjoit-
tivat tapahtumasta erittäin yksityiskohtaisesti. 
tapahtuma sai niin paljon julkisuutta, että lä-
hes jokainen suomalainen on kuullut uutisen 
tästä valitettavasta tapahtumasta.

ajoituksensa vuoksi ampumistapaus mah-
dollistaa rekisteriaineistoon – tässä tapauksessa 
ylioppilaskirjoitusten tuloksiin – perustuvan 
tutkimuksen. Vastaavantyyppisten tapahtumi-
en (Columbine, 9/11, luonnonkatastrofit) yh-
teydessä on usein kerätty kyselyaineistoja. 
käyttämällä rekisteriaineistoa kyetään välttä-
mään sekä aineiston keräämiseen liittyvät eet-
tiset ongelmat että yhteismitallisuuteen ja vali-
koitumiseen liittyvät potentiaaliset ongelmat, 
jotka ovat tyypillisiä shokeeraaviin tapahtumiin 
liittyvissä kyselyaineistoissa. arvio uutisen ka-
usaalivaikutuksesta muodostetaan vertaamalla 
suorituksia niissä syksyn 2008 ylioppilaskirjoi-
tusten kokeissa, jotka olivat ampumisen jälkeen 
(psykologia, filosofia, historia jne.; ks. kuvio 1), 
aiempien syksyjen (2006 ja 2007) suorituksiin 
näissä samoissa kokeissa. kontrolliryhmän 
muodostavat kokeet, jotka olivat vuonna 2008 
ennen ampumista.
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uutinen kauhajoen ampumisesta heikensi 
miesten suoriutumista ylioppilaskirjoituksissa. 
Vastaavaa ei ollut havaittavissa naisten osalta. 
tulosta selittänee se, että naisilla on laajemmat 
sosiaaliset verkostot (kendler, myers ja Pres-
cott 2005), jotka toimivat lieventävänä tekijänä 
negatiivisen shokin vaikutuksille (Grant et al. 
2006). toinen potentiaalinen selitys on naisten 
miehiä varhaisempi aikuistuminen.

Ylioppilaskirjoitusten tulokset näyttelevät 
suomalaisessa koulutusjärjestelmässä suurta 
roolia, sillä ne vaikuttavat nuoren myöhempiin 
opiskelumahdollisuuksiin. negatiivinen shok-
ki, kuten uutinen kouluampumisesta tai tieto 
perheenjäsenen sairastumisesta, voi vaikuttaa 
eri tavalla eri henkilöihin ja voi tästä syystä 
muuttaa heidän koulutustaan siitä, mitä se oli-
si ollut ilman shokkia. koska eri aineiden ko-
keet ovat ajallisesti lähekkäin, yksittäinen shok-
ki voi vaikuttaa henkilön suoriutumiseen use-

assa kokeessa. jos kokeiden välillä olisi pidem-
pi aika, yksittäisen shokin vaikutus ei ulottuisi 
yhtä useaan kokeeseen kuin nykyisin ja koulu-
tusjärjestelmämme olisi vähemmän herkkä sho-
keille. 

Luvussa kolme tutkitaan minimipalkkojen 
vaikutusta työllisyyteen. tutkimuksessa käyte-
tään hyväksi new jerseyssä vuonna 1992 tehtyä 
minimipalkan muutosta, jonka pohjalta tehdyt 
tutkimukset ovat herättäneet paljon keskuste-
lua. erityisen hyvin kansantaloustieteilijät tun-
tevat david Cardin ja alan B. kruegerin (1994) 
sekä david neumarkin ja William Wascherin 
(2000) julkaisemat vastakkaiset tutkimustulok-
set ja näistä seuranneen keskustelun minimi-
palkan työllisyysvaikutuksista.

käyttämällä alkuperäisten pikaruokaravin-
tola-aineistojen analysointiin susan atheyn ja 
Guido W. imbensin (2006) esittelemää chan-
ges-in-changes (CiC) -estimointimenetelmää 

Kuvio 1. Kauhajoen kouluampumisen ajoitus ylioppilaskirjoitusten keskellä. 
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sovitan yhteen nämä aiemmat kokonaistyölli-
syysvaikutuksiin liittyvät kilpailevat tulokset. 
tutkimuksen päätulos on, että pienten pika-
ruokaravintoloiden tapauksessa minimipalkan 
vaikutus työllisyyteen on positiivinen ja suur-
ten tapauksessa negatiivinen. Cardin ja krue-
gerin (1994) raportoima positiivinen työllisyys-
vaikutus näyttää siis pätevän ainoastaan pien-
ten ravintoloiden tapauksessa, ja neumarkin ja 
Wascherin (2000) raportoima negatiivinen 
työllisyysvaikutus ainoastaan suurten ravinto-
loiden tapauksessa.

tulokset kyetään selittämään ravintoloiden 
sijainnilla ja kysyntävaikutuksella: minimipal-
kan nosto korotti niiden ihmisten palkkaa, jot-
ka aiemmin ansaitsivat uutta minimipalkkaa 
vähemmän. tästä seurannut kulutuksen lisään-
tyminen näkyy myös ravintolapalveluiden ky-
synnässä ja aiheuttaa positiivisen työllisyysvai-
kutuksen. tämä selittäisi saadut tulokset, jos 
pienet ravintolat olisivat keskittyneet pääsään-
töisesti köyhemmille alueille ja suuret ravinto-
lat alueille, joilla lähes kaikki kysyntä on peräi-
sin minimipalkkaa enemmän ansaitsevilta asi-
akkailta.

Luvussa neljä tutkitaan turvavyön käyttöön 
liittyvien lakimuutosten vaikutusta liikenne-
kuolemiin Yhdysvalloissa käyttäen hyväksi 
alma Cohenin ja Liran einavin (2003) esittele-
mää aineistoa ja CiC-estimointimenetelmää. 
tulokset vahvistavat Cohenin ja einavin tulok-
set, että turvavyön käyttöpakon seurauksena 
turvavöiden käyttö lisääntyi ja liikennekuole-
mien määrä pieneni. Cohenin ja einavin tutki-
muksesta poiketen tutkimus antaa tukea myös 
niin kutsutulle kompensoivalle käyttäytymisel-
le, jonka mukaan turvavyötä käyttävä kuljetta-
ja voi tuntea olonsa turvallisemmaksi ja tästä 
syystä ajaa holtittomammin ja aiheuttaa enem-
män kuolemia muiden tiellä liikkujien, kuten 

jalankulkijoiden ja moottoripyöräilijöiden, jou-
kossa. kompensoivaa käyttäytymistä havaitaan 
erityisesti osavaltioissa, jotka ovat Yhdysvalto-
jen rajoilla. käyttämällä CiC-estimaattoria kye-
tään antamaan myös osavaltiokohtaiset arviot 
turvavyölakien vaikutuksista. näiden perus-
teella havaitaan, että turvavyölait ovat tehok-
kaimmillaan suurissa, tiheään asutuissa osaval-
tioissa.

kulutus on eräs keskeisimmistä kansantalo-
ustieteen käsitteistä ja sitä onkin tutkittu ver-
rattain paljon (ks. attanasio ja Weber 2010). 
Väitöskirjani viimeisessä luvussa tarkastellaan 
suomalaisten elinkaarikulutusta. tutkimus 
osoittaa, että ikäluokat, jotka ovat syntyneet 
vuosien 1945 ja 1965 välillä ja joita on erityisen 
paljon, tasoittavat kulutusta yli elinkaaren 
enemmän kuin muut sukupolvet. tulos voi se-
littyä sillä, että nämä sukupolvet ovat eläneet 
vaikutuksille alttiin nuoruutensa välittömästi 
sodan jälkeen, jolloin on ollut pulaa jopa pe-
ruselintarvikkeista. tutkimuksen toisena kes-
keisenä tuloksena raportoidaan, että vanhem-
mat kotitaloudet tasoittivat kulutusta 1990-lu-
vun laman seurauksena enemmän kuin nuoret 
kotitaloudet. □
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