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Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää, miten erilaisia kognitiivisia vinoumia ja töytäisyjä 

voidaan käyttää markkinoinnin tehokeinoina. Kiinnostuksena oli selvittää, miten asiakkaiden 

päätöksentekoon voidaan vaikuttaa psykologian avulla puhelinmyynnissä. Toimeksiantaja saa 

opinnäytetyöstä markkinointiin ja myyntiin käytännön apuja niihin tilanteisiin, joissa asiakas 

on hieman epävarma. Opinnäytetyöstä on hyötyä kaikille, jotka haluavat ohjata muiden käyt-

täytymistä haluttua suuntaa kohti. Opinnäytetyö toteutettiin käyttäytymistaloustieteen kir-

jallisuudesta saadun teorian pohjalta. 

Opinnäytetyössä selvitetään erilaisia tapoja, joilla vaikuttaa asiakaskäyttäytymiseen myyntiti-

lanteissa. Teorian lähteinä käytettiin alan kirjallisuutta, tutkimuksia ja verkosta saatuja artik-

keleita.  

 

Tutkimus toteutettiin vuoden 2019 keväällä ja se toteutettiin normaalin työn ohella.  

Opinnäytetyössä käytettiin kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen menetelmää, kokeel-

lista tutkimusta. Tavoitteena oli ymmärtää, miten erilaiset aloitusrepliikit vaikuttavat asiak-

kaan halukkuuteen keskustella toimitiloista. 

 

Tutkimuksen tuloksien mukaan, puhelinmyynnissä saadaan asiakkaalta vastaus todennäköi-

semmin, jos mennään suoraan asiaan, sen sijaan, että asiakkaalta kysytään, haluaako hän ju-

tella aiheesta. Sanavalinnoilla voidaan siis vaikuttaa asiakkaan päätöksentekoon. Tulokset 

puolustavat vanhaa sanontaa; myyntityössä pitää uskaltaa olla röyhkeä. Joskus asiakkaat ha-

luavat palata asiaan myöhemmin, mutta kieltävän vastauksen saaminen on parempi vaihto-

ehto, kuin soittaa uudestaan asiakkaille, jotka eivät ole kiinnostuneita. Puhelinmyynnissä ei 

ole liikaa aikaa odotella kiireisiä asiakkaita ja soitella heille uudestaan. 

Asiasanat: Markkinointipsykologia, töytäisy, kognitiiviset vinoumat 

  



 

 

 
Laurea University of Applied Sciences 
Degree Programme in Business Administration 
Bachelor’s Thesis 

Abstract 
 

 

Sakari Jokinen 1502137  

Cognitive biases and nudge in marketing 

Year 2019 Pages 37 

 
 

The subject of the thesis was to chart how different cognitive biases and nudges can be uti-

lised as devices in marketing. The focus was on how to affect consumer’s decisions in tele-

marketing through psychology. The employer of the thesis receives practical assistance for 

marketing and selling in situations in which the customer is uncertain. The thesis is useful for 

everybody who wants to guide customers’ decisions towards a certain direction. The study 

was executed based on theories on behavioural economics literature.  

The Bachelor’s thesis investigates different ways to affect customer behaviour in sales situa-

tions. The theoretical sources were literature on the field, researches and articles from the 

internet. 

The thesis was executed in the spring of 2019, and it was carried out alongside normal work. 

The thesis involved a quantitative research method, experimental research. The objective 

was to understand how different opening lines affected customers’ willingness to discuss 

business premises. 

The results of the thesis indicate that in telemarketing customers answer more likely if the 

caller is direct rather than being polite and asking if the customer has time to talk about the 

topic. The opening lines had affected customers’ decisions. The results support the old say-

ing; salesperson needs to dare to be arrogant. Customers sometimes ask to call later but re-

ceiving a negative answer is usually better than to waste time calling again to the customers 

who are not interested. In telemarketing, there is not too much time to spend calling back to 

customers who are too busy to say no. 

Keywords: Marketing psychology, nudge, cognitive biases 
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1 Johdanto 

1.1 Taustatiedot 

Tämä opinnäytetyö tutkii, millainen merkitys puhelun aloittamisella on telemarkkinoinnissa. 

Erityisesti työssä käsitellään sanallisia keinoja, joiden avulla asiakasta saa houkuteltua kuule-

maan, mitä puhelu koskee. 

Ajatus aiheesta syntyi lukiessani Thalerin kirjaa Nudge (2009). Thaler esittää erilaisia tapoja, 

miten yksilöä voidaan ohjata tietynlaisten valintojen tekemiseen valinta-arkkitehtuurin 

avulla. Töissä huomasin esimieheni toisinaan käyttävän muotoa “onhan teillä aikaa puhua mi-

nuutti”, joka perustuu oletukseen, että asiakkaalla pitäisi olla aikaa. Thaler väittää sanallis-

ten muotoilujen vaikuttavan päätöksentekoon ja halusin kokeilla, voiko sanavalinnoilla saada 

asiakkaan huomion, vaikka häntä ei alun perin aiheesta kiinnostaisikaan puhua.  

Markkinoinnissa on käytetty jo kauan erilaisia kognitiivisia vinoumia ja töytäisyjä hyödyksi, 

koska ne ovat kokeilun ja erheen kautta todettu toimiviksi tavoiksi. Ennen Thalerin ja muiden 

käyttäytymistaloustieteilijöiden tutkimuksia, niiden toiminnan syytä ei pitkään aikaan tun-

nettu. Thaler onkin saanut Nobelin talouspalkinnon käyttäytymistaloustieteen tutkimuksista 

vuonna 2017. Opinnäytetyö käsittelee erittäin paljon psykologiaa, sillä käyttäytymistalous-

tiede tutkii ihmisten käyttäytymistä talouteen liittyvissä päätöksissä.  

Kehystämisen on todettu olevan hyödyksi myynnissä. Negatiivinen kehystäminen on antanut 

parempia tuloksia kuin positiivinen kehystäminen. Painottamalla menetettävää hyötyä asiakas 

ostaa tuotteen todennäköisemmin, kuin painottamalla saatavaa hyötyä. (Gamliel & Herstein, 

2011, 153-154.)  

Kehystämistä voidaan käyttää töytäisynä myynnissä ja halusin tutkia, voidaanko antamalla 

erilaisia avauksia vaikuttaa asiakkaan halukkuuteen keskustella toimitiloista. 

Rakenteellisesti opinnäytetyö sisältää yhdeksän kappaletta. Ensimmäisenä on johdanto. Seu-

raavana käsitellään tutkimustapoja. Kolmantena käsitellään markkinointia ja telemarkkinoin-

tia. Neljäntenä käsitellään päätöksentekoa. Viidentenä tutkitaan erilaisia kognitiivisia vi-

noumia, joita markkinoinnissa käytetään hyväksi. Kuudentena käsitellään töytäisyjä (nudge). 

Seitsemäntenä käsitellään tutkimustuloksia ja miten niitä voidaan soveltaa käytäntöön.  

Tutkimuksen tavoitteena on kasvattaa puheluiden määrää, joissa asiakas ei lopeta heti puhe-

lua kuultuaan soittajan olevan myyjä. Jokainen myyjä saa valita vapaasti oman tapansa esi-

tellä itsensä asiakkaalle ja monet löytävät ajan myötä itselleen toimivimman tavan lähestyä 

asiakasta. Halusin selvittää, onko mikään tietty tapa parempi kuin toinen, koska yhteistyöyri-

tys ei ole tehnyt aiemmin laajempaa otantaa asiasta. Löytämällä sopivimman tavan saada 

asiakas kuuntelemaan myyjää, voidaan kasvattaa myynnin määrää. Myyntityössä kohtaamiani 



 

 

syitä, miksi asiakas ei halua puhua myyjän kanssa, ovat muun muassa kiire, aihe ei ole ajan-

kohtainen heille tai myyjä ei onnistu herättämään mielenkiintoa. Parhaat myyjät ovat usein 

taitavia herättämään asiakkaassa kiinnostuksen. Kiinnostusta voidaan herättää muuttamalla 

äänensävyä tai sanavalintoja. Sanavalintojen vaihtaminen on helpompi tapa tutkia kvantitatii-

visesti ja siksi se valikoitui tutkimukseen muuttujaksi. Opinnäytetyöstä toivon olevan hyötyä 

yhteistyöyritykselle ja sen työntekijöille, jotka haluavat kokeilla erilaisia tekniikoita kiinnos-

tuksen herättämiseksi.  

 

1.2 Keskeiset käsitteet 

Tässä luvussa tarkastellaan opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä.  

Nopea ajattelu on toinen ihmisen “järjestelmistä” joka tekee valintoja päätöksentekotilan-

teissa. Nopea ajattelu on intuitiivista, joka perustuu muistiin ja opittuihin asioihin. Se on ni-

mensä mukaisesti nopea tekemään päätöksiä, mutta altis erilaisille virheille. (Kahneman, 

2012, 30-32.)  

Lisäksi on hidas ajattelun järjestelmä, joka tekee valintoja päätöksentekotilanteissa. Hidas 

ajattelu on harkitsevaa ja vaatii paljon aikaa sekä energiaa. Hidas ajattelu aktivoituu vasta 

kun valinta on vaikea ja nopea ajattelu ei osaa ratkaista sitä. (Kahneman, 2012, 35.) 

Heuristiikat ovat nyrkkisääntöjä, joita käytetään päätöksenteon yhteydessä. Monesti vaikeaa 

tehtävää yksinkertaistetaan vastaamalla helpottavaan kysymykseen, johon ei muuten osattaisi 

vastata. Heuristiikkojen varomaton käyttäminen voi altistaa erilaisille vinoumille. (Bazerman 

& Moore 2013, 6-7.) 

Kognitiiviset vinoumat ovat systemaattisia virheitä, jotka syntyvät biologisen perimän takia. 

Ihminen tukeutuu nopeaan ajatteluun ja tekee hätäisiä päätöksiä paineen alla ja altistuu tä-

ten vinoumille. (Dobelli, 2012, 28, 161.) 

Töytäisyt yrittävät joko vastata, tai käyttää tiettyjä heuristiikkoja manipuloimalla päätöksen-

teon ympäristöä vaikuttaakseen ihmisten käyttäytymiseen. Usein käytetyt töytäisyt sisältävät 

virikkeitä, antavat palautetta, ankkuroivat tai asettavat oletuksia. (Dolan et al. 2012; Johnson 

et al. 2012; Michie et al. 2013; Thaler and Sunstein 2009.) 

Valinta-arkkitehtuuri tarkoittaa valitsemiseen vaikuttamista vaihtoehtojen asettelua muok-

kaamalla. Erilaisia tapoja vaikuttaa yksilön valintaan ovat muun muassa oletusasetukset ja ke-

hystäminen. (Behavioral economics 2019.) 



 

 

Keskeisinä käsitteinä tässä opinnäytetyössä ovat valinta-arkkitehtuuri ja tuuppaus (Thaler & 

Sustein 2009, 6), jotka ovat käyttäytymistaloustieteen keino vaikuttaa yksilön käyttäytymi-

seen. 

 

1.3 Aiheen rajaus 

Aihe on rajattu otsikoksi töytäisyefekti telemarkkinoinnissa. Pelkkien töytäisyjen käsittely on 

laaja-alainen aihe ja niiden rajaaminen mahdollisimman tiiviiksi helpottaa ymmärtämään nii-

den käyttöä käytännön työssä. Telemarkkinoinnissa on helppoa verrata erilaisten sanavalinto-

jen vaikutusta. Dual process theory, heuristiikat ja kognitiiviset vinoumat ovat taustatietoja 

sille, miksi ja miten töytäisyt toimivat. Jokainen aiheista voisi olla riittävä käsittelemään 

opinnäytetyötä yksinään, mutta niiden yhdistäminen tutkimukseen olisi vaikeata. Edellä mai-

nitut aihealueet ovat psykologiaa eivätkä yksinään ole liiketalouden opintojen sisältöä. Siksi 

ne ovat ainoastaan taustatietona tutkimustyölle ja selittämässä töytäisyjen toimintaa. 

 

1.4 Tutkimuskysymys ja tavoitteet 

Tutkimuskysymyksenä on: Voiko sanavalintoja vaihtamalla parantaa telemarkkinoinnissa 

myyntitilanteeseen etenevien soittojen määrää? Telemarkkinoinnissa on usein ongelmana asi-

akkaan tavoittamisen vaikeus. Vaikka asiakkaan saisikin tavoitettua, ei asiakas ole halukas pu-

humaan toimitiloista vedoten kiireeseen tai kiinnostumattomuuteen. Hypoteesina on, että oh-

jaavalla kysymysmuodolla saadaan enemmän myönteisiä vastauksia, kuin kohteliaalla kysy-

mysmuodolla. Suoran puhelun oletetaan olevan ohjaavaa kysymysmuotoakin tehokkaampi. 

Vaarana suoraan asiaan menemisellä on asiakkaan ärsyttäminen. Toimitila-asioista kiinnostu-

nut asiakas todennäköisesti puhuu aiheesta mieluusti, vaikka puhelun aloittaisi lähes millä ta-

valla tahansa, mutta kiireisten ja aiheesta vähemmän kiinnostuneiden vastauksen saaminen 

on haastavaa. Näiden asiakkaiden puheluihin oletetaan eri aloituksilla olevan merkitystä. 

 

2 Suoramarkkinointi 

Markkinointi on aktiviteetteja, rakenteita ja prosesseja, joilla luodaan, kommunikoidaan, ja 

vaihdetaan hyödykkeitä, joilla on arvo asiakkaille, käyttäjille, yhteistyökumppaneille ja yhtei-

sölle (American Marketing Association 2013). 

 



 

 

2.1 Suoramarkkinointikanavat 

Verkkovarian mukaan suoramarkkinoinniksi lasketaan kanavat, jotka tavoittavat asiakkaan 

suoraan. Muun muassa osoitteellinen postimainonta ja verkkomainonta lasketaan suoramarkki-

noinnin kanaviksi. Suoramainonta on tunnetuin suoramarkkinoinnin muoto. Se voi olla osoit-

teellista tai osoitteetonta. (Verkkovaria 2016.) 

Osoitteeton suoramainontaa on erinäisten ilmoituslehtisten jakaminen ennestään tuntematto-

mille asiakkaille. Postiluukkuihin jaettavat pitserioiden mainospaperit ja kauppakeskuksissa 

jaettavat lehtiset ovat esimerkkejä osoitteettomasta suoramainonnasta. Osoitteettoman suo-

ramainonnan edut ovat kustannustehokkuudessa ja alueellisessa rajauksessa. Pitseriat etsivät 

usein toimipaikkansa lähiympäristöstä asiakkaita ja jakaa mainoslappuja useimmiten lähialu-

een asuntojen postiluukkuihin. Se on nopeaa, kustannustehokasta, eikä vaadi suurta ajallista 

investointia. (Verkkovaria 2016.) 

Osoitteellinen suoramainonta on mainostamista, joka suunnataan ennestään tunnetuille asiak-

kaille. Useimmat suoramainonnan kohteista ovat ennestään asiakkaita tai jakaneet yhteystie-

tonsa yritykselle antaen luvan niiden käyttämiseen mainonnassa. Monet kanta-asiakkaista ha-

luavat saada uutisia yhteistyökumppaneilta ja suoramainonta toimii tähän paremmin kuin hy-

vin. Kilpailut ovat yleinen tapa kerätä potentiaalisten asiakkaiden yhteystietoja suoramarkki-

nointia varten, sillä moni ei vapaaehtoisesti halua saada markkinointiviestintää ilman vasti-

netta. Suoramainonnan listaan päätyneistä osa saattaa kiinnostua tuotteesta tai palvelusta ja 

kilpailu on maksanut itsensä takaisin. (Verkkovaria 2016.)  

Verkkovarian mukaan (Verkkovaria 2016.) eniten tuloksia aikaansaava markkinointiviestinnän 

keino on henkilökohtainen myyntityö. Kaiken aiemman markkinoinnin tavoitteena on parantaa 

myyntiä ja tulokset realisoituvat myyntitilanteessa. Myyntityön optimaalinen lopputulos on 

pitkäaikaisen asiakassuhteen muodostaminen. Tällöin asiakkaan ei tarvitse etsiä uutta yhteis-

työkumppania ja käyttää siihen aikaa, eikä yrityksen tarvitse etsiä uutta asiakasta ja käyttää 

etsimiseen rahaa tai muita resursseja. Parhaassa tapauksessa molemmat osapuolet voittavat. 

Myyntityö on mahdollista jakaa kolmen eri kategorian mukaan: 

 

1. Toimipaikkamyyntii 

2. Kenttämyynti 

3. Puhelinmyynti 

Toimipaikkamyyntiä ovat tilanteet, joissa myyjä ei etsi asiakkaita, vaan asiakas tulee myymä-

lään vapaaehtoisesti etsimään jotain tiettyä tuotetta tai vain katselemaan. “Voinko olla jo-

tenkin avuksi” tai “Onko jotain mitä etsitte erityisesti” ovat parempia tapoja toivottaa asia-

kas tervetulleeksi kuin pelkkä tervehtiminen. Asiakkaan saapuminen myymälään ei vielä auto-

maattisesti takaa myyntiä. (Verkkovaria 2016.) 



 

 

Kenttämyyntiä ovat myyntitapahtumat, joissa myyjä menee asiakkaan luokse. Esimerkkeinä 

toimivat kauppakeskuksen kadulla olevat myyntipisteet tai asiakkaan kotiovelle saapuminen. 

Kenttämyynti sisältää sekä uusien asiakkaiden etsimisen, että vanhojen asiakkaiden suhteiden 

ylläpidon. (Verkkovaria 2016.) 

Puhelinmyyntiä tai telemarkkinointtia ovat myyntitilanteet, jotka tapahtuvat puhelinsoiton 

avulla. Usein myyjä ottaa yhteyttä asiakkaaseen, mutta ostaja voi itsekin soittaa myyjälle. 

Puhelinmyynti ja -kontaktit on yleisempää business to business-maailmassa kuin kuluttajapuo-

lella. (Verkkovaria 2016.) 

Eri myyntikanavien tunteminen on tärkeätä, sillä jokaisessa on erilaisia lakeja, joita tulee 

noudattaa. Myyntitilanne ei ole koskaan samanlainen. Myyntitilanteissa on keskenään paljon 

samankaltaisuuksia ja on olemassa tiettyjä yleisiä toimintatapoja, joita kannattaa pitää mie-

lessä. Esimerkiksi kenttämyynnissä muut asiakkaat näkevät millä tavalla myyjä yrittää saada 

asiakkaan mielenkiinnon, eikä samaa “hei nuori neiti”-repliikkiä kannata sanoa kahdelle 

keski-ikäiselle peräkkäin, jos asiakasta haluaa imarrella. 

 

2.2 Telemarkkinointi 

Telemarkkinointi on suoramarkkinoinnin muoto, jossa kontaktia otetaan puhelimen, tietoko-

neen tai faksin avulla (BusinessDictionary 2018). 

Telemarkkinointi voi olla kylmäsoittoa, jossa soitetaan asiakkaalle ilman että tämä pyytää tai 

odottaa myyntitilannetta. Kylmäsoitto voi olla hakuammuntaa ilman mitään tietoja asiakkaan 

tarpeista. Soittamalla jokaista yli kymmenen työntekijän kokoisen yrityksen toimitusjohtajalle 

maksaa paljon. Hyvien myyjien työaikaa ei kannata tuhlata työhön, jonka voi ulkoistaa. Lii-

dien löytämistä voi nopeuttaa ostamalla valmiita tietokantoja, joissa on jo selvitetty esimer-

kiksi kohdeyritysten ostopäälliköiden yhteystiedot tai sopimusten kestot. Aina oikopolkua ei 

kuitenkaan voi ostaa. Jos ei ole varaa investoida tietokantojen ostamiseen tai niitä ei ole edes 

tarjolla, on pakko soittaa tuntematta asiakkaan tarpeita. 

(Rautio 2018.) 

Kylmäsoiton yksi suurimpia ongelmia on kiinnostuksen herättäminen. Odottamatta tuleva yh-

teydenotto voi keskeyttää muun tärkeän tekemisen ja siten ärsyttää asiakasta. On tärkeätä 

olla kohtelias ja selväsanainen. Vastavuoroisuuden takia ihmiset ovat ystävällisiä takaisin, jos 

heitä kohtelee ystävällisesti. (Psychology instructor 2018.) Kohtelias myyjä voi saada asiak-

kaan jatkamaan puhelua pelkästään kohteliaisuudesta, vaikka asiakkaalla olisikin kiire. Joskus 

kohtelias asiakas saattaakin kiinnostua ja myyjä on ystävällisyydellään saanut myyntiä ai-

kaiseksi. 



 

 

Robottimainen puhetapa on persoonatonta, eikä koskaan herätä sympatiaa asiakkaassa. Sym-

paattisuus voi olla eduksi myyntitilanteessa. Tykkäämisharhan mukaan sympaattisilta henki-

löiltä ostetaan mieluiten palveluita (Dobelli, 2011, 99).  

 

3 Päätöksenteko 

Tämä kappale käsittelee erilaisia päätöksenteon teorioita. 

 

3.1 Perinteinen talousteoria ja käyttäytymistaloustiede 

Perinteisessä rahoitusteoriassa käytetyn rationaalisen valinnan teorian mukaan rationaalinen 

ihminen osaa punnita vaihtoehtonsa ja valita itselleen parhaimman vaihtoehdon. Rationaali-

sella ihmisellä on täydellinen itsekuri, eikä hän koskaan tee lyhytnäköisiä valintoja, jotka häi-

ritsevät pitkäaikaisten tavoitteiden toteutumista. (Heshmat, 2017.) 

Käyttäytymistaloustiede yhdistää psykologian ja ekonomian. Käyttäytymistaloustiede auttaa 

ymmärtämään miksi ihmiset tekevät virheitä, eivätkä noudata omia suunnitelmiaan. Sen mu-

kaan ihmisellä on käytössä rajallinen määrä kognitiivisia kykyjä ja itsehillintää. Ihminen valit-

see usein vaihtoehdon, joka tuottaa eniten välitöntä mielihyvää ja siksi epäonnistuvat laihdu-

tusprojekteissaan tai säästötavoitteissaan. Ihminen on inhimillinen olento, joka ei ole täydel-

linen. (Heshmat, 2017.) 

 

3.1.1 Perinteinen rahoitusteoria 
 

Rationaalisen valinnan teoria sanoo ihmisen tekevän aina loogisen ja huolellisesti suunnitellun 

päätöksen, josta on hänelle eniten hyötyä. Hyöty voi olla taloudellinen tai mielihyvään perus-

tuva. Rationaalisen valinnan teoria olettaa ihmisen punnitsevan eri vaihtoehtojen hyvät ja 

huonot puolet, jonka jälkeen ihminen tekee valinnan, josta on hänelle eniten hyötyä. (Chen, 

2019.) 

Rationaalisen valinnan teoria ei ole aukoton. Vaikka eurolla on aina sama arvo, ihmiset ovat 

valmiimpia säästämään kymmenen euroa kahdenkymmenen euron ostoksesta, kuin kymmenen 

euroa tuhannen euron ostoksesta. (Chen, 2019).  

Rationaalisen valinnan tekeminen on vaikeata rajallisen tiedonsaannin, kiireen ja kognitiivis-

ten rajoitteiden takia. Epätäydellisen tiedon takia ihmiset oikovat päätöksenteossa, eivätkä 

siksi saavuta optimaalisia tuloksia. (Kumar & Goyal, 2016.) 



 

 

Perinteinen rahoitusteoria sanoo ihmisen olevan rationaalinen maksimoija. Tällaista ihmistä 

kuvataan nimellä ekoni. Ekoni ei piittaa moraalista tai muista ihmisistä. Ekoni on kylmäveri-

nen, laskelmoiva ja huolehti vain itsestään. Ekoneihin voidaan vaikuttaa muuttamalla kannus-

timia. Jos veronkiertoa halutaan välttää, koventamalla rikoksesta saatua tuomiota saadaan 

ekoni maksamaan veroja. (Zak, 2010, 158.) 

Ekoni ei ole täydellinen, mutta se ei tee vinouomista johtuvia systemaattisia virheitä. Ekoni ei 

osta jatkuvasti liian pieniä kenkiä vaan oppii virheestä sen tapahtuessa ensimmäisen kerran. 

Ihminen ylittää vuosi toisensa jälkeen suunnitellut budjetit ja aikataulut yli-itsevarmuuden 

takia. Ekoni tietää, etteivät projektit suju aina suunnitelmien mukaan ja varaa budjettiin pe-

livaraa. Suuret rakennushankkeet eivät melkein koskaan valmistu ajallaan ja suunnitelmien 

mukaisesti. Myöhästyminen, sekä budjetin ylitys ovat odotettavissa olevia lopputuloksia. 

(Thaler & Sunstein 2009, 7.) 

Ekoni reagoi kannustimiin vahvasti. Verottamalla enemmän toimintaa, ekoni vähentää kysei-

sen toiminnan harjoittamista. Oli kyse sitten yksityisautoilusta tai siivouspalveluiden ostami-

sesta. Ihminen ei vähennä toimintaa yhtä tehokkaasti kuin ekoni. Ekonia ei kiinnosta missä 

järjestyksessä vaihtoehtoja esitetään, vaan hän valitsee aina itselleen optimaalisimman. 

Ekoni ei anna tunteiden vaikuttaa päätöksenteossa. (Thaler & Sunstein 2009, 9.) 

 

3.2 Kaksi järjestelmää 

Daniel Kahnemanin mukaan voidaan nimetä kaksi järjestelmää, joita ihmiset suurimmaksi 

osaksi käyttävät ajattelussaan; Nopea ajattelu ja hidas ajattelu. Todellisuudessa näitä järjes-

telmiä ei ole olemassa, mutta niitä käytetään, koska ne helpottavat ymmärtämään aivojen 

toimintaa. “Järjestelmä 1 tekee Y:n” on yksinkertaistus lauseesta “Y tapahtuu automaatti-

sesti”. (Kahneman, 2012, 474.) 

Nopea ajattelu toimii automaattisesti ja nopeasti. Se ei tee suuria ponnistuksia päätöksente-

ossa, eikä sitä tarvitse säädellä tahdonalaisesti. Suurin osa arkipäivän päätöksistä tehdään no-

pean ajattelun avulla huomaamattomasti, kuten autolla ajaminen suoralla tiellä. Hidas ajat-

telu taas on loogista ja harkitsevaa ajattelua ja se kyseenalaistaa nopean ajattelun päätel-

män. (Kahneman, 2012, 30.) 

Kahnemanin mukaan voidaan nimetä kaksi järjestelmää, joita ihmiset suurimmaksi osaksi 

käyttävät ajattelussaan; Nopea ajattelu ja hidas ajattelu. Todellisuudessa näitä järjestelmiä 

ei ole olemassa, mutta niitä käytetään, koska ne helpottavat ymmärtämään aivojen toimin-

taa. “Järjestelmä 1 tekee Y:n” on yksinkertaistus lauseesta “Y tapahtuu automaattisesti”. 

(Kahneman, 2012, 474.) 



 

 

Nopea ajattelu toimii automaattisesti ja nopeasti. Se ei tee suuria ponnistuksia päätöksente-

ossa, eikä sitä tarvitse säädellä tahdonalaisesti. Suurin osa arkipäivän päätöksistä tehdään no-

pean ajattelun avulla huomaamattomasti, kuten autolla ajaminen suoralla tiellä. Hidas ajat-

telu taas on loogista ja harkitsevaa ajattelua ja se kyseenalaistaa nopean ajattelun päätel-

män. (Kahneman, 2012, 30.) 

 

3.2.1 Nopea ajattelu 

Nopea ajattelu on intuitiivista, ja se toimii automaattisesti ja nopeasti ilman tahdonalaista 

säätelyä. Se vaatii vain vähäisiä tai mitättömiä ponnisteluja toimiakseen. Se on intuitiivista ja 

emotionaalista. Nopea ajattelu toimii vaivattomasti tutuissa tilanteissa. Nopea ajattelu on 

säilynyt ihmisen perimässä, koska se antaa useimmiten riittävän oikean vastauksen nopeasti. 

Vaarallisen näköisen eläimen pelkääminen, hymyilyyn vastaaminen ja oikotien valitseminen 

ovat esimerkkejä reaktioista, jotka tapahtuvat usein automaattisesti nopean ajattelun toi-

mesta. Nopean ajattelun aiheuttamaa toimintaa vastaan on vaikeaa taistella. Naurun pidättä-

minen on haastavaa, kun ystävä kertoo hauskan tarinan, eikä houkuttavalta kuulostavaan tar-

joukseen ole helppoa olla tarttumatta. Vaikka yrittäisimmekin supistaa suutamme yhteen es-

tääksemme naurun tai muistuttaa liian hyvän tarjouksen harvoin olevan totta, automaattinen 

reaktio on niin vahva, että sitä vastaan taisteleminen vaatii suurta tahdonvoimaa. Nopean 

ajattelun toiminnot voivat olla myös opittuja. Tutussa ruokakaupassa asioidessaan asiakkaat 

kävelevät samoja reittejä tietäen mistä löytää appelsiinit tai viljatuotteet. Useiden toistojen 

jälkeen ennen vaikeista tehtävistä voi tulla rutiininomaisia ja täten nopean ajattelun alaista 

toimintaa. (Kahneman, 2012, 30-32.) 

Koska nopea ajattelu on emotionaalista, on se taipuvaista erilaisille ajatusvirheille. Tuntei-

siimme voidaan vedota monin tavoin, kuten tuttuudella, sympaattisuudella tai pelottelulla. 

Monet ajatusvirheet ja -vinoumat tapahtuvat tunteiden mennessä järjen edelle. Sen takia voi 

olla usein viisasta nukkua yön yli ennen suurten päätösten tekemistä. (Kahneman, 2012, 30-

33.) 

 

3.2.2 Hidas ajattelu 

Hidas ajattelu aktivoituu, kun mentaalinen haaste on liian monimutkainen ratkaistavaksi no-

pealla ajattelulla. Hidas ajattelu vaatii tarkkaavaisuutta toimiakseen ja kuluttaa paljon voi-

mavaroja. Laskutoimitus 13x47 on niin vaikea päässä laskettavaksi, että hidasta ajattelua tar-

vitaan sen ratkaisemiseksi. Tarkkaavaisuuden heikentyessä hitaan ajattelun toiminnot keskey-

tyvät. Pienikin ääni, kuten viestiääni tai oven paukahdus saattaa keskeyttää ajattelun. (Kah-

neman, 2012, 35.) 



 

 

Hidas ajattelu varmistaa ratkaisut oikeiksi, kun nopea ajattelu pyrkii ratkaisemaan ongelman 

mahdollisimman nopeasti. Hidas ajattelu ei kykene kertomaan onko nopean ajattelun tuot-

tama ratkaisu heuristiikkoihin pohjautuva vai onko ratkaisu saatu aikaiseksi omilla tiedoilla. 

(Kahneman, 2012, 476.) 

 

Järjestelmä 1 Järjestelmä 2 

Nopea Hidas 

Tiedostomaton Tietoinen 

Automaattinen Ponnistelua vaativa 

Rutiinitoimenpiteet Monimutkaiset kokonaisuudet 

Altis virheille ja huolimattomuuksille Luotettava 

Taulukko 1: Nopea ja hidas ajattelu 

 

3.3 Heuristiikat 

Heuristiikat ovat nyrkkisääntöjä ja yksinkertaistavia taktiikoita, joita käytetään päätöksen-

teon yhteydessä. Heuristiikat eli nyrkkisäännöt helpottavat ja nopeuttavat päätöksentekoa 

monimutkaisessa ympäristössä. Heuristiikat aiheuttavat myös ongelmia, sillä ihmiset eivät 

usein tajua tukeutuvansa niihin. Tästä syystä käytämme toisinaan heuristiikkoja väärin ja epä-

sopivissa tilanteissa, jonka takia heuristiikat antavat väärän vastauksen. Kun ihminen ymmär-

tää millaisia heuristiikkoja hän käyttää, on helpompaa arvioida jatkossa niiden sopivuutta 

seuraavissa tilanteissa. Täten voidaan vähentää väärin käytettyjen heuristiikkojen haitalli-

suutta. Uutta asuntoa etsiessään voi rajata asuinalueita yleistyksien eli stereotypioiden mu-

kaan. Alueilla, joissa käytetään paljon alkoholia, on usein myös enemmän lasinsiruja. Kalli-

ossa on paljon baareja ja siksi voi olettaa Kalliossa olevan enemmän lasinsiruja kuin Nöykki-

össä, jossa ei ole yhtäkään baaria. Täten nopeutetaan päätöksentekoa eikä tarvitse miettiä 

yksityiskohtaisesti millä Kallion alueilla olisi todennäköisesti enemmän lasinsiruja. Heuristiik-

koja voi käyttää markkinoinnissa apuvälineenä. On helpompaa arvioida milloin muut ihmiset 

tukeutuvat heuristiikkoihin, kun tuntee niiden toimintatavat. (Bazerman & Moore 2013, 6-7.) 

Bazerman & Moore (2013) mukaan yleisimmät heuristiikat ovat saatavuusheuristiikka, edusta-

vuusheuristiikka, vahvistusheuristiikka ja tunneheuristiikka.  

 



 

 

3.3.1 Saatavuusheuristiikka 

Ihminen arvioi tapahtumien esiintymistiheyttä, todennäköisyyttä tai todennäköisiä syitä sen 

mukaan, miten helposti vastaavanlaiset tapahtumat ovat saatavilla muistista. Tätä kutsutaan 

saatavuusheuristiikaksi. Tapahtumat, jotka toistuvat usein tai ovat tapahtuneet äskettäin pa-

lautuvat nopeimmin mieleen päätöksiä tehdessä. Ihmisen on helpompaa ymmärtää yksinker-

taisia selityksiä kuin monimutkaisia ja harvinaisia selityksiä. Saatavuusheuristiikka johtaa 

usein oikeisiin päätöksiin, mutta voi esimerkiksi vahvistusharhan (confirmation bias) takia pa-

lauttaa mieleen tapahtumia, jotka ihminen luulee todennäköisemmäksi kuin ne oikeasti ovat. 

(Bazerman & Moore 2013, 7-8.) 

Saatavuusheuristiikan takia ihminen voi palauttaa mieleensä muistoa vastaavan muiston ja tä-

ten korjata alkuperäisen muiston väärin (Tervettä skeptisyyttä, 2016). 

 

Talvivaatteiden myyjä voi muistuttaa asiakasta, miten talvitakit viimeksi loppuivat kesken, 

kun tuli kylmempi talvi kuin oltiin odotettu. Silloin asiakas pitää erityisen kylmän talven to-

teutumisen mahdollisuutta suurempana kuin mitä se todellisuudessa on ja ostaa todennäköi-

semmin takin, koska pelkää niiden loppuvat kesken. (Thaler and Sunstein 2009, 26) 

 

Brändien yhtenä tärkeimmistä mittareista pidetään tunnettuutta, jota voidaan mitata mm 

TOPA:n (Top of mind-awareness) avulla. Tunnettuuden parantamiseksi voi käyttää saata-

vuusheuristiikkaa apunaan. Mitä useammin brändi on kohdeyleisölle huomiota herättävästi 

esillä, sitä paremmin se palautuu mieleen. Brändin tunnettuutta voi täten parantaa muistut-

tamalla brändien olemassaolosta erittäin erottuvilla ja mieleenpainuvilla mainoksilla, jotka 

herättävät suuria tunteita. 

 

3.3.2 Edustavuusheuristiikka 

Pohdittaessa vastausta kysymykseen, kuinka todennäköisesti A edustaa asiaa B, automaatti-

nen järjestelmä vastaa kuinka paljon A muistuttaa B:n stereotypiaa. 

Kuullessamme yrityksen olevan Suomalainen, kuvittelemme tuotteiden olevan luotettavia ja 

ympäristöystävällisiä. Todellisuudessa emme tiedä tuotteista vielä mitään yrityksen kotimai-

suuden perusteella. Vähäisillä taustatiedoilla päätöksenteko on vaikeaa ja silloin luotetaan 

stereotypioihin. Stereotypiat voivat olleet syntyneet virheellisesti, eivätkä ne aina edusta to-

dellista ryhmää yksilön mielessä. Brändit ovat usein lupauksia ja asiakkaat luottavat brändien 

mielikuviin. Siksi on tärkeätä varmistaa brändistä syntyvien mielikuvien olevan luotettavia 

liittämällä siihen miellyttäviä mielikuvia. Asiakas saattaa karttaa yrityksen palveluita, jos hän 

saa kerran huonoa palvelua. Tällöin brändi on edustavuusheuristiikan takia epäluotettava asi-

akkaan silmissä. (Kahneman, 2012, 480.) 



 

 

Ihmiset pitävät tarinoista ja etsivät syy-seuraussuhteita, vaikka niitä ei olisikaan selvästi ole-

massa. Edustavuusheuristiikka tuottaa uskottavalta vaikuttavia selityksiä tapahtumille, joilla 

ei ole mitään oikeaa selitystä. (Bazerman & Moore 2013, 8.) 

 

3.3.3 Vahvistusheuristiikka 

Ihminen on taipuvainen uskomaan ja luottamaan väitteisiin, ellei vastakkaiselle mielipiteelle 

ole olemassa todisteita. Kyseinen taipumus saattaa johtaa vahvistusharhaan (confirmation 

bias), jonka takia uskomme informaatiota, joka tukee aikaisemmin hyväksyttyä tietoa, mutta 

hylkäämme uskomustamme vastaan olevan tiedon kokonaan. Vahvistusharhaan langennut 

yleensä etsii väitteitä, jotka ainoastaan vahvistavat uskomusta. Tästä syystä brändiuskollinen 

asiakas ei usein etsi tietoa lähteistä, jotka kritisoivat brändiä. (Bazerman & Moore 2013, 9-

10.) 

 

3.3.4 Tunneheuristiikka 

Ihminen tekee päätökset usein tunnepitoisesti. Tunneperäiset päätökset tehdään tiedosta-

matta ja nopeammin kuin eri näkökulmista harkitut järkiperäiset päätökset. Ympäristö vaikut-

taa tunteisiin ja siksi myös ihmisen päätöksentekoon. Iloisesti virittäytyneenä ihminen tekee 

todennäköisemmin ostopäätöksen, kuin huonolla tuulella ollessaan. (Bazerman & Moore 2013, 

10.)  

 

4 Kognitiiviset vinoumat 
 

Ihmisen aivot ovat kehittyneet tuhansien vuosien aikana nykyiseen muotoonsa evoluution ai-

kaansaannoksena. Yhteiskuntamme on kehittynyt viimeisten satojen vuosien aikana suurin 

harppauksin, johon aivomme eivät ole kerenneet muokkautua. Aivomme ovat lähes identtiset 

kivikaudella eläneiden ihmisten aivojen kanssa. Nopea ajattelu on ollut aikanaan eloonjäämi-

sen edellytys. Vaaran uhatessa varmuuden vuoksi pakoon lähteneet ihmiset ovat säilyneet 

hengissä, kun taas vaaran todellisuutta pohtimaan jääneet ovat todennäköisemmin kuolleet. 

Tästä syystä geenipoolista ovat poistuneet ihmiset, jotka eivät tee äkkinäisiä ratkaisuja. Tur-

vaudumme yhä nopeaan ajatteluun ja pakenemme tiukan paikan tullen, vaikka henkemme ei 

ole edes uhattuna. Tämä näkyy suorituspaineina ja stressinä työpaikoilla, sekä ihmissuhteissa. 

(Dobelli, 2012, 28.) 

Tuttuja ongelmia kohdatessaan ihminen pärjää intuitiolla, mutta uuden tai haastavan tilan-

teen kohdalla vaaditaan hidasta ajattelua, sillä skeemaa eli opittua toimintatapaa ei vielä 



 

 

ole. Ihminen kuitenkin saattaa ratkaista ongelman vastaamalla eri tavalla kuin on vaadittu. 

Mieleemme tulee vastaus samantyyppiseen kysymykseen. Suunnitellessamme automallin ostoa 

ihminen saattaa ennemmin miettiä auton ulkonäköä kuin tietyn automallin sopivuutta omaan 

elämäntilanteeseen. Tällöin kysymys “Onko auto minulle sopiva” korvautuu kysymyksellä 

“kumpi auto näyttää paremmalta”. Kognitiivinen vinouma syntyy usein, kun ihminen korvaa 

vaikean kysymyksen helpommalla. (Kahneman, 2012, 22.) 

Kognitiivisia vinoumia voi estää tapahtumasta vain tunnistamalla kognitiivisen vinouman mer-

kit. Silloin pitää pysähtyä pysähtyä ajattelemaan hitaammin. Kognitiivisia vinoumia on vaikea 

tunnistaa ja intuitiota on stressaavaa epäillä. Ulkopuolisten tarkistukset auttavat havaitse-

maan mahdollisia vinoumia. (Kahneman, 2012, 476-477.) 

Huonojen päätösten taustalla ovat usein joko puutteellinen motivaatio tai kognitiiviset vi-

noumat. Ongelman syntyessä subjektin toimimattomuudesta on syynä puutteellinen motivaa-

tio. Ongelman syntyessä subjektin tehdessä systemaattisia virheitä ovat syynä kognitiiviset vi-

noumat. Sekä puutteellinen motivaatio, että kognitiiviset vinoumat voivat tapahtua samaan 

aikaan, eivätkä ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja. (Beshears & Gino, 2015.) 

 

4.1 Taipumus ylireagoida kannustimiin 

Ihmiset toimivat pohjimmiltaan omien etujensa mukaisesti.  Kannustimet selittävät suuren 

osan valinnoista. Ihmiset muuttavat toimintaansa nopeasti ja radikaalisti kannustimien takia. 

Kannustimien tarkoitusperiin ei kiinnitetä huomiota. Hyvässä kannustimessa päämäärä ja kan-

nustin kohtaavat. Esimerkiksi muinaisessa Roomassa insinöörin täytyi seistä sillan alla sen kes-

tävyyttä testattaessa. Kannustin oli päämäärän kanssa linjassa ja insinööri sai säilyttää hen-

kensä, jos oli tehnyt tarkkaa työtä. Kannustin on huono, jos kannustin ohjaa toimintaa har-

haan ja ei täsmää päämäärän kanssa. Tämä pätee esimerkiksi tuntipalkalla työskenteleviin ih-

misiin. Vaikka he saisivat työt tehtyä neljässä tunnissa, niin he käyttävät muutaman tunnin 

lisää, jotta saavat enemmän palkkaa. Tuntipalkka on tässä tilanteessa kannustin, joka ohjaa 

tekemään mahdollisimman monta tuntia työtä. Sen takia rakennustyöt tehdään urakkapal-

kalla. (Dobelli, 2012, 79-81.) 

Jokaisella on kaapissa vaatteita tai tavaroita, joita on ostanut alennusmyynnistä vain koska 

tuote oli alennuksessa. Alennusmyynneissä sekä ankkuroidaan tiettyyn hintaan, että muistute-

taan saatavuuden vähyydestä. Jos päätöstä miettii liian kauan, on tuote jo loppunut seuraa-

vana päivänä. Asiakas pelkää menetettyä mahdollisuutta ja kuvittelee lisäksi tekevänsä hyvän 

hankinnan, koska tuote oli halvempi kuin alkuperäinen hinta. Todellisuudessa alennustuottei-

den alkuperäiseen hintaan on lisätty usein alennuslisä, jotta tuotteesta saadaan katetta, 

vaikka se olisikin myyty alennuksessa. (Yritystulkki, 2019.) 

http://www.yritystulkki.fi/fi/alue/kosek/toimiva-yrittaja/hinnoittelu/


 

 

 

4.2 Valokehäilmiö 

Haloefekti eli valokehäilmiö tarkoittaa tapahtumaa, kun yksittäisen attribuutin perusteella 

tehdään oletuksia muistakin attribuuteista. Valokehäilmiön takia ensivaikutelman sanotaan 

olevan tärkeätä, eikä siitä ole helppo päästä eroon. Luettelemalla ihmisen piirteet hyvistä 

huonoihin kuten älykäs, ahkera, impulsiivinen, kriittinen, itsepäinen ja kademielinen. Kuulija 

saa myönteisen käsityksen persoonasta ja tätä kutsutaan valokehäilmiöksi. Kun taas luettele-

malla piirteet toisinpäin eli huonosta hyvään, saa kuulija päinvastaisen käsityksen persoonasta 

ja tätä kutsutaan Stigma-ilmiöksi. Luettelon ensimmäiset piirteet siis tuovat positiivisemman 

tai negatiivisemman kuvan ja muuttavat myöhemmin tulevien merkityksen. (Kahneman, 

2011.) 

Tuotteita joiden muotoilu on huolellisemmin tehty, pidetään kaikin puolin parempana kuin 

tuotteita joiden muotoilu on huolimatonta. Yksi piirre muuttaa kuluttajan käsitystä muistakin 

ominaisuuksista valokehäilmiön takia. (Dobelli, 2012, 167-169.) 

Kosmetiikkatuotteissa pakkauksen ulkonäkö on usein tärkein kriteeri tuotetta valittaessa. 

Tuotteita ei voi kokeilla ennen ostopäätöstä ja sen takia kuluttaja joutuu vertailemaan muita 

ominaisuuksia, kuten pakkauksen visuaalista ilmettä tai brändistä syntyviä mielikuvia. 

 

4.3 Auktoriteettiharha  

Auktoriteettiharhan takia luovutamme omaa päätöksenteon valtaa auktoriteetille. Auktoritee-

tin asemaan päässeeseen henkilöön luotetaan ja ihminen on valmiimpi luopumaan omasta 

harkinnasta jonkin verran. Auktoriteettiin luotetaan, vaikka sille ei olisi mitään järjellistä tai 

moraalista syytä. (Dobelli, 2012, 47-48.) 

 

Stanley Milgramin 1961 tehdyssä kokeessa koehenkilöitä pyydettiin antamaan toiselle ihmi-

selle sähköiskuja. Kokeessa näyttelijä esitti saavansa sähköiskuja, eikä sähköä käytetty oike-

asti lainkaan. Ainoastaan koehenkilöt eivät tienneet, ettei sähköä käytetty oikeasti. Milgram 

pyysi koehenkilöitä antamaan yhä kovemman annoksen sähkö ja lopulta yli puolet koehenki-

löistä olivat valmiita antamaan kuolettavan määrän sähköä. Koehenkilöt olivat valmiita teke-

mään moraalisesti väärin auktoriteettiharhan takia. (Dobelli, 2012, 48.) 

 

Auktoriteettiharhaa käytetään usein mainonnassa ja erityisesti silloin kun tuotetta on mainos-

tamassa urheilija. Teemu Selänteen ja Valion tekemät maitomainokset ovat oiva esimerkki; 

koska huippu-urheilija juo maitoa, niin oletamme maidon pitävän urheilijan hyvässä kunnossa, 



 

 

vaikka huippu-urheilija ei oikeasti edes tuntisi tai tietäisi asian oikeaa totuutta. Tunnetut so-

siaalisen median hahmot mainostavat kaikenlaisia tuotteita ja seuraajat pitävät heitä tunnet-

tuuden takia auktoriteetteina. Hammastahnojen mainoksissa esiintyy lääkärintakkiin pukeutu-

nut näyttelijä, joka esittää olevansa hammaslääkäri. Näyttelijää luullaan pelkän takin takia 

ammattilaiseksi. Auktoriteetti on lavastuksen avulla ansaittua. Auktoriteetin saaminen ei 

vaadi aina oikeaa osaamista, vaan pelkkä vakuuttavuus riittää jo. 

 

4.4 Ankkuroitumisvaikutus 

Ankkuroitumisvaikutus syntyy, kun ihminen altistuu mille tahansa numeraaliselle arvolle en-

nen kuin hän arvioi toisen arvon suuruutta. (Kahneman, 2011, 141.) 

Ankkurina voi toimia mikä tahansa satunnainen arvo. Kokeessa kokeneiden tuomareiden piti 

arvioida, minkälaisen tuomion he antaisivat myymälävarkaalle. Ensin tuomarit katsoivat vi-

deon, jossa rikos tapahtui ja heittivät sen jälkeen kahta noppaa. Noppia oli manipuloitu anta-

maan yhteisarvona joko arvon kolme tai yhdeksän. Nopanheiton jälkeen heidän tuli arvioida 

antaisivatko he pidemmän vai lyhyemmän tuomion kuukausina, kuin mitä noppien yhteisarvo 

oli. Tuomarit, joiden noppien yhteistulos oli kolme, antoivat keskimäärin viiden kuukauden 

tuomion. Tuomarit, joiden noppien yhteistulos oli yhdeksän, antoivat keskimäärin kahdeksan 

kuukauden tuomion. (Kahneman, 2011, 148.) 

Ankkuroitumista nähdään päivittäistavarakaupoissa ja mainoksissa usein. Alennettua hintaa 

esitellessä mainitaan alkuperäinen hinta, joka toimii ankkurina. Asiakas kokee alkuperäisen 

hinnan nähdessään saavansa hyvän tarjouksen, vaikka täsmälleen sama tuote olisikin ollut vie-

reisessä kaupassa samalla hinnalla myynnissä alun perin. Mitä suurempi alennusprosentti on, 

sitä suurempi sen vaikutus myös on.  

Myyntitilanteessa myyjät pyrkivät esittelemään aina kaikista kalleinta ja parhainta tuotetta 

ensimmäisenä. Silloin asiakas ankkuroidaan tiettyyn hintaan ja halvempia tuotteita pidetään 

hyvän hintaisena, jos kallein tuote ei kelpaakaan. (Tervettä skeptisyyttä, 2016).  Kalliimmasta 

vaihtoehdosta on helppoa siirtyä halvempaan. Jos myyjä esittelisi halvimman tuotteen ensim-

mäisenä, olisi asiakasta vaikea suostutella maksamaan isompaa hintaa tuotteesta. Asiakas on 

jo ankkuroinut budjettinsa halvimman tuotteen hintaan ja siitä kalliimpaan meneminen on 

haastavaa.  

 

4.5 Tykkäämisharha 

Tykkäämisharha tarkoittaa sitä, että mitä sympaattisempi joku on, sitä taipuvaisempia 

olemme ostamaan häneltä tai muuten auttamaan häntä. Kohteliaisuuksilla on ihmeitä tekevä 



 

 

vaikutus, vaikka ne olisivat silkkaa valhetta. Tykkäämisharhaa on mahdottoman vaikea vastus-

taa, mutta paras tapa on olla ajattelematta myyjää, tai mikä vielä parempi on, että ajattelet 

että hän on epämiellyttävä. (Rolf Dobelli, 2011.) 

 

Tykkäämisharha ilmenee voimakkaimmin ystävien keskuudessa ja näin ollen ystävyysmyynti 

toimii vain ja ainoastaan tykkäämisharhan ansiosta. Tykkäämisharha ilmenee voimakkaasti 

myös kaikessa kaupanteossa ylipäätänsä. Esimerkiksi myyjän esitellessä tuotteita asiakkaal-

leen, hän yrittää matkia asiakkaansa eleitä, kieltä ja kasvonilmeitä. Se saa myyjän tuntumaan 

ostajan silmissä sympaattiselta, ja niinpä kaupanteon todennäköisyys kasvaa. (Rolf Dobelli, 

2011.) 

 

4.6 Sosiaalinen vahvistus  

Sosiaalinen vahvistus on ajatusvirhe, jossa ihminen käyttäytyy samalla tavalla kuin muutkin 

ihmiset. ihminen toimii niin, koska tuntuu pahalta kokea itsensä ulkopuoliseksi tai erilaiseksi. 

Siksi on helppoa matkia muiden toimintaa sosiaalisessa tekemisessä, jos ei ole varma mitä pi-

täisi tehdä. Mitä useampi ihminen tekee samalla tavalla, sitä vaikeampaa on vastustaa ympä-

ristössä tapahtuvaa käytöstä. (Dobelli, 2012, 27.) 

Sosiaalinen vahvistus on syntynyt evoluution aikaansaannoksena. Muun lauman juostessa pa-

koon tuntematonta syytä, ovat omaan harkintaan luottaneet ihmiset todennäköisemmin kuol-

leet. Aina pakenemiselle ei ole hyvää syytä, mutta toisinaan laumaan luottaminen on pelasta-

nut ihmisen hengen. Nykyään elävät ihmiset ovat niiden jälkeläisiä, jotka ovat toimineet mui-

den ihmisten kanssa samalla tavalla. Tapa on geeneissä ja siksi ihminen toimii yhä ryhmän 

kanssa samalla tavalla. Ostamme samojen merkkien tuotteita kuin meidän ystävämme osta-

vat. Pesuainetta ostaessa saatamme katsoa mitä muut asiakkaat ostavat ja valitsemme sa-

man. Sosiaalista käyttäytymistä voidaan käyttää myynnin ja markkinoinnin apuna. Ostotilan-

teessa myyjä kertoo muidenkin käyttäjien tai jopa tunnetun näyttelijän pitäneen tarjotusta 

mallista. Verkkokaupassa tuotteiden arvostelujen jakaminen saa asiakkaan tuntemaan kelvan-

neen muillekin. Positiiviset arvostelut saavat asiakkaan ostoaikeet vahvistumaan. Myös usein 

käytetty lausahdus “maailman myydyin” on sosiaalista vahvistusta. (Dobelli, 2012, 28.) 

 

4.7 Niukkuusharha 

Niukkuusharhassa on kyse siitä, että jotain tiettyä asiaa on vain rajallinen määrä, joka on 

omiaan vaikuttamaan päätöksen tekoon. Reagoimme niukkuuteen yleensä lakkaamalla ajatte-

lemasta selkeästi ja näin ollen emme arvioi siksi asiaa tai esinettä yksinomaan sen hinnan ja 



 

 

hyödyn perusteella, vaan tarjonnan niukkuus vaikuttaa suurelta osalta päätöksentekoon. (Do-

belli, 2012, 123.)  

Niukkuusharhaa voidaan käyttää markkinoinnissa asettamalla rajoituksia tuotteiden myyn-

tiajalle tai määrälle. Tuhannen kappaleen erikoiserät tai ilmainen ämpäri sadalle ensimmäi-

selle asiakkaalle toimivat niukkuuden hyödyntämisenä. Rajoitettu saatavuus on syynä miksi 

esimerkiksi maalausten ja viinien arvo nousee ajan myötä. (Lee, 2012, 4.) 

Tallink Siljalla on myynnissä Muumimuki, jota ei myydä muualla. Yksinoikeus on myyntivaltti. 

Muumimukeja keräilevät joutuvat muumimukin halutessaan ostamaan myös reittimatkan. To-

dennäköisesti asiakas tulee käyttämään muitakin yhtiön palveluita.  

Niukkuusharha on nähtävissä yleisesti kulutushyödykkeiden kohdalla niin, että tuotteita on ra-

joitettu vaikkapa tietty määrä taloutta kohden. Asuntokaupoissa niukkuusharha on vielä tätä-

kin enemmän läsnä; Jos asunnonvälittäjä kohtaa potentiaalisen ostajan, joka ei kuitenkaan 

pysty tekemään päätöstä, niin asunnonvälittäjä yleensä käyttää niukkuusharhaa hyväksi ja 

kertoo asunnosta olevan useita kiinnostuneita, eikä asunto ole siksi kauaa myynnissä. Näissä 

esimerkeissä on kyse tuotteen tai asian niukkuudesta, ja se saa kiinnostuneen liikahtamaan ja 

tekemään päätöksen.  

 

4.8 Saatavuusharha 

Saatavuusharha tarkoittaa maailmankuvan muodostamista yksinkertaistusten ja niihin sopivien 

esimerkkien avulla. Todellisuus ei kuitenkaan ole aina sitä miltä se meille näyttää. Yliar-

vioimme näyttävän ja helpoiten mieleenpainuvien asioiden esiintyvyyden. Vastapainona 

emme huomioi niiden asioiden tärkeyttä, joista emme ole kuulleet. Mieleenpainuvuus on tär-

keämpää kuin esiintyvyys. (Dobelli, 2012, 5-6.) 

 

5 Töytäisyvaikutus 

Nudge eli töytäisy on väliintuloa, jonka tavoitteena ei ole pakottaa tiettyyn toimintatapaan, 

vaan ohjata kohde toivottua päätöstä kohti. Töytäisyn on sisällettävä valinnan vapaus. Töy-

täisyn kohde voi halutessaan myös toimia vastoin ohjausta. Jotkut töytäisyistä toimivat muis-

tutuksina ja varoituksina, kuten autossa polttoaineen loppumisesta varoittava valo. (Sunstein, 

2015.) 

Töytäisyt ovat hienovaraisia, eikä niitä ole aina helppo huomata päätöksenteon yhteydessä. 

Töytäisyt yrittävät joko vastata, tai käyttää tiettyjä heuristiikkoja manipuloimalla päätöksen-

teon ympäristöä vaikuttaakseen ihmisten käyttäytymiseen. Usein käytetyt töytäisyt sisältävät 



 

 

virikkeitä, antavat palautetta, ankkuroivat tai asettavat oletuksia. (Dolan et al. 2012; Johnson 

et al. 2012; Michie et al. 2013; Thaler, Sunstein 2009.) 

 

5.1 Valinta-arkkitehtuuri 

Richard Thaler ja Cass Sunstein esittelivät ensimmäistä kertaa termin valinta-arkkitehtuuri 

kirjassa Nudge. Valinta-arkkitehtuuri tarkoittaa päätöksentekoon vaikuttamista muuttamalla 

ympäristöä, jossa päätöksenteko tapahtuu. Töytäisyä ovat kaikki valinta-arkkitehtuurin muo-

dot, jotka vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen ennustettavalla tavalla, mutta kuitenkaan 

kieltämättä minkään vaihtoehdon valitsemista tai merkittävästi vaikuttamatta taloudellisiin 

kannustimiin. (Hollands, Shemilt, Marteau, Jebb, Kelly, et al. 2013, 1-2.) 

Käyttäytymistutkijoilla on erilaisia tapoja luokitella valinta-arkkitehtuurin elementtejä. Tha-

lerin, Sunsteinin ja Balzin painotus valinta-arkkitehtuurissa sisältää oletusasetukset, virheisiin 

varautumisen, kansantajuistamisen, palautteen antamisen, monimutkaisten valintojen jäsen-

telyn ja kannustimien luomisen. (Thaler, Sunstein, Balz, 2013, 428-439.)  

Johnson ja kumppaneiden mukaan valinta-arkkitehtuuri koostuu vaihtoehtojen asettamisesta 

ja valintojen kuvailusta. Vaihtoehtojen asettamiseen kuuluu muun muassa vaihtoehtojen 

määrän valitseminen ja oletusvaihtoehdot. Valintojen kuvailuun kuuluu muun muassa vaihto-

ehtojen kuvailu ja vaihtoehtojen jakaminen. palautteen antaminen, monimutkaisten valinto-

jen jäsentelyn ja kannustimien luomisen. (Johnson, Shu, Dellaert, Fox, Goldstein, Haeubl, 

Larrick. Payne, Shkade, Wansink, Weber, 2012, 487-504.)  

 

5.2 Oletusasetukset 

Ihmiset valitsevat usein vaihtoehdon, joka on vaivattomin ja helpoin. Sen takia oletusvaihto-

ehto, joka ei edellytä valitsijalta mitään on monesti suosituin vaihtoehto, vaikka se ei olisi-

kaan optimaalisin. Oletusvaihtoehtoon tyytyminen on todennäköisempää, jos valitsija tuntee 

oletusvaihtoehdon olevan normaali tai edes suositeltu valinta. Mokkakenkiä myydessä myyjä 

yleensä suosittelee suojasumutetta asiakkaalle ja muistuttaa suojasumutteen käytön olevan 

suositeltavaa. (Thaler & Sustein 2009, 85.) 

Automaattisesti jatkuva tilaus on oletusvaihtoehto. Sopimusta tehdessä myyjä haluaa asiak-

kaan tilauksen jatkuvan määräajan umpeutuessa, ellei asiakas erikseen irtisano sitä. Aktiivista 

toimintaa vaativa tilauksen lopettaminen on vaivalloista. Asiakas saattaa unohtaa tilauksen 

uusiutuvan automaattisesti tai ei jaksa nähdä vaadittavaa vaivaa lopettaakseen tilauksen. Jos 

tilaus pitäisi määräajan umpeutuessa uusia asiakkaan toimesta, jäisi se tekemättä. Lähes 

kaikki lehtitilaukset ja puhelinliittymät ovat automaattitilauksia. (Thaler & Sustein 2009, 87.) 



 

 

Maissa, joissa elintenluovutus ei ole oletusasetus vain alle 15% kansalaisista on ilmoittautunut 

luovuttajaksi. Niissä maissa, joissa elintenluovutus on oletus noin 90% kansalaisista on rekiste-

röityneitä luovuttajia. (Carpenter, 2018.) 

Oletusasetusten, yksinkertaistusten ja sosiaaliseen normiin vetoaminen ovat toisinaan saaneet 

suuremman vaikutuksen aikaan, kuin suuret taloudelliset kannustimet (Sunstein, 2014, 2-3). 

 

5.3 Virheisiin varautuminen 

Ihmiset tekevät virheitä. Monet virheistä johtuvat laiskuudesta tai huolimattomuudesta. Hyvin 

suunniteltu järjestelmä toimii inhimillisistä virheistä huolimatta. Maksukortin syöttäminen 

väärinpäin maksupäätteeseen ja alennuskampanjan olemassaolon unohtaminen ovat hyviä esi-

merkkejä. (Thaler & Sustein 2009, 89.) 

Muistuttaminen palauttaa mieleen asian olemassaolon. Muistutus toimivat, koska laskun mak-

saja saattaa vain viivytellä asiaan ryhtymistä ja muistutus painostaa tekemään toivotulla ta-

valla. Joskus laskun maksu viivästyä vain unohtamisen takia. Tällöin pelkkä muistutus vaatii 

vähemmän vaivaa ja aikaa sen perijältä. Useimmissa tapauksissa pelkkä yksi kirje tai sähkö-

posti riittää. Mainoskampanjat ja uutiskirjeet toimivat myös muistutuksina. Tuskin kukaan asi-

akkaista kirjoittaa ylös vaatekauppojen kampanjoiden pituuksia. Siksi on hyvä muistuttaa 

asiakasta tarjouksen olevan voimassa enää tietyn ajan verran. Telemarkkinoinnissa on yleistä 

lähettää asiakkaille kalenterikutsuja, jos asiakas on kiinnostunut tapaamisesta. Tällöin muis-

tuttaminen on ulkoistettu asiakkaan omalle kalenterille. (Sunstein, 2014) 

Toisinaan asiakas voi olla kykenemätön puhumaan puhelimessa minuuttia pidempään ja saat-

taa sanoa, ettei ole kiinnostunut vain säästääkseen aikaa. Sen takia samoille henkilöille soite-

taan uudestaan seuraavan kampanjan aikana. Joskus asiakas voi olla unohtanut nykyisen tilan-

teen toimitilojen suhteen ja vastata väärin. Liian usein yhteyden ottaminen taas saattaa är-

syttää asiakasta liikaa ja aiheuttaa vain harmia brändiä kohtaan. (Thaler & Sustein 2009, 90-

93) 

 

5.4 Palautteen antaminen 

Antamalla palautetta voidaan varmistaa, että ihminen jatkaa hyvin suoriutumista tai varoittaa 

tekemästä asioita väärin. Kännykän kameralla kuvaa ottaessa puhelin keinotekoisesti toistaa 

laukaisimen äänen. Tällöin kuvaaja tietää kuvan ottamisen onnistuneen. Jos ääntä tai visuaa-

lista merkkiä ei tulisi, olisi vaikeata tietää tekikö kuvan ottaja kaiken oikein. Samalla tavalla 

asiakkaalle voidaan verkko-ostoksen tapahduttua lähettää vahvistusviesti sähköpostiin, jotta 

asiakas tietää kaiken menneen suunnitellusti. (Thaler & Sustein 2009, 92) 



 

 

Kertomalla kotitalouksien asukkaille heidän viikoittaisesta energiankäytöstä ja sen kustannuk-

sista, saatiin kokeessa laskettua kotitalouksien energiankäyttöä keskimäärin 1,9%. (Hunter & 

Crago & Spraggon, 2015.) 

 

5.5 Kansantajuistaminen 

Tuttujen asioiden välillä valitseminen on helppoa. Juustotiskillä juuston valitseminen on help-

poa, jos on maistanut ennenkin tarjolla olevia juustoja. Valinta tehdään usein hintaa ja ma-

kua vertaillen. Valitun juuston oletettu makukokemus ja todellinen kokemus ovat todella lä-

hellä toisiaan. Uuden juuston kohdalla maistiaisen tarjoaminen helpottaa asiakasta hahmotta-

maan miltä todellinen kokemus voi tuntua. Monimutkaisissa ja uusissa valintatilanteissa pää-

töksen tekeminen on vaikeaa. Vertailtavia kriteerejä on paljon, eikä tietty valinta takaa vält-

tämättä toivottua lopputulosta. Autoa ostaessa vertailtavana on monia kriteerejä eikä niiden 

käytännön toimivuutta voi aina tietää ilman selitystä. Polttoainesäiliön tilavuus ei ole kaikille 

kuluttajalle hyödyllistä tietoa, ellei sen lisäksi kerro kauanko tankillinen kestää. Tehosekoitti-

men tehokkuuden ymmärtämiseksi kannattaa kertoa pystyykö sekoitin murskaamaan jäisiä 

mansikoita. Pelkät numeraaliset ilmaisut eivät ole helppoja vertailla ja ne vaativat tuekseen 

käytännön esimerkkejä. (Thaler & Sustein 2009, 93-94) 

 

5.6 Monimutkaisten valintojen jäsentely 

Ihmiset käyttävät erilaisia vaihtoehtojen vertailukeinoja, jotka riippuvat valinnan monimut-

kaisuudesta ja valittavana olevien vaihtoehtojen määrästä. Tuttuja ja yksinkertaisia valintoja 

tehdessä vertailu on helppoa. Attribuuttien vertailu tapahtuu nopeasti. Lihapaketin valitsemi-

nen kaupassa ei tuota suuria vaikeuksia monille. Vertailtavina ominaisuuksina ovat usein hinta 

ja eläimen lihan maku. Monimutkaisempia valintoja tehdessä käytetään erilaisia vaihtoehtoi-

sia strategioita ja heuristiikkoja, jotka saattavat yksinkertaistaa liikaa vaihtoehtoja. (Thaler & 

Sustein 2009, 96) 

Verkkokaupasta vaatteita tilatessa asiakas voi toisinaan valita erilaisia filttereitä. Materiaali, 

hinta ja väri ovat yleisiä vaihtoehtoja. Jos tietää mitä on hakemassa auttavat filtterit nopeut-

tamaan etsimistä. Liian tarkkaan rajaamalla saattaa kuitenkin rajata mahdollisuuksia liikaa 

pois. Monet filttereistä ovat mielivaltaisesti valittuja. Jos etsii vain sinisiä shortseja, ei kos-

kaan ylläty, eikä oivalla voivansa ihastua virheisiin shortseihin. Asuntoa etsiessä pelkällä si-

jainnilla ei ole väliä. Jos rajaa työmatkan enintään 10 kilometrin pituiseksi, ei koskaan tule 

huomaamaan 11 kilometrin päässä olevaa unelmien asuntoa, jonka vuokra maksaa monta sa-

taa euroa vähemmän. (Thaler & Sustein 2009, 97) 



 

 

Liian suurta valikoimaa ei kannata antaa, sillä se vaikeuttaa valinnan tekemistä. Silloin vertai-

lusta tulee vaikeampaa ja aiheuttaa suurempaa stressiä. Valitseminen on vaikeaa ja rankkaa. 

Liian stressaavaksi valinnan tullessa vertailtavien kriteerien määrä laskee ja valitsemisesta tu-

lee liian yksinkertaistettua. Tällöin tulee tehtyä huonoja valintoja. Valitsemisen jälkeen koe-

taan useammin tyytymättömyyttä omaan valintaan, jos vaihtoehtoja on ollut useampia. On 

vaikeata olla varma, tekikö varmasti oikean valinnan, kun on monta vaihtoehtoa, jotka olisi-

vat voineet olla myös sopivia. (Dobelli, 2012, 95-97) 

 

5.7 Kannustimet 

Kun suunnitellaan kenelle suunnataan kannustin ja minkälaista kannustinta käytetään, on 

hyvä tietää selvittää muutama asia. Kuka käyttää? Kuka valitsee? Kuka maksaa? Kuka hyötyy? 

Usein käyttäjä ja lopullinen maksaja ovat sama henkilö. Vuokra-asuntoa etsivä on usein tuleva 

vuokralainen ja maksaja. Silloin on helppoa kohdistaa kannustimet. Yrityksen edustaja, joka 

on yhteyshenkilönä, ei välttämättä ole se, joka päättää toimitilapäätöksistä. Maksajana voi 

olla joku toinen henkilö, jonka tavoittaminen vaatii yhteyshenkilön hyväksynnän saamista. 

Yritysmyynnissä on tärkeää tavoittaa oikea vastuuhenkilö ja joskus se onnistuu vain yhteys-

henkilön kautta. Yhteyshenkilölle voi olla tärkeätä löytää tilat, jonne työntekijöillä on helppo 

ja nopea saavutettavuus. Lopullinen maksaja saattaa taas pitää lopullisia kustannuksia tärke-

ämpänä kriteerinä toimitilan valinnassa. Siksi on elintärkeätä kartoittaa kuka päättää ja mikä 

on hänelle tärkeää. Kannustimina voidaan käyttää monia erilaisia kognitiivisia vinoumia kuten 

ankkurointia ja sosiaalista vahvistusta. Ankkuroimalla asiakas saadaan uskomaan hankinnan 

arvon olevan enemmän kuin mitä siitä pyydetään. Ankkuroinnilla saadaan nopea ajattelu rea-

goimaan kannustimeen. Sosiaalista vahvistusta voidaan käyttää kertomalla tiloissa olevan 

enää rajatusti tilaa jäljellä. Asiakas olettaa toimitilojen olevan hyvät, koska monet muutkin 

ovat pitäneet niistä. (Thaler & Sustein 2009, 99) 

Kannustimia valittaessa tulee ottaa huomioon huomattavuus. Valitsija usein huomaa kannusti-

men, mutta ei joka kerta. Kertamaksuna tapahtuva liiketilan osto unohtuu nopeasti ja sen jäl-

keen huomataan ainoastaan kuukausittaiset lainan takaisinmaksut ja muut kiinteät kustannuk-

set. Vuokratiloista maksetaan suurempaa kulua kuukausittain kuin omistustiloista. Siksi monet 

yritykset haluaisivat olla ennemmin omistustiloissa, jos kertaostokseen on riittävästi varalli-

suutta. (Thaler & Sustein 2009, 100-101) 

 



 

 

6 Tutkimusmuoto 

Luvussa 7 kerrotaan tutkimus- ja aineistonhankintamenetelmistä. Tutkimuksen toteutusmuoto 

on määrällinen tutkimus, joka tehtiin kokeellisena tutkimuksena. Tutkimuksen tekotavan va-

linnataa perustellaan kappaleissa 7.1, 7.2 ja 7.3. Tutkimuksen etenemistä ja luotettavuutta 

käsitellään luvuissa 7.4 ja 7.5. 

 

6.1 Määrällinen tutkimus 

Tutkimusmuoto on kvantitatiivinen, eli määrällinen tutkimus. Määrällisessä tutkimuksessa 

kohdetta kuvataan ja tulkitaan käyttämällä numeroita ja tilastoja. (Jyväskylän yliopisto 2015) 

Määrällisessä tutkimuksessa saadaan vastauksia kysymyksiin miksi, missä ja miten paljon. 

Otannan tulee olla selkeästi suurempi kuin laadullisessa tutkimuksessa. (Tarja Heikkilä 2014, 

7-8)  

Kohderyhmän ollessa suppea, pienempikin otoskoko. 100 on hyvä otoskoko suppeamman koh-

deryhmän tutkimuksissa (Heikkilä 2014, 28). Kvantitatiivinen tutkimus valittiin tutkimusmuo-

doksi, jotta olisi helpompaa vertailla sanavalintojen vaikutusta mahdollisimman vähäisellä 

määrällä muita muuttujia. 

 

6.2 Aineistohankintamenetelmien valinta 

Määrälliselle tutkimukselle yleisiä aineistohankintamenetelmiä ovat lomakekyselyt, internet-

kyselyt, strukturoidut haastattelut, puhelinhaastattelut, systemaattinen havainnointi ja ko-

keelliset tutkimukset. (Tarja Heikkilä 2014, 6.) Kokeellisessa tutkimuksessa selvitetään, 

kuinka jokin tekijä vaikuttaa kontrolloidussa olosuhteessa. (Heikkilä 2014, 10.) 

Tähän tutkimukseen valittiin kvantitatiivisen tutkimuksen muodoista kokeellinen tutkimus, 

koska tavoitteena on ymmärtää, miten muuttujia vaihtamalla saadaan vaikutettua lopputu-

lokseen. Suurella otoskoolla saadaan luotettavia tuloksia, kun vaihdetaan lauserakennetta. 

Siten saadaan parhaiten arvioitua, minkälaisia tuloksia tietty kysymysmuoto saa aikaan. Pie-

nellä otannalla on vaikea sanoa ovatko erot syntyneet sattuman vai kysymysmuodon takia.  

 



 

 

6.3 Määrällisen tutkimuksen laadukkuus ja luotettavuus 

Tutkimukselle asetetaan normeja ja arvoja, joihin tutkimuksen on pyrittävä, koska luotetta-

vuuden arvioiminen on merkittävä osa tieteellistä tutkimusta. Keskeisimpiä käsitteitä kvanti-

tatiivisen tutkimuksen luotettavuuden mittauksessa ovat reliabiliteetti ja validiteetti. (Saara-

nen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

6.3.1 Luotettavuus 

Reliaabeli tutkimus voidaan tarkastella kolmella keinolla. Tutkittavaa kohdetta lähestytään 

kahteen kertaan eri kertoina tavoitteena saaden tutkimus toistettua identtisenä tuloksen py-

syen samana. Toinen keino on kahden eri arvioijan päätyminen samoihin johtopäätöksiin tut-

kimuksesta. Kolmas vaihtoehto on käyttää kahta eri tutkimusmenetelmää ja pyrkiä molem-

missa samoihin lopputuloksiin. (Hirsjärvi, Hurme 2014, 186.) 

 

6.3.2 Validius 

Validi tutkimus tutkii sitä, mitä sen oli tarkoituskin tutkia. Se ei sisällä systemaattisia virheitä 

ja antaa keskimäärin oikeita tuloksia. Tarkoin harkittu tiedonkeruu varmistaa tutkimuksen va-

liditeetin. Tutkimuksessa perusjoukko on määritelty selvästi ja joko rekisteröity tai luette-

loitu kattavasti. Kysymykset mittaavat oikeita asioita, ne ovat helposti ymmärrettävissä ja 

kattavat koko tutkimusongelman. (Heikkilä 2014, 11.) 

 

6.4 Tutkimuksen kulku 

Tutkimus järjestettiin helmikuussa 2019. Tutkimuksessa soitettiin 100 yritykselle ja kyseltiin 

toimitilatarpeesta ja mahdollisesti kiinnostuksesta tiettyä toimitilaa kohtaan. Jokainen soitto 

alkoi esittelyllä, jonka jälkeen esitetään jokin repliikki kolmesta vaihtoehdoista. Ensimmäi-

sessä vaihtoehdossa (kohtelias aloitus) kysyttiin, onko vastaajalla aikaa puhua toimitiloista. 

Toisessa vaihtoehdossa (ohjaava aloitus) kysyttiin, onhan vastaajalla aikaa puhua toimiti-

loista. Kolmannessa (suora aloitus) mennään suoraan kohteen esittelyyn ja tarpeen kartoituk-

seen kysymättä, onko vastaajalla aikaa jutella aiheesta. Jokaiseen kysymysmuotoon haluttiin 

vähintään 25 vastausta. Optimaalisessa tilanteessa jokaiseen saadaan yli 33 vastausta, mikä 

onneksi saavutettiin. Jos vastaaja kertoi, ettei ole aikaa jutella sillä hetkellä ja pyytää palaa-

maan asiaan myöhemmin, hänelle soitettiin uudestaan seuraavana päivänä. Soitot tehtiin ai-

noastaan yritysten toimitusjohtajille tai muille toimitiloista päättäville työntekijöille.  



 

 

Vastauksia, jotka saatiin vastaajilta, jotka eivät tee päätöksiä toimitiloista, oltaisiin jätetty 

huomioimatta. Kyseiset vastaukset jätetään huomioimatta, koska ei voida esittää oikeaa kysy-

mysmuotoa kohderyhmälle. Vaihteeseen soitettiin, jos toimitusjohtajaa ei saatu kiinni. Toisi-

naan toimitusjohtajan tai vastaavan päättäjän yhteystietoja ei ollut valmiina ja jouduttiin 

soittamaan vaihteeseen. Jos vaihde ei antanut yhteystietoja, mutta kertoi toisen henkilön 

puolesta toimitilojen tilanteesta, vastaus olisi merkitty puhelinkampanjan tuloksiin, mutta 

sitä ei oltaisi otettu huomioon tutkimuksessa. Tällaisia tilanteita ei kuitenkaan syntynyt tutki-

muksen aikana. 

 

6.5 Luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksessa käytettiin vain yhtä tutkijaa, joka soitti kaikki puhelut. Näin saatiin varmistet-

tua, ettei vastauksiin vaikuta soittajan äänensävy. Jokainen puhelu aloitettiin täysin samalla 

tavalla, kuin mitä oli suunniteltukin, mikä lisää luotettavuutta. Puheluita tehtiin eri päivinä ja 

eri kellonaikoina, eikä tutkimuksessa otettu huomioon eri kellonaikojen tai päivien merki-

tystä. Ei ole varmuutta onko soittojen ajankohdalla merkitystä lopputuloksen kannalta, mutta 

hypoteesina on, että ajankohta ei vaikuta tuloksiin.  

 

7 Tutkimuksen tulokset ja analysointi 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tulokset ja saadut vastaukset. Alaluvussa 8.1 tarkas-

tellaan saatuja vastauksia, kun taas alaluvussa 8.2 analysoidaan tuloksia, ja vertaillaan niitä 

keskenään. Alaluvussa 8.3 tehdään tulosten ja niiden analysoinnin perusteella johtopäätöksiä 

ja arvioidaan saatujen tulosten mahdollista skaalautuvuutta.   

 

7.1 Tutkimuksen tulokset 

Kokeellisessa tutkimuksessa tutkittiin, millä aloituksella saatiin vastaaja todennäköisemmin 

puhumaan toimitiloista. Oletuksena oli, että mitä useammin vastaaja suostuu puhumaan toi-

mitiloista, sitä todennäköisemmin hän kertoo toimitilatarpeestaan, jos sellaista on olemassa. 

Yhteensä soittoja tehtiin 116. Näistä 100 soittoon saatiin vastaus kysymykseen, onko toimitila-

tarpeita. Sen sijaan 16 puhelua loppui, koska vastaajalla ei ollut aikaa tai halua puhua toimi-

tiloista. 14 yritystä oli kiinnostunut uusista toimitiloista ja 86 yritystä kertoi, ettei toimitila-

tarpeita ole. Taulukoista 1 ilmenee, miten vastaukset jakautuivat erilaisten aloitusten kes-



 

 

ken. 32 kertaa vastaaja kertoi toimitilatarpeesta, kun käytettiin kohteliasta aloitusta. Oh-

jaava aloitus sai 31 vastausta. Suora aloitus tuotti eniten vastauksia. Kaiken kaikkiaan 37 vas-

tausta. 

Taulukko 2: Kaikki soitot, tilatarpeesta kertoneet ja tiloista kiinnostuneet 

Jakamalla vastausten määrän (100) soittojen määrällä (116) saadaan suhdeluku, joka kertoo, 

miten todennäköisesti vastaaja kertoi tarpeesta. Suora aloitus tuotti 37/38=97,37% todennä-

köisyydellä vastauksen, kun taas kohteliaan aloituksen suhdeluku oli 32/40=80%. Ohjaavalla 

aloituksen suhdeluku oli 31/38=81,58%.  
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Taulukko 3: Suhdeluvut 

Kiinnostuksen tiloja kohtaan kertoi neljä vastaajaa kohteliaalla aloituksella ja viisi ohjaavalla 

aloituksella, sekä suoralla aloituksella. Jakamalla tiloista kiinnostuneiden määrän soittojen 

määrällä saatiin suhdeluku, joka kertoo, kuinka todennäköisesti vastaaja oli kiinnostunut ti-

loista. Kohteliaan aloituksen suhdeluku oli 5/40=12,5%, ohjaavan aloituksen 4/38=10,53% ja 

suoran aloituksen 5/38=13,16%. 

 

7.2 Tulosten analysointi 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietää, vaikuttaako aloitusrepliikki todennäköisyyteen ker-

tooko vastaaja tarpeestaan. Suora aloitus oli 97,37%-81,58%=15,79%-yksikköä tarkempi tapa 

saada vastaus, kuin seuraavaksi parhaan eli ohjaava aloitus. Kohteliasta aloitusta ja ohjaavan 

aloitusta vertaamalla saatiin vain 81,58-80,00%=1,58%-yksikön eroavaisuus ohjaavan aloituk-

sen eduksi. 

Tutkittaessa kiinnostusta tiloja kohtaan, suora aloitus oli vain 13,16%-12,50%=0,66%-yksikköä 

parempi kuin seuraavaksi paras eli kohtelias aloitus. Ohjaavaan aloitukseen verrattuna suora 

aloitus oli 13,16%-10,53%=2,63%-yksikköä tehokkaampi. Kohtelias aloitus oli 12,50%-

10,53%=2,00%-yksikköä parempi, kuin ohjaava aloitus.  
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7.3 Johtopäätökset ja yhteenveto 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, onko erilaisilla aloituksilla merkitystä puhelimen 

kautta tapahtuneessa myyntitilanteessa. Tulosten perusteella voi sanoa, että aloituksella oli 

selvä vaikutus vastaajaan haluun kertoa toimitilatarpeesta. Jos asiakas ei kerro onko tarvetta 

vai eikö ole, joudutaan asiaan palaamiaan seuraavana päivänä, mikä hidastaa puhelinkampan-

jan suorittamista. Pahimmassa tapauksessa vastaaja ei ole ollenkaan kiinnostunut uusista ti-

loista, kun suoraan asiaan menemällä vastaaja olisi kertonut puolessa minuutissa kaiken ole-

van kunnossa. 

Kiinnostus tiloja kohtaan ei todennäköisesti muutu merkittävästi, vaikka käyttäisi erilaista 

aloitusta. Jos vastaaja on kiinnostunut tiloista, hän kertoo sen todennäköisesti silti. Jos vas-

taaja ei ole kiinnostunut tiloista, häntä ei kiinnosta aiheesta puhuminen ja yrittää lopettaa 

puhelun mahdollisimman nopeasti. Siksi suoraan asiaan menemällä saatiin lähes kaikilta vas-

taajilta tieto toimitilojen tarpeesta, mutta kysymällä kiinnostuksesta jutella aiheesta vastaa-

jan oli helpompi sanoa, ettei ole aikaa jutella aiheesta toivoen, ettei myyjä soittaisi enää uu-

destaan. 

Hypoteesina oli, että suoraan asiaan meneminen antaa todennäköisemmin vastauksen toimiti-

lojen tarpeesta. Tulokset osoittavat, että suora aloitus oli huomattavasti parempi vaihtoehto, 

kuin kohteliaan ja ohjaavan aloituksen käyttäminen. Myyjän tulee olla rohkea ja välillä jopa 

röyhkeä myyntitilanteessa. Tutkimus osoitti, ettei vastaajilta kannata kysellä onko heillä ai-

kaa jutella, vaan olettaa heidän olevan kiinnostuneita puhumaan aiheesta, koska he vastasi-

vat jo puhelimeen. 

Miten paljon töytäisyillä on merkitystä myynnissä? Sitä on vaikea sanoa. Erilaisia töytäisy-

tapoja on monia ja kaikki eivät sovi samassa kontekstissa. Uskoisin tutkimuksen tulosten ker-

tovan ainakin sen, että pelkkä yksi töytäisy ei selvästikään riitä tekemään suurta muutosta. 

Kuten sana töytäisy sanookin, kyse on vain kevyestä ohjauksesta. Suuria muutoksia ei kannata 

olettaa töytäisyjen aiheuttavan. Kokeilemalla erilaisia töytäisyjä ja niiden yhdistelmiä löytää 

varmasti sopivimman tavan herättää asiakkaan kiinnostuksen. 

Tutkimuksen yleistettävyydestä ei voi tehdä hirveän suuria johtopäätöksiä. Todennäköisesti 

suora aloitus toimii muissakin puhelinkampanjoissa paremmin. Kellonaika ja viikonpäivä eivät 

olleet muuttujia, joita tarkkailtiin. Siksi on mahdotonta sanoa, olisivatko tulokset samat, jos 

kaikki soitot olisi tehty maanantaina aamupäivällä tai perjantaina iltapäivällä. Jos haluaisi 

kaikista tarkimman tuloksen, pitäisi joko kellonaikoja ja viikonpäiviä kontrolloida tai kasvat-

taa otantaa niin suureksi, ettei sattuman osuus vaikuttaisi merkittävästi tutkimustuloksiin. 

Toimitiloista kiinnostuneiden määrä ei vaikuta tutkimuksen mukaan muuttuvan eri aloituksen 

mukana. Yksikin kiinnostunut nostaisi prosentuaalisesti eron muihin nähden isoksi ja siksi en 



 

 

sanoisi näin pienen otannan olevan tarpeeksi luotettava. On mahdollista, että töytäisy vaikut-

taisi vain joka kymmeneen tai harvempaan asiakkaaseen. Suuremmalla otannalla ilmenisi to-

dennäköisesti suurempia eroja eri aloitusten välillä. Yhteistyöyritys voi toistaa tutkimuksen ja 

vertailla syntyykö merkittäviä eroja pitkällä aikavälillä. 

Käyttäytymistaloustiede on vielä melko tuore taloustieteen suuntaus, eikä töytäisyjen vaiku-

tusta myyntitilanteissa ole tutkittu tarpeeksi. Töytäisy on terminä vasta kymmenen vuotta 

vanha ja iso osa töytäisyjen tutkinnasta on keskittynyt terveyden näkökulmaan. En antaisi 

töytäisyille liikaa painoarvoa myyntitilanteessa, mutta antaisin niille kuitenkin mahdollisuu-

den vaikuttaa epävarmaan ostajaan. Kilpailuilla aloilla jokainen kivi kannattaa kääntää, eikä 

töytäisy ole asia, jota kannattaa jättää käyttämättä. 

 

8 Työelämän edustajan kommentit 

Rehmonen on opinnäytetyön työelämän edustaja. Hän kommentoi työtä näin: 

”Yrityksemme toiminnoissa pääasiallinen tiedonhankintakanavana on puhelin. Soitamme päi-

vittäin yrityspäättäjille ja kyselemme muun muassa rakennus- ja korjaushankkeista sekä toi-

mitilatarpeista. 

Olemme kiinnostuneita kaikesta tiedosta, mikä edesauttaa puhelintyötämme. Keskustelun 

aloitus ja vastaajan huomion herättäminen on erityisen tärkeää, jotta puhelu jatkuisi ja sai-

simme kerättyä haluamamme tiedon. 

Teemme jatkuvasti työtä oman työmme laadun parantamiseksi. Tässä tutkimuksessa on kar-

toitettu erilaisia puhelinkeskustelun aloitustapoja. Käymme tutkimusryhmämme kanssa läpi 

esitettyjä vaihtoehtoja ja huomioimme parhaat käytänteet työssämme. 

Olemme hyvin tietoisia, että erilaisilla keskustelunavauksilla ja ohjaavalla kysymyksenasette-

lulla on merkitystä tiedonkeruun onnistumisessa. Asiaa ei kuitenkaan ole aikaisemmin selvi-

tetty yrityksessämme konkreettisesti. Tämä tutkimus on hyvä keskustelunherättäjä ja se an-

taa suuntaviivat sille, miten voimme jatkossa kehittää puhelinkeskustelujemme rakennetta. 

Yhteistyö oli sujuvaa ja avointa. Keskustelimme paljon puhelinkampanjan tavoitteista: sekä 

laadullisista että määrällisistä. Oleellinen muuttuja tämän kaltaisissa hankkeissa on myös ai-

kataulu. 

Työ toteutettiin kaikkien asettamien kriteerien mukaisesti. Kampanjan avulla kerättiin paljon 

hyvää ja merkityksellistä tietoa kohderyhmän toimitilatarpeista. Asiakasyrityksemme jatkaa 

yhteydenpitoa kaikkien uusista toimitiloista kiinnostuneiden yritysten kanssa.” 
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