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Kokeita yhteiskuntatieteessä?

EI
• Yhteiskuntatieteen tutkimuskohde 

erityinen
• Vapaa tahto
• Historialliset tapahtumat

• Yhteiskuntatieteen menetelmä 
erityinen
• Ymmärtävä vs. selittävä tutkimus
• Ei kattavaa teoriaa
• Holistiset kokonaisuudet

• Koeasetelmat epärealistisia

• Kokeet epäeettisiä

KYLLÄ
• Kokeilukulttuuri

• Näyttöön perustuva politiikka



Sisältö

Ei menetelmäohjeita, vaan tieteenfilosofinen kulma: 

• Miksi tehdä kokeita?

• Kokeiden tiedollinen ”logiikka”

• Miten kokeet liittyvät kausaalipäättelyyn?

• Kokeellisen menetelmän erityispiirteet ihmis-/yhteiskuntatieteissä?



Esimerkki1: Harry Potterin suosio ja kulttuurimarkkinat

• Harry Potter –kirjoja myyty yli 
500 miljoonaa kappaletta

• Miksi?
• Kirjojen ylivertainen laatu

• Kasautuvien etujen teoria

• …

• Millaisella aineistolla 
kasautuvien erojen hypoteesia 
voisi testata?



Esimerkki1: Kulttuurimarkkina-koe
(Dodds, Salganik, Watts 2006)

• ”Digitaalinen laboratoriokoe”

• Alusta: Spotify-tyyppinen verkkosivu

• 14 000 osallistujaa

• Kaksi ryhmää:
• Koeryhmä: Vertaisinformaatio

• Jaettu 8 sosiaaliseen ”maailmaan”
• Verrokkiryhmä: Ei vertaisinformaatiota

• Tuloksia:
• Laadulla vain pieni vaikutus 

kuuntelumääriin
• Kahdeksan sosiaalisen maailman välillä 

eri hitit, ennustaminen vaikeaa



Esimerkki1: Miksi kokeen tulokset tukevat kasautuvien 
hyötyjen teoriaa?

• Osallistujat jaettu satunnaisesti koe- ja verrokkiryhmiin

• Koe- ja verrokkiryhmien välinen ainoa systemaattinen ero on sosiaalisen 
informaation saatavuus (=interventio)

•  Perusteltu johtopäätös: havaitut erot ryhmien välillä johtuvat 
interventiosta

• (John Stuart Mill: eroperiaate)

• Vertaa: ei-kokeelliset aineistot
• Haastatellaan Harry Potter kirjojen lukijoita tai bändin musiikkia kuunnelleita
• …



Ankara testaaminen 
(Mayo 1996)

• Koejärjestely voi (onnistuessaan) tuottaa aineistoa, joka muodostaa 
teorialle ankaran testin

• Hypoteesi H läpäisee ankaran testin aineistolla e, mikäli
I. e sopii yhteen H:n kanssa ja 
II. jos H olisi ollut virheellinen, testiproseduuri olisi hyvin todennäköisesti 

tuottanut aineiston e* joka ei sovi yhteen H:n kanssa

• Ts. sellainen datan tuottamisen menetelmä joka ei tehokkaasti 
havaitse hypoteesin H virheellisyyttä ei ole vahvaa todistusaineistoa 
H:n puolesta
• Vrt. Popper



Koetyyppejä

• Laboratoriokoe
• Kokeen tekijällä paljon kontrollia  korkea sisäinen validiteetti
• Ongelma: sovellettavuus laboratorion ulkopuolella
• Tendenssien jäljittäminen (esim. rahallisten kannustinten vaikutus käyttäytymiseen)

• Kenttäkoe
• Koeolosuhteet ”realistiset”
• Vähemmän kontrollia  sisäisen validiteetin ongelmat
• Parempi sovellettavuus (esim. politiikkatoimenpiteet)

• (luonnollinen koe: kokeen tekijä ei määritä intervention kohdistumista)
• Mahdollistaa kokeellisen järkeilyn tilanteissa joissa ”oikea” koe ei mahdollinen tai eettisesti 

hyväksyttävä

• ”isot vs. pienet kokeet”



Esimerkki2: Lääkkeen vaikutus

Lääkekuuri Paraneminen



Esimerkki2: Lääkkeen vaikutus
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Esimerkki2: Lääkkeen vaikutus
Satunnaistettu koe 
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Esimerkki2: Lääkkeen vaikutus
Satunnaistettu koe

• Aineisto muodostaa ankaran 
testin lääkeaineen vaikutusta 
koskevalle kausaalihypoteesille:

• Mikäli syy-seuraus-relaatiota (A) 
ei ole, ei ole todennäköistä 
hoito- ja lumeryhmän välillä 
havaitaan systemaattinen ero 
paranemisessa.
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(A)



Vastaavanlaisia kysymyksiä yhteiskuntatieteissä

• Luokkakoko  oppimistulokset (Mosteller 1995)

• Peruskoulumalli  sosiaalinen liikkuvuus (Pekkarinen & Uusitalo 2012)

• Rasistiset ennakkoluulot  työllistyminen (Bertrand & Mullainathan 2004)

• Kasautuvien etujen teoria (Dodds, Salganik, Watts 2006)

• Malariaverkkojen hinta  kysyntä & käyttö (Cohen & Dupas 2010)

• …



Kokeita yhteiskuntatieteissä? 

• Yhteiskuntatieteen tutkimuskohde 
erityinen
• Vapaa tahto
• Historialliset tapahtumat

• Sekä yksilön käyttäytymisen että 
sosiaalisten ilmiöiden tasolla paljon 
säännönmukaisuuksia

• Yhteiskuntatieteen menetelmä 
erityinen
• Verstehen
• Ei kattavaa teoriaa
• Holistiset kokonaisuudet

• Kausaaliset kysymykset tärkeitä myös 
yhteiskuntatieteissä

• Ideaalitilanteessa tulkitsevat ja 
”selittävät” menetelmät toimivat 
yhdessä

• Kokeilla monia tehtäviä (testaaminen, 
mittaaminen, ilmiöiden löytäminen),

• mutta eivät korvaa teoriaa (tulosten 
yleistäminen edellyttää teoriaa)



Kokeita yhteiskuntatieteissä? 

• Koeasetelmat epärealistisia

• Laboratoriokokeet 
vs. kenttäkokeet 
vs. luonnolliset kokeet

• Kokeet epäeettisiä:
• Vaara/haitta koehenkilöille

• Tasapuolinen kohtelu

• Koehenkilöille valehtelu

• Monet kokeet varsin harmittomia

• Informed consent

• Kustannus-hyöty-laskelmat 
(vrt. lääketiede)



Väite: 

Ei periaatteellisia syitä miksi kokeet eivät soveltuisi yhteiskuntatieteisiin

Kysymyksiä / kommentteja / mielipiteitä?

KIITOS!





Kokeen ideaalimalli


