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David Card – taloustieteen
uskottavuusvallankumouksen pioneeri
Merja Kauhanen

Ruotsin keskuspankin Alfred Nobelin muistoksi lahjoittaman palkinnon (taloustieteen Nobel) sai tänä vuonna
professori David Card yhdessä professorien Joshua Angristin ja Guido Imbensin kanssa. David Cardin osuus palkinnosta on puolet. Yhdessä tämän vuoden talousnobelistit ovat mullistaneet taloustieteen empiirisen tutkimuksen
ja lisänneet empiirisen tutkimuksen uskottavuutta. Tässä yhteydessä on jopa puhuttu taloustieteen uskottavuusvallankumouksesta (credibility revolution). David Card on tämän uskottavuusvallankumouksen pioneereja. Hän
alkoi jo 1990-luvun alussa hyödyntää luonnollisia kokeita kausaalivaikutusten selvittämiseksi hyvin politiikkarelevanteissa empiirisissä tutkimuksissaan. Tämä artikkeli keskittyy käymään läpi David Cardin luonnollisia kokeita hyödyntävää, uraauurtavaa ja hyvin vaikutusvaltaista empiiristä tutkimusta minimipalkkojen, maahanmuuton
ja koulutuksen vaikutuksista työmarkkinoihin.

David Cardille palkinto myönnettiin Nobelpalkintolautakunnan mukaan hänen kontribuutioistaan työn taloustieteessä ja Joshua Angristille ja Guido Imbensille heidän metodologisista
kontribuutioistaan kausaalisuhteiden analyysissa. Perusteluissa tuodaan esille, että yhdessä
nämä kolme tämän vuoden nobelistia ovat
osoittaneet, että luonnollisia kokeita voidaan
käyttää vastaamaan keskeisiin yhteiskunnallisiin
kysymyksiin. He ovat myös selventäneet, millaisia johtopäätöksiä kausaalisuudesta ja vaikutuksesta voidaan tehdä tätä menetelmää käyttäen.
Vallitsee suuri yksimielisyys siitä, että jos profes-

sori Alan Krueger olisi vielä elossa, hän olisi
ollut jakamassa tätä palkintoa yhdessä Cardin,
Angristin ja Imbensin kanssa.
Soveltavassa taloustieteessä monet keskeiset
tutkimuskysymykset koskevat kausaalivaikutuksia eli syy-seuraussuhteita. Luotettavin tapa arvioida kausaalivaikutuksia on hyödyntää kontrolloituja satunnaiskokeita, ts. satunnaistamiseen
perustuvaa kokeellista menetelmää, jossa jako
koe- ja kontrolliryhmiin tapahtuu arpomalla.
Satunnaiskokeita ei kuitenkaan voida hyödyntää moniin yhteiskunnallisiin tutkimuskysymyksiin vastaamisessa taloudellisista, eettisistä tai
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käytännöllistä syistä johtuen. Esimerkiksi ei voida tehdä satunnaiskoetta, jossa osa oppilaista
pääsisi toisen asteen opintoihin ja osa ei.
Tämän vuoden palkinnon saajat ovat osoittaneet, että kausaalivaikutuksien tutkimisessa
voidaan hyödyntää myös ns. luonnollisia kokeita, jossa osallistujat päätyvät jonkun ulkopuolisen tekijän kuten luonnollisen satunnaisvaihtelun, politiikkamuutoksen tai institutionaalisten
sääntöjen johdosta koe- ja kontrolliryhmiin
satunnaiskoetta muistuttavalla tavalla. Nobelpalkintolautakunnan jäsen professori Eva Mörk
totesi julkistustilaisuudessa, että ”Card, Angrist
ja Imbens ovat mullistaneet taloustieteen empiirisen tutkimuksen. He ovat osoittaneet, että
on mahdollista vastata tärkeisiin kysymyksiin
silloinkin, kun ei ole mahdollista tehdä satunnaiskokeita”.
David Card on tämän uskottavuusvallankumouksen pioneereja. Hän alkoi jo 1990-luvun
alussa hyödyntää luonnollisia kokeita kausaalivaikutusten selvittämiseksi hyvin politiikkarelevanteissa empiirisissä tutkimuksissaan. Tämä
artikkeli keskittyy käymään läpi David Cardin
luonnollisia kokeita hyödyntävää uraauurtavaa
ja hyvin vaikutusvaltaista empiiristä tutkimusta
minimipalkkojen, maahanmuuton ja koulutuksen vaikutuksista työmarkkinoihin. Kustakin
aihepiiristä käydään läpi vain keskeisimpiä tutkimuksia, joita Nobel-palkintolautakunta nosti
esiin David Cardin kontribuutioina ja joiden ansiosta palkinto hänelle myönnettiin.
David Card toimii yhdysvaltalaisen
Berkeleyn yliopiston taloustieteen professorina
ja yliopiston työntaloustieteen tutkimuskeskuksen johtajana. Cardin saamaa palkintoa ei voi
pitää yllätyksenä. Häntä pidetään yhtenä sukupolvensa merkittävimmistä ekonomisteista. Hän
on jo aiemmin saanut merkittäviä taloustieteen
palkintoja. Merkittävin näistä palkinnoista on

vuonna 1995 myönnetty John Bates Clark -mitali, joka annetaan Yhdysvalloissa arvostetuimmalle alle 40-vuotiaalle taloustieteilijälle. Sen
lisäksi Card on saanut muun muassa IZA:n
työn taloustieteen palkinnon vuonna 2006 (yhdessä Alan Kruegerin kanssa), Econometric
Societyn Ragnar Frisch -mitalin vuonna 2007,
sekä ”BBVA Frontiers of Knowledge”-palkinnon
vuonna 2015.

1. Minimipalkkojen vaikutus
työllisyyteen
David Cardin tunnetuimpia töitä on hänen tutkimuksensa koskien minimipalkkojen työllisyysvaikutuksia, jonka hän teki yhdessä Alan
Kruegerin kanssa 1990-luvun alussa. Tutkimus
“Minimum Wages and Employment: A Case
Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and
Pennsylvania” ilmestyi vuonna 1994 American
Economic Review’ssa.
Cardin ja Kruegerin innovaatio oli tutkia minimipalkkojen työllisyysvaikutuksia hyödyntäen
luonnollista koeasetelmaa. Luonnollinen koeasetelma syntyi tässä tapauksessa siitä, että New
Jerseyn osavaltio nosti minimipalkkoja, mutta
naapuriosavaltio Pennsylvania ei. Heidän tutkimuksessaan New Jerseyn pikaruokaravintolat toimivat koeryhmänä ja pikaruokaravintolat
rajan toisella puolella itäisessä Pennsylvaniassa
kontrolliryhmänä. Innovatiivista heidän tutkimuksessaan oli myös se, että he itse keräsivät
käyttämänsä aineiston, mikä siihen aikaan oli
harvinaista.
Card ja Krueger tutkivat työllisyyden muutoksia osavaltioiden rajan molemmilla puolilla havaitakseen, mikä vaikutus minimipalkan
muutoksella oli New Jerseyssä. Heidän tulostensa mukaan minimipalkan nostamisella ei
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ollut työllisyyttä heikentäviä vaikutuksia, ja
jossakin tapauksessa korkeampi minimipalkka
saattoi jopa lisätä työllisyyttä.
Cardin ja Kruegerin tutkimus herätti aikoinaan suurta huomiota ja kiivasta väittelyäkin,
koska sen tulokset olivat vastoin sen aikaista
vallitsevaa käsitystä taloustieteilijöiden keskuudessa. Heidän tutkimuksensa oli hyvin merkittävä ja on toiminut innoituksena myöhemmälle
laajalle tutkimukselle, joka on johtanut parempaan ymmärrykseen työmarkkinoiden toiminnasta. Vaikuttavuudesta kertoo myös se, että
Cardin ja Kruegerin tutkimuksen seurauksena
minimipalkkoja on nostettu monissa maissa.
David Card on yhdessä Alan Kruegerin
kanssa kontribuoinut myös myöhempään tutkimukseen. Vuonna 1995 ilmestyneessä kirjassaan ”Myths and Measurement: New Economics
of Minimum Wage” he summarisoivat aikaisempaa minimipalkkatutkimusta ja esittivät myös
uusia tutkimustuloksia. Card ja Krueger (2000)
puolestaan toistaa vuoden 1994 tutkimuksen
käyt
täen rekisteripohjaista aineistoa. Tämä
tutkimus vahvisti heidän aiemmassa tutkimuk
sessaan saamansa tulokset.
Nykyisen tutkimustiedon valossa minimipalkkojen nostamisen negatiiviset vaikutukset
ovat pieniä, ja ne ovat merkittävästi pienempiä kuin 30 vuotta sitten yleisesti uskottiin (ks.
esim. Manning 2021; Dube 2019).
Cardin ja Kruegerin tutkimuksen innoittamana myöhempi tutkimus on myös hakenut
selityksiä sille, miksi minimipalkkojen nostolla ei olisi negatiivisia vaikutuksia työllisyyteen.
Mahdollisina selityksenä on nostettu esiin, että
yritykset siirtävät kohonneet työvoimakustannukset hintoihin ja siksi työllisyydessä ei tapahdu merkittävää alenemista. Toisen selityksen
mukaan jos yrityksillä on monopsonivoimaa
työmarkkinoilla, minimipalkan noston vaikutus
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työllisyyteen on epäselvä johtuen sen eri suuntaisista vaikutuksista työvoiman kysyntään ja
tarjontaan. Esille on tuotu myös minimipalkan
nostamisen tuottavuutta lisäävä vaikutus (The
Royal Swedish Academy of Sciences 2021).

2. Maahanmuuton vaikutukset
työmarkkinoilla
Toinen Cardin kuuluisa luonnollista koeasetelmaa hyödyntävä tutkimus liittyy maahanmuuton vaikutuksiin työmarkkinoilla: ”The impact
of the Mariel boatlift on the Miami labor market”, joka ilmestyi Industrial and Labor Relations
Review’ssa vuonna 1990. Luonnollisen koeasetelman sai aikaan äkillinen muuttoaalto
Kuubasta. Huhtikuussa 1980 Fidel Castro yllättäen salli kaikkien halukkaiden kuubalaisten
muuttaa maasta. Toukokuun ja syyskuun välisenä aikana vuonna 1980 125 000 kuubalaista
muutti Yhdysvaltoihin. Monet maahanmuuttajista muuttivat Miamiin, mikä johti Miamin
työvoiman kasvuun noin seitsemällä prosentilla. Cardin kiinnostuksen kohteena oli selvittää,
kuinka tämä äkillinen muuttoaalto vaikutti vähemmän koulutetun paikallisen väestön palkkoihin ja työllisyyteen Miamissa. Tämän selvittämiseksi Card vertasi vähemmän koulutettujen
palkkojen ja työllisyyden kehitystä Miamissa
verrattuna palkkojen ja työllisyyden kehitykseen neljässä vertailuryhmänä toimivassa kaupungissa, jotka eivät kokeet maahanmuuton
lisäystä.
Cardin tulosten mukaan äkillisellä muuttoaallolla ei käytännössä ollut vaikutuksia vähemmän koulutetun paikallisen väestön palkkoihin
ja työllisyyteen. Samoin kuin minimipalkkoja
koskevien tulosten kanssa myös Cardin maahanmuuttoa koskevat tulokset herättivät paljon
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huomiota ja keskustelua, koska ne poikkesivat
sen ajan vakiintuneesta käsityksestä maahanmuuton vaikutuksista työmarkkinoilla.
Cardin tutkimus myös tästä aihepiiristä
on toiminut innoituksena myöhemmälle tutkimukselle.1 Tämän uudemman tutkimuksen
mukaan lisääntyneellä maahanmuutolla on
ollut positiivisia vaikutuksia monien natiiviryhmien tuloihin, mutta negatiivisia vaikutuksia aiemmin maahan muuttaneille. Yhtenä selityksenä positiiviselle vaikutukselle on tarjottu sitä,
että natiivit vaihtavat töihin, jotka edellyttävät
hyvää äidinkielen taitoa ja joissa he eivät joudu
kilpailemaan maahanmuuttajien kanssa samoista työpaikoista.

3. Koulujen resurssien vaikutus
myöhempään menestykseen
työmarkkinoilla
Nobel-palkintolautakunta nostaa esille myös
David Cardin tärkeät tutkimuskontribuutiot
koskien koulujen resurssien vaikutusta oppilaiden myöhempään menestykseen työmarkkinoilla.2 Yhdessä Alan Kruegerin kanssa David Card
on tutkinut useissa eri tutkimuksissa koulujen
laadun ja koulujen resurssien kausaalivaikutuksia oppilaiden myöhempään työmarkkinamenestykseen (Card ja Krueger 1992a; Card ja
Krueger 1992b; Card ja Krueger 1995; Card ja
Krueger 1996).
Card on myös itse jatkanut maahanmuuton vaikutusten
tutkimista. Esimerkkinä hänen myöhemmästä tutkimuksestaan on mm. Card (2001a), jossa hän tutkii maahanmuuton
vaikutuksia ammattikohtaisiin palkkoihin ja työllisyyteen.
1

Cardin tutkimus koulutuksen vaikutuksista käsittää
myös muita tutkimusaiheita koulujen resurssien vaikutusten
tutkimisen ohella (esim. Card, 1999; Card, 2001b).
2

Cardin ja Kruegerin (1992a) paperissa “Does
school quality matter? Returns to education and
the characteristics of public schools in the United
States” he tutkivat koulujen resurssien (oppilasmäärä opettajaa kohden, keskimääräinen lukukauden pituus, opettajien palkat) kausaalivaikutusta myöhempään työmarkkinamenestykseen
vertaamalla koulutuksen tuottoja samassa osavaltiossa asuvien yhtä koulutettujen ja saman
ikäisten miesten välillä, jotka olivat käyneet
koulunsa eri osavaltioissa. Jos koulutuksen tuotot eroavat, se todennäköisesti johtuisi erilaisista
koulujen resursseista.
Cardin ja Kruegerin (1992a) tulokset osoittivat, että koulujen resursseilla on merkitystä.
Koulutuksen tuotot myöhemmällä ansiokehityksellä mitattuna olivat suuremmat niillä oppilailla, jotka olivat käyneet koulunsa osavaltioissa, joissa oli paremmat koulujen resurssit eli
joissa käytettiin enemmän rahaa koulutukseen.
Paitsi menetelmällisesti, Cardin ja Kruegerin
tutkimus poikkesi aikaisemmasta tutkimuksesta siinä, että he kohdistivat huomion tutkimuksessaan koulujen resurssien vaikutukseen myöhempään työmarkkinamenestykseen eivätkä
oppilaiden koetuloksiin. He ovat korostaneet,
että koulujen resurssien vaikutusten tutkimisen
kohdistaminen myöhempään työmarkkinamenestykseen on tärkeää, koska koetulokset ovat
epätäydellinen mittari mittaamaan koulujen resurssien vaikutusta.
Nämä tulokset koulujen laadun ja resurssien merkityksestä poikkesivat myös aiemman
empiirisen tutkimusten tuloksista, joiden mukaan koulujen resursseilla oli vain vähäinen
yhteys oppilaiden menestymiseen. Tulokset
ovat myös hyvin politiikkarelevantteja, koska
ne osoittavat, että panostamalla koulutuksen
laatuun ja koulujen resursseihin voidaan vaikuttaa positiivisesti oppilaiden myöhempään
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työmarkkinamenestykseen ja vähentää eriarvoisuutta. Tällä on merkitystä erityisesti heikommista lähtökohdista tuleville, mikä on saanut
vahvistusta myös uudemmissa tutkimuksissa.

4. David Cardin muita
tutkimusaiheita

David Cardin laaja-alainen tutkimus työn taloustieteen alalla käsittää myös useita muita
politiikkarelevantteja tutkimusalueita minimipalkkojen, maahanmuuton ja koulutuksen ohella. Yksi merkittävä tutkimusteema liittyy työttömyysturvan ja aktiivisen työvoimapolitiikan
vaikutusten tutkimiseen (esim. Ashenfelter ja
Card 1985; Card, Chetty ja Weber 2007a; Card
Chetty ja Weber 2007b; Card, Kluve ja Weber
2018). Työttömyysturvaan liittyen Card, Chetty
ja Weber (2007b) ovat muun muassa tutkineet
työttömyysturvan keston vaikutuksia työttömien käyttäytymiseen. Itävaltaisella aineistolla he
havaitsivat, että keston päättymisen kohdalla
havaitaan voimakas ’piikki’ pois rekisteröidystä työttömyydestä, mutta vain murto-osa tästä
johtui työttömien työllistymisestä.
David Card on tehnyt tutkimusta myös liittyen siihen, kuinka sopimusjärjestelmä ja ammattiliitot vaikuttavat palkkoihin, työllisyyteen ja palkkarakenteeseen (esim. Card 1996).
Hänen tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteitaan ovat myös rodullisen ja etnisen segregaation vaikutukset työmarkkinoilla (esim. Card,
Mas ja Rothstein 2008).
Card on kirjoittanut useista eri työmarkkinoiden tutkimusteemoista merkittäviä (highimpact) artikkeleita, jotka on julkaistu taloustieteen huippujournaleissa. Google Scholarin
mukaan hänen tutkimuksiinsa on lähes 70 000
viittausta. Eniten viittauksia saaneet Cardin
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julkaisut liittyvät juuri minimipalkkojen, maahanmuuton ja koulutuksen vaikutuksiin työmarkkinoilla.

5.

Lopuksi

Nykyään jo valtaosa taloustieteen tutkimuksesta on empiiristä, soveltavaa tutkimusta. David
Card on omalla uraauurtavalla tutkimuksellaan
osoittanut, että on mahdollista vastata tärkeisiin
politiikkarelevantteihin työn taloustieteen kysymyksiin luonnollsia kokeita hyödyntämällä.
Nobel-palkintolautakunnan mukaan Cardin
tutkimus osoittaa hyvin luonnollisten kokeiden
hyödyntämisen voiman ja sen, että Cardin tutkimuksella on ollut keskeinen merkitys empiirisen tutkimuksen menetelmien muuttumiselle.
Oikeutetusti Cardia on kutsuttu taloustieteen
uskottavuusvallankumouksen uranuurtajaksi.
David Cardin, Joshua Angristin ja Guido
Imbensin saama taloustieteen Nobel on jo toinen taloustieteen Nobel palkinto, joka on myönnetty tutkijoille siitä, kuinka empiiristä analyysia tehdään. Vuonna 2019 palkinto myönnettiin
Ester Duflolle, Abhijit Banerjeelle, and Michael
Kremerille, uranuurtajille satunnaiskokeiden
käytössä kehitystaloustieteen tutkimuksessa. □
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