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1. Päätöksentekijä taloustieteessä: Homo
economicus

o Tutkimusmenetelmät

2. Kognitiivinen vs. heuristinen päätöksenteko
o Ajattelun oikopolut vs. harhapolut

3. Riski ja epävarmuus päätöksenteossa
o Tunteet

4. Sosiaalinen vuorovaikutus
o Luottamus

Sisältö
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• Taloustieteessä lähdetään siitä, että ihmiset tekevät
järkeviä eli rationaalisia päätöksiä. Millaista on
rationaalinen päätöksenteko?
o Päätöksentekijä on perillä omista mieltymyksistään.

o Huom! Mieltymyksiä ei luokitella hyviksi tai huonoiksi. Esimerkiksi
lasten hyvinvointi tai poliittinen ideologia voivat vaikuttaa
mieltymyksiin. Mieltymyksien oletetaan kuitenkin olevan vakaita.

o Päätöksentekijä kykenee mieltymystensä perusteella panemaan
vaihtoehdot johdonmukaiseen paremmuusjärjestykseen.

• Rationaalinen päätöksentekijä valitsee  vaihtoehdoista
sen, joka on hänen mieltymystensä mukaan paras ja
johon hänellä on varaa.

1. Homo economicus
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1. Homo economicus

Taloustiede tutkii,
miten ulkoiset tekijät,
kuten esimerkiksi
hinnat, vaikuttavat
yksilöiden tekemiin
valintoihin.

MIELTYMYKSET

MALLI
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Tutkimusmenetelmistä

• Teoreettinen tutkimus:
• Oletuksista johdetaan teorioita.

• Empiirinen tutkimus:
• Käytetään erilaisia havaintoaineistoja (esim.

Tilastokeskuksen aineistoja).
• Tietoa ihmisten todellisesta käyttäytymisestä.
• Aineistot eivät välttämättä sisällä kaikkea

tutkimuksen kannalta mielenkiintoista tietoa.
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Tutkimusmenetelmistä

• Kyselytutkimus:
• Koehenkilöt täyttävät kyselylomakkeen.
• Tutkija voi päättää mitä tietoja kerää.
• Tutkija ei voi olla varma onko kysymyksiin

vastattu totuudenmukaisesti.

• Kokeellinen tutkimus:
• Tehdään kontrolloiduissa olosuhteissa havaintoja

koehenkilöiden käyttäytymisestä.
• Tietoa päätöksistä aidoissa valintatilanteissa.
• Ei aina vastaa todellista päätöksentekoympäristöä.
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• Käytetään aitoja rahapalkkioita
• Koehenkilön saama rahapalkkion suuruus

riippuu valinnoista, joita hän kokeen aikana
tekee.

• Koehenkilöitä ei saa huijata
• Vältetään valintatilanteen esittämistä

missään erityisessä kontekstissa
• Valintatilanteet mahdollisimman

anonyymeja

Taloustieteellisessä kokeessa
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Esimerkki koeympäristöstä

Aalto Choice Tank, Aalto University, http://choicetank.aalto.fi/en/
Ilmoittaudu koehenkilöksi: http://choicetank.aalto.fi/en/for_participants/
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Taloustieteen kehityksestä
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• Talousteorioiden testaamisessa käytetään myös
kokeellisia tutkimusmenetelmiä.
o Koehenkilöillä todelliset taloudelliset kannustimet.

o Laboratoriokokeet, kenttäkokeet

• Käyttäytymistaloustieteessä tai psykologisessa
taloustieteessä malleissa käytetään
psykologisesti realistisempia oletuksia
ihmisten käyttäytymisestä.
o Tavoitteena on parantaa mallien selitys- ja

ennustusvoimaa.

Käyttäytymistaloustiede
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• Neurotaloustieteessä yhdistyvät neurotieteet, taloustiede
ja psykologia ja sen tutkimuskohteena on ihmisten
päätöksenteko.

• Neurotaloustieteen tavoitteena on muodostaa ihmisten
päätöksenteosta biologisesti hyvin perusteltu teoria, jota
voidaan soveltaa sekä luonnon- että yhteiskuntatieteissä.

Neurotaloustiede
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Tutkimusympäristö

3T MRI skanneri, AMI-keskus, Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu
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Mittausmenetelmien kehitys

EEGfMRI
TMSPET
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• Mitkä aivoalueet aktivoituvat, kun ihmiset tekevät
päätöksiä?
o Päätöksenteon jako eri prosesseihin: valintaongelman kuvaus, vaihtoehtojen

arvottaminen, valinta, lopputuloksen arviointi, oppiminen

• Miten aivot reagoivat riskiin ja epävarmuuteen?
o Voiko käyttäytymiseen liittyviä poikkeavuuksia selittää valintahetkellä koetuilla

tunteilla?

• Miten päätöksentekotilanteen sosiaalisuus näkyy
aivoissa?
o Päätöksentekotilanteessa yksin vs. muiden kanssa, onko kyse eri prosesseista?

• Miksi tänään on eri asia kuin huomenna?
o Aktivoivatko välittömät palkkiot eri alueita kuin muut palkkiot?

Esimerkkejä
tutkimuskysymyksistä
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• Kognitiivinen: tiedollinen, tietoon perustuva
o Päätöksenteko perustuu tietoon ja tiedon käsittelyyn.

• Heuristinen: kokeileva, arvaileva (oikopolku)
o Päätöksenteko perustuu nyrkkisääntöihin,

valistuneisiin tai intuitiivisiin arvauksiin, yrityksiin ja
erehdyksiin.

• Kognitiivinen vinouma (harhapolku)
o Taipumus ajatella tietyllä tavalla.

o Vinoumat voivat johtaa järjestelmälliseen
poikkeamiseen järkevästä päätöksenteosta.

2. Kognitiivinen vs. heuristinen
päätöksenteko
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• Omistusvaikutus:
• Omistaminen vaikuttaa siihen, miten arvokkaana jotain

kohdetta pidämme.
• Omistusvaikutuksesta seuraa, että kohteen arvo riippuu

siitä, oletko myymässä vai ostamassa sitä.
• Varhainen koe: Kokeen alussa osalle koehenkilöistä

annettiin noin kuuden dollarin arvoinen kahvimuki.
Mukin omistajien tehtävänä oli kertoa, millä hinnalla
he olisivat valmiit myymään mukin, ja muiden
tehtävänä oli kertoa, millä hinnalla he olisivat valmiita
ostamaan mukin. Huima ero myynti- ja ostohinnoissa
(noin 7 vs. noin 3 dollaria).

Ajattelun harhapolkuja
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• Kehystysvaikutus:
• Kuvittele, että US on valmistautumassa epätavallisen

aasialaisen taudin puhkeamiseen. Tauti uhkaa tappaa
600 ihmistä. Taudin kukistamiseksi on ehdotettu kahta
eri ohjelmaa. Tarkkojen tilastollisten arvioiden
perusteella ohjelmien vaikutukset olisivat seuraavat:

• Jos ohjelma A otetaan käyttöön, niin 200 ihmistä
pelastuu.

• Jos ohjelma B otetaan käyttöön, niin 1/3
todennäköisyydellä 600 ihmistä pelastuu ja 2/3
todennäköisyydellä kukaan ei pelastu.

• Kumman ohjelman valitsisit?

Ajattelun harhapolkuja
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• Kehystysvaikutus:
• Kuvittele, että US on valmistautumassa epätavallisen

aasialaisen taudin puhkeamiseen. Tauti uhkaa tappaa
600 ihmistä. Taudin kukistamiseksi on ehdotettu kahta
eri ohjelmaa. Tarkkojen tilastollisten arvioiden
perusteella ohjelmien vaikutukset olisivat seuraavat:

• Jos ohjelma A otetaan käyttöön, niin 400 ihmistä
kuolee.

• Jos ohjelma B otetaan käyttöön, niin 1/3
todennäköisyydellä kukaan ei kuole  ja 2/3
todennäköisyydellä 600 ihmistä kuolee.

• Kumman ohjelman valitsisit?

Ajattelun harhapolkuja
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• Liiallinen optimismi:
• Optimistinen elämänasenne suojaa monilta

sairauksilta ja edesauttaa takaiskuista
selviytymisessä, mutta liiallinen optimismi voi
vääristää esimerkiksi riskiarvioita.

• Arviointivirhe on tietyn suuntainen

• Liiallinen itseluottamus:
• Henkilö luottaa liikaa omien arvioidensa

tarkkuuteen.
• Arvioiden luottamusvälit liian kapeita. Yllätyksiä sattuu usein.

• Liiallinen itseluottamus tyypillisempää miehille kuin naisille.

Ajattelun harhapoluille
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• Odotetettuun hyötyyn /
tuottoon perustuva malli (EU)

• EU-mallin mukaan ihmiset
epävarmassa valintatilanteessa

o arvioivat kunkin mahdollisen
tuleman hyödyn / tuoton,

o painottavat ko. tuottoja niiden
toteutumistodennäköisyydellä, ja

o ja valitsevat vaihtoehdon, jonka
odotettu tuotto on suurin.

3. Epävarmuus ja riski

EPÄVARMUUS

RISKI
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Riskiin suhtautuminen

• Ihmisten suhtautuminen riskiin vaihtelee.
• Valtaosa ihmisistä kaihtaa riskiä.

• Riskin kaihtaminen on tyypillisempää naisille kuin miehille.

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

20 30 40 50 60 70 80

Men

Women

Halko M-L et al. (2012). The gender effect in risky asset holdings. Journal of Economic Behavior and Organization.

Suomalaisen liikepankin asiakkaiden
riskiin suhtautuminen iän funktiona.
Pystyakseli kuvaa keskimäärästä
suhtautumista riskiin (asteikko 1 – 5) ja
vaaka-akseli asiakkaan ikää.
Huom! N = 85 063.

www.helsinki.fi

• Tarkastellaan arpajaista, jossa voi 50%
todennäköisyydellä voittaa 20 € tai 50%
todennäköisyydellä hävitä 20 €. Osallistuisitko?
o EU-mallin vastaisesti useimmat ihmiset eivät arvioi

esimerkkiarpajaista loppuvarallisuuksien suhteen vaan
voittojen ja tappioiden suhteen (referenssipisteen
vaikutus).

o Ihmisillä on taipumus yliarvioida pieniä
todennäköisyyksiä ja aliarvioida suuria
todennäköisyyksiä.

o Ihmisillä on taipumus suhtautua voittoihin ja
tappioihin eri tavalla.

EU-malliin liittyviä vinoumia
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• Ihmiset inhoavat tappioita!
o Tappioiden realisointi on vaikeaa.

o Tappiotilanteessa saatetaan olla valmiita suureenkin
riskinottoon, jotta ”päästäisiin omilleen”.

• Esimerkkiarpajaisessa voiton täytyy
keskimäärin olla yli kaksinkertainen tappioon
nähden, jotta ihmiset olisivat valmiita
osallistumaan arpajaiseen.

Tappion kaihtaminen
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Tappion kaihtaminen

Ihmisten herkkyys tappioille liittyy
negatiivisiin tunnereaktioihin.

De Martino et  al., Science, 2006
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• Valintatilanne on epäselvä (ambiguous), jos
siihen liittyviä todennäköisyyksiä ei tiedetä eikä
niitä voi mitenkään selvittää.
o Esimerkki: Laatikossa on 100 pelimerkkiä, joista 50

on punaisia ja 50 sinisiä. Laatikosta nostetaan yksi
pelimerkki ja jos se on punainen voitat 2000 €. Jos se
on sininen, et voita mitään. Kumman valitset, 1000 €
varmasti vai arpajaisen?

o Entä jos et tiedä pelimerkkien värijakaumaa?

• Ihmisillä on taipumus kaihtaa epäselviä
vaihtoehtoja.

Epäselvyyden kaihtaminen
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Epäselvyyden kaihtaminen

Halko, Hytönen, Lahti, (2017). Risk, ambiguity and entrepreneurship. Käsikirjoitus.

Koehenkilöiden tehtävänä oli hinnoitella
erilaisia arpajaisia.

Keskimääräiset myyntihinnat,
ykkönen vastaa arvan odotusarvoa.

Epäselvyyden sietokyky kuuluu yrittäjyyteen!
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Epäselvyyden kaihtaminen

Epäselvyys herättää
välittömän negatiivisen
tunnereaktion ihmisissä.

Hsu et al., Science, 2005

Yrittäjien ja työntekijöiden
välinen ero paikallistuu
myös tunnealueille.

Taistele tai pakene!
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Epäselvyyden kaihtaminen

Bartha et al. 2013, The valuation system: A coordinate-based meta-analysis of BOLD fMRI experiments

Arpajaisen arvon
koodautuminen näyttäisi
liittyvän riskiin
suhtautumiseen:
Riskistä pitäville
(yrittäjät) epäselvyys on
positiivista, riskin
kaihtajille (työntekijät)
negatiivista.
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• Taloustieteen optimoinnille perustuvissa
malleissa tunteille ei ollut sijaa, ei siksi, että
oltaisiin ajateltu, että tunteilla ei ole merkitystä,
vaan siksi, että tunteista ei juuri tiedetty mitään.
Tunteita ei voitu mitata.

• Tutkimus neurotieteissä on osoittanut, että
tunteita tarvitaan hyvään päätöksentekoon.
o Vaurio tunteita prosessoivilla aivoalueilla voi viedä

myös kyvyn tehdä hyviä päätöksiä.

Tunteet ja päätöksenteko
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• Päätöksentekoon liittyvä aivotutkimus on
viimeisen vuosikymmenen aikana opettanut
meille, että monet käyttäytymispoikkeamiksi
luokitellut ilmiöt liittyvät tunnealueiden
toimintaan.
o Esimerkkeinä tappion kaihtaminen ja

epäselvyyden kaihtaminen.

Tunteet ja päätöksenteko
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Tunteet ja riski: perinteinen
näkemys

v

ENNAKOIDUT
TULOKSET

TODENNÄKÖI-
SYYDET

KOGNITIIVINEN
ARVOINTI

TUNTEET

PÄÄTÖS TULOS

Loewenstein et al. (2001). Risk as feelings, Psychological Bulletin.
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Tunteet vaikuttavat monella
tasolla

Loewenstein et al. (2001). Risk as feelings, Psychological Bulletin.

v

ENNAKOIDUT
TULOKSET,
(ml. TUNTEET)

TODENNÄKÖI-
SYYDET

KOGNITIIVINEN
ARVOINTI

TUNTEET

PÄÄTÖS
TULOS
(ml. TUNTEET)

MUUT TEKIJÄT
KUTEN AIKA,
MIELIALA
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Riskin prosessointi aivoissa

Mohr et al. 2010, Neural processing of risk, Journal of Neuroscience
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Riski aivoprosesseina

Mohr et al. 2010, Neural processing of risk, Journal of Neuroscience

Tunneperäinen
prosessointi

AIVOSAARI, TALAMUS

Kognitiivinen
prosessointi

ETUAIVOKUORI

Päätöstoimenpiteen
prosessointi

ETUAIVOKUORI,
PÄÄLAEN AIVOKUORI

Ärsyke Päätös



21.3.2017

18

www.helsinki.fi

Tunteisiin voi vaikuttaa

Knutson et al. (2008). Nucleus accumbens activation mediates the influence of reward cues on financial risk taking. NeuroReport
Halko & Kaustia (2014). Risk ON / Risk OFF: Risk-taking varies with subjectively preferred and disliked music.
Halko et al. (2014). Hedonic context modulates risky choices and reward responses in amygdala and dorsal striatum.
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• Ihmiset ovat biologisesti viritettyjä lukemaan ja
ymmärtämään muiden ihmisten tunnereaktioita.

• Tunteet ja erityisesti kyky lukea muiden tunteita
mahdollistavat sosiaalisen kanssakäymisen.

• Sosiaaliset tunteet ovat tunteita, jotka vaativat muiden
ihmisten mielentilojen ymmärtämistä.

• Päätöksentekoon vaikuttavia sosiaalisia tunteita: ylpeys,
empatia, syyllisyys, kateus.

4. Sosiaalinen vuorovaikutus
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• Miksi ihmiset ovat valmiita ottamaan toisen
auttamiseen liittyvän sosiaalisen ja
mahdollisesti taloudellisen riskin, vaikka
saattaa käydä niin, että auttamishalu ei ole
vastavuoroista. Eli miksi ihmiset ovat valmiita
luottamaan muihin ihmisiin?

• Entä miksi luottamukseen
vastataan?

Päätöksenteko ja luottamus
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Päätöksenteko ja luottamus

Perinteisen taloustieteen ennusteen mukaisesti henkilö B ei palauta
mitään. Tietäen tämän henkilö A ei lähetä mitään.

Henkilö A Henkilö B

Kuinka paljon lähettää? Kuinka paljon palauttaa?
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• Koehenkilöt lähettävät keskimäärin 50%
saamastaan rahasummasta.

• Lähetetty summa suurempi -> palautettu
summa suurempi.

• Koehenkilöt palauttavat keskimäärin 50%
lähetetystä summasta.

Millaisia valintoja
luottamuspeleissä tehdään?
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• Miksi ihmiset toimivat vastavuoroisesti ja miten
se näkyy aivoissa?
o Ihmiset toimivat vastavuoroisesti, koska se on

palkitsevaa.
• Vastavuoroinen yhteistyö aktivoi aivoissa alueita, joiden

toiminta liittyy palkitsemiseen ja palkkioiden käsittelyyn.

o Lyhyellä tähtäimellä yhteistyöhön liittyvä sosiaalinen
palkkio ylittää huijaamisesta tai vastavuoroisuuden
pettämisestä koituvan  rahallisen palkkion.

Vastavuoroisuus ja aivot
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Luottamuksen syntyminen

King-Casas et al. (2005 ). Getting to Know You: Reputation and Trust in a Two-Person Economic Exchange, Science.

• Toistettu luottamuspeli
• Lähettäjän päätös: Kuinka paljon lähettää $20 alkupotista?
• Jokainen lähetetty dollari kolminkertaistuu.
• Vastaajan päätös: Kuinka paljon lähettää takaisin?
• Koehenkilöt pelasivat samassa roolissa useita kierroksia.
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Luottamuksen syntyminen

Trust signal: Head of the caudate nucleus
Intention to trust: caudate preceding increasing vs. decreasing payment
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Luottamuksen syntyminen

Aluksi luottamukseen liittyvä signaali on
voimakkain,  kun lähetettävä summa on
paljastettu.

Luottamuksen kehittyinen

Luottamukseen liittyvästä signaalista
tulee ennakoiva: signaali on voimakkain
jo ennen lähetettävän summan
paljastumista.
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• Aivotutkimuksessa käytettävien mittausmenetelmien
kehitys on synnyttänyt uusia tieteenaloja ja antanut
mahdollisuuden uusien oivallusten ja tutkimustulosten
syntymiseen.

• Ihmisten päätöksentekoon voi liittyä monenlaisia
systemaattisia vinoumia.

• Sekä tunneprosessit että kognitiiviset prosessit liittyvät
päätöksentekoon riskipitoisissa tilanteissa, kontekstista
riippumatta. Monet vinoumat näyttäisivät liittyvän
erityisesti tunneprosessien toimintaan.

• Tunteita tarvitaan hyvään päätöksentekoon ja
esimerkiksi onnistuneeseen sosiaaliseen
kanssakäymiseen.

Lopuksi
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Intuitiivinen mieli on pyhä lahja ja
rationaalinen mieli uskollinen palvelija.
Olemme luoneet yhteiskunnan, joka

kunnioittaa palvelijaa ja on unohtanut lahjan.

- Albert Einstein -


