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Käyttäytymistaloustiede osana talousteorian 
kehityksen jatkumoa 

• Täydellinen kilpailu → epätäydellinen kilpailu 

• Täydellinen informaatio → epätäydellinen ja 
epäsymmetrinen informaatio 

• Täydellinen rationaalisuus → rajoittunut 
rationaalisuus 



Käyttäytymistaloustiede ja markkinoiden 
epäonnistuminen 

• Julkista sektoria tarvitaan, kun markkinat eivät 
toimi tehokkaasti 
– perinteisesti julkishyödykkeet, ulkoisvaikutukset, 

sosiaalivakuutus 

– rajoittuneen rationaalisuuden myötä uudenlainen rooli 
julkiselle sektorille? 
• Jos kuluttajat eivät tee oman hyvinvointinsa kannalta hyviä 

päätöksiä, onko julkisen sektorin syytä puuttua 
tilanteeseen? 

• Esimerkkejä: tahdonheikkous, epäjohdonmukaiset 
preferenssit ja lyhytnäköisyys → alisäästäminen, 
epäterveelliset elintavat 

• Ulkoisvaikutukset  vs. ”internaliteetit”  

 

 



Korjaako yksityinen sektori kuluttajien tekemät 
virheet? 

• Markkinat voivat pahentaa epärationaalisuuden vaikutuksia  

– yritykset voivat käyttää hyväkseen kuluttajien epärationaalisia 
piirteitä  

• Tahdonheikkouden ongelman selättäminen haasteellista 
markkinoilla 

– sitoutumiskeinojen tarjonta yksityisellä sektorilla 

– suuri määrä potentiaalisia tarjoajia, mahdollisuus 
uudelleenneuvottelulle 

– kuluttajien naivius 

• Julkinen sektori 
– poliittiset ohjauskeinot koskevat kaikkia eikä politiikkaa ei voi muuttaa 

yhden henkilön hetken mielijohteesta 
– monopoli pakkokeinojen käyttöön 



Paternalismi 

• Paternalismi: tehdään päätöksiä jonkun toisen puolesta, 
tavoitteena tuon toisen henkilön hyvinvoinnin lisääminen 

• Thaler & Sunstein (2003): Libertaarinen patenalismi – 
esim. oletusarvovalinnan (default) asettaminen ei rajoita 
valinnanvapautta, kun sitä on helppo muuttaa 
– ”Nudge”-politiikka auttaa epärationaalisia ihmisiä, mutta ei vaikuta 

rationaalisiin toimijoihin 
– Esim. eläkesäästäminen 

• Monenlaista paternalismia 
– Epäsymmetrinen paternalismi (Camerer et al. 2003): 

politiikkatoimenpiteet joilla on suuria hyötyjä niille jotka kärsivät 
virheistä (esim. riippuvuudet), mutta pieniä vaikutuksia muille  

– Optimaalinen paternalismi (esim. O’Donoghue & Rabin 2006): 
esim. ”syntiverot” – punnitaan eri politiikkavaihtoehtojen  hyviä ja 
huonoja puolia ja etsitään paras vaihtoehto 

 



Onko paternalismille vaihtoehtoja? 

• Thaler & Sunstein (2003): paternalismille ei ole 
vaihtoehtoa 
– julkinen valta tekee joka tapauksessa päätöksiä, jotka 

vaikuttavat yksilöihin 
– paternalistinen mandaatti on tällöin ainoa mahdollinen 

vaihtoehto 
– Esim. ”ei tehdä mitään” on myös politiikkavalinta 

• Miten julkinen sektori voi tietää, mikä yksilöille on 
hyväksi?  
– Oletus ei ole, että julkisella vallalla on parempaa tietoa 

todellisista preferensseistä kuin yksilöllä itsellään 
– Esim. hyvinvointikriteerin valinta, kun kuluttajat 

käyttäytyvät epäjohdonmukaisesti (Bernheim & Rangel 
2009)  



Esimerkki: eläkesäästäminen 

• Paljon esimerkkejä alisäästämisestä 
– Esim. Choi, Laibson, Madrian, Metrick (2002) kysely 

yhdysvaltalaisessa yrityksessä: 68 % vastasi säästävänsä liian 
vähän, 24 % suunnittelee lisäävänsä säästämistä, 3 % teki niin 

 

• Ratkaisukeinoja 

– Julkinen eläkevakuutus 

– Yksityiseen eläkesäästämiseen kannustavat toimet 
• Oletusarvovalinnan muuttaminen ja aktiivisen valinnan 

vaatiminen tehokkaampia keinoja kuin rahalliset kannusteet ja 
informaation lisääminen 

 



Esimerkki: eläkesäästäminen 

• Save more tomorrow (SMarT, Thaler & Benartzi 2004) 
– Tahdonheikkoudesta kärsivät kuluttajat ovat usein kärsivällisiä kun 

tehdään pitkän aikavälin päätöksiä  

– Tarjotaan heille sitoutumiskeino säästää enemmän tulevaisuudessa 

– SMarT:n keskeinen idea: henkilö sitoutuu nostamaan säästämisastetta 
tulevien palkankorotusten yhteydessä   

– Kaksi yksityiskohtaa jotka hyödyntävät käyttäytymistaloustieteen 
opetuksia: (i) tehtävä päätös koskee tulevaisuuden säästämistä 
(tahdonheikkous); (ii) säästäminen kasvaa vain palkankorotusten 
yhteydessä (tappionkaihtaminen) 

– Esim. monet henkilöt jotka eivät halua aloittaa säästämistä heti 
(tavattuaan rahoitusneuvojan) haluavat silti SMarT:n  

– Iso vaikutus säästämiseen ekstensiivisellä & intensiivisellä 
marginaalilla 



Lopuksi 

• Käyttäytymistaloustieteen myötä potentiaalisesti 
uudenlainen rooli julkiselle sektorille 
– rajoittuneesti rationaalisten, epäjohdonmukaisesti käyttäytyvien 

kuluttajien virheiden korjaaminen 

• Toisaalta keinojen valikoima on laaja ja julkisen sektorin 
oikea koko on aivan yhtä avoin kysymys kuin  perinteisen 
julkistaloustieteen kohdalla 

• Eläkesäästäminen esimerkkinä aihepiiristä, jossa 
käyttäytymistaloustieteen opetuksia käytetty hyväksi 
mielenkiintoisella tavalla 

• Julkisen sektorin tehtävät: (i) tehokkaasta allokaatiosta ja 
(ii) oikeudenmukaisesta tulonjaosta huolehtiminen - tässä 
esitelmässä puhuttiin vain ensimmäisestä  
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