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Helsingin yliopisto

ensiksi haluan onnitella uutta turun yliopis
ton professoria. kiitoksen ansaitsee myös valai
seva tämän lehden numerossa 1/2009 julkaistu
virkaanastujaisesitelmä, joka käsittelee ekono
metriaa (kauppi 2009). kirjoittaja kuvasi ylei
sellä tasolla ja myös havainnollisilla esimerkeil
lä ekonometrian ominaisuuksia. sekä makro
että mikroekonometria tuotiin kiinnostavasti
esille. toivon, että uusi professori kykenee toi
mimaan niin, että opiskelijat eivät koe ekono
metriaa painajaisena. näin on ilmeisesti ennen
ollut asianlaita, kuten kauppi alkujohdannos
saan esittää. Hyvillä havainnollistuksilla tämän
kin alan oppiminen helpottuu.

kirjoituksen koin siis pääosin myönteisenä,
mutta erityisesti yksi kohta särähti. siteeraan:
�Vaikka ekonometria soveltaa yleisiä tilastotie
teellisiä periaatteita, se eroaa muista tilastotie
teen sovellusaloista merkittävästi. tärkein ero
syntyy siitä, että taloudelliset tutkimusaineistot
eivät muodostu kontrolloiduissa kokeissa vaan
reaalimaailmassa, jossa ne syntyvät monimut
kaisten taloudellisten vuorovaikutus ja tasa
painosuhteiden seurauksena. taloudellisten
aineistojen analyysi kohtaa kaikki ne ongelmat,

jotka tyypillisesti poistuisivat kontrolloiduissa
kokeissa.�

ensimmäisen lauseen tuosta voin hyväksyä,
vaikka erot joihinkin sovellusaloihin voivat olla
vähäisiä. sen sijaan ihmettelen, mistä kauppi
on saanut käsityksen, että tilastotieteen aineis
tot syntyvät vain kontrolloiduissa kokeissa.
luulen, että sellainen suuntaus on vähemmis
tönä. kontrolloituihin kokeisiin perustuva ti
lastotiede oli ehkä vallitsevaa viime vuosisadan
alkupuolella (tunnetuin tällä alalla lienee ro
nald a. Fisher). rinnalle syntyi 1930luvulta
alkaen otanta tai surveypohjainen lähestymis
tapa (ehkäpä jerzy neyman oli alkuajan keskei
nen vaikuttaja). nämä kaksi lähestymistapaa
myös kohtasivat, ajoittain jopa henkilötasolle
menneissä kiistoissa, joissa Fisher ja neyman
olivat eri puolilla.

tuloksena on ollut molempien hyväksyntä.
riippuu paljon tutkimuksen tavoitteista, kum
malla linjalla on paras toimia. jos on mielessä
hyvin selkeä hypoteesi, voi kontrolloitujen ko
keiden eli konfirmatorinen lähestymistapa
tuottaa vastauksen helpommin. esimerkiksi
maatalouden tai terveysalan tutkimuksessa täl
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laisia tilanteita on paljon, mutta harvoin talous
tieteissä. sen sijaan otosaineistoja, joihin lasken
myös rekistereihin tai vastaaviin kattaviin tie
toihin perustuvat, harvoin kerätään yhden tai
muutaman hypoteesin tutkimiseen. niitä voi
daan käyttää hyvin monissa tutkimusasetelmis
sa. tilanne ei muutu vaikka mikroaineistoista
tuotetaan parametrien estimaatteja eri ajankoh
dille tai väleille. näiden makroaineistojen jat
kokäsittelymahdollisuuksia on yhtä lailla pal
jon.

taloustieteet ovat yksi enemmän tai vähem
män kontrolloidusti kerättyjen mikro ja mak
roaineistojen hyväksi käyttäjä, mutta näin ovat
melkein kaikki muutkin tieteet, joissa empiiri
siä aineistoja käytetään. Mainitsen tässä viime
aikaisista omista harrastuksistani monikansal
liset pisa ja european social survey aineis
tot. edellisiä käyttävät ehkä eniten kasvatustie
teilijät, jälkimmäisiä yhteiskuntatieteilijät.
Molempia ovat myös taloustieteilijät käyttäneet
mutta en tiedä, ovatko suomalaiset.

itse olen erilaisten mikroaineistojen suur
kuluttaja ja toimin taloustieteilijöiden lisäksi
useiden muiden kanssa. kokemuksen antamal
la voimalla esitän lopuksi pari näkökohtaa, joi
hin toivon suomalaisilta ekonometrikoilta
kontribuutioita.

Viime aikoina ovat yleistyneet työnantaja
työntekijäaineistot, ei vain yhdeltä vuodelta
vaan pitkältä aikaväliltä. kun aineistot yhdiste
tään sekä työnantaja että työntekijätasolla yli
vuosien, on mahdollisuus tutkia monia kiinnos
tavia aiheita ja myös tehdä vaikkapa vertailuja

maiden välillä. aineistot näyttävät kattavilta ja
virheettömiltä, mutta sitä ne eivät ole. ilmisel
vien virheiden karsiminen on yksi tehtävä,
mutta vielä haastavampaa on mittausvirheiden
vaikutuksen eliminointi. sitä ei voi tehdä ha
vainto havainnolta, koska tutkimusyksiköitä
voi olla 10 miljoonaa. tarvitaan hyvä teoreetti
nen mittausvirhemalli ja sen empiirinen sovel
lus tietokoneohjelmalla.

toiseksi esimerkiksi ekonometrikoiden
haasteeksi tuon esille aitojen otospohjaisten
mikroaineistojen käytön. kauppi ei ymmär
tääkseni puhunut näistä mitään. niiden oikea
oppinen käyttö vaatii sekä otantaasetelman
että yhä pahemmaksi menevän vastaamatto
muuden huomioon ottamista. luulen, että näi
tä tekniikkoja hallitsevat taloustieteilijät ovat
harvassa suomessa. tosin tilanne ei ole erin
omainen muissakaan tieteissä.

lopuksi mainostan itse vuonna 1996 alkuun
panemaani kansainvälistä verkostoa CAED
(Comparative analysis of enterprise Micro
data), jonka puitteista löytyy kiintoisia empii
risiä esimerkkejä haastavista mikroekonomet
risista tutkimuksista. sen seuraava konferenssi,
järjestyksessään yhdeksäs, pidetään tokiossa
lokakuun 2009 alussa. lisätietoa saa nettisivul
ta: http://gcoe.ier.hitu.ac.jp/Caed/. 
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