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1. Johdanto

muistatko Nick leesonin tapauksen? leeson 
työskenteli arvopaperivälittäjänä Barings-pan-
kissa singaporessa helmikuuhun 1995 saakka, 
jolloin selvisi, että hän oli pankin sääntöjen 
vastaisilla kaupoilla aiheuttanut sille 827 mil-
joonan punnan tappiot. tappiot ylittivät reilus-
ti koko pankin käyttöpääoman ja aiheuttivat 
tämän ison-Britannian vanhimman investoin-
tipankin kaatumisen. liki miljardi puntaa on 
niin valtava summa, että luulisi kaikkien pank-
kien tarkistaneen toimintatapojaan leesonin 
tapauksen jälkeen. Vuonna 2008 vastaava tilan-

ne kuitenkin toistui, kun ranskalainen société 
Générale -pankki kärsi 4,9 miljardin euron 
tappiot tuolloin arvopaperivälittäjänä toimi-
neen jérôme kervielin tekemistä kaupoista, ja 
vastikään, viime syyskuussa, sveitsiläinen usB-
pankki tiedotti yhden välittäjän aiheuttamista 
1,5 miljardin euron tappioista.

leeson teki kauppaa lyömällä vetoa osake-
markkinoiden hintakehityksestä ja hävisi. ta-
loustieteilijä määrittelisi, että leeson teki pää-
töksensä epävarmuuden vallitessa, jolloin pää-
töksentekijällä on jollakin tavalla puutteellinen 
tietämys valintaan vaikuttavista tekijöistä. jois-
sain tapauksissa, kuten arpajaisissa, epävar-
muus on objektiivista, sillä arpajaisissa kaikki 
tietävät voittotodennäköisyydet. erotukseksi 
aidosta epävarmuudesta arpajaistyyppistä epä-
varmuutta kutsutaan riskiksi. aidosti epävar-
moissa valintatilanteissa päätöksentekijöillä ei 
ole objektiivista tietoa todennäköisyyksistä, 
mutta tällöin oletetaan, että he kykenevät muo-
dostamaan niistä subjektiivisen arvion.  talous-
teoriasta opimme, että riskiä tai epävarmuutta 
sisältävissä valintatilanteissa rationaalinen pää-
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töksentekijä valitsee mahdollisista vaihtoeh-
doista sen, jonka odotettu hyöty on suurin. 

taloustieteessä tutkimuskohteena ovat ih-
misten tekemät valinnat. odotetun hyödyn 
maksimointi perustuu oletuksiin, jotka määrit-
televät, miten valinnan eri vaihtoehtojen välillä 
tulisi tapahtua. lukuisat sekä taloustieteilijöi-
den että psykologien tekemät kokeet osoitta-
vat, että ihmiset eivät aina tee sellaisia päätök-
siä, jotka toteuttavat tieteessä määritellyt hyvän 
päätöksenteon kriteerit. Psykologit puhuvat 
laajemmin kognitiivisista poikkeamista, talous-
tieteilijät useimmiten käyttäytymispoikkeamis-
ta. jotta normista eroava käyttäytyminen voi-
daan määritellä poikkeamaksi, meillä täytyy 
olla olemassa jonkinlainen käsitys siitä, millais-
ta päätöksenteon tulisi olla.

tarkastelemme tässä artikkelissa valintaa 
epävarmuuden vallitessa. tavoitteenamme on 
esimerkkien avulla havainnollistaa aivotutki-
muksen suomia mahdollisuuksia.  aivokuvan-
tamismenetelmien avulla voimme tutkia, mil-
laista päätöksenteko on. kuvantamismenetel-
mien kehitys on antanut meille mahdollisuu-
den päästä valintojen taakse; voimme tutkia, 
mitä ihmisen aivoissa tapahtuu, kun hän arvioi 
eri vaihtoehtoja, ja miten erilaiset ihmisen ul-
koiset ja sisäiset tekijät vaikuttavat arviointiin 
ja valintaan. onko aivotutkimus tuonut pää-
töksentekotutkimukseen jotain uutta? muut-
taako se vähitellen käsitystämme siitä, millaista 
järkevä tai tavanmukainen käyttäytyminen on? 

2. Poikkeavaa käyttäytymistä

Vaikka leeson on ääriesimerkki poikkeavasta 
käyttäytymisestä, hänen toiminnassaan erityistä 
on vain kaupan- tai tappionteon volyymi. jos-
sain vaiheessa leesonin kaupanteko karahti 
pahasti kiville, ja saadakseen aiheuttamansa 

tappiot katetuksi hän alkoi tehdä kauppoja en-
tistä suuremmalla riskillä. tuskin tietäisimme 
leesonista mitään, jos hän olisi tuon uhkape-
linsä voittanut. Coval ja shumway (2005) ovat 
osoittaneet, että arvopaperimarkkinoilla riskin-
oton kasvu tappioiden jälkeen on yleistä. li-
säksi vastaavaa käyttäytymistä on havaittu 
useissa muissakin käytännön tilanteissa, esi-
merkiksi raveissa (mcGlothlin 1956). myös 
käyttäytymiskokeissa koehenkilöiden on ha-
vaittu tappioiden jälkeen lisäävän riskinotto-
aan, jos siihen sisältyy mahdollisuus päästä 
omilleen (break-even effect, thaler ja johnson 
1990). 

ihmisillä on siis taipumus reagoida voimak-
kaasti realisoituneisiin tappioihin. Näkyykö 
tämä taipumus myös silloin, kun sijoittajat poh-
tivat sijoitussalkkunsa sisältöä? on havaittu, 
että sijoittajilla on taipumus realisoida voitot 
nopeammin kuin tappiot (disposition effect). 
sijoittajilla on siis taipumus myydä ne osak-
keet, joiden hinta on noussut yli hankintahin-
nan, ja pitää ne, joiden hinta on laskenut alle 
hankintahinnan. toisin sanoen sijoittajat valit-
sevat paperitappioiden jälkeen riskipitoisem-
man strategian kuin paperivoittojen jälkeen. 
shefrin ja statman (1985) raportoivat ilmiöstä 
ensimmäisinä, ja sen jälkeen sama ilmiö on ha-
vaittu lukuisissa tutkimuksissa (katso myös 
kaustia 2011, shefrin 2000). esimerkiksi Grin-
blatt ja keloharju (2001) analysoivat suomalai-
seen osakeomistukseen liittyvää harvinaislaa-
tuista aineistoa ja havaitsivat, että kaiken tyyp-
pisillä sijoittajilla oli taipumus myydä voittajat 
ja pitää häviäjät. 

taipumus realisoida sijoitussalkun voittajat 
ja pitää häviäjät on sijoittajalle monella tapaa 
haitallinen. taipumus on erityisen epäedulli-
nen tilanteissa, joissa kurssimuutokset johtuvat 
todellisista muutoksista yrityksen tuloskunnos-
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sa, koska sijoittajat hylkäävät positiivisessa 
kierteessä olevan yrityksen liian aikaisessa vai-
heessa samalla, kun sitovat itsensä tappiokier-
teeseen huonosti menestyvän yhtiön kanssa. 
tällainen sijoittaja myös maksaa tarpeettoman 
paljon pääomaveroja.

kolmas paljon tutkittu poikkeama liittyy 
vaihtoehtojen arvottamiseen ja ihmisten taipu-
mukseen pitää esinettä arvokkaampana silloin, 
kun he omistavat sen (omistusvaikutus, endow-
ment effect). talousteorian mukaan omistami-
sen ei pitäisi vaikuttaa ihmisten mieltymyksiin. 
lukuisten käyttäytymiskokeiden perusteella se 
kuitenkin lisää hyödykkeiden arvostusta. kuu-
luisassa kokeessa puolelle koehenkilöistä an-
nettiin kahvimuki, jonka jälkeen mukin omis-
tajien piti ilmoittaa, millä hinnalla he olisivat 
valmiita myymään mukinsa. mukittomien piti 
puolestaan ilmoittaa, millä hinnalla he olisivat 
valmiit ostamaan mukin (kahneman, knetsch 
ja thaler 1990). osoittautui, että mukin omis-
tajat pyysivät mukista yli kaksi kertaa korkeam-
paa hintaa kuin mitä mukittomat olivat siitä 
valmiita maksamaan. 

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aika-
na omistamisen vaikutus on havaittu lukuisissa 
kokeissa; tosin ilmiöstä myös kiistellään (Plott 
ja Zeiler 2005). käyttäytymiskokeiden lisäksi 
omistusvaikutuksesta on havaintoja myös reaa-
limarkkinoilta. omistusvaikutus voi vaikeuttaa 
erityisesti käytettyjen tavaroiden, esimerkiksi 
asuntojen, kaupankäyntiä (Genovese ja mayer 
2001; einiö, kaustia ja Puttonen 2008). Hel-
sinkiläisen asunnonvälittäjän mukaan myyjät 
ovat harvoin realistisia oman asuntonsa arvon 
suhteen. alle hankintahinnan asuntoa ei haluta 
myydä ja mitä kauemmin asunnossa on asuttu 
sitä korkeammalle siihen liittyvät tunteet hin-
noitellaan. 

3. Ihmiset kaihtavat tappioita

Nick leesonin, jérôme kervielin, sijoittajien ja 
asunnonomistajien valintojen taustalla näyttäi-
si olevan se, että me ihmiset tyypillisesti kyllä 
pidämme voitoista mutta suorastaan inhoamme 
tappioita. monet ovat valmiita ottamaan suu-
riakin riskejä tappioiden jälkeen, jotta pääsisi-
vät takaisin omillemme. toisaalta taas omista 
esineistä luopumiseen liittyy enemmän surua 
kuin vastaavan esineen hankkiminen aiheuttaa 
iloa. Perinteinen odotetun hyödyn teoria ei ota 
huomioon tällaista painotuseroa voittojen ja 
tappioiden arvioinnissa. tekemiensä kokeiden 
ja havaintojen pohjalta daniel kahneman ja 
amos tversky (1979) kehittivät vaihtoehtoisen 
teorian, prospektiteorian, joka paremmin ku-
vaa ihmisten todellista päätöskäyttäytymistä. 

olennainen ero odotetun hyödyn teorian ja 
prospektiteorian välillä on se, että edellisen 
mukaan toimiva henkilö vertaa riskipitoisiin 
vaihtoehtoihin liittyviä loppuvarallisuuksia kes-
kenään, kun taas prospektiteoriassa henkilö 
arvioi vaihtoehtoja suhteessa johonkin tapaus-
kohtaiseen referenssitasoon, esimerkiksi nykyi-
seen varallisuuteen, ja vertaa varallisuuden 
muutoksia keskenään. tarkastellaan esimerkik-
si henkilöä, jonka varallisuus on 100 euroa. 
Henkilö pohtii, osallistuuko hän arpajaisiin, 
jossa voi 50 % todennäköisyydellä voittaa 10 
euroa. arpalippu maksaa 5 euroa. odotettua 
hyötyään maksimoiva henkilö jättää arvan os-
tamatta, jos hänen hyötynsä 100 eurosta on 
suurempi kuin arpajaisista, joissa 50 % toden-
näköisyydellä loppuvarallisuus on 95 euroa ja 
50 % todennäköisyydellä 105 euroa. Prospek-
titeorian mukaan arpalipun ostamatta jättämi-
nen ei muuttaisi varallisuutta, kun taas lipun 
ostaminen toisi 50 % todennäköisyydellä 5 
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euron voiton ja 50 % todennäköisyydellä 5 eu-
ron tappion. 

Päätöksentekijän hyötyfunktio voi prospek-
titeoriassa olla referenssitason ala- ja yläpuolel-
la erilainen. esimerkiksi tappion kaihtaminen 
näkyy hyötyfunktion muodossa siten, että jo-
kainen hävitty euro vähentää hyötyä enemmän 
kuin vastaavat voitetut eurot lisäävät sitä, eli 
toisin sanoen hyötyfunktio on tappiopuolella 
jyrkempi kuin voittopuolella. tutkimusten mu-
kaan voiton täytyy olla keskimäärin kaksinker-
tainen kompensoidakseen tappion vaikutuk-
sen. 

tappion kaihtaminen selittää useita käyt-
täytymispoikkeamia. Helpoin esimerkeistä on 
omistusvaikutus: esineestä luopuminen on ne-
gatiivinen muutos, joten se koetaan voimak-
kaasti. tappion kaihtaminen selittää myös si-
joittajien taipumusta lisätä riskinottoa tappioi-
den jälkeen. koettuaan tappioita sijoittajat 
kokevat olevansa häviöllä suhteessa referenssi-
tasoonsa, jolloin mahdollisia tulevaisuuden 
voittoja arvioidaan askeleina kohti tätä refe-
renssitasoa. mahdolliset voitot koetaan siis 
tappion vähennyksinä, jotka tuovat suurem-
man hyödyn kuin vastaavan kokoiset voitot 
normaalisti tuovat referenssitason yläpuolella. 
Nämä normaalia suuremmat hyötyarviot voi-
toille ajavat sijoittajia valitsemaan enemmän 
riskiä sisältäviä strategioita tappioiden jälkeen. 

4. Miten aivot käsittelevät 
epävarmuutta?

taloustieteessä ihmisten käyttäytymistä erilai-
sissa epävarmuutta sisältävissä tilanteissa on 
analysoitu käyttämällä laboratorio- tai kenttä-
kokeista saatuja aineistoja tai erilaisia julkisista 
rekisteristä saatavia havaintoaineistoja. tutki-
mus lähtee ihmisten tekemistä valinnoista. 

Neurotaloustieteessä puolestaan pyritään saa-
maan tietoja aivoissa tapahtuvista päätöksente-
koon liittyvistä prosesseista. tähänastisen tut-
kimuksen perusteella päätöksenteko voidaan 
jakaa eri vaiheisiin (rangel, Camerer ja monta-
gue 2008). ennen varsinaista valintaa valinta-
ongelma kartoitetaan ja valintavaihtoehdot 
arvotetaan. Valinnan jälkeen lopputulema arvi-
oidaan ja siitä opitaan (kuvio 1). Neurotalous-
tieteellinen tutkimus keskittyy tällä hetkellä 
näiden päätöksenteon eri vaiheissa tapahtuvien 
prosessien tarkempaan rekisteröintiin ja ym-
märtämiseen.

kykenisimme paremmin ymmärtämään ih-
misten valintoja, jos tietäisimme, miten ihmiset 
arvottavat erilaisia valintavaihtoehtoja. aikai-
sempi tutkimus neurotieteessä on osoittanut, 
että tietyt aivojen alueet aktivoituvat palkitse-
vissa tilanteissa, kuten syödessä tai rahapalkki-
oita vastaanotettaessa. Neurotaloustieteen tut-
kimuksien perusteella nämä palkitsemiseen 
liittyvät alueet aktivoituvat myös palkkion odo-
tuksen sekä vaihtoehtojen arvioinnin aikana 
(knutson ja Peterson 2005; knutson ym. 
2007). aivojen palkitsemisverkoston signaalien 
avulla pystytäänkin ennustamaan sekä kyseisen 
kuluttajan tulevaa ostoskäyttäytymistä että 
tuotteiden kokonaismyynnin kehitystä parem-
min kuin koehenkilöiden itsensä antamien hyö-
tyarvioiden perusteella (Berns ja moore 2011; 
knutson ym. 2007). Nämä tulokset viittaavat 
siihen, että aivokuvantamisen avulla päätös-
käyttäytymistä ohjaavaa vaihtoehtojen arvotta-
mista voidaan mitata. 

aktivaatio aivojen palkitsemiseen liittyvillä 
alueilla näyttää liittyvän vaihtoehtojen arvotta-
miseen. mittaako aktivaatio sitten odotettua 
hyötyä, kuten talousteorian mukaan olisi sove-
liasta? useat löydökset viittaavat siihen suun-
taan, että aivojen palkitsemisverkosto mittaa 
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odotettua hyötyä: palkkion suuruuden tai to-
dennäköisyyden, eli odotetun hyödyn, kasvat-
taminen lisää aktivaatiota ja laskevan rajahyö-
dyn periaatteen mukaisesti aktivaatiotaso nou-
see sitä hitaammin palkkioyksikköä kohden 
mitä suurempi kokonaispalkkio on. 

Vaihtoehtojen arvottamiseen liittyvät alueet 
aivoissa on kyetty paikantamaan ja arvottami-
nen näyttäisi joiltain osin olevan odotetun hyö-
dyn teorian mukaista.  Yhtymäkohdista huoli-
matta tulokset eivät kuitenkaan kaikilta osin 
tue odotetun hyödyn teorian oletusta rationaa-
lisesta valinnasta (yhteenveto tuloksista Hytö-
nen ja sanfey 2011). todennäköisyydet vaikut-
tavat aivoaktivaatioon epälineaarisesti, ja vaih-
toehtojen arvottaminen tapahtuu suhteessa ti-
lanteeseen ja vertailukohtaan. Palkkion suu-
ruuden arviointiin vaikuttavat esimerkiksi 
muut mahdolliset palkkiot sekä muiden samas-
ta suorituksesta vastaanottamat palkkiot. Vaih-
toehtoja myös arvioidaan voittoina tai tappioi-
na suhteessa johonkin referenssitasoon. 

Voittojen ja tappioiden erilainen arvottami-
nen palkitsemisverkostossa vastaa hyvin käyt-
täytymisen tasolla ilmenevää tappion kaihta-
mista. ensinnäkin voitot ja tappiot vaikuttavat 
aktivaatioon eri voimakkuudella: tappiot laske-
vat aktivaatiota enemmän kuin samansuuruiset 
voitot lisäävät sitä (tom, Fox, trepel ja Pold-
rack 2007).  aivojen palkitsemisverkoston  ak-
tivaatio selittää myös käyttäytymistä tehtävissä, 
joissa koehenkilöt kävivät kauppaa osakkeilla 
sekä laskevien että nousevien kurssien aikana. 
Palkitsemisverkoston aktivaation osoitettiin 
liittyvän sijoittajien taipumukseen realisoida 
voitot nopeammin kuin tappiot (Frydman, Bar-
beris, Camerer, Bossaerts ja rangel 2011). ak-
tivaatio selitti siis mahdollisen kurssinousun 
korkeampaa arvostusta kurssilaskun kuin -nou-
sun jälkeen.

Vaihtoehtojen arvottaminen näyttäisi siis 
tapahtuvan aivojen palkitsemisverkostossa, 
joka suurelta osin sijaitsee aivojen evolutiivises-
ti vanhoilla osilla (kuvio 2). lisäksi verkoston 

Kuvio 1. Arvottamiseen perustuvan päätöksenteon eri vaiheet (Rangel, Camerer ja Montague 2008)
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aktivaatiorakenne vastaa paremmin prospekti-
teorian kuin odotetun hyödyn teorian oletuksia 
vaihtoehtojen arvottamisesta. tutkimuksissa 
havaittu normista poikkeava käyttäytyminen 
juontaneekin juurensa jo näiden alueiden nor-
maalista toiminnasta. 

Palkitsemisverkoston lisäksi tutkimukset 
ovat paljastaneet myös muita käyttäytymispoik-
keamiin vaikuttavia tekijöitä. tärkein näistä on 
tunteiden vaikutus päätöksentekoon. tunteita 
käsittelevät alueet aivoissa liittyvät myös pää-
töksentekoon epävarmuutta sisältävissä valin-
tatilanteissa. Yleisesti ottaen vaihtoehtojen ar-
viointi aidosti epävarmoissa tilanteissa aktivoi 
voimakkaammin tunneprosesseja kuin arvioin-
ti riskiä sisältävissä tilanteissa (Hsu, Bhatt, 
adolphs, tranel ja Camerer 2005). riskipää-
tökset eivät kuitenkaan ole immuuneja tuntei-
den vaikutukselle.  

eräässä kokeessa (de martino, Camerer ja 
adolphs 2006) koehenkilölle annettiin alku-

pääomaksi 50 dollaria. sen jälkeen hänelle esi-
tettiin kaksi vaihtoehtoa: varma vaihtoehto, 
jossa tuosta 50 dollarista sai pitää 20 dollaria 
varmasti, ja riskipitoinen vaihtoehto, jossa 50 
dollarista sai pitää kaiken esimerkiksi todennä-
köisyydellä 0,4.  sama valintaongelma esitettiin 
myös tappioiden muodossa: varmassa vaihto-
ehdossa menetti 30 dollaria varmasti ja riskipi-
toisessa menetti kaiken todennäköisyydellä 0,6.  
koehenkilöt valitsivat riskipitoisen vaihtoeh-
don todennäköisemmin silloin, kun kysymys 
esitettiin tappioiden muodossa. 

de martino, Camerer ja adolphs (2006) 
osoittivat aivokuvantamisen avulla, että tun-
neprosessit liittyvät kyseisen käyttäytymispoik-
keaman syntyyn. riskihakuinen käyttäytymi-
nen negatiivisessa kontekstissa ja turvallisuus-
hakuinen käyttäytyminen positiivisessa kon-
tekstissa aktivoi enemmän tunneprosesseja kun 
taas päinvastainen käyttäytyminen aktivoi 
enemmän ”harkintaprosesseja”. Vaikutuksen 

Kuvio 2. Palkitsemisverkostoon kuuluvat ventraalinen tegmentum (VTA) keskiaivoissa, ventraalinen striatum ja prefrontaa-
linen aivokuori (PFC).  Pääsääntöisesti aivojen keskiosat käsittelevät automaattisia perusprosesseja, kun taas aivojen uloim-
maiset kerrokset vastaavat korkeamman tason tehtävistä.
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voimakkuus kuitenkin vaihtelee paljon päätök-
sentekijöiden välillä. Nämä eroavaisuudet ih-
misten välillä selittyvät ainakin osittain geneet-
tisistä eroista, jotka näkyvät myös aivojen tasol-
la. osalla ihmisistä harkintaan liittyvät aivoalu-
eet kontrolloivat tehokkaammin aktivaatioita 
tunnealueilla kuin toisilla. Niillä koehenkilöil-
lä, joilla tämä kontrolloiva vaikutus oli suurem-
pi, käyttäytymispoikkeamat olivat pienempiä 
kuin muilla koehenkilöillä (roiser ym. 2009). 
tämä tulos osoittaa myös, että tunneprosessit 
kytkeytyvät käyttäytymispoikkeaman syntyyn. 

useat aivokuvantamiskokeet osoittavat, että 
myös tappion kaihtamiseen liittyvät käyttäyty-
mispoikkeamat liittyvät aivojen tunneproses-
seihin. ensinnäkin knutson ym. (2008) rapor-
toivat löydöksestä, jonka mukaan koehenkilöil-
le mieluisimpien tuotteiden myyminen aktivoi 
tunnealueita, mikä saattaa selittää näiden tuot-
teiden ylihinnoittelua.  lisäksi päätöksenteki-
jöiden taipumukseen lisätä riskinottoa realisoi-
tuneiden tappioiden jälkeen liittyy tunnekom-
ponentteja: mitä voimakkaamman reaktion 
tappio aiheuttaa, sitä todennäköisemmin pää-
töksentekijät ottavat riskiä (Hytönen ja sanfey 
2011). tappioiden realisoitumisen jälkeiseen 
riskinottoon liittyy lisääntyvän tunneproses-
soinnin lisäksi myös pienempi aktivaatio aivo-
jen harkinta-alueilla. 

markkinoinnissa on pitkään tiedetty, että 
vaikuttamalla ihmisten tunteisiin voidaan vai-
kuttaa myös heidän ostopäätöksiinsä, mikä 
myös kertoo tunteiden kiinteästä yhteydestä 
päätöksentekoon. ostopäätösten lisäksi tunne-
vaikutus näkyy myös riskiin liittyvissä päätök-
sissä. esimerkiksi koehenkilöiden riskinotto 
lisääntyy ja tappioiden kaihtaminen vähenee, 
kun he kuuntelevat suosikkimusiikkiaan (Hal-
ko ja kaustia 2011).  aivokuvantamiskokeessa 
tuo vaikutus paikallistui aivojen tunnealueelle 

(Halko, Hlushchuk, mäkelä ja schürmann 
2011). selvimpänä osoituksena tappion kaihta-
misen ja tunneprosessien yhteydestä on aivo-
vauriopotilailla tehty tutkimus, joka osoittaa, 
että vaurio tietyllä tunnealueella (amygdalassa) 
aiheuttaa tappion kaihtamisen merkittävää vä-
henemistä (de martino, Camerer ja adolphs 
2010).

Näiden aivokuvantamiskokeiden perusteel-
la vaikuttaa todennäköiseltä, että tunneproses-
sit vaikuttavat käyttäytymispoikkeamien synty-
miseen. osa tutkimuksista kiinnitti huomioita 
myös vähentyvään rationaaliseen harkintaan 
osana poikkeamien syntymekanismia. Näiden 
tulosten perusteella onkin syytä olettaa, että 
käyttäytymispoikkeamia voi mahdollisesti vä-
hentää näihin kahteen prosessiin vaikuttamalla. 

tappion kaihtamisen vähentäminen vaikut-
taisikin olevan mahdollista omaa päätöskäyt-
täytymistä kontrolloimalla (sokol-Hessner ym. 
2009). kun päätöksentekijät kontrolloivat tun-
nereaktioitaan harkitsemalla yksittäisiä päätök-
siä osana isompaa kokonaisuutta, tappion kaih-
taminen väheni samalla kun tunnereaktioista 
signaloivien ihon sähkönjohtavuuden muutok-
set vähenivät. Vaikka ilmiö oli koko koeryh-
mässä merkittävä, kokeessa käytetty strategia 
ei kuitenkaan vähentänyt kaikkien koehenki-
löiden tappion kaihtamista yhtä tehokkaasti. 
tämä ero koehenkilöiden välillä näkyi myös 
merkityksettömän pieninä muutoksina tun-
nereaktioita mittaavissa signaaleissa niillä koe-
henkilöillä, joiden käyttäytymismuutokset oli-
vat pieniä. Nämä tulokset siis osoittavat, että 
onnistuneen tunteiden kontrolloinnin avulla 
on mahdollisuus vähentää tappion kaihtamista 
käyttäytymisessä.
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5. Huijaavatko aivosi sinua?

tiedotusvälineissä aivotutkimuksen tuloksia 
tulkitaan usein varsin lennokkaasti. lisäksi ar-
tikkeleista saa usein sellaisen käsityksen, että 
ihmiset tekisivät hyviä ja harkittuja päätöksiä, 
elleivät aivojen haitalliset prosessit sotkeentui-
si asiaan.  esimerkiksi Helsingin sanomat ker-
toi taannoin, että aivomme huijaavat meitä ra-
ha-asioissa ja että sijoittamisessa jylläävät alku-
kantaiset tunteet, pelko ja ahneus (Hs 
23.8.2011). 

ahneudella näissä uutisissa viitattaneen ai-
vojen palkitsemisverkostoon. se on osa hyvin 
perustavanlaatuista ja evolutiivisesti vanhaa 
mekanismia, joka ohjaa ihmisten käyttäytymis-
tä. Verkoston toiminta liittyy muuhunkin kuin 
taloudelliseen päätöksentekoon.  olemme täs-
sä artikkelissa pyrkineet osoittamaan, että käyt-
täytymispoikkeamien juuret saattavat olla pal-
kitsemisverkoston toimintaan liittyvissä epäli-
neaarisuuksissa ja tilannesidonnaisuuksissa. 

Palkitsemisverkoston aktivoituminen liite-
tään myös hyödyn ja haitan kautta tapahtuvaan 
oppimiseen, joka melko automaattisesti ja huo-
maamatta ohjaa ihmisten käyttäytymistä kohti 
palkitsevia käyttäytymistapoja. koska palkkioi-
den suuruutta ja todennäköisyyttä ei aina arvi-
oida palkitsemisverkostossa odotetun hyödyn 
teorian oletusten mukaisesti, on mahdollista, 
että myös ihmisten oppimista ohjaavat hyöty- ja 
haittasignaalit eroavat hyödyn maksimoinnista. 
esimerkiksi palkitsemiskeskuksissa ilmenevät 
voimakkaammat reaktiot tappioille kuin voi-
toille voivat johtaa siihen, että ihmiset koke-
muksen kautta oppivat välttämään tappioita. 

tunteet, sekä positiiviset että negatiiviset, 
jylläävät kaikessa päätöksenteossa. tunneme-
kanismien on osoitettu myös liittyvän käyttäy-
tymispoikkeamiin. entä onko tunteiden vaiku-

tus päätöksentekoon hyvästä vai pahasta? 
useissa tilanteissa tunteiden vaikutus voi hai-
tata menestyksekästä päätöksentekoa. esimer-
kiksi tappioiden aiheuttamat negatiiviset tun-
nereaktiot voivat muuttaa riskikäyttäytymistä 
(andrade ja iyer 2009).  ehkä Nick leeson ja 
jérôme kerviel olisivat myös selvinneet pie-
nemmillä tappioilla, jos he olisivat välttäneet 
tekemästä sijoituspäätöksiä edellisten tappioi-
den aiheuttamien tunnereaktioiden vallassa. 
toisaalta ilman tunteiden vaikutusta emme 
myöskään tee hyviä päätöksiä. aivovauriopoti-
laat, joiden tunnemekanismit ovat vaurioitu-
neet, tekevät erittäin epäedullisia päätöksiä 
oman taloudellisen ja sosiaalisen asemansa kan-
nalta (damasio 1994).   

Hieman merkillinen on myös ajatus, että 
tekisimme erinomaisia päätöksiä, elleivät omat 
aivomme veisi meitä harhapoluille. jos esimer-
kiksi tappion kaihtaminen on meille ihmisille 
hyvin tyypillistä ja jos se juontuu aivojen palk-
kio- ja tunneverkostojen normaalista toimin-
nasta, niin voiko tällöin edes puhua käyttäyty-
mispoikkeamasta? Näitä luonnollisia käyttäy-
tymistapoja on opittu ajattelemaan poikkeami-
na todennäköisesti siitä syystä, että nykyiset 
markkinatilanteet eivät ole ihmisen biologialle 
luontaisia toimintaympäristöjä. ihmisten ”epä-
rationaalisuus” luo tilanteita, jotka eivät ole 
markkinatilanteessa optimaalisia hänen itsensä 
tai kokonaisuuden kannalta. tämä epäsuhta 
ihmisten normaalin ja optimaalisen käytöksen 
välillä johtuneekin siitä, että päätöksentekoym-
päristömme on muuttunut nopeammin kuin 
päätöksentekokoneistomme.  

6. Lopuksi

onko aivotutkimus tuonut päätöksentekotut-
kimukseen jotain uutta ja muuttanut käsitys-
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tämme siitä, millaista normaali käyttäytyminen 
on? jo aikaisempien käyttäytymiskokeiden pe-
rusteella tiedettiin, että useissa tilanteissa ih-
misten käyttäytyminen poikkeaa odotetun hyö-
dyn teorian ennusteesta. tietyissä olosuhteissa 
ihmiset siis systemaattisesti käyttäytyvät tätä 
yksinkertaistavaa mallia vastaan. 

aivokuvantaminen on mahdollistanut itse 
päätöksentekoprosessin tutkimisen. Nämä tut-
kimukset ovat osoittaneet, että käyttäytymis-
poikkeamat heijastelevat käyttäytymistä ohjaa-
vien mekanismien normaalia toimintaa. Poik-
keaminen hyödyn maksimoinnista tietyissä ti-
lanteissa on siis monille ihmisille tyypillinen 
ominaisuus – ei virheellinen käytösmalli. tie-
toisuus näistä tyypillisistä käytösmalleista voi 
auttaa ihmisiä nyky-yhteiskunnan tilanteissa, 
joissa yksilön tai ryhmän etu vaatii normatiivis-
ten mallien mukaista käyttäytymistä. toisissa 
”luonnonmukaisemmissa” tilanteissa ihmisille 
tyypillinen käytös on todennäköisesti toimivin 
ratkaisu. Nämä ominaisuudet ovat nimittäin 
saattaneet mahdollistaa nykyisen yhteiskun-
tamme kehityksen ja siten luoneet perustan 
koko olemassaolollemme. □
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