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Vuoden 2002 taloustieteen Nobel-palkinto
annettiin kahdelle kokeellisen taloustieteen
pioneerille: Daniel Kahnemanille ja Vernon
Smithille. Palkintoa koskevista uutisista tulee
esiin kiinnostava kirjo palkittujen ja heidän
alansa luonnehdintoja. Esimerkiksi Business
Week puhuu ’oudosta parista’ , The Economist
’virkistävästä muutoksesta palkittujen listalla’
ja New York Times ’palkinnosta, joka yhdistää
taloustieteen ja psykologian’. Kertoneeko kir-
jo kommentaattoreiden tietämättömyydestä,
valituista näkökulmista vaiko alalla yhtaikaises-
ti läsnä olevista painotuksista ja kehityskuluis-
ta? Vai: vievätkö eri tiet uusien kysymysten yh-
teisille lähteille?

Seuraavassa esittelemme aluksi Kahnema-
nin päätöksentekokokeita, jotka ovat osoitta-
neet, että yksilöt eivät useinkaan ole rationaa-
lisia taloustieteen tarkoittamalla tavalla. Tämän
jälkeen tarkastelemme Smithin markkinakokei-
ta, jotka puolestaan ovat todistaneet, että ko-

keellisilla markkinoilla taloustieteen kilpailu-
mallien tasapaino- ja tehokkuusennusteet pitä-
vät paikkansa. Tämä Kahnemanin ja Smithin
tulosten välinen jännite toimii myös tarkaste-
lumme punaisena lankana. Toivomme, että kir-
joituksemme paitsi lisää yleistä tietämystä ko-
keellisesta taloustieteestä myös evästää kokeel-
lisen taloustieteen tulosten huomioon ottamista
suomalaisessa taloustieteellisessä tutkimukses-
sa ja opetuksessa.

Kahneman: yksilöt eivät ole
hyödyn maksimoijia

Olemme rajanneet käsittelyn tässä niihin tut-
kimuksiin, joista Kahneman on kaikkein tun-
netuin taloustieteilijöiden parissa ja jotka ovat
olleet palkinnon perusteina. Nämä tutkimuk-
set Kahneman on tehnyt yhdessä vuonna 1996
kuolleen Amos Tverskyn kanssa. Palkinto olisi
siten kuulunut yhtä hyvin myös Tverskylle,
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kuten Kahneman totesikin kommentoidessaan
palkintoaan. Suurin osa Kahnemanin ja Tvers-
kyn tutkimuksista on tarkastellut päätöksen-
teon anomalioita, joilla tarkoitetaan epäratio-
naalisia, tai tarkemmin sanottuna hyödyn mak-
simoinnista poikkeavia valintoja1. Käsittelem-
me seuraavassa aluksi varmuuden vallitessa ta-
pahtuvaa päätöksentekoa ja sen jälkeen riskin-
alaista päätöksentekoa.

Päätöksenteko varmuuden
vallitessa

Tverskyn ja Kahnemanin (1991) mukaan yksi-
löiden valintoihin vaikuttaa kolme psykologis-
ta ilmiötä, joita he kutsuvat viitetasoriippuvuu-
deksi (reference dependence), tappioiden vält-
tämiseksi (loss aversion) ja väheneväksi herk-
kyydeksi (diminishing sensitivity). Viitetaso-
riippuvuus tarkoittaa vaihtoehtojen saamien
arvojen kokemista voittoina tai tappioina suh-
teessa viitetasoon. Esimerkiksi sadan euron
palkankorotus koetaan voittona, jos viitetaso-
na on nolla euroa (odottamaton palkankoro-
tus). Vastaavasti sadan euron palkankorotus
voi tuntua myös tappiolta, jos viitetasona on-
kin kaksi sataa euroa (on odotettu kahden sa-
dan euron korotusta).

Tappioiden välttäminen tarkoittaa puoles-
taan sitä, että tietynsuuruisella tappiolla on
suurempi vaikutus päätöksentekoon kuin vas-
taavan suuruisella voitolla. Empiiristen arvioi-
den mukaan tietty tappio painaa päätöksen-
teossa suunnilleen kaksi kertaa niin paljon kuin
vastaavansuuruinen voitto (Tversky ja Kahne-
man 1992; Kahneman, Knetsch ja Thaler 1990).

Vähenevä herkkyys tarkoittaa puolestaan sitä,
että tietyllä arvon muutoksella on sitä suurem-
pi vaikutus mitä lähempänä on viitetaso. Esi-
merkiksi 3000 ja 3500 euron suuruisten palk-
kojen välinen ero vaikuttaa suuremmalta, jos
nykyinen palkka on 2900 euroa kuin jos nykyi-
nen palkka on 1500 euroa.

Suurin osa viitetason vaikutusta koskevaa
tutkimusta tarkastelee niin kutsuttua omistus-
tai status quo -vaikutusta (endowment effect,
status quo bias) (Thaler 1980; Knetsch ja Sin-
den 1984; Knetsch 1989; Samuelson ja Zeck-
hauser 1988; Kahneman, Knetsch ja Thaler
1990; 1991; Kahneman 1992). Omistusvaiku-
tus tarkoittaa valintojen vinoutumista kohti
vallitsevaa olotilaa. Vaikka Kahneman ja Tvers-
ky eivät ole havainneet omistusvaikutusta en-
simmäisinä, heidän keksintöään on omistusvai-
kutuksen selittäminen viitetasoriippuvuudella
ja tappioiden välttämisellä.

Kahneman ym. (1990) testasivat omistus-
vaikutusta jakamalla koehenkilöjoukon satun-
naisesti kahteen ryhmään. Ensimmäisen ryh-
män jäsenille annettiin kullekin koristeltu
muki. Tälle ryhmälle kerrottiin, että he voivat
myydä mukin, jos siitä tarjotaan heille hyväk-
syttävä hinta. Ryhmän jäsenillä oli siis kaksi
vaihtoehtoa: mukin pitäminen itsellä (A) tai
mukin myyminen (B). Toiselle ryhmälle koe-
henkilöitä ei annettu mukia, mutta heille ker-
rottiin, että he voivat saada joko mukin (A) tai
tietyn summan rahaa (B). Molemmissa ryhmis-
sä koehenkilöt ilmoittivat preferenssinsä mu-
kin ja erilaisten rahasummien välillä. Rahasum-
mat vaihtelivat nollasta 9,25 dollariin.2

1 Rationaalisuudella ei tässä viitata esimerkiksi uskomus-
ten johdonmukaisuuteen.

2 Summat on tässä ilmaistu dollareina, vaikka joissakin
Kahnemanin ja Tverskyn kokeissa on käytetty myös Israe-
lin valuuttaa.
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Molemmat ryhmät siis valitsivat muutoin täs-
mälleen samoista vaihtoehdoista, mutta ensim-
mäisessä ryhmässä mukista oli tehty viitetaso.
Standarditeorian mukaan molemmissa ryhmis-
sä tulisi olla suunnilleen yhtä paljon molempien
vaihtoehtojen kannattajia, kun koehenkilöt on
jaettu satunnaisesti näihin ryhmiin. Kokeessa
mukin arvo oli 7,12 dollaria ensimmäisessä ryh-
mässä ja 3,12 dollaria jälkimmäisessä. Mukin
omistajat siis arvostivat mukia enemmän, vaik-
ka se oli vasta koetilanteessa annettu heille.
Kahneman ym. (1990) selittävät ilmiötä tapioi-
den välttämisellä: ensimmäisessä ryhmässä ol-
leet koehenkilöt kokivat mukista luopumisen
tappiona, kun taas jälkimmäisessä ryhmässä
mukiin ei liittynyt tappion tunnetta.

Tarkastellaan vielä toista esimerkkiä viite-
tason vaikutuksesta (Tversky ja Kahneman
1991). Koehenkilöt jaettiin jälleen satunnaisesti
kahteen ryhmään, joten preferenssijakautu-
mien tulisi olla ryhmissä suunnilleen samanlai-
set. Molempia ryhmiä pyydettiin kuvittele-
maan, että he ovat vaihtamassa työpaikkaa.
Tarjolla on kaksi paikkaa A ja B, jotka ovat
muuten hyvin samankaltaiset, mutta A:han on
lyhyempi työmatka, kun taas B on parempi so-
siaalisten kontaktien kannalta. Ensimmäiselle
ryhmälle nykyinen työ esitettiin kuten alla ole-
vassa asetelmassa.

Sosiaaliset kontaktit Työmatka

Nykyinen työ Ei juurikaan 10 min
sosiaalisia kontakteja

A Joitakin sosiaalisia 20 min
kontakteja

B Melko paljon sosiaa- 60 min
lisia kontakteja

Suurin osa koehenkilöistä (70 %) valitsi tässä
tehtävässä A:n. Mutta kun nykyisen työn ku-

vaus muutettiin muotoon ”paljon sosiaalisia
kontakteja ja 80 minuutin työmatka”, vähem-
mistö valitsi A:n (33 %).

Vaihtamalla viitetasoa enemmistö saatiin
siis valitsemaan joko A tai B. Miksi ihmiset
käyttäytyvät näin? Kahneman selittää ilmiötä
tappioiden välttämisellä. Koska tappiot paina-
vat ihmisten päätöksissä enemmän, ensimmäi-
sessä tapauksessa työmatkan pituus ratkaisee
valinnan. Toisaalta taas jälkimmäisessä tapauk-
sessa sosiaaliset kontaktit koetaan tappioina ja
ne painavat päätöksenteossa enemmän kuin
työmatkan pituus.

Tversky ja Kahneman (1991) ovat esittäneet
päätöksentekoa mallintavan referenssiriippu-
vuusmallin (reference-dependent model), joka
perustuu yksilöiden päätöksentekoa koskevil-
le psykologisille säännönmukaisuuksille. Refe-
renssiriippuvuusteoria mallintaa viitetasoriip-
puvuutta, tappioiden välttämistä ja vähenevää
herkkyyttä. Referenssimallissa preferenssirelaa-
tiot ja arvofunktio on määritelty suhteessa vii-
tetasoon r tietyllä ulottuvuudella i. Mallissa ar-
vofunktio saa suuremman arvon, kun xi < ri,
kuin silloin kun xi ≥ ri, kun x on jokin tietty
vaihtoehto.

Riskinalainen päätöksenteko

Tarkastellaan aluksi ilmiötä, jota Kahneman ja
Tversky (1979) kutsuvat varmuusefektiksi (cer-
tainty effect). Varmuusefekti on ehkä tunne-
tuin hyötyteorian anomalia, jonka Allais (1953)
havaitsi ensimmäisenä. Kahneman ja Tversky
toistivat Allais’n kokeen sekä positiivisilla että
negatiivisilla summilla. Heidän mukaansa
Allais’n paradoksi kääntyy päinvastaiseksi ne-
gatiivisten summien tapauksessa. Kahneman ja
Tversky kutsuvat tätä ilmiötä reflektioefektik-
si. Seuraava esimerkki havainnollistaa var-
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muus- ja reflektioefektiä (Kahneman ja Tvers-
ky 1979).

Koehenkilöitä pyydettiin valitsemaan ensin
kahdesta epävarmasta voitonodotuksesta, joi-
ta merkitään tässä A:lla ja B:llä. Nämä vaihto-
ehdot oli määritelty siten, että A:ssa saa 4000
dollaria 80 prosentin todennäköisyydellä ja
B:ssä 3000 dollaria varmuudella, eli A: (4000,
0.80) ja B: (3000). Enemmistö koehenkilöistä
(80 %) valitsi tässä tapauksessa B:n. Tämän jäl-
keen samoja koehenkilöitä pyydettiin valitse-
maan vaihtoehdoista C ja D, kun C: (4000,
0.20) ja D: (3000, 0.25). Nyt enemmistö (65 %)
valitsikin C:n. Nämä valinnat eivät ole hyöty-
teorian mukaisia. Jos oletetaan, että u(0) = 0,
B:n valitseminen tarkoittaa sitä, että u(3000)/
u(4000) > 4/5, kun taas C:n valitseminen tar-
koittaa sitä, että u(3000)/u(4000) < 4/5. Jos
edelliset voitonodotukset muutetaan negatiivi-
siksi, esimerkiksi A: (–4000, 0.80), havaitaan
täsmälleen päinvastainen ilmiö. Vaihtoehdois-
ta A ja B, enemmistö (92 %) valitsi A:n, kun
taas vaihtoehdoista C ja D, enemmistö valitsi
D:n. Tätä Kahneman ja Tversky (1979) kutsu-
vat reflektioefektiksi.

Tarkastellaan seuraavaksi invarianssi-eh-
dosta poikkeavia valintoja. Invarianssi on ta-
loustieteellisen hyötyteorian välttämätön taus-
taoletus, jonka mukaan tietyn valintaongelman
erilaisten esitystapojen ei tulisi vaikuttaa pre-
ferensseihin (Tversky ja Kahneman 1986).
Kahneman ja Tversky ovat osoittaneet lukui-
sissa kokeissa, että yksilöt eivät toimi tämän
oletuksen mukaisesti, vaan että vaihtoehtojen
esitystavassa tapahtuvat muutokset saavat
aikaan invarianssi-ehdosta poikkeavia valinto-
ja. Tversky ja Kahneman (1981) kutsuvat vaih-
toehtojen esitystavan vaikutusta kehystä-
misilmiöksi. Tarkastellaan muutamaa esimerk-
kiä.

Tversky ja Kahneman (1981) esittivät koe-
henkilöille seuraavanlaisen valintatilanteen.
Koehenkilöiltä kysyttiin, kumpaa kahdesta oh-
jelmasta käytetään vaarallisen tautiepidemian
torjuntaan. Valinnan taustaksi koehenkilöille
kerrottiin, että epidemia koskettaa 600 ihmis-
tä. Alla olevassa asetelmassa esitetään näiden
ohjelmien vaikutukset. Ohjelmia merkitään A:
lla ja B:llä.

A 200 ihmistä pelastuu.
B 33 prosentin todennäköisyydellä 600 ihmistä

pelastuu, mutta 67 prosentin todennäköisyy-
dellä yksikään ei pelastu.

Enemmistö koehenkilöistä (72 %) valitsi vaih-
toehdon A. Toiselle koehenkilöjoukolle esitet-
tiin puolestaan samat taustatiedot, mutta vaih-
toehdot esitettiin seuraavasti.

C 400 ihmistä kuolee.
D 33 prosentin todennäköisyydellä kukaan ei

kuole, mutta 67 prosentin todennäköisyydellä
600 ihmistä kuolee.

Nyt enemmistö (78 %) valitsi D:n. Näiden va-
lintojen omituinen piirre on se, että A ja C sekä
toisaalta B ja D ovat täsmälleen samat vaihto-
ehdot. Standarditeorian mukaan vaihtoehtojen
esitystavassa olevien erojen ei olisi pitänyt vai-
kuttaa niiden suosioon. Koska koehenkilöt
jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, vaihto-
ehtojen suosion olisi pitänyt olla suunnilleen
sama molemmissa ryhmissä.

Seuraava esimerkki havainnollistaa ilmiötä,
jota Kahneman ja Tversky (1979) kutsuvat iso-
laatioefektiksi. Kahnemanin ja Tverskyn mu-
kaan ihmiset ovat taipuvaisia arvioimaan vaih-
toehtoja niiltä osin kuin ne poikkeavat toisis-
taan. Toisaalta ne seikat, jotka vaihtoehdoissa
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ovat samanlaisia, jätetään usein huomiotta.
Tämä voi aiheuttaa epäjohdonmukaisia valin-
toja, koska vaihtoehdot voidaan jakaa osiin
useammalla kuin yhdellä tavalla. Tarkastellaan
Kahnemanin ja Tverskyn (1979) esimerkkiä.
Jokaista koehenkilöitä pyydettiin kuvittele-
maan, että hänelle on annettu 1000 dollaria.
Tämän jälkeen koehenkilöitä pyydettiin valit-
semaan vaihtoehdoista A ja B.

A Saat vielä 1000 dollaria 50 prosentin todennä-
köisyydellä.

B Saat vielä 500 dollaria varmuudella.

Suurin osa koehenkilöistä (84 %) valitsi tässä
tapauksessa B:n. Toisessa kehyksessä koehen-
kilöitä pyydettiin kuvittelemaan, että kullekin
on annettu 2000 dollaria. Tämän jälkeen koe-
henkilöitä pyydettiin valitsemaan vaihtoehdois-
ta C ja D.

C Menetät 1000 dollaria 50 prosentin todennä-
köisyydellä.

D Menetät 500 dollaria varmuudella.

Tässä kehyksessä enemmistö (69 %) valitsi
C:n. Lopputulosten kannalta vaihtoehdot A ja
C ovat kuitenkin samat ja vastaavasti B ja D
ovat samat. Isolaatioefektin mukaisesti koehen-
kilöt eivät ottaneet huomioon heille annettua
rahasummaa, koska se oli vertailtavilla vaihto-
ehdoille sama. Esimerkki havainnollistaa myös
viitetason vaikutusta, joka tässä tapauksessa on
koehenkilöille annettu bonus.

Miten Kahneman ja Tversky sitten selittä-
vät edellä kuvattuja valintoja? Heidän mukaan-
sa epäloogisuudet ihmisten valinnoissa pysty-
tään usein selittämään erilaisilla riskiasenteilla
voittojen ja tappioiden kohdalla. Voittojen ta-
pauksessa ihmiset pyrkivät välttämään riskejä,

kun taas tappioiden tapauksessa he ovat riskin-
hakijoita. Tästä johtuen vaihtoehtojen esittämi-
nen joko voittoina tai tappioina vaikuttaa sii-
hen, mitä ihmiset valitsevat.

Kahneman ja Tversky (1979; Tversky ja
Kahneman 1992) ovat myös esittäneet oman
päätöksentekoteoriansa, prospektiteorian, mal-
lintamaan riskinalaista päätöksentekoa. Samoin
kuin referenssiteoria, myös prospektiteoria pe-
rustuu havaituille psykologisille säännönmu-
kaisuuksille. Prospektiteorian taustalla on aja-
tus kaksivaiheisesta päätöksenteosta, joita Kah-
neman ja Tversky kutsuvat editoinniksi ja ar-
vioinniksi. Editointivaiheessa vaihtoehdot
muutetaan yksinkertaisempaan muotoon, kun
taas arviointivaiheessa vaihtoehdoille annetaan
arvot ja korkeimman arvon saanut vaihtoehto
valitaan. Vaihtoehtojen arvioiminen suhteessa
viitetasoon, tappioiden välttäminen sekä ris-
kien välttäminen voittojen tapauksessa ja ris-
kinhakuisuus tappioiden tapauksessa ovat
prospektiteorian keskeisiä taustaoletuksia.

Kahnemanin merkitys

Mikä sitten on Kahnemanin ja Tverskyn tulos-
ten merkitys taloustieteen kannalta? Voidaan-
ko hyötyteoria heittää romukoppaan ja korva-
ta se vaikkapa prospektiteorialla? Erityyppisis-
tä anomalioista ei ainakaan ole pulaa kirjalli-
suudessa (ks. esim. Camerer 1995). Hyötyteo-
rian kaikki aksioomat on asetettu kokeeseen ja
jokaisesta niistä on myös havaittu poikkeamia.
Tästä huolimatta suurin osa taloustieteilijöistä
vaikuttaisi halukkaalta säilyttämään hyötyteo-
rian. Miksi näin? Taloustieteilijät ovat ensin-
näkin arvostelleet psykologien tekemiä kokei-
ta taloustieteen kannalta merkityksettöminä.
Kokeiden puutteisiin on luettu joko puuttuvat
tai riittämättömät kannustimet sekä yksittäiset
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valinnat, jotka eivät tapahdu markkinaympäris-
tössä. Taloustieteilijät ovat väittäneet, että kun-
nolliset kannustimet ja markkinamekanismi
poistavat anomaliat. Kun valintoja toistetaan,
toimijat saavat valinnoistaan palautetta ja heil-
lä on mahdollisuus oppia, myös valinnat muut-
tuvat hyötyä maksimoiviksi. Tämä väite on tie-
tysti testattavissa ja sitä on myös testattu. Tu-
lokset eivät kuitenkaan aivan yksiselitteisesti
tue taloustieteilijöiden valtavirran näkemystä.
Esimerkiksi Kahneman ym. (1990) havaitsivat
omistusvaikutuksen juuri markkinaympäristös-
sä. Toisaalta on myös näyttöä siitä, että mark-
kinoilla on vaikutusta. Esimerkiksi niin kutsut-
tua preferenssien kääntymisilmiötä koskeva
kirjallisuus viittaa siihen, että ilmiön merkitys
vähenee markkinaympäristössä (ks. Camerer
1995).

Olisiko siis perusteltua pitää kiinni hyödyn
maksimoinnin teoriasta taloustieteen kannalta
relevanteissa valintatilanteissa? Lakatosin
(1970) tapaan ajatellen näin voisi perustella:
teoriaa ei kannata hylätä ennen kuin on ole-
massa enemmän selitysvoimaa omaava korvaa-
va teoria. Toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, että
mikään esitetyistä hyötyteorian vaihtoehdoista
(ks. Camerer 1995) toimisi laaja-alaisena teo-
riana paremmin kuin hyötyteoria. Toisaalta ta-
loustieteilijä, joka korostaa teorian deskriptii-
visyyttä tai on kiinnostunut markkinoiden toi-
minnan selittämisestä (eikä vain aggregaattita-
son ennusteiden paikkansapitävyydestä), voisi
olla valmis vähintäänkin rikastuttamaan hyö-
tyteoriaa. Kahneman itse saattaisi haluta selit-
tää taloustieteilijöiden ja psykologien erilaisen
suhtautumisen hyötyteorian anomalioihin vä-
hemmän rationaalisesti. Ainakin näin hän se-
littää omaa uskoaan havaittuihin psykologisiin
ilmiöihin: “we admit that the idea is now part
of our endowment, and we are naturally keener

to retain it than others might be to acquire it”
(Kahneman ym. 1991, 205).

Vaikka Kahnemanin ja Tverskyn tutkimus-
ten vaikutukset eivät vielä lopullisesti ole näh-
tävissä, voidaan todeta kaksi keskeistä seikkaa.
Ensinnäkin on selvää, että hyötyteorian testaa-
minen ja sen sovellettavuuden rajojen pohtimi-
nen on ollut merkityksellistä myös taloustie-
teen kannalta. Toiseksi on huomattava, että
hyödyn maksimoinnin teoriaa sovelletaan myös
muualle kuin talouden markkinoille. Etenkin
politiikan tutkimuksen piirissä yleinen ratio-
naalisen valinnan teoria perustuu oletukselle
hyödyn maksimoinnista. Politiikassa hyötyteo-
riaa sovelletaan esimerkiksi äänestäjien, puo-
lueiden ja byrokraattien päätöksentekoon. Po-
litiikan markkinat ovat kuitenkin hyvin erilai-
set kuin talouden markkinat. Ajatellaan esimer-
kiksi yksittäisen äänestäjän äänestyspäätöstä.
Äänestämiseen liittyy usein monia muita kan-
nustimia kuin taloudellisia, äänestämisestä saa-
tu palaute on usein melko epävarmaa (esimer-
kiksi, mikä oli oman äänestyspäätöksen vaiku-
tus saatuun veronalennukseen?), liittyy hyvin
monimutkaisiin rakenteisiin (tietystä asiasta ei
päätä yksittäinen kansanedustaja tai puolue,
jota on äänestetty, vaan koko eduskunta koali-
tiohallituksen aloitteesta) sekä tapahtuu usein
viipeellä (esimerkiksi tietyn poliittisen uudis-
tuksen läpiviemiseen menee aikaa). Puhumat-
takaan siitä, että olisi selvää, mikä yksittäisen
ihmisen elämään vaikuttavissa asioissa on po-
litiikasta johtuvaa (esimerkiksi saiko työttö-
myyden aikaan huono hallitus vai alamäkeen
menevä maailmantalous). Voikin hyvin olla,
että politiikan markkinoilla hyötyteorian ole-
tukset eivät pidä yhtä hyvin paikkansa kuin ta-
louden markkinoilla, jolloin myös Kahnemanin
ja Tverskyn kuvaamilla psykologisilla ilmiöillä
voi olla enemmän merkitystä. Millaisissa ym-
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päristöissä hyötyteoria toimii parhaiten onkin
kysymys, jota tulisi (kokeellisesti) tutkia enem-
män, jotta hyötyteoriaa pystyttäisiin myös jär-
kevämmin soveltamaan.

Smith: markkinat toimivat
tehokkaasti – mutta mistä syystä?

Smithin palkinnon perusteluissa viitataan hä-
nen ansioihinsa kokeellisen menetelmän ke-
hittämisessä ja vakiinnuttamisessa taloustie-
teeseen, markkinoiden institutionaalisten te-
kijöiden tutkimisessa sekä taloudellisten toi-
menpiteiden ja instituutioiden testauksessa
ennen käytännön toteutusta. Kaksi ensim-
mäistä teemaa ovat kuuluneet Smithin projek-
tiin heti alusta alkaen. Kolmas teema tuli mu-
kaan 1980-luvulla, kun laboratoriotaloutta
opittiin käyttämään erityisesti sähköisten kau-
pankäynti- ja arvottamisjärjestelmien testi-
alustana.

Laboratoriotalous:
double auction -mekanismi

Smithin tutkimusten keskeinen tulos ja aina
uusien ja uusien kokeiden kannustin on ollut
se, että tietyllä tavalla organisoidut markkinat
kehittyvät nopeasti kohti täydellisen kilpailun
tasapainoa, vaikka informaatio on epätäydellis-
tä ja kaupan osapuolia on vähän. Smith on
monessa yhteydessä (esim. Smith 1992) kerto-
nut saaneensa kipinän kokeellisen menetelmän
kehittämiseen Edward Chamberlinin vuonna
1948 toteuttamasta kokeesta, jossa koehenki-
löt (joista Smith itse oli yksi!) tekivät hypoteet-
tisia kauppoja hajautetusti luokkahuoneessa
kauppakumppania etsien ja kauppahinnoista
neuvotellen. Chamberlin totesi tulosten poik-
keavan systemaattisesti täydellisen kilpailun
teorian ennustuksista.

Smith ei kuitenkaan ollut tyytyväinen ta-
paan, jolla Chamberlin toteutti kokeensa. Hä-
nen ’vastahypoteesinsa’ oli, että jos markkinoil-
la kaikki myynti- ja ostotarjoukset olisivat jul-
kista informaatiota, tulokset olisivat paljolti kil-
pailumallin mukaisia. Smith katsoi, että Cham-
berlinin kokeesta puuttui myös muita todelli-
sille markkinoille tyypillisiä elementtejä, kuten
taloudellinen motivaatio ja kaupantekijöiden
oppiminen. Smith muotoilikin mekanismin,
jossa osto- ja myyntitarjouksia voivat tehdä
sekä ostajat että myyjät ja jossa tarjoukset ja
toteutuneet hinnat ovat julkista informaatiota.
Tällaista mekanismia, jonka vastineen Smith
löysi New Yorkin pörssistä, kutsutaan double
auction -mekanismiksi.

Smithin näkökulma markkinoiden toimin-
taan tarjoaa eräänlaisen kolmannen tien, joka
kulkee Chamberlinin organisoimattomien
markkinoiden ja walraslaisten ’keskusjohtois-
ten’ markkinamallien välistä. Smithin kokeet
sisälsivätkin heti alusta lähtien seuraavia mar-
shallilaisia tekijöitä: (i) ostajien ja myyjien te-
kemistä tarjouksista jaetaan informaatiota kai-
kille osallistujille ja (ii) tietyillä parametreillä
toteutetut kaupankäyntijaksot eli periodit
muodostuvat riittävästä määrästä ’kierroksia’3 .
Smith (1992, 244) itse toteaa näiden double
auction -kokeiden keskeisten tulosten olevan
seuraavat (myös Smith 1962, 1964):

* tulokset kehittyvät nopeasti kohti kilpailumal-
lin ennustuksia;

* rahapalkinnoilla – ts. sillä, että koehenkilöiden
toiminta koetilanteissa on heille itselleen talou-
dellisesti merkitsevää toimintaa – on merkitys-
tä tuloksiin;

3 Vrt. Marshallin ajatus, että markkinoiden olosuhteiden on
pysyttävä muuttumattomina riittävän pitkän aikaa, jotta
tendenssi kohti tehokasta tasapainoa voisi toteutua.
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* tulokset ovat herkkiä institutionaalisille puit-
teille: ostajien ja myyjien toimintaa ohjaavien
sääntöjen muutos vaikuttaa tasapainoon joh-
tavaan kehitykseen.

Double auction -mekanismin mukainen ’labo-
ratoriotalous’ toimii seuraavalla tavalla. Mark-
kinat muodostuvat periodeista, jotka kestävät
ennalta asetetun ajan – yleensä siten, että yksi
periodi kestää muutamasta minuutista noin
kymmeneen minuuttiin. Kunkin periodin alus-
sa ostajalle annetaan hänen oma yksikköarvon-
sa (BV) ja myyjälle yksikkökustannuksensa
(SV). Ostajat ja myyjät pyrkivät tekemään kan-
nattavia kauppoja siten, että ostajan kannalta
kauppahinta olisi mahdollisimman paljon alle
hänen yksikköarvonsa ja että myyjän kannalta
kauppahinta olisi mahdollisimman paljon yli

hänen yksikkökustannuksensa. Kaupankäynti-
jakson käynnistyttyä kuka tahansa ostaja voi
tehdä ostotarjouksen ja myyjä myyntitarjouk-
sen. Usein edellytetään, että ostajien tarjouk-
set nousevat ja myyjien laskevat. Viimeksi teh-
ty tarjous on voimassa oleva tarjous. Kuka ta-
hansa ostaja voi milloin tahansa hyväksyä voi-
massa olevan myyntitarjouksen ja kuka tahan-
sa myyjä voi milloin tahansa hyväksyä voimas-
sa olevan ostotarjouksen.

Taulukko 1 ja kuvio 1 havainnollistavat
double auction -mekanismin mukaista koetta
(ja markkinoiden kokeellista tutkimusta yleen-
säkin). Markkinat voivat muodostua esimerkik-
si kuudesta ostajasta ja kuudesta myyjästä. Yk-
sikköarvo ilmaisee ostajan maksuhalukkuuden
(paljonko hän on enintään valmis maksamaan)
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ja yksikkökustannus ilmaisee myyjän hyväksy-
mishalukkuuden (pienimmän hinnan, jolla hän
on valmis myymään). Summaamalla horison-
taalisesti yksittäisten ostajien kysynnät yhtääl-
lä ja yksittäisten myyjien tarjonnat toisaalla,
saadaan markkinoiden kysyntä- ja tarjontakäy-
rät. Kuvion 1 tulkinta on selvä: tasapainohinta
on välillä $1,30–1,40 ja tasapainomäärä on 7.

Toteutuneista hinnoista ja määristä voidaan
luonnollisesti laskea laboratoriomarkkinoita
kuvaavia keski- ja hajontalukuja. Markkinoiden
toiminnan yleisiä mittareita ovat myös ylijäämä
ja tehokkuus, joiden laskemista ja tulkintaa on
syytä tarkastella hieman tarkemmin. Esimer-
kiksi ostajan B1 ja myyjän S1 sovittua keskinäi-
sen kauppansa hintaan P1, muodostuu ostajan
ja myyjän ylijäämä seuraavasti. Ostajan B1 yli-
jäämä on BV1 – P1 ja myyjän S1 ylijäämä P1 –
SV1. Markkinoiden kokonaisylijäämä s puoles-
taan on tehtyjen kauppojen myötä toteutunei-
den yksittäisten ylijäämien summa. Niinpä s =
∑(BVi – Pi ) + ∑(Pi – SVi ), jossa Pi on toteutu-
neiden kauppojen hinnat. Tätä kokonaisylijää-
mää voidaan verrata täydellisen kilpailun teo-
riaa vastaavaan teoreettiseen maksimiylijää-
mään ε, joka on ostajien yksikköarvojen ja ta-
sapainohinnan (Pc ) erotusten sekä tasapaino-
hinnan ja myyjien yksikkökustannusten erotus-
ten summa. Toisin sanoen ε = ∑(BVi – Pc ) +
∑(Pc – SVi ). Kuviossa 1 maksimiylijäämä on ta-
vanomaisen kysyntä–tarjontakehikon tapaan
kysyntä- ja tarjontakäyrän välinen alue näiden
käyrien leikkauspisteestä vasempaan. Kysyntä–
tarjonta -kehikon puitteissa voidaan myös sa-
noa, että teorian mukaan kauppoja tekevät ta-
sapainopisteen vasemmalla puolella olevat os-
tajat ja myyjät.

Toteutuneiden kauppojen aikaansaama
markkinoiden tehokkuus puolestaan määritel-
lään toteutuneen kokonaisylijäämän s prosent-

tiosuudeksi teoreettisesta maksimitehokkuu-
desta ε. Tehokkuus voi jäädä alle 100 prosen-
tin seuraavissa tapauksissa: ensiksi, jos kaup-
pojen määrä on tasapainomäärää alhaisempi,
kun joku tai jotkut tasapainopisteen vasemmal-
la puolella olevat toimijat eivät tee kauppoja;
toiseksi, jos vähintään yksi myyjä tai ostaja, joka
sijoittuu tasapainopisteen oikealle puolelle, te-
kee kauppoja. Ensimmäisessä tapauksessa osa
potentiaalisesta ylijäämästä jää realisoitumatta,
jälkimmäisessä tapauksessa taas pienempi yk-
sittäinen ylijäämä syrjäyttää osan suuremmas-
ta potentiaalisesta yksittäisestä ylijäämästä.

Smith (1980) kehitti myös nk. monopolite-
hokkuuden mittarin M = (π – πc)/(πm – πc), jos-
sa π on myyjän toteutunut voitto tietyllä kau-
pankäyntijaksolla, πc myyjän voitto täydellisen
kilpailun tasapainon tapauksessa ja πm myyjän
voitto yhteisvoiton maksimointihypoteesin ta-
pauksessa. M toisin sanoen mittaa, kuinka pal-
jon myyjät kykenevät hyötymään hintojen nou-
susta tasapainohinnan yläpuolelle.

Smithin keskeisimmät kokeet siis osoittivat,
että double auction -mekanismin mukaisessa
kokeessa hinnat ja määrät kehittyivät nopeasti
(kierros kierrokselta) kohti tasapainoarvoja ja
tehokkuus sataan prosenttiin tai hyvin lähelle
sitä. Smith itse katsoi jo 1970-luvulla, että saa-
dut kokeellisen tutkimuksen tulokset osoitta-
vat täydellisen kilpailun teorian informaatio-
oletusten olevan tarpeettoman vaativia: kokeis-
sa toimijan ei nimittäin tarvitse tietää mitään
muiden toimijoiden preferensseistä eikä mark-
kinoiden kysynnän ja tarjonnan olosuhteista,
eikä toimijan tarvitse myöskään toimia hinnan
ottajana (Smith 1976, 57).

Double auction -markkinoiden tehokkuus ja
instituutioiden merkitys markkinoiden toimin-
nalle on todettu lukemattomissa kokeissa sekä
Smithin itsensä että hänen kollegoidensa ja
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seuraajiensa toimesta. Smith itse nosti 1980-lu-
vun lopulla ja 1990-luvun alussa esiin uusia tee-
moja. Nämä uudet teemat toimivat siltoina eri
suuntiin: Sidney Siegelin ja Lawrence Fourake-
rin kokeisiin 1950- ja 1960-luvulla, Kahnema-
nin ja Tverskyn tuottamiin päätöksenteko-
anomalioihin, sekä IT-alan kehittymisen mah-
dollistamaan elektroniseen informaation pro-
sessointiin. Tuloksena oli kokeellisen taloustie-
teen metodologia (Smith 1982), päätöksente-
kokustannusten mallintaminen (Smith ja Wal-
ker 1993), teoretisointia markkinoiden tehok-
kaan toiminnan edellyttämästä rationaalisuu-
desta (Smith 1989; 1992) sekä nk. tuulitunne-
litestit (Rassenti, Smith ja Wilson 2002).

Metodologia ja
päätöksentekokustannukset

Smith muotoili 1970-luvulla yhdessä Louis
Wilden ja Charles Plottin kanssa metodologiaa,
joka tehostaisi kokeellista tutkimusta taloustie-
teessä ja selventäisi eroa taloustieteellisen ja
psykologisen kokeen välillä4 . Smithin artikke-
li (Smith 1982) American Economc Review’ssä
oli eräänlainen kokeellisen taloustieteen mani-
festi. Sen usein viitatut mikrotalousteoreettisen
kokeen ehdot ovat seuraavat (muotoilu on pe-
räisin teoksesta Plott 1986, 303):

* suurempaa palkintoa (rahamäärää) pidetään
parempana kuin pienempää, ceteris paribus;

* koehenkilöt panevat arvoa ainoastaan kokeen

pitäjän tarkoittamille ja rahamääräisiin palkin-
toihin liitetyille tuloksille;

* koehenkilöt optimoivat.

Yllä olevista ehdoista kaksi ensimmäistä ovat
yksiselitteisesti ymmärrettävissä olevia kokei-
den reunaehtoja. Kolmas ehto sen sijaan on ta-
loustieteen paradigmaattinen olettamus: tulkit-
se taloudellista toimintaa yksilöiden optimoin-
tina. Todettakoon, että (i) Smith itse asettaa it-
sensä poleemiseen suhteeseen olettamuksen
kanssa ja että (ii) kokeellinen tutkimus talous-
tieteessä on erityisesti 1990-luvulta lähtien ke-
hittynyt eri suuntiin, joista aika monessa ta-
pauksessa optimointioletuksesta luovutaan.
Selvää on, että Smith katsoo perinteiseen hyö-
dynmaksimointimalliin sisältyvän rationaali-
suuden olevan passé. Useassa kommentaaris-
saan hän toteaa, että liian suuri määrä julkista
informaatiota voi jopa vaikeuttaa markkinoi-
den kehitystä kohti tehokasta tasapainoa ja että
toimijat eivät missään nimessä ole hyödyn kal-
kyloijia neoklassisen teorian mielessä. Toisi-
naan Smith viittaa myös ei-yksilölliseen ratio-
naalisuuteen tai sosiaaliseen rationaalisuuteen.

Artikkelissaan Walkerin kanssa (Smith ja
Walker 1993) Smith esittää oman ratkaisunsa
sille, miksi markkinat eivät aina toimi tehok-
kaasti. Taustalla on Herbert Simonin ja Sidney
Siegelin pohdinta 1950- ja 1960-luvulla: toimi-
jat muodostavat omasta tilanteestaan subjektii-
visen kuvan, joka poikkeaa enemmän tai vä-
hemmän tilanteen objektiivisesta kuvasta.
Smith ja Walker mainitsevat yhtenä tekijänä ei-
havaittavan päätöksentekoprosessin, jota ohjaa
tietoisesti tai tiedostamattaan päätöstä tekevä
toimija (s. 247). Smith ja Walker liittävätkin
hyötyteoriaan päätöksentekokustannukset, jot-
ka koituvat keskittymisestä, huomion kohdis-
tamisesta, ajattelusta, tilanteen tarkkailusta,
raportoinnista ja toiminnasta. Mikäli Smithin

4 Huomaa, että 1930-luvulta lähtien psykologit olivat tes-
tanneet kokeissaan hyötyteoriaa ja myöhemmin sen von
Neumann–Morgenstern -versiota. 1950-luvulla taloustietee-
seen liittyvä kokeellinen tutkimus oli monitieteistä (Smith
1992). Vaikka pesäeroa tehtiin psykologeihin, oli psykologi
Sidney Siegelin työ Smithinkin asettamana taloustieteelli-
sen kokeen lähtökohtana.
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ja Walkerin linja vie ajatukseen, että yksilö pa-
nostaa päätöksentekoon niin pitkään, että pa-
nostuksen rajakustannukset ovat yhtä kuin pa-
nostuksen rajahyödyt, pysytään luonnollisesti
optimointiolettamuksessa. Toisaalta, kuten
Conlisk (1996) on todennut, päätöksenteko-
kustannusten huomioon ottaminen tuo esiin
nk. regressio-ongelman: ensimmäisen asteen
päätöksentekokustannusten tuominen opti-
mointimalliin jättää huomiotta toisen asteen
päätöksentekokustannukset (päätöksenteon
päätöksenteosta koituvat kustannukset) ja toi-
sen asteen päätöksenteon kustannusten huo-
mioiminen taas kolmannen asteen päätöksen-
tekokustannukset jne. Regressio-ongelma voi-
daan välttää joko friedmanilaisella ikään kuin
-oletuksella tai muotoilemalla malleja oppimi-
sesta ja sopeutumisesta.

Hävittävätkö markkinat
anomaliat?

1990-luvun alkuun tultaessa Kahnemanin ja
Tverskyn anomaliat kyseenalaistivat odotetun
hyöyn teorian kun taas Smithin ja kumppanei-
den kokeet puhuivat markkinateorian puoles-
ta. Smith (1991, 894) nosti esiin kysymyksen
yksilöiden rationaalisuuden luonteesta ja ra-
tionaalisuuden ja markkinoiden tasapainotu-
losten suhteesta. Kysymyksen tarkastelu ko-
keellisen evidenssin valossa jakautuu kahteen
pääsuuntaukseen. Yhtäältä tutkitaan tietyn
anomalian, esimerkiksi WTA/WTP-eron tai
preferenssien kääntymisilmiön, esiintymistä
markkinatyyppisessä kontekstissa. Toisaalta
selvitetään ehtoja ja edellytyksiä, joiden valli-
tessa markkinoiden alkuvaiheiden virheellisiä
käsityksiä ja uskomuksia heijastavasta ’hapui-
levasta’ toiminnasta kehittyy aikaa myöten
markkinoiden kannustinjärjestelmään sopeu-

tunutta ’rationaalista’ toimintaa (Smith 1989,
166).

Smithin omissa tutkimuksissa on niukalti
kontribuutiota ensimmäiseen kysymykseen
(Smith ja Knez 1987; Knez, Smith ja Williams
1985). Smith itse toteaa, että perinteinen ta-
loustieteen hyötyteoria, sovellettuna päätök-
sentekoon epävarmuuden vallitessa, on ongel-
missa, vaikkakaan ei vielä falsifioitu. Päätelmä
on yhteensopiva Smithin päätöksentekokustan-
nusten teorian kanssa, joka on ymmärrettävis-
sä hyötyteoriaa täydentäväksi apuhypoteesiksi
(Tammi 2003). Toisaalta jälkimmäinen kysy-
mys on aina ollut Smithin oman projektin kes-
kiössä. Kysymys on kuilusta Simonin, Kahne-
manin ja Tverskyn tutkiman subjektiivisen ra-
tionaalisuuden ja taloustieteen määrittelemän
objektiivisen rationaalisuuden välillä. Tilanne
voidaan nähdä myös näin: taloustieteen hyöty-
teorian aksioomat toimivat Kahnemanin ja
Tverskyn mukaan tilanteissa, jotka ovat toimi-
joille läpinäkyviä (täydellinen informaatio),
kun puolestaan Smithin ja kumppaneiden mu-
kaan laboratoriomarkkinat tuottavat hyötyteo-
rian mukaisia tuloksia tilanteissa, jotka ovat
toimijoille ei-läpinäkyviä (epätäydellinen infor-
maatio). Olisiko vastaus, kuten Smith kysyy,
instituutioissa, jotka ovat välineitä, joiden avul-
la rationaalisuus vahvistuu tai joiden seuraus-
ta rationaalisuus on?

Tuulitunneleista market designiin

Kokeellinen taloustiede yhdistetään useimmi-
ten ainoastaan teorioiden testaamiseen. Ko-
keellinen menetelmä on kuitenkin myötävai-
kuttanut myös tietokoneistettujen resurssien
allokointimekanismien (’smart markets’) ke-
hittelyyn. Näitä työkaluja on sovellettu liike-
elämässä, poliittisten päätösten valmistelussa
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sekä julkisen sektorin toimintojen yksityistä-
misessä.

Tuulitunneli-idean soveltaminen kokeelli-
seen tutkimukseen perustuu Smithin pyrki-
myksiin kehittää uusi tarjouskilpailumekanis-
mi julkishyödykkeiden arvottamiseen 1970-lu-
vulla. Kuitenkin vasta seuraavan vuosikymme-
nen puolessavälissä Smith aloitti työryhmänsä
kanssa sähköisten kaupankäyntijärjestelmien
kehittelyn ja testaamisen – ensin Arizonassa
markkinavetoisen säännöstelyn toteuttamisek-
si energiantuotannossa, sittemmin esimerkiksi
Uudessa-Seelannissa ja Australiassa energian-
tuotannon yksityistämiseksi.

Tuulitunnelitestien ja market design -työn
edellytyksiä olivat taloustieteen kokeellisen tut-
kimuksen sekä tietokoneiden ja tietokonejärjes-
telmien kehittyminen. Rassenti, Smith ja Wilson
(2002) viittaavat esimerkkiin double auction
-kokeista. Kun vielä 1970-luvun puoliväliin
saakka kokeet toteutettiin manuaalisesti, mah-
dollisti vuosikymmenen lopulla Williamsin ke-
hittämä tietokoneohjelma informaation reaaliai-
kaisen jakamisen koehenkilöille sekä datan te-
hokkaamman tallentamisen ja analyysin. Ko-
keellisen tutkimuksen kaikenlainen tehostumi-
nen tietokoneiden myötä oli (ja on) analoginen
todellisten markkinoiden ja muiden talouspro-
sessien tietokoneistumisen kanssa. Tietokoneet
ja tietokonejärjestelmät eivät ole vain passiivinen
informaation tallennusjärjestelmä, vaan myös ja
nimenomaan informaatiota prosessoiva järjestel-
mä. Tuli mahdolliseksi rakentaa laajoja verkos-
toja, jotka sallivat hajautetun järjestelmän toi-
minnan alhaisin transaktiokustannuksin.

Lopuksi

Tämänvuotisia nobelisteja yhdistää kokeellisen
menetelmän tuominen taloustieteeseen. He

ovat kuitenkin käyttäneet menetelmää eri tar-
peisiin. Kahneman on ollut kiinnostunut lähin-
nä yksilöiden päätöksenteosta, kun taas Smith
on tarkastellut yksilöiden interaktiota markki-
noilla. Kahnemanin keskeinen sanoma on ol-
lut talousteorian kannalta negatiivinen: yksilöt
eivät ole hyödyn maksimoijia. Smithin sanoma
puolestaan on ollut positiivinen: markkinat toi-
mivat. Näyttää kuitenkin siltä, että Kahneman
ja Smith ovat monesta eroavuudestaan huoli-
matta kulkeneet myös yhteisiä polkuja kritisoi-
dessaan taloustieteen perinteistä mallia ratio-
naalisuudesta. Ihmiset eivät tunne eivätkä ai-
nakaan tietoisesti käytä taloustieteilijöiden lo-
giikkaa eivätkä kalkyloi hyötyjään ja voittojaan,
vaan ovat epätäydellisen informaation varassa
toimivia ja taloustieteen hyödynmaksimoinnin
malliin nähden ’epätäydellisesti rationaalisia’.

Kahnemanin ja Smithin palkitseminen kiin-
nittää huomiota myös niihin kysymyksiin, jot-
ka kokeellinen taloustiede on nostanut esiin,
mutta joihin se ei ole kyennyt vielä vastaamaan.
Vielä ei tiedetä, mitkä tekijät vaikuttavat hyö-
tyteorian mukaiseen päätöksentekoon eikä sitä,
miksi hyötyteoria ei aina toimi, vaikka mark-
kinat näyttäisivät toimivan niukallakin infor-
maatiolla. Vaikka markkinoiden toimintaa tut-
kivien kokeiden tulokset ovat kilpailumallien
mukaisia, ei vielä osata sanoa miksi hyödyn-
maksimoinnin mallia rikkovasta toiminnasta
yksilötasolla voi kehkeytyä saman mallin mu-
kaisia tuloksia markkinoiden tasolla. Kysymys
on myös rationaalisuuden roolista ja sisällöstä.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että rationaalisuus
olisi pikemminkin markkinoiden osaltaan tuot-
tamaa, kuin että markkinat olisivat taloustie-
teen perinteisesti tarkoittamalla tavalla ratio-
naalisten yksilöiden toiminnan lopputulos.  "
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