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Regressioepäjatkuvuusasetelmassa yksilöiden 
jakautuminen koe- ja kontrolliryhmään määrit-
tyy sen mukaan, ylittääkö jonkin ryhmäjaossa 
käytettävän muuttujan arvo ennalta asetetun 
jakokynnyksen. Yksilö kuuluu koeryhmään, 
kun muuttujan arvo ylittää kynnyksen. Muussa 
tapauksessa hän kuuluu kontrolliryhmään. Mi-
käli ryhmäjaossa käytettävä muuttuja on yhte-
ydessä mielenkiinnon kohteena olevaan vaste-
muuttujaan, koe- ja kontrolliryhmä eivät ole 
vertailukelpoisia käsittelyn vaikuttavuutta aja-
tellen. Asetelma kuitenkin mahdollistaa hyvin 
lievien oletusten vallitessa toimenpiteen ka-
usaalivaikutusten identifioimisen vertailemalla 
yksilöitä, jotka ovat ryhmäjaossa käytetyn 
muuttujan suhteen hyvin lähellä toisiaan juuri 
jakokynnyksen ala- ja yläpuolella (Hahn, Todd 
ja van der Klaauw 2001).

Oppilaansa valikoivan koulun valintapro-
sessi on yksi esimerkki regressioepäjatkuvuus-
asetelmasta. Opiskelijavalintaprosessissa haki-
jan sisäänpääsy määrittyy sen mukaan, ylittääkö 
hänen pääsykoepistemääränsä koulun asetta-
man sisäänpääsyrajan. Mikäli opiskelijan pää-
sykoepistemäärä on yhteydessä hänen myö-
hempiin testituloksiinsa, kouluun valitut ja 

valitsematta jätetyt hakijat eivät ole vertailukel-
poisia koulun vaikuttavuuden arviointia ajatel-
len. Koulun kausaalivaikutus myöhempiin tes-
tituloksiin voidaan kuitenkin identifioida ver-
tailemalla hakijoita, joiden pääsykoepistemää-
rät ovat lähellä toisiaan juuri sisäänpääsyrajan 
ala- ja yläpuolella.

Tarkastelen väitöskirjassani kahta regres-
sioepäjatkuvuusasetelmaan liittyvää menetel-
mällistä ongelmaa. Väitöskirjan kaksi ensim-
mäistä lukua käsittelevät regressioepäjatku-
vuusasetelman avulla identifioitujen kausaali-
vaikutusten yleistettävyyttä. Ilman lisäoletuksia 
nämä kausaalivaikutukset pätevät ainoastaan 
yksilöille, jotka sijaitsevat juuri jakokynnyksel-
lä. Usein olisi kuitenkin kiinnostava tietää, 
kuinka toimenpide vaikuttaa yksilöihin, jotka 
sijaitsevat kauempana jakokynnyksestä. Tämä 
on oleellinen kysymys muun muassa merkittä-
västi jakokynnykseen vaikuttavaa politiikka-
muutosta suunniteltaessa. Oppilaansa valikoi-
van koulun tapauksessa esimerkiksi rotu- tai 
sosioekonomisten preferenssien käyttöönotto 
opiskelijavalinnoissa muuttaisi huomattavasti 
eri hakijaryhmien kohtaamia sisäänpääsyrajoja. 
Tämän politiikkamuutoksen vaikutusten arvi-
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oimiseksi on välttämätöntä tietää koulun vai-
kutukset myös muille kuin juuri nykyisellä si-
säänpääsyrajalla sijaitseville hakijoille.

Väitöskirjani ensimmäisessä luvussa kehitän 
havaitsemattomiin tekijöihin perustuvan 
ekstrapolaatiomenetelmän regressioepäjatku-
vuusasetelmaa varten. Menetelmä perustuu 
ajatukselle, että ryhmäjaossa käytettävä muut-
tuja on epätäydellinen mittari jollekin havaitse-
mattomalle tekijälle, ja että tämä havaitsematon 
tekijä on ainoa syy ryhmäjaossa käytettävän 
muuttujan ja kiinnostuksen kohteena olevan 
vastemuuttujan väliselle yhteydelle. Tarkaste-
len, millaisten oletusten vallitessa tämä asetel-
ma mahdollistaa kausaalivaikutusten epäpara-
metrisen identifikaation kaikkialla ryhmäjaossa 
käytettävän muuttujan jakaumassa, kun tutki-
jalla on käytössään myös vaihtoehtoisia epätäy-
dellisiä mittareita. Hyödynnän menetelmässä 
kirjallisuutta ei-klassisista mittausvirhemalleis-
ta (Hu ja Schennach 2008) ja epäparametrisis-
ta instrumenttimuuttujamalleista (Newey ja 
Powell 2003). 

Sovellan kehittämääni menetelmää tutki-
malla, kuinka bostonilaiset oppilaansa valikoi-
vat julkiset koulut vaikuttavat koko seitsemän-
nelle luokalle hakevan populaation koulume-
nestykseen sisäänpääsyrajalla olevien marginaa-
listen hakijoiden sijaan (Abdulkadiroglu, Ang-
rist ja Pathak 2014). Tässä asetelmassa ajatuk-
sena on, että hakijoiden pääsykoepistemäärät 
ovat epätäydellisiä mittareita heidän havaitse-
mattomalle akateemiselle kyvykkyydelleen, ja 
että hakijoiden myöhempi testimenestys on 
yhteydessä pääsykoepistemääriin ainoastaan 
akateemisen kyvykkyyden kautta. Tulosteni 
perusteella bostonilaisten valikoivien julkisten 
koulujen positiiviset vaikutukset testituloksiin 
keskittyvät heikommin menestyviin hakijoihin, 
jotka eivät tule tällä hetkellä hyväksytyksi näi-

hin kouluihin. Lisäksi hyödynnän estimoimaa-
ni mallia ennustaakseni rotu- ja sosioekonomis-
ten preferenssien käyttöönoton potentiaalisia 
vaikutuksia. Simulointieni perusteella rotu- ja 
sosioekonomisten preferenssien käyttöönoton 
aiheuttama opiskelupaikkojen uudelleenjako 
nostaisi hakijoiden myöhempiä testituloksia.

Väitöskirjani toisessa luvussa, joka on kir-
joitettu yhdessä Joshua Angristin kanssa, kehi-
tämme havaittujen taustamuuttujien kontrol-
lointiin perustuvan ekstrapolointimenetelmän. 
Tässä menetelmässä ajatuksena on, että ryhmä-
jaossa käytettävän muuttujan ja mielenkiinnon 
kohteena olevan vastemuuttujan välinen yhteys 
voidaan poistaa kontrolloimalla riittävästi ha-
vaittuja taustamuuttujia. Tässä mielessä kehit-
tämämme menetelmä vastaa ajatusta kaltaista-
misesta (Heckman, Ichimura ja Todd 1998). 
Regressioepäjatkuvuusasetelman yhteydessä 
asettamillamme identifikaatio-oletuksilla on 
kuitenkin perinteisestä kaltaistamisesta poike-
ten testattavia seurauksia, jotka mahdollistavat 
tulosten luotettavuuden paremman arvioimi-
sen. 

Väitöskirjani ensimmäisen luvun tapaan ha-
vainnollistamme kehittämämme menetelmän 
toimivuutta tutkimalla bostonilaisten valikoivi-
en julkisten koulujen vaikutuksia hakijoihin, 
joiden pääsykoepistemäärät ovat koulujen 
käyttämien sisäänpääsyrajojen ala- ja yläpuolel-
la. Asetelman ajatuksena on, että aiemman tes-
timenestyksen ja demografisten tekijöiden 
kontrolloinnin jälkeen hakijoiden pääsykoepis-
teet eivät ole enää yhteydessä heidän myöhem-
piin testituloksiinsa. Seitsemännelle luokalle 
hakevien opiskelijoiden osalta havaitsemiemme 
taustamuuttujien kontrollointi ei ole riittävä 
poistamaan tätä yhteyttä. Kehittämämme me-
netelmä toimii kuitenkin hyvin yhdeksännelle 
luokalle hakeville opiskelijoille, joille havait-
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semme kattavammin heidän aiemmat testitu-
loksensa. Tulostemme perusteella bostonilais-
ten valikoivien julkisten koulujen positiiviset 
vaikutukset myöhempiin testituloksiin keskit-
tyvät hakijoihin, jotka jäävät tällä hetkellä si-
säänpääsyrajojen alapuolelle.

Väitöskirjani kolmannessa luvussa tarkaste-
len toista regressioepäjatkuvuusasetelmaan 
liittyvää menetelmällistä ongelmaa. Hyvin tyy-
pillinen tapa kausaalivaikutuksia estimoitaessa 
regressioepäjatkuvuusasetelmaa hyödyntäen on 
käyttää epäparametrisia menetelmiä, kuten pai-
kallista polynomiregressiota (Fan ja Gijbels 
1996). Epäparametristen menetelmien suosio 
perustuu niiden vähäisiin oletuksiin, mutta tyy-
pillisesti nämä menetelmät vaativat tutkijalta 
jonkin estimointiparametrin valintaa. Paikalli-
sen polynomiregression tapauksessa tutkijan  
on valittava mallissa käytettävä estimointitaa-
juus, joka karkeasti sanoen kertoo, kuinka kau-
kana ryhmäjakokynnyksestä olevia havaintoja 
tutkija käyttää estimoidessaan hoidon vaikut-
tavuutta. Isomman estimointitaajuuden käytön 
etuna on useamman havainnon hyödyntämi-
nen, mikä vähentää estimaattorin otosvaihte-
lua. Toisaalta pienempää estimointitaajuutta 
käytettäessä tutkija hyödyntää ainoastaan lä-
hempänä ryhmäjakokynnystä olevia havaintoja, 
mikä vähentää estimaattorin harhaisuutta.  Täs-
sä luvussa kehitän uuden menetelmän näiden 

kahden hyödyn ja haitan, estimaattorin tark-
kuuden ja harhaisuuden, optimaaliseen tasa-
painottamiseen estimointitaajutta valittaessa. 
Lisäksi tarkastelen kehittämäni menetelmän 
ominaisuuksia sekä teoreettisesti että Monte 
Carlo -simulointien avulla. □
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