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Tuttava muisteli aikaa, jol-
loin hän opetti Italiassa 
kvantitatiivisia tutkimus-
menetelmiä liiketaloustie-
teen maisteriopiskelijoil-

le. Tavoitteena oli oppia ymmärtämään, 
miksi korrelaatio eli ilmiöiden yhtäai-
kainen esiintyminen ei vielä takaa syy-
seuraussuhdetta. Tämä sujui kuin pläkki, 
kun asia esitettiin matemaattisesti. Kaik-
ki oli edelleen selvää pässinlihaa, kun 
opettaja havainnollisti asiaa käytännön 
esimerkillä. 

Kyseisessä esimerkissä pohdittiin, 
heikentääkö tukiopetus koulutuloksia. 
Onhan tukiopetusta saavien oppilaiden 
koulumenestys heikompaa kuin muiden, 
eli korrelaatio on negatiivinen. Opiske-
lijoiden tehtävänä oli pohtia, miksi kor-
relaatiosta ei voi suoraan päätellä syy-
seuraussuhteen olemassaoloa. Vastaus on 
tietenkin se, että tukiopetukseen ei laite-
ta opiskelijoita sattumanvaraisesti vaan 
nimenomaan koulunkäyntiongelmien 
vuoksi. Siksi tukiopetuksessa käyvien op-
pilaiden vertaaminen muihin oppilaisiin 
olisi omenien ja appelsiinien vertailua. 
Jos vain vedettäisiin yhtäläisyysmerkit 
korrelaation ja syy-seuraussuhteen välil-
le, voisi luulla tukiopetuksen heikentävän 
koulutuloksia.

Ongelmat alkoivat vasta, kun päästiin 
opiskelijoiden omimmalle osaamisalu-

eelle. Talouslehti Economistin lukemi-
nen oli yleisempää menestyneissä yri-
tyksissä. Parantaako yrityksen tilaa se, 
jos yritysjohtaja seuraa kyseistä lehteä? 
Opiskelijat eivät hetkeäkään epäröineet 
sanoa, että totta kai. 

Tuttavani kysyi, olisiko kuitenkin niin, 
että esimerkiksi johtajan oma kunnian-
himo sekä saa hänet seuraamaan mediaa 
laajasti että parantaa yrityksen tulosta. 
Tällöin todellinen syy-seuraussuhde me-
nisikin johtajan kunnianhimoisuuden ja 
yrityksen tilan välillä. Tai ehkä johtajan 
korkeampi koulutus onkin se todellinen 
selittävä tekijä. Italiassa englannin kielen 
taito ei nimittäin ole yhtä yleinen kuin 
Suomessa, jolloin korkeasti koulutetut 
ihmiset lukevat englanninkielisiä lehtiä 
todennäköisemmin kuin muut.

Ei, opiskelijat olivat järkkymättömiä 
siinä uskossaan, että yrityksen menestyk-
sen täytyi olla nimenomaan Economistin 
ansiota. Vielä pitkän ajan jälkeenkin tut-
tavani puisteli päätään kummissaan tälle 
kokemukselle. Olivathan opiskelijat ym-
märtäneet korrelaation ja syy-seuraus-
suhteen eron niin hyvin muissa, heille 
itselleen vieraissa yhteyksissä. 

Tämä oli käytännön esimerkki vahvis-
tamisharhasta, jonka vuoksi ihmisen on 
vaikea suhtautua avoimin mielin asiaan, 
josta hänellä on vahva ennakkokäsitys. 
Jos asioihin haluaa kuitenkin oikeasti 

vaikuttaa, siinä auttaa vain tieto todelli-
sesta syy-seuraussuhteesta, eikä korre-
laatio takaa sitä. Esimerkki: vaikka kuin-
ka uskoisi vaihtoehtohoitojen tehoon, 
vahvakaan usko ei tee niistä vaikuttavia. 
Lääkkeiden vaikuttavuus ei perustu us-
koon vaan tutkimukseen.

"Tieteelliset menetelmät 
ovat paras turva harhaisia 

ennakkokäsityksiä 
vastaan."

Moderni yhteiskunta perustuu tietee-
seen. Se tarkoittaa, että tarvitaan tietoa 
nimenomaan syy-seuraussuhteista, jot-
ta asiat tapahtuisivat toivomallamme 
tavalla. Tieteelliset menetelmät voivat 
kuulostaa tylsääkin tylsemmiltä, mutta 
niiden noudattaminen on nykyisen elin-
mukavuuden, turvallisuuden ja kaiken-
laisten itsestäänselvyyksinä pitämiemme 
teknisten keksintöjen perusta. Nimen-
omaan todelliset syy-seuraussuhteet 
ovat mahdollistaneet näin matalan lap-
sikuolleisuuden, näin turvalliset synny-
tykset, näin korkean eliniän ja kaiken 
muun, mikä erottaa nykyajan vaikkapa 
keskiajasta.

Kuten havainnollistin yllä tukiopetuk-
sen avulla, usein juuri korrelaatio sotkee 

Miten löytää parempaa tietoa 
oman pään ulkopuolelta?
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johtopäätöksiä syy-seuraussuhteista. 
Näin käy varsinkin yhteiskuntatieteis-
sä, jossa ihmiset tekevät itsenäisesti 
päätöksiä sen mukaan minkä arvele-
vat parhaaksi. Tällöin tukiopetuksessa 
käyvät ne oppilaat, joille siitä voisi olla 
eniten hyötyä, eivät satunnaisesti vali-
koituneet oppilaat, ja siksi korrelaatio 
koulutulosten ja tukiopetuksen välillä 
on negatiivinen. 

Uskottavinta tietoa yhteiskuntatie-
teissä antavatkin satunnaiskokeet, koska 
niissä ihmisten valikoitumisesta johtuva 
korrelaatio ei sotke tuloksia. Osallistu-
jien valikoiminen satunnaistamalla ei 
tosin vielä yksin riitä, vaan satunnaisko-
keissa on muitakin pelisääntöjä. Ilman 
tieteen pelisääntöjä kokeilukulttuuri ei 
tuota tietoa vaan pahimmillaan jää vain 
julkisin varoin rahoitetuksi show’ksi. 

Nämä tieteen pelisäännöt ovat tärkeitä 
myös siksi, että ne sitovat meitä erilaisilla 
menetelmärajoituksilla vahvistamishar-
han seireeninlaulua vastaan. Tutkijat ei-
vät tietysti ole itsekään immuuneja sille, 
että on vaikeaa hyväksyä todellisuuden 
riitelevän omaa ennakkokäsitystä vas-
taan. Siksi hyvä tutkimus on läpinäkyvä 
ja perustelee tehdyt valinnat. Tällöin 
muut voivat arvioida, kuinka uskottavasti 
tutkija on sitonut kätensä menetelmära-
joituksilla. 

Lisäksi tutkimuksessa tulisi olla herk-
kyysanalyysiä. Siten katsotaan, riippu-
vatko johtopäätökset siitä, että tutki-
muskysymys estimoidaan juuri yhdellä 
tietyllä tavalla, vai päädytäänkö samaan 

lopputulokseen useaa kautta. Jos tu-
lokset eivät vaihdu, vaikka selittävät 

muuttujat ja estimointitapa hieman 
muuttuvatkin, tutkimus on luo-
tettavampi. 

Mikä neuvoksi maallikolle? 
(Jokainen tutkija on muuten 
enemmän tai vähemmän maallik-
ko oman kapean erikoisalueensa 

ulkopuolella.) Muista, ettei ilmi-
öiden esiintyminen yhtä aikaa aina 

tarkoita syy-seuraussuhdetta. Älä 
luota varauksetta lehtijuttuun, joka 

nojaa vain yhteen tutkimukseen. Ja 
muista, että usein oman pään ulko-
puolelta löytyy parempaa tietoa. •
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