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Tiivistelmä      
Tässä Pro gradu -tutkielmassa selvitetään Pohjois-Suomessa vuonna 1966 

syntyneiden ihmisten riskinkarttamista kyselytutkimuksen avulla. Aihe on 

ajankohtainen ja tärkeä, sillä riskinkarttamisen avulla voidaan selittää ihmisten 

päätöksentekoa epävarmuutta sisältävissä tilanteissa. Ihmiset joutuvat tällaisiin 

päätöksentekotilanteisiin usein, esimerkiksi vakuutuksia hankkiessaan. Aineistona 

tässä tutkielmassa on käytetty kohortti 1966 -tutkimuksessa kerättyä aineistoa. 

Kyselyn kahdessa kysymyksessä kysyttiin vastaajilta suurimmat summat, joilla he 

olisivat valmiita osallistumaan arvontaan ja sijoitukseen.  

 

Aineiston pohjalta tässä tutkielmassa lasketaan arvot absoluuttiselle ja suhteelliselle 

riskinkarttamiselle ja nähdään kuinka riskiä karttavasti vastaajat ovat kysymysten 

peleihin suhtautuneet. Saatujen arvojen pohjalta selvitetään myös, mihin 

rahasummaan vastaajat ovat suhteuttaneet kysymyksissä esiintyneet pelit. Lisäksi 

tarkastellaan, miten riskinkarttaminen vaihtelee tulo- ja varallisuusluokittain. 

Lopuksi tutkielmassa pohditaan syitä havaitulle suurelle erolle riskinkarttamisessa 

kahden kysymyksen välillä. Tutkielmassa käydään läpi riskinkarttamisen teoria 

odotetun hyödyn avulla ja esitetään Prattin ja Arrowin absoluuttisen ja suhteellisen 

riskinkarttamisen mitat. Lisäksi esitellään HARA-hyötyfunktio sekä sen 

erikoistapaukset, tässä tutkielmassa käytetyt CRRA- ja CARA-hyötyfunktiot. 

Aiempien tutkimusten avulla käydään läpi eri ominaisuuksien vaikutukset 

riskinkarttamiseen.  

 

Vastaajien havaittiin osallistuvan useammin arvontaan kuin sijoitukseen, mutta he 

suhtautuivat siihen riskiä karttavammin. Suhteellisen riskinkarttamisen arvojen 

perusteella havaittiin, että vastaajat suhteuttivat arvonnan pieneen rahasummaan, 

luultavasti sellaiseen summaan, joka heillä on helposti saatavilla. 

Sijoituskysymyksen peli suhteutettiin suurempaan rahasummaan. Summa on 

luultavasti lähellä henkilöiden kuukausipalkkaa tai kysymyksessä mainittua 

rahasummaa. Sijoituskysymyksessä vastaajalle kerrottiin hänen juuri voittaneen 

10 000 €. Lisäksi riskinkarttamisen huomattiin molempien kysymysten kohdalla 

olevan pienempää korkeammissa tulo- ja varallisuusluokissa. Kysymysten väliset 

erot selittyvät eroilla kysymyksen asettelussa ja kysymysten pelien tuoton 

muodostumisessa, sekä ennen peliä saadun rahan vaikutuksella riskinkarttamiseen. 

Asiasanat 
Riski, Riskinkarttaja, Arrow, Pratt, kohortti 1966 
Muita tietoja     
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1 JOHDANTO 

Tässä pro gradu-tutkielmassa selvitetään kyselytutkimuksen avulla ihmisten 

riskinkarttamista. Kyselyn vastausten avulla lasketaan absoluuttisen 

riskinkarttamisen ja suhteellisen riskinkarttamisen arvot. Niiden avulla selvitetään, 

miten vastaajat arvioivat riskin ja suhteuttavat odotetun tuoton. Lisäksi tarkastellaan 

absoluuttisen riskinkarttamisen suhdetta varallisuuteen ja vuosituloihin.  Kysymykset 

selvittävät ihmisen valmiutta osallistua riskipitoiseen arvontaan ja riskiseen 

sijoitukseen.  

Ihmisen käyttäytymistä mallinnetaan yleensä erilaisten hyötyfunktioiden avulla. 

Vaikka hyöty on vaikeasti mitattavissa ja vertailtavissa ihmisten välillä, saadaan 

hyötyfunktion avulla selville yksittäisen ihmisen preferenssit. Ihminen suosii sitä, 

mistä hän saa korkeamman hyödyn. Tähän pohjaten voidaan hyötyfunktioiden avulla 

tutkia ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä, muun muassa päätöksentekoa 

epävarmuutta sisältävissä tilanteissa.  

Riskikäyttäytyminen on erittäin ajankohtainen ja mielenkiintoinen aihe. 

Riskinkarttamisen avulla voidaan selittää monia päivittäiseen päätöksentekoon 

liittyviä valintoja. Riskinkarttamista käytetään myös paljon, niin taloustieteessä kuin 

rahoituksessakin, selitettäessä muun muassa osakemarkkinoille osallistumista ja 

erilaisten osakkeiden hankintaa (Barberis ym. 2006, Embrey & Fox 1997). 

Riskikäyttäytymisellä on myös paljon vaikutusta yksittäisten henkilöiden elämään. 

He, joiden riskinkarttaminen on alhaista, ovat usein yrittäjiä tai työskentelevät 

muuten epävarmemmilla aloilla, mutta heidän keskimääräinen tulotasonsa on 

suurempi. Alhaisella riskinkarttamisella ja korkealla varallisuudella on myös havaittu 

olevan yhteys (Guiso & Paiella 2008).  

Ihmiset kohtaavat usein epävarmuutta sisältäviä valintatilanteita. Esimerkiksi auton 

omistajan on valittava vakuutuksensa laajuus onnettomuuden ollessa mahdollinen 

mutta epävarma (Cohen & Einav 2007). Viime vuosina vallinnut taloudellinen 

epävarmuus on lisännyt huomattavasti ihmisten kohtaamia taloudellisia riskejä. 

Yritysten joutuessa säästökuureille ei esimerkiksi työpaikka ole itsestäänselvyys. 

Onkin mielenkiintoista selvittää ihmisten riskikäyttäytymistä ja riskinkarttamista, 
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sekä eri ominaisuuksien vaikutuksia niihin. Muun muassa Guiso ja Paiella (2008) 

tutkivat eri ominaisuuksien ja riskinkarttamisen suhdetta ja samalla tarkastelivat 

taustariskin vaikutusta riskinkarttamiseen.  

Riskinkarttamista on tutkittu paljon ja yksi vaikeasti selitettävä ominaisuus on ollut 

pieniriskisten aktuaarisesti reilujen pelien hylkääminen. Aktuaarisesti reilu tarkoittaa, 

että odotettu tuotto pelistä on positiivinen. Ihmiset eivät usein ole valmiita 

osallistumaan tällaisiin peleihin vaikka riski on vähäinen. Teorian mukaan ihmisten 

pitäisi joko hyväksyä tällainen peli, tai hylätessään pelin he olisivat erittäin riskiä 

karttavia. Barberis, Huang ja Thaler (2006) esittävät tähän ratkaisuksi sen, että 

ihmiset ajattelevat pienet pelit yksittäisenä tapauksena, eivätkä ainakaan yhdistä sitä 

kokonaisriskiinsä.  

Tässä tutkielmassa pyritään selvittämään, millaiseen rahasummaan henkilöt 

suhteuttavat pelin riskin ja miten ja miksi ihmisten riskinkarttaminen eroaa kahden 

erityyppisen pelin välillä. Lisäksi tarkastellaan absoluuttisen riskinkarttamisen 

suhdetta varallisuuteen ja vuosituloihin. Aineistona käytetään Oulun yliopiston 

lääketieteellisen tiedekunnan keräämästä kohortti-aineistosta poimittuja kahta 

riskinottoon liittyvää kysymystä, vastaajan varallisuutta ja vastaajan vuosituloa.  

Näiden avulla lasketaan absoluuttisen ja suhteellisen riskinkattamisen arvot käyttäen 

vakioisen absoluuttisen riskinkarttamisen ja vakioisen suhteellisen riskinkarttamisen 

hyötyfunktioita.  

Absoluuttisen riskinkarttamisen arvoista nähdään henkilöiden suhtautuminen 

kysymyksissä esiintyviin riskeihin. Absoluuttisen riskinkarttamisen arvoja vertaillaan 

myös eri varallisuus- ja tuloluokkien välillä ja erojen tilastollista merkitsevyyttä 

tutkitaan Kruskal-Wallis -testin avulla. Suhteellisen riskinkarttamisen arvosta 

selvitetään riskin arvioimisen pohjana ollut hyvinvointimuuttuja. Muuttujana 

kokeillaan muun muassa varallisuutta, kuukausituloa ja päiväkohtaista tuloa. Lisäksi 

tutkielmassa pohditaan mahdollisia syitä erolle kahden kysymyksen tuottamien 

tulosten välillä. Yksi mahdollinen syy tälle on Thalerin ja Johnsonin (1990) 

esittelemä juuri ennen peliä saadun rahan vaikutus riskinkarttamiseen.  
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Tutkielmassa kootaan yhteen aiempien tutkimusten pohjalta muutamien 

ominaisuuksien suhde riskinkarttamiseen. Nämä ominaisuudet ovat ikä, sukupuoli, 

koulutus ja varallisuus. Tällaisia tutkimuksia on tehty paljon ja useimmissa tulokset 

täsmäävät keskenään. Tutkimusten pohjalta saa hyvän kuvan siitä, miten eri 

ominaisuuksia omaavat ihmiset eroavat myös riskikäyttäytymiseltään. Tutkimuksista 

on myös tehtävissä jonkinlaisia päätelmiä syistä, jotka aiheuttavat näitä eroja 

esimerkiksi sukupuolten välillä. 

Tutkielma koostuu johdannosta, teoriaosasta, aiempia tutkimustuloksia esittelevästä 

luvusta, aineistoa ja tutkimusmenetelmiä esittelevästä luvusta, tuloksien esittelystä ja 

niiden pohdinnasta sekä yhteenvedosta. Luku kaksi käsittelee riskinkarttamisen 

teoriaa ja sen tutkimisessa käytettyjä hyötyfunktioita. Luvussa esitellään 

riskinkarttamista odotetun hyödyn avulla. Luvussa käydään läpi myös 

riskinkarttamisen mitat, absoluuttinen ja suhteellinen riskinkarttaminen, ja esitellään 

tutkielmassa käytettävät hyötyfunktiot. Hyötyfunktiot ovat erikoistapauksissa 

HARA-hyötyfunktiosta ja täyttävät vakioisen absoluuttisen riskinkarttamisen ja 

vakioisen suhteellisen riskinkarttamisen ehdot. 

Luvussa kolme käydään läpi aiempia tutkimuksia riskinkarttamisesta. Luvussa 

esitellään tutkimustuloksia ja havaintoja riskinkarttamisesta, riskin arvioinnista, 

taustariskistä ja riskinkarttamisen vaihtelusta eri ihmisten välillä. Luvun 

tarkoituksena on antaa kuva eri ominaisuuksien, muun muassa varallisuuden ja 

sukupuolen, vaikutuksista riskinkarttamiseen. Luvussa käydään myös läpi juuri peliä 

ennen saadun tai menetetyn rahan vaikutuksia riskinkarttamiseen. Lisäksi luvussa 

esitellään aiempien tutkimusten tuloksia riskinkarttamisen arvoista. Näitä voidaan 

myöhemmässä vaiheessa verrata tämän tutkielman tuloksiin. 

Luvussa neljä esitellään aineisto ja tutkimusmenetelmät. Luvussa on lyhyt esittely 

aineistosta, sen keräämisen tavoitteista ja kyselyihin osallistuneista henkilöistä. 

Luvussa tarkastellaan aineiston kokoa, esitettyjä kysymyksiä ja vastausten jakaumia. 

Luvussa esitetään myös muutama kommentti aineistosta ja vastauksista. Lisäksi 

luvussa käydään läpi riskinkarttamisen selvittämiseen käytetyt yhtälöt ja menetelmät, 

joilla riskinkarttamisen arvot on näistä yhtälöistä selvitetty. Lopuksi luvussa käydään 
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lyhyesti läpi Kruskal-Wallis -testi, jolla tutkitaan eroavatko eri varallisuus- ja 

tuloluokkien absoluuttisen riskinkarttamisen arvot toisistaan.  

Viides luku keskittyy esittelemään saatuja tuloksia ja analysoimaan ne. Luvussa 

saatuja riskinkarttamisen tuloksia vertaillaan sekä aiempiin tuloksiin, että aineistosta 

muodostettujen ryhmien kesken. Absoluuttisen riskinkarttamisen arvoja verrataan 

aiempiin tutkimuksiin ja eri varallisuus- ja tuloluokkien kesken. Suhteellisen 

riskinkarttamisen arvoja verrataan aiempien tutkimusten tuloksiin sekä keskenään, ja 

näin pyritään selvittämään, mihin rahamäärään riskit on suhteutettu. Lisäksi luvussa 

on pohdintaa tuloksista ja tulosten eroista. Luvussa kuusi on yhteenveto tämän 

tutkielman sisällöstä. 
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2 RISKINKARTTAMISEN TEORIA JA HYÖTYFUNKTIOT 

2.1 Riskinkarttamisen teoria ja riskikäyttäytymisen luokittelu 

Riskinkarttaminen on käsite, joka kuvaa ihmisen käyttäytymistä epävarmuutta 

sisältävissä tilanteissa. Aina D. Bernoullin 1738 esittelemästä odotetun hyödyn 

hypoteesista alkaen on ihmisten oletettu välttävän riskejä ja riskinkarttamisen olevan 

selitys monelle havaitulle taloudelliselle ilmiölle (Arrow 1965). K.J. Arrow ja J.W. 

Pratt kehittivät yhtä aikaa riskinkarttamista kuvaavat mitat eli absoluuttisen 

riskinkarttamisen (Absolute risk aversion, ARA) ja suhteellisen riskinkarttamisen 

(Relative risk aversion, RRA).  

Riskinkarttamisen pohjalla on D. Bernoullin esittämä odotetun hyödyn hypoteesi, 

jonka von Neumann ja Morgenstern myöhemmin esittivät formaalisti. Odotettu 

hyöty on todennäköisyyksillä painotettu summa hyödyistä eri tilanteissa (Arrow 

1965). Riskiä sisältävässä valintatilanteessa ihmiset vertaavat odotettua hyötyä 

varmaan, yleensä sen hetkiseen hyötyyn. Seuraavissa esimerkeissä riskinkarttamista 

kuvataan odotetun hyödyn avulla.  

Riskinkarttaja on henkilö, joka on haluton osallistumaan peliin, eli ottamaan riskin, 

joka on hänelle aktuaarisesti reilu. Peli on aktuaarisesti reilu, kun odotettu tuotto on 

nolla tai suurempi. Henkilö on vielä suuremmalla syyllä haluton ottamaan riskin, 

joka on hänelle aktuaarisesti epäreilu. Osallistuakseen peliin olisi odotetun tuoton 

oltava enemmän kuin varma tilanne. Se kuinka paljon enemmän, riippuu henkilön 

riskinkarttamisen asteesta. (Arrow 1965) 

Merkitään tuloa Y:llä ja siitä saatavaa hyötyä U(Y). Oletetaan, että hyötyfunktio on 

kahdesti differentioituva. Varmassa tilanteessa henkilön hyöty tulolla Y0 on U(Y0). 

Henkilölle tarjotaan mahdollisuutta voittaa tai hävitä summa h todennäköisyydellä 

1/2. Hänen on nyt valittava tulo Y0 todennäköisyydellä 1 tai arvottu tulo Y0-h 

todennäköisyydellä 1/2 tai Y0+h todennäköisyydellä 1/2. Alla E kuvaa odotusarvoa. 
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Riskinkarttaja
1
 suosii määritelmän perusteella varmaa tuloa. Ilmaistuna odotetun 

hyödyn avulla: 

 (  
) ( 

 

 
 ) (  - ) ( 

 

 
 ) (    ),   (1) 

missä odotettu hyöty on 

 ( [ ]) (  
 

 
  ) (  - ) (

  

 
 ) (    ).   (2) 

Lisäksi odotetun tulon hyöty on tässä tapauksessa seuraava: 

 ( [ ])  [( 
 

 
 ) (  - ) ( 

 

  
) (    )]      .  (3) 

Eli riskinkarttaja kokee hyödyn varmasta tulosta paremmaksi kuin hyödyn riskisestä 

tulosta, jonka odotusarvo on yhtä suuri kuin varma tulo. (Arrow 1965) 

Yhtälöstä (1) huomataan myös, että se täyttää konkaaviuden määritelmän. Funktio 

f(x) on aidosti konkaavi, jos sille pätee  

 (    (   )   
)      (  

) (   ) (  
)  

Yhtälössä t on väliltä (0,1) ja x1 ja x2 ovat erisuuria. Ensimmäinen osa f(tx1 + (1-t)x2) 

vastaa yhtälön (3) oikeaa puolta, eli odotetun tulon hyötyä U[(1/2)(Y0-

h)+(1/2)(Y0+h)]. Toinen osa tf(x1)+(t-1)f(x2) täsmää taas odotetun hyödyn, eli yhtälön 

(2) (1/2)U(Y0-h)+(1/2)U(Y0+h) kanssa. Tästä nähdään, että riskinkarttajan 

hyötyfunktio on muodoltaan konkaavi
2
.  

Kuviossa 1 on esitetty yllä olevat asiat graafisessa muodossa. Riskinkarttaja kokee 

odotetun hyödyn E(U[Y]) olevan vähemmän kuin odotetun tulon tuottaman hyödyn 

                                                
1 Odotetun hyödyn teoriassa U(Y) oletetaan kardinaaliseksi. 
2 Tällöin hyötyfunktio toteuttaa myös Jensenin epäyhtälön    [Χ]  ≥  [  Χ ], missä Χ on 

satunnaismuuttuja ja E kuvaa odotusarvoa.  
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U(E[Y]) = U(Y0). Tästä syystä hän välttää tilanteita, joissa odotetun tulon hyöty olisi 

jopa parempi kuin varman tulon tuottama hyöty.  Kuvioon on myös merkitty CE, eli 

varmuusekvivalenssi (Certainty equivalent), joka kertoo sen varman tulon määrän, 

missä riskiä karttava henkilö olisi neutraali riskisen ja varman tulon välillä. 

Varmuusekvivalenssi on tässä tapauksessa pienempi kuin riskisen tulon odotusarvo. 

 

Kuvio 1 Riskinkarttajan hyötyfunktio 

 

Riskinkarttajan vastakohta on riskinrakastaja. Riskinrakastajalla hyötyfunktio on 

konveksi. Samassa valintatilanteessa kuin yllä esitetty riskinkarttaja, riskinrakastaja 

valitsisi riskipitoisen vaihtoehdon.  Samoilla ehdoilla kuin edellisessä esimerkissä 

nyt odotetut hyödyt olisivat: 

 (  
) ( 

 

 
 ) (  - ) ( 

 

 
 ) (    ),  

mikä täyttää konveksisuuden määritelmän, eli 

 (    (   )   
)      (  

) (   ) (  
)  

U(Y) 
 

Y 

           Y0-h               CE         Y0=E[Y]                                 Y0 +h 

U(Y0+h) 

 

 

U(Y0)= 

U(E[Y]) 
 

U(CE)= 

E[U(Y)] 

 

 

U(Y0-h) 
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Riskisen tulon hyöty on riskinrakastajalle suurempi kuin varman tulon hyöty, vaikka 

riskisen tulon odotusarvo on sama kuin varman tulon määrä.  

Kuviossa 2 on esitetty riskinrakastajan hyötyfunktio. Myös kuviosta nähdään, että 

riskinrakastaja kokee odotetun hyödyn E(U[Y]) olevan enemmän kuin odotetun tulon 

tuottama hyöty U(E[Y]). Riskinrakastajan varmuusekvivalenssi on taas suurempi 

kuin odotettu tulo.  

 

 

Kuvio 2 Riskinrakastajan hyötyfunktio 

 

Riskinkarttajan ja riskinrakastajan välillä on riskineutraali. Esimerkissämme 

riskineutraalilla odotettu hyöty on yhtä suuri kuin varma hyöty: 

 (  
) ( 

 

 
 ) (  - ) (

  

 
 ) (    ). 

Henkilö on indifferentti valintatilanteessa varman ja riskisen tulon välillä, ja ainoa 

asia mikä ratkaisee, on odotettu tulo (tai odotettu hyöty).  Riskineutraalin 

hyötyfunktio on esitetty kuviossa 3.  

U(Y) 

Y 
 

U(Y0+h) 

 

U(CE)= 

E[U(Y)]= 

U(Y0) 
 

U(E[Y]) 

 

U(Y0-h) 

 
 Y0 -h                        Y0=E[Y]   CE             Y0+h 
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Kuvio 3 Riskineutraalin hyötyfunktio 

Hyötyfunktion ensimmäinen derivaatta  ’ Y) kertoo varallisuuden rajahyödyn ja sen 

voidaan olettaa olevan positiivinen. Siten U(Y) on kasvava Y:n suhteen, eli 

varallisuuden lisääntyminen lisää hyötyä. Toinen derivaatta kertoo rajahyödyn 

muutoksen asteen. Riskinkarttajan tilanteessa  ’    on vähenevä Y:n kasvaessa ja 

riskinrakastajan tilanteessa  ’    on kasvava Y:n kasvaessa. Riskineutraalilla se on 

vakio. (Arrow 1965, Pratt 1964) 

2.2 Suhteellinen ja absoluuttinen riskinkarttaminen 

Tässä tutkimuksessa käsitellään ja käytetään suhteellisen riskinkarttamisen ja 

absoluuttisen riskinkarttamisen mittoja, sekä CRRA- ja CARA-hyötyfunktioita. 

CRRA-hyötyfunktiossa on vakioinen suhteellinen riskinkarttaminen (Constant 

Relative Risk Aversion). CARA-hyötyfunktiossa on taas vakioinen absoluuttinen 

riskinkarttaminen (Constant Absolute Risk Aversion). Nämä hyötyfunktiot ovat 

erikoistapauksia HARA-hyötyfunktiosta (Hyperbolic Absolute Risk Aversion).  

Arrow ja Pratt kehittivät molemmat yhtä aikaa mitat riskinkarttamiselle. Arrow 

mainitsee, että vaikka toinen derivaatta kertookin hyötyfunktion kaarevuudesta, ei se 

yksistään riitä riskinkarttamisen mittaamiseen. Se kuvaa vain henkilön preferenssejä. 

Ongelmana on, että vaikka vakion lisääminen hyötyfunktioon U(Y) ei vaikuta toiseen 

U(Y) 
 

Y 

  U(Y0+h) 

 

 

E[U(Y )]= 

U(E[Y])= 
U(Y0 ) 

 

 

 

U(Y0-h) 

 

            Y0-h                     E[Y]=Y0            Y0+h 
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derivaattaan  ’’   , funktion kertominen positiivisella vakiolla sen sijaan kertoo 

myös toisen derivaatan samalla vakiolla.    (Arrow 1965, Pratt 1964) 

Arrow päätyi etsimään mittaria, joka perustuu toiselle derivaatalle, mutta joka on 

muokattu siten, että se on riippumaton positiivisista lineaarisista transformaatioista.  

Näillä vaatimuksilla ja pitämällä mitta riippumattomana myös korkeammista 

derivaatoista kuin toinen derivaatta, täytyy riskinkarttamisen määrittyä ensimmäisen 

ja toisen derivaatan suhteesta [ ’’   / ’   ] ja mahdollisesti Y:stä. Hyötyfunktion 

positiivinen lineaarinen transformaatio kertoo molemmat derivaatat samalla 

positiivisella vakiolla ja jättää niiden suhteen siten muuttumattomaksi. (Arrow 1965)  

Pratt päätyy samaan mittaan riskipreemion ja Taylorin sarjan avulla. Riskipreemio on 

Prattilla muuttuja π, jolla henkilö on indifferentti riskisen tulon E[h] tai varman tulon 

E[h]-π välillä. Riskipreemio riippuu varallisuudesta Y ja riskisen tulon jakaumasta. 

Varma hyöty ja odotettu hyöty ovat yhtä hyviä, eli 

 {   [ ]-π( , )}  { (   )}. 

Riskin oletetaan olevan neutraali, eli E[h]=0 ja sillä on pieni varianssi 
 

 
   
  . Taylorin 

sarjan laajennuksen avulla Pratt saa vasemmaksi puoleksi 

 ( -π)  ( )-π  ( )  (π )  

ja oikeaksi puoleksi  

 { (   )}  ( ) 
 

 
   
   

  ( )      
    . 

  ∙) merkitsee korkeinta kertalukua ja o(∙) pienempiä kertalukuja kuin o:n sisällä 

oleva luku. Merkitsemällä näitä yhtä suuriksi, saa Pratt selville riskipreemion 

määräytymisen 

π( , )  
 

 
   
   ( )      

    , 
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missä R(a) on absoluuttisen riskinkarttamisen mitta. (Pratt 1964) 

Prattin selvittämä mitta vastaa myös Arrowin määritelmää absoluuttisesta 

riskinkarttamisesta eli 

     -
 
  ( )

 
 ( )
  .     (4) 

Edellä ensimmäinen derivaatta  ’ kuvaa rajahyötyä, eli kuinka paljon yksi yksikkö 

hyödykettä lisäisi hyödyn määrää.  Tämän voidaan olettaa olevan positiivinen. 

Toinen derivaatta kuvaa rajahyödyn muutosta.  Toinen derivaatta kuvaa siis myös 

funktion konkaaviutta. Jos toinen derivaatta on positiivinen, on funktio konveksi, jos 

negatiivinen, on funktio konkaavi.  (Arrow 1965, Pratt 1964)  

Arrow määrittelee suhteellisen riskinkarttamisen mitan seuraavasti: 

 ( ) - 
      

     
      (5) 

Suhteellisessa riskinkarttamisessa absoluuttinen riskinkarttaminen suhteutetaan 

varallisuuteen kertomalla se varallisuudella Y. Molemmat riskinkarttamisen mitat 

saavat positiivisen arvon, jos henkilö on riskinkarttaja eli toinen derivaatta on 

negatiivinen. Vastaavasti riskinrakastajan riskinkarttamisen arvot ovat negatiivisia ja 

riskineutraalilla ne saavat arvon 0.  

2.3 Hyötyfunktiot 

2.3.1 HARA-hyötyfunktio 

Tutkielmassa käytettävät hyötyfunktiot, CARA- ja CRRA-hyötyfunktio ovat 

erikoistapauksia HARA-hyötyfunktiosta. HARA-hyötyfunktio on seuraavanlainen:  

 ( ) 
 

 - 
( 

  

 
  ̅)

  - 

, 
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missä  , 𝜆 ja  ̅ ovat henkilön preferenssejä kuvaavia muuttujia. Tällaisessa 

tapauksessa kulutuksen rajahyöty on suhteessa kulutuksen tason lineaarisen funktion 

eksponenttiin. Kulutuksen rajahyöty on 

  ( ) ( 
  

 
  ̅)

 - 

. 

Tämä funktiomuoto sisältää vakioisen absoluuttisen riskinkarttamisen (CARA), jos 𝜆 

= -∞ ja  ̅ -  ja vakioisen suhteellisen riskinkarttamisen (CRRA), jos 𝜆 > 0 ja  ̅  . 

(Bertola ym. 2006) 

Vakioisen absoluuttisen riskinkarttamisen tapauksessa merkitään siis  ̅ -  ja 

määritellään θ ≡ - 𝜆/     . Kun 𝜆→ -∞, saadaan  

     → -∞   
  

 
 

- 

. 

Sijoittamalla θ funktioon saadaan 

   θ → ∞  -
 

θ
 
θ  

  -        . 

Toinen derivaatta on -  
-  

, jolloin absoluuttisen riskinkarttamisen arvo on sama kuin 

β:n arvo. (Bertola ym. 2006) 

Myös vakioisen suhteellisen riskinkarttamisen hyöty saadaan sijoittamalla vaaditut 

arvot funktioon. Merkitsemällä     𝜆 > 0 saadaan rajahyötyfunktioksi 

  ( ) (   ̅) - . 

Kun  ̅ = 0 saadaan funktioon vakioinen suhteellinen riskinkarttaminen, eli 

      ( ) - , 
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mikä täsmää luvussa 2.3.3 esitetyn isoelastisen hyötyfunktion ensimmäisen 

derivaatan kanssa. Suhteellisen riskinkarttamisen arvo on sama kuin 𝜆:n arvo. 

(Bertola ym. 2006) 

2.3.2 CARA-hyötyfunktio 

CARA-hyötyfunktio kuvaa sellaista hyötyfunktiota, jossa absoluuttinen 

riskinkarttaminen on vakioinen, eli a on riippumaton y:stä. Tällainen hyötyfunktio on 

eksponentiaalinen hyötyfunktio, esimerkiksi 

 ( ) - -  ,     (6) 

missä U(Y) kuvaa hyötyä, Y varallisuutta, e on Neperin luku ja a on absoluuttinen 

riskinkarttamisen mitta. Funktio täyttää CARA-hyötyfunktion ehdot, koska 

laskemalla absoluuttinen riskinkarttamisen arvo yhtälön (4) avulla, saadaan 

osoitettua sen olevan vakio eli a. (Palacios-Huerta & Serrano 2006) 

Hyötyfunktion, yhtälö (6), ensimmäinen derivaatta  ’    on siis 

  ( )    -     

ja toinen derivaatta  ’’    on 

   ( ) - 
 

  -  . 

Sijoitettaessa derivaatat absoluuttisen riskinkarttamisen yhtälöön (yhtälö 4) saadaan 

 ( )  
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2.3.3 CRRA-hyötyfunktio  

CRRA-hyötyfunktiossa suhteellinen riskinkarttaminen on vakioinen. Esimerkiksi 

isoelastinen hyötyfunktio täyttää CRRA-hyötyfunktion ehdot. CRRA-hyötyfunktio 

on siis esimerkiksi seuraavanlainen: 

 ( ) 
 

 - 
 

 - 

      (7) 

missä U kuvaa hyötyä, Y varallisuutta ja r suhteellista riskinkarttamista. Tämä 

funktio vaatii myös ehdon että   ≠  . Jos henkilön hyötyfunktio on logaritminen eli  

 ( )             (8) 

on hänen suhteellisen riskinkarttamisen arvo 1.  

(Holt & Laury 2002) 

Myös näistä hyötyfunktioista voidaan derivaattojen avulla helposti osoittaa, että 

funktiossa suhteellinen riskinkarttaminen on vakioinen. Ensimmäinen derivaatta 

hyötyfunktiosta, yhtälö (7), on 

      
   

   
 

   

  
     

Toinen derivaatta taas on 

   ( ) -  
  - - 

. 

Sijoittamalla derivaatat suhteellisen riskinkarttamisen yhtälöön (yhtälö 5) saadaan 

 ( )   
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Logaritmisessa hyötyfunktiossa (yhtälö (8)) ensimmäinen derivaatta on 

  ( ) 
 

 
 , 

ja toinen derivaatta on  

   ( ) -
 

  
 
. 

Kun derivaatat sijoitetaan suhteellisen riskinkarttamisen kaavaan, saadaan 

 ( ) - 
- 
 - 

 
  -   . 

CRRA-hyötyfunktiota käytetään laajasti mallintamaan riskinkarttamista, ei vain 

talouden mutta myös psykologian ja terveystiedon tutkimuksissa. CRRA-

hyötyfunktio toimii usein mallinnuksessa paremmin kuin muut hyötyfunktiot. 

Muuttujaksi Y voidaan valita eri muuttujia kuten esimerkiksi varallisuus. (Wakker 

2008) 
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3 AIEMMAT TUTKIMUKSET 

3.1 Pienen riskin arvioiminen erillään kokonaisriskistä 

3.1.1 Tutkimuskysymykset ja hyötyfunktion ehdot 

Barberiksen, Huangin ja Thalerin mukaan riskien ajattelu yksittäisinä (”Narrow 

framing”) on tärkeämpi tekijä päätöksenteossa kuin on aiemmin ymmärretty. Ihmiset 

ovat usein riskinkarttajia pienissä itsenäisissä peleissä, vaikka peli olisi melko 

suotuisa. Useat hyötyfunktiot ovat vaikeuksissa tätä selittäessä, mutta se voidaan 

selittää sallimalla ihmisten arvioida riskit omina yksikköinään kokonaisriskin sijaan. 

(Barberis ym. 2006) 

Perinteisesti malleissa, joissa riskipitoisen pelin hyöty määritellään 

kokonaishyvinvoinnin kautta, yksilö arvioi osallistumisen peliin yhdistämällä riskin 

muiden riskien kanssa. Riskien yksilöllisen käsittelyn tapauksessa hän arvioi pelin ja 

muut riskit erikseen. Pienen riskin pelinä Barberis ym. käyttävät peliä, jossa on 50 % 

todennäköisyys voittaa 550 ja 50 % todennäköisyys hävitä 500. Tavoitteena on 

selvittää, mitkä preferenssit selittävät tämän pelin hylkäämisen ja löytää 

hyötyfunktio, joka selittää hylkäämisen varallisuuden ollessa alle miljoona. 

Varallisuuteen lasketaan kuuluvaksi kaikki; sekä varat että henkinen pääoma. 

(Barberis ym. 2006) 

Yhden miljoonan rajaa Barberis ym. perustelevat testillään, jossa he esittivät pelin eri 

ryhmille, muun muassa osa-aikaisille kauppatieteen opiskelijoille, 

talousasiantuntijoille ja erään pankin yksityisasiakkaille, joiden keskivarallisuus oli 

10 miljoona dollaria. Suurin osa testin vastaajista hylkäsi pelin. Suurin osa jopa 

pankin asiakasryhmästä, jossa henkilöiden keskivarallisuus on 10 miljoonaa. 

Barberis ym. etsivät preferenssipohjaista selitystä hylkäämiselle. (Barberis ym. 2006) 

Jotta hyötyfunktio ei ole sellainen, että se hylkää lähes kaikki pelit, ottavat Barberis 

ym. mukaan toisen suuren pelin, jossa 50 % todennäköisyydellä voittaa 20 miljoonaa 

ja 50 % todennäköisyydellä häviää 10 000. Hyötyfunktiolleen he asettavat 

vaatimuksen, että sen pitäisi hyväksyä tämä peli varallisuuden tasoilla 100 000 tai 



22 

 

enemmän. Näin ollen heillä on kaksi ehtoa hyötyfunktiolle: 1. Hyötyfunktio hylkää 

pelin (½, 550; ½, -500) varallisuuden ollessa alle 1 000 000 ja 2. hyväksyy pelin (½, 

20 000 000; ½, -10000) varallisuuden ollessa yli 100 000. (Barberis ym. 2006) 

Lopputulokseen voi vaikuttaa myös se, ratkeaako peli välittömästi vai onko se 

viivästetty, jolloin tulos kerrotaan vasta myöhemmin. Ihmiset eivät näytä kohtelevan 

pelejä erilailla riippuen viiveestä, joten Barberis ym. etsivät hyötyfunktiota, joka 

täyttää molemmat ehdot sekä välittömässä että viivästetyssä pelissä. Heillä on 

käytössään neljä eri hyötyfunktiota. (Barberis ym. 2006) 

Ensimmäinen hyötyfunktioista on odotetun hyödyn preferensseillä, kolme muuta 

ilman odotetun hyödyn preferenssejä. Näissä kolmessa on rekursiivinen hyöty, mutta 

ne eroavat niiltä ominaisuuksilta, jotka määrittävät varmuusekvivalenssin μ ∙  

toiminnan.  Näihin kaikkiin hyötyfunktioihin sisältyy myös aika, koska mukana on 

tulevaisuudessa ratkeava viivästetty peli. Rekursiivisten hyötyfunktioiden muoto on 

       ,μ  ̅       . 

Edellä t on aika, Vt kuvaa hyötyä, μ  ̅        on tulevaisuuden hyödyn jakauman 

varmuusekvivalenssi, jossa t on ajanhetki ja It kuvaa tietoa.   ∙,∙  on 

aggregaattifunktio, joka kuvaa nykyistä hyötyä kokoamalla yhteen nykyisen 

kulutuksen Ct ja tulevaisuuden hyödyn varmuusekvivalenssin. (Barberis ym. 2006) 

Erot kolmen hyötyfunktion välillä on osiossa μ  ̅       . Toisessa hyötyfunktiossa 

tämä osio saa odotetun hyödyn muodon. Kolmannessa hyötyfunktiossa ei ole enää 

mukana odotettua hyötyä mutta siinä on toisen kertaluvun riskinkarttaminen. Tämä 

tarkoittaa, että se olettaa riskineutraaliutta äärettömän pienille riskeille. Viimeisessä 

hyötyfunktiossa ei myöskään ole odotettua hyötyä ja siinä on ensimmäisen 

kertaluvun riskinkarttaminen, mikä tarkoittaa riskin karttamista jopa äärettömän 

pienillä riskeillä. (Barberis ym. 2006) 
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3.1.2 Tutkimustulokset 

Tiedetään, että kolmella ensimmäisellä hyötyfunktiolla on vaikeuksia täyttää kaksi 

ehtoa samanaikaisesti. Barberis ym. osoittavat, että myös neljännellä hyötyfunktiolla 

on vaikeuksia täyttää ehdot. Se kyllä toimii, kun pelit pelataan välittömästi, mutta 

viivästetyissä peleissä se ei toimi. Jos viivästetyn pelin tapauksessa kuluttaja kohtaa 

muitakin riskejä kuin pelin, esimerkiksi omaan tulotasoon liittyvän riskin, laskee hän 

pelin ja olemassa olevan riskin yhteen ja vertaa odotettua kokonaistuloa varmaan 

tuloon. Tällöin henkilön pitäisi hyväksyä peli, vaikka tutkimusten mukaan hän sen 

hylkää. (Barberis ym. 2006) 

Ratkaisuna ongelmaan Barberis ym. esittävät, että yksilö ei viivästetyn pelin 

tapauksessa yhdistä pelin odotettavaa hyötyä kokonaishyötyyn vaan hän arvioi sen 

hyödyn erillisenä. Tällä Barberis ym. tarkoittavat, ettei henkilö arvioi pelin 

kannattavuutta epäsuorasti kokonaishyödyn kautta vaan suoraan pelin odotetun 

hyödyn kautta. (Barberis ym. 2006) 

Kun Barberis ym. käyttävät tätä rajausta riskin arvioinnissa, täyttää heidän 

esittämänsä preferenssit ehdot 1 ja 2 riippumatta siitä, onko peli välitön vai 

viivästetty. Barberis ym. osoittavat myös, että riskin rajaaminen selittää alhaista 

osakemarkkinoille osallistumista. Päätelmänä tästä he toteavat, että rajaamisella 

voidaan selittää myös monia muita pienen riskin pelejä, jotka ovat aktuaarisesti 

suosivia. (Barberis ym. 2006) 

Lopputuloksena Barberis ym. sanovat, että tällainen riskin yksilöllinen arvioiminen 

voi olla tärkeämpi ominaisuus päätöksenteossa, kuin on aiemmin ymmärretty. He 

toteavat, ettei heidän tutkimuksensa todista, että rajaaminen toimisi varmasti 

rahapeleissä tai osakemarkkinoille osallistumisessa. Kuitenkin, koska yleiset 

preferenssit kohtaavat niin suuria vaikeuksia selittäessään osallistumista erilaisiin 

peleihin, olisi rajaaminen otettava huomioon vakavammin kuin tähän mennessä. 

(Barberis ym. 2006) 
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3.2 Riskinkarttaminen ja taustariski 

3.2.1 Aineisto ja tutkimuskysymykset 

Tutkimus riskinkarttamisesta ja taustariskistä on tehty kotitalouskyselyn pohjalta. 

Kyselyssä on kysytty kuluttajilta suurinta summaa, jolla he voisivat osallistua 

riskiseen sijoitukseen. Kysymyksen avulla he laskevat kuluttajien riskinkarttamisen 

arvon ja selvittävät sen suhdetta kuluttajan varallisuuteen, ominaisuuksiin sekä 

taustariskiin. Aineistona Guiso ja Paiella käyttivät Italian Pankin vuoden 1995 

SHIW-aineistoa. Siihen on kerätty tietoa tuloista, kulutuksesta, reaalisesta ja 

taloudellisesta hyvinvoinnista ja muutamista demograafisista muuttujista. Vuoden 

1995 kyselyssä oli myös oma osio riskiasenteiden tutkimiseen. Jokaiselle 

osallistujalle tarjottiin hypoteettista mahdollisuutta osallistua riskiseen arvopaperiin, 

ja heiltä kysyttiin suurin summa, jolla he olisivat valmiita siihen osallistumaan. 

Kysymyksen mukaan osallistujalla oli mahdollisuus tienata 10 miljoonaa liiraa tai 

samalla todennäköisyydellä hävitä sijoituksensa. (Guiso & Paiella 2008) 

10 miljoonaa liiraa on reilu 5000 €, ja odotettu tuotto sijoituksesta vastaa noin 16 % 

keskimääräisestä kotitalouden vuotuisesta kulutuksesta, joten sijoituksen riski on 

suhteellisen suuri. Suhteellisen suuri riski on parempi kuin pieni riski käytettäessä 

odotetun hyödyn maksimointia riskinkarttamisen laskemiseen.  Rabin (2000) 

kirjoittaa, että jos odotetun hyödyn maksimoija hylkää pienen riskin kaikilla 

hyvinvoinnin tasoilla, ovat hänen riskinkarttamisensa arvot epärealistisia suuren 

riskin sisältävissä peleissä. (Guiso & Paiella 2008) 

3.2.2 Hyötyfunktiot ja absoluuttisen riskinkarttamisen arvot 

Sijoittaessaan arvopaperiin kuluttaja saa todennäköisyydellä puoli 5000 € tuoton ja 

todennäköisyydellä puoli menettää sijoittamansa summan Zi.  Odotettu tuotto on siten 

 

 
       -

 

 
        -  / . 
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Tästä saadaan, että jos Z<5000  , on henkilö riskinkarttaja, ja jos Z=5000  , on 

henkilö riskineutraali. Jos henkilön sijoittama summa Z on suurempi kuin 5000  , on 

hän riskinrakastaja. Tarkemman riskinkarttamisen arvon Guiso ja Paiella laskevat 

odotetun hyödyn kautta. He käyttävät laskelmissaan negatiivista 

eksponenttihyötyfunktiota ja CRRA-hyötyfunktiota. Ensimmäisessä tapauksessa he 

ratkaisivat seuraavan funktion:  

         
 

 
 [  (      )] 

 

 
 [  (   )]  

missä e on Neperin luku ja a on absoluuttinen riskinkarttamisen arvo. Y kuvaa 

varallisuutta ja Z sijoitettua summaa. (Guiso & Paiella 2008) 

Toisessa tapauksessa he ratkaisivat CRRA-hyötyfunktion: 

 
    

   
 
 

 

(      )   

   
 
 

 

(   )   

   
  

missä r on suhteellisen riskinkarttamisen mitta. Tästä Guiso ja Paiella laskivat 

absoluuttisen riskinkarttamisen jakamalla sen varallisuudella, a=r/Y. (Guiso & 

Paiella 2008) 

Keskiarvo absoluuttiselle riskinkarttamiselle a oli 0.01981 (mediaani 0.000708), kun 

käytettiin eksponenttifunktiota ja 0.01978 (mediaani 0.000693), kun käytettiin 

CRRA-hyötyfunktiota. Myös korrelaatiokerroin eroaa vain hieman. Tämä on 

johdonmukaista sen kanssa, että funktioita käytetään vain, jotta saadaan harhattomia 

estimaatteja riskinkarttamisesta, kun Z saa pieniä arvoja. (Guiso & Paiella 2008) 

Guiso ja Paiella olettavat, etteivät tappiot vaikuta välttämättä henkilön sen hetkiseen 

kulutukseen, vaan ne voivat jakautua elinajan kulutukselle. Siksi riskinkarttamisen 

mitta kuvaa paremmin elinajan riskinkarttamista ja hyöty Y elinajan hyötyä. (Guiso 

& Paiella 2008) 
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Aiemman kohdan riskinkarttamisen arvot ovat (varmalle) varallisuudelle, mutta ne 

voidaan helposti yleistää myös taustariskin omaavalle tapaukselle käyttämällä 

Kihlstromin, Romerin ja Williamsin (1981) sekä Kimballin (1993) tuloksia. Osassa 

tutkimuksia (mm. Kimball (1993) sekä Pratt ja Zeckhauser (1987)) on osoitettu 

joukko preferenssien ehtoja, jotka määrittävät hyötyfunktioita, joiden yleinen 

ominaisuus on, että taustariski saa ihmiset karttamaan enemmän riskejä. Tärkein 

päätelmä tässä on, että vaikka riskit ovat itsenäisiä, reagoivat riskikarttajat 

taustariskiin vähentämällä osallistumistaan vältettävissä oleviin riskeihin. (Guiso & 

Paiella 2008) 

3.2.3 Vastaajien erot 

Guiso ja Paiella mainitsevat, että kysymyksenasettelu tutkimuksessa voi olla hieman 

hankala. Jonkin positiivisen vastauksen he saivat vain vajaalta puolelta vastaajista, 

loput vastasivat 0 tai en osaa sanoa. Toisaalta Guiso ja Paiella näkevät 

kysymysasettelun karsivan pois sellaiset vastaajat, jotka eivät olisi osanneet tulkita 

kysymystä ja olisivat vastatessaan aiheuttaneet virhettä tutkimukseen. (Guiso & 

Paiella 2008) 

70 % positiivisen arvon vastanneista on valmiita maksamaan 300–5000 € 

osallistumisestaan, mediaanin ollessa 500 € ja keskiarvon 1161 €. Tasaluvut, kuten 

100 € ja 1000 € ovat yleisiä, mutta vastauksissa on paljon myös tarkempia arvoja. 

Muutama vastaaja on vastannut olevansa valmis maksamaan yli 10 000 €. Guiso ja 

Paiella tutkivat paljon osallistujien ja ei-osallistuvien (myös 0 vastanneiden) välisiä 

eroja. He huomasivat, että halu osallistua peliin korreloi positiivisesti muun muassa 

kulutuksen, tulon ja taloudellisen hyvinvoinnin kanssa. (Guiso & Paiella 2008) 

Huomiona aineistostaan Guiso ja Paiella nostavat seikan, että osallistujat näyttävät 

yleisesti ottaen olevan hieman enemmän koulutettuja kuin ei-osallistujat. He 

huomauttavat, että tutkimusten valossa koulutus korreloi kognitiivisen kyvykkyyden 

kanssa, ja kognitiivinen kyvykkyys taas lisää ihmisen riskitoleranssia. (Guiso & 

Paiella 2008) 
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Riskinkarttajien ja riskineutraalien sekä riskinrakastajien välillä löytyi myös selkeitä 

eroja. Riskinkarttajat ovat harvemmin yrittäjiä (tai työllistävät itsensä) ja julkisella 

alalla riskinkarttajia työskenteli suhteellisesti hieman enemmän. Eroja löytyi myös 

Guison ja Paiella jakaessa riskinkarttajat kahteen ryhmään, vahvemmin ja 

heikommin riskiä karttaviin. Vahvemmin riskiä karttavat olivat vähemmän 

varakkaita tuloiltaan ja kulutukseltaan, he olivat harvemmin yrittäjiä ja useammin 

julkisen sektorin työssä.  (Guiso & Paiella 2008) 

Guiso ja Paiella pohtivat myös, voiko kysymyksen ymmärtää väärin. Tarkoituksena 

on ollut että sijoituksesta saatava voitto olisi 5000 €, mutta voi olla ihmisiä, jotka 

ovat ajatelleet voiton olevan 5000 € - sijoitus eli Z. Tämä vaikuttaisi aineistoon siten 

että riskinkarttajien osuus vähenisi. Guiso ja Paiella testasivat aineistoaan myös tällä 

oletuksella, mutta se ei muuttanut tuloksia merkittävästi. (Guiso & Paiella 2008) 

3.2.4 Päätelmät 

Lopuksi Guiso ja Paiella tutkivat riskinkarttamisen ja varallisuuden suhdetta. He 

selvittivät tätä riskitoleranssin avulla, luomalla yhtälön, jossa sekä riskitoleranssin 

että samalla riskinkarttamisen suhdetta varallisuuteen kuvaa muuttuja  . He tutkivat 

tämän muuttujan arvoja OLS-estimaattien avulla. Saadakseen selville taustariskin 

vaikutuksen muuttujan   ja varallisuuden suhteeseen, testasivat Guiso ja Paiella 

myös yhtälöä, jossa taustariski on mukana. Ongelmana heidän yhtälöissään on se, 

että  :n estimoimiseen tarvittaisiin tietoa kuluttajan elinajan varallisuuden arvosta, ja 

tämä on käytännössä mahdoton mitata. Sen tilalla he käyttävät talouden kulutusta, 

joka on valmiiksi saatavilla. Tästä saadaan Guison ja Paiellan mukaan paras arvio 

elinajan varallisuudesta. (Guiso & Paiella 2008) 

Estimaatin   arvoksi Guiso ja Paiella saavat 0.673 ja se on tilastollisesti todella 

merkitsevä. Korkea riskitoleranssi siis kertoo suuremmasta varallisuudesta eli 

absoluuttisen riskinkarttamisen arvo korreloi positiivisesti varallisuuden kanssa. 

Toisin sanoen, korkea absoluuttisen riskinkarttamisen arvo kertoo matalasta 

varallisuudesta. Iän, sukupuolen ja sisarusten määrän vaikutus on pieni tai jopa 0. 

Koulutus taas vähentää riskinkarttamista, eli lisää riskitoleranssia. (Guiso & Paiella 

2008) 
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Kokeilemalla kulutuksen tilalla likvidiä varallisuutta vahvistuu Arrowin (1965) 

esittämä hypoteesi, että kun varallisuus kasvaa, absoluuttinen riskinkarttaminen 

vähenee ja suhteellinen riskinkarttaminen kasvaa. Toinen löydös on, että yksilöt ovat 

enemmän riskinkarttajia kun he kohtaavat suuremman skaalan mahdollisuuksia. 

Tämä löydös ei täsmää vakioisen suhteellisen riskinkarttamisen kanssa, joten se 

tukee kasvavaa suhteellista riskinkarttamista.  Käyttämällä isoelastista hyötyfunktiota 

saadaan lähes samat tulokset. (Guiso & Paiella 2008) 

Varmistaakseen tutkimuksen harhattomuuden, on tutkimukseen lisätty ”The Mills” -

muuttuja. Tämä muuttuja poistaa valikoitumisen (vastaamatta jättämisen) 

aiheuttamaa virhettä. Se sai pienen merkitsemättömän arvon, joten valikoituminen 

tuskin aiheuttaa harhaa tutkimuksessa. (Guiso & Paiella 2008) 

 

3.3 Preferenssiparametrit ja käyttäytymisen heterogeenisyys.  

3.3.1 Tutkimuskysymykset 

Barsky, Juster, Kimball ja Shapiro (1997) tutkivat eri ominaisuuksien vaikutusta 

riskitoleranssiin ja laskivat myös suhteellisen riskinkarttamisen raja-arvot ja 

jakauman vastaajajoukossaan. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksen avulla ja 

kysymykset oli sisällytetty terveys- ja eläketutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen 

vuonna 1992. Kyselyssä kysyttiin kattavasti ihmisten terveydestä, 

eläkesuunnitelmista, tuloista ja sijoituksista. Kyselyssä selvitettiin myös vastaajien 

käyttäytymistä, muun muassa polttivatko he tai käyttivätkö alkoholia. 

Riskikysymyksissä ihmisiä pyydettiin vastaamaan hypoteettisiin tilanteisiin, jotka oli 

erityisesti suunniteltu saamaan selville riskinkarttamista, aikapreferenssiä ja halua 

substituoida yli ajan. (Barsky ym. 1997) 

Barskyn ym. testi oli kaksivaiheinen ja siinä oli kolme erilaista kysymystä, joista 

vastaajat vastasivat kahteen riippuen ensimmäisestä vastauksestaan. Kysymyksissä 

henkilöt saivat valita vaihtavatko he nykyisen varman työnsä muutoin samanlaiseen, 

mutta palkaltaan epävarmaan työhön. Ensimmäisessä valinnassa henkilö 
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kaksinkertaistaa palkkansa 50 % todennäköisyydellä ja 50 % todennäköisyydellä 

menettää kolmasosan nykyisestä palkastaan. Jos henkilö vastasi kyllä häneltä 

kysyttiin muutoin sama kysymys, mutta tällä kertaa palkanmenetys olisi puolet 

nykyisestä palkasta. Jos henkilö vastasi ensimmäiseen kysymykseen ”ei”, esitettiin 

hänelle muutoin sama kysymys, mutta palkanmenetys olisi 20 % nykyisestä palkasta. 

(Barsky ym. 1997) 

Kyselyt tehtiin kotitalouksissa, ja jos vastaajina oli pariskunta, jaettiin heidät 

primääri- ja sekundäärivastaajiin. Primäärivastaajiksi valikoitiin yksineläjät ja 

pariskunnista se, jolla oli parempi tieto talouden varallisuudesta ja 

eläkesuunnitelmista. Pariskunnan tietämättömämpi osapuoli oli siten 

sekundäärivastaaja, mutta myös häneltä kysyttiin käyttäytymiseen ja riskinottoon 

liittyvät kysymykset. (Barsky ym. 1997) 

3.3.2 Suhteellisen riskinkarttamisen luokat ja vastaajien jakaumat 

Barsky ym. saivat tällä tavalla jaettua henkilöt neljään ryhmään vastauksien 

perusteella, ryhmään yksi (I) henkilöt vastauksilla ei ja ei, ryhmään kaksi (II) 

vastauksilla ei ja kyllä, ryhmään kolme (III) vastauksilla kyllä ja ei, ja ryhmään neljä 

(IV) ne henkilöt, jotka vastasivat molempiin kysymyksiin kyllä. Ryhmille he laskivat 

suhteellisen riskinkarttamisen ylä- ja alarajan. Ryhmän yksi suhteellisen 

riskinkarttamisen väli on ∞ – 3,76 ja keskiarvo 15,8; ryhmän kaksi yläraja on 3,76 ja 

alaraja 2 keskiarvon ollessa 2,9; kolmannen ryhmän yläraja on 2, alaraja 1 ja 

keskiarvo 1,5, ja neljännen ryhmän yläraja on 1, alaraja 0 ja keskiarvo 0,7. (Barsky 

ym. 1997) 

Taulukko 1 Primääri- ja sekundäärivastaajien riskitoleranssi (Barsky ym. 1997) 

 

  Prosenttiosuus vastaajista 

  

Vastaaja I II III IV 

Vastaajien  

lukumäärä 

Keskimääräinen  

riskitoleranssi 

Kaikki vastaajat 64,6 11,6 10,9 12,8 11 707 0,2412 

Primäärivastaajat 65,8 11,4 10,7 13,0 7 278 0,2413 

Sekundäärivastaajat 64,3 11,78 11,2 12,5 4 429 0,2410 
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Barsky ym. käyttävät riskikäyttäytymisen kuvaamisessa riskitoleranssia, jonka 

käänteisluku on suhteellisen riskinkarttamisen arvo. Taulukossa 1 on esitetty 

vastaajien jakauma eri riskitoleranssiluokkiin. Luokassa I riskitoleranssi on pienin ja 

suhteellisen riskinkarttamisen arvo näin ollen suurin. Suurin osa vastaajista, lähes 

kaksi kolmasosaa, on luokassa I ja noin yksi kolmasosa vastaajista jakautuu tasaisesti 

muiden kolmen luokan välille. (Barsky ym. 1997) 

3.3.3 Riskitoleranssin suhde vastaajien ominaisuuksiin 

Tutkimuksessa mielenkiintoinen osio on selvitys siitä, millainen riskitoleranssin 

suhde on vastaajien käyttäytymiseen ja ominaisuuksiin. Esimerkiksi tupakoinnilla ja 

alkoholin kulutuksella on positiivinen korrelaatio riskitoleranssin kanssa. 

Koulutuksen osalta riskitoleranssi on u:n muotoinen: 12 vuotta koulutusta saaneilla 

on korkein riskinkarttamisen arvo ja pienin riskitoleranssi. Lyhempi tai pidempi 

koulutus lisää riskitoleranssia. Maahanmuuttajat ovat selkeästi riskitolerantimpia 

kuin paikalliset. Myös USA:n länsiosissa asuvat ovat riskitolerantimpia kuin muualla 

asuvat.  Ihmiset, joilla ei ole terveysvakuutusta tai henkivakuutusta ovat 

riskitolerantimpia kuin ne, joilla on vakuutukset. (Barsky ym. 1997) 

Pienimmässä tuloluokassa, alle 18 980, ja suurimmassa tuloluokassa, yli 72 200, 

riskinkarttamisen aste on pienin ja riskitoleranssi suurin. Pienin riskitoleranssi on 

keskimmäisessä tuloluokassa väliltä 33 200–49 000. Tulojen suhteen riskitoleranssi 

on siis u:n muotoinen: pienituloisilla ja suurituloisilla se kasvaa ja keskellä käy 

matalimmillaan. Myös varallisuuden suhteen riskitoleranssi on samanlainen. 

Pienimmässä ja suurimmassa varallisuusryhmässä riskitoleranssi on suurempi kuin 

välissä olevissa ryhmissä. Huomionarvoista on kuitenkin se, että suurimmalla osalla 

varallisuus koostuu omasta asunnosta. Ne, joilla ei ole asuntoa ovat useimmiten 

pienimmässä luokassa. Eniten riskitolerantit ihmiset eivät omista asuntoa 6 % 

todennäköisemmin kuin vähiten riskitolerantit.  (Barsky ym. 1997) 

Barsky ym. kysyivät vastaajilta, vaihtaisivatko he nykyisen työn yhtä hyvään mutta 

palkaltaan epävarmaan työhön. Vaikka he mainitsivat, että nykyinen ja uusi työ 
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olisivat palkkaa lukuun ottamatta samanlaisia, voivat vastaajat ajatella työn 

vaihtamisen aiheuttavan joitain kustannuksia. Tästä syystä Barsky ym. mainitsevat, 

että kysymys on järkevämpi esittää jatkossa seuraavassa muodossa: saat valita 

kahdesta uudesta työstä, joissa toisessa on sama palkka kuin nykyisessä ja toisessa 

palkka on epävarma.  He myös testasivat kysymysten eroja Michiganin yliopiston 

opiskelijoille. Puolet sai alkuperäisen kysymyksen ja puolet uuden. Alkuperäiseen 

vastanneiden riskitoleranssi oli lähellä samaa kuin heidän tutkimusryhmällään, mutta 

uuden kysymyksen saaneiden riskitoleranssi oli korkeampi. (Barsky ym. 1997) 

3.4 Muita tutkimuksia 

3.4.1 Ennen peliä saadun tai menetetyn rahan vaikutus riskinkarttamiseen 

Thaler ja Johnson (1990) tutkivat ennakkoon saadun tai menetetyn rahan vaikutusta 

riskinkarttamiseen. He havaitsivat, että ennakkoon saatu raha lisäsi ihmisten 

osallistumista peleihin, eli vähensi heidän riskinkarttamistaan. Vastaavasti menetetty 

raha vähensi osallistumista peleihin. Thaler ja Johnson tutkivat asiaa sekä 

hypoteettisilla kysymyksillä että todellisessa pelitilanteessa. 

Thalerin ja Johnsonin peli oli osalle vastaajista kaksiosainen ja osalle yksiosainen. 

Kaksiosaisessa kysymyksessä pelaajalle ensin ilmoitettiin, että hän saa jonkun 

summan rahaa, tai vastaavasti menettää jonkun summan rahaa. Tämän jälkeen 

henkilö sai valita osallistuuko hän peliin. Yksiosaisessa pelissä pelaajalta kysytään 

varman tulon ja pelin väliltä. Molemmissa tapauksissa odotetut tuotot ovat samat. 

Toisessa osa tuotoista tulee etukäteen mutta toisessa ne sisältyvät peliin. (Thaler & 

Johnson 1990) 

Esimerkki kaksiosaisesta pelistä on seuraava: 1. Olet voittanut juuri 15 $. Saat valita 

seuraavista vaihtoehdoista; (a) Ei lisävoittoja tai tappioita, (b) peli, jossa voit voittaa 

4,50 $ 50 % todennäköisyydellä ja hävitä 4,50 $ 50 % todennäköisyydellä. 

Yksiosaisessa pelissä pelaajalta kysyttiin taas seuraavaa: Saat valita seuraavista 

vaihtoehdoista; (a) Varma 15 $ tuotto, (b) peli, jossa voit voittaa 19,50 $ 50 % 

todennäköisyydellä ja 10,50 $ 50 % todennäköisyydellä. (Thaler & Johnson 1990) 
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Thaler ja Johnson esittivät kyselyn eri tuloilla ja tappioilla ja erilaisilla peleillä 

joukoille kauppatieteiden opiskelijoita. Ensimmäisessä testissä henkilöt saivat 

kahdeksan peliä, joihin heidän tuli päättää osallistuvatko he vaiko eivät. Osa sai pelin 

kaksiosaisena ja osa yksiosaisena. Pelaajille sanottiin, että yksi kahdeksasta pelistä 

toteutetaan. Saadakseen mahdollisimman paljon osallistujia Thaler ja Johnson tekivät 

epäsuotuisan pelin toteutumisesta epätodennäköistä, pienensivät panoksia, 

mahdollistivat tappion korvaamisen työllä ja lupasivat arpoa kahdelle henkilölle 100 

$ bonuksen. Peliin sai osallistua vain oikealla rahalla. (Thaler & Johnson 1990) 

Toinen testi oli joukko hypoteettisia tilanteita vastaavista peleistä, ja vastaajan täytyi 

päättää osallistuisiko hän peliin vai ei. Kysymyksistä osa oli tapauksia, joissa henkilö 

sai ennakkoon rahaa, ja osa sellaisia, joissa henkilö menetti rahaa. Kolme kysymystä 

tutkivat käyttäytymistä tilanteissa, joissa alkutilanne on tappiollinen ja henkilön on 

mahdollista päästä lähelle nollatulosta. Kaikissa testeissä he vertasivat kaksiosaisen 

ja yksiosaisen pelin osallistujien halua osallistua peliin. (Thaler & Johnson 1990) 

Testeissä löytyi selvää näyttöä etukäteisten tulojen riskinkarttamista vähentävästä 

vaikutuksesta ja vastaavasti etukäteisen tappion riskinkarttamista lisäävästä 

vaikutuksesta. Esimerkiksi edellisellä sivulla esitetyssä esimerkkipelissä 

kaksiosaiseen peliin osallistuvista 77 % valitsi pelin (b), kun yksiosaiseen peliin 

osallistuvista sen valitsi 44 %. Pelissä, jossa lopputuloksena oli pelkästään tappiota, 

kaksiosaiseen peliin osallistuneista vain 40 % osallistui peliin (b). He kohtasivat 

ennakkoon 7,50 $ tappion ja pelissä oli mahdollista voittaa tai hävitä 2,25 $. (Thaler 

& Johnson 1990) 

Tilanteissa, joissa henkilö oli aluksi tappiolla, pyrkivät he usein nollatulokseen. 

Esimerkiksi jos vaihtoehdolla (a) pääsi varmaan nollatulokseen ja pelissä oli 

mahdollisuus lisätappioon, valitsivat henkilöt varman tulon. Vastaavasti, jos 

vaihtoehto (a) oli varma tappio ja pelissä oli mahdollisuus nollatulokseen, valittiin 

peli useimmin. Tappiotilanteissa vaikutus siis riippui mahdollisuuksista päästä 

nollatulokseen ja pelin mahdollisen lisätappion suuruudesta. (Thaler & Johnson 

1990) 
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Myös Weber ja Zuchel (2005) sekä Ackert, Charupat, Church ja Deaves (2006) 

tutkivat ennakkotulojen vaikutusta riskikäyttäytymiseen. He tutkivat vaikutusta 

erityisesti sijoitustilanteissa. Ackert ym. saivat vahvistusta vaikutuksen 

olemassaolosta. He huomasivat ennakkotulolla olevan vaikutusta lisäksi tarjouksiin 

ja hintaennusteisiin. Weber ja Zuchel tekivät sijoituskokeen lisäksi samanlaisen 

kyselyn kuin Thaler ja Johnson ja saivat kyselystä samanlaiset tulokset.  

Sijoituskokeessa Weber ja Zuchel saivat päinvastaisia tuloksia. Testi koostui 

kahdesta jaksosta, ja osakkeiden hinta muuttui kummankin jakson loputtua. 

Puolivälissä henkilöillä oli mahdollisuus myydä tai ostaa osakkeita. Osakkeen arvon 

pudotessa henkilöt ostivat usein lisää osakkeita. Syyksi tälle Weber ja Zuchel 

epäilevät, että sijoitustehtävässä ongelma esiintyy eri tavalla, ja joka näin ollen 

vaikuttaa ihmisten arvioihin tappiosta ja voitosta. Henkilöt saattoivat myös ajatella, 

että hinnan ollessa matala, on otollinen aika hankkia osakkeita. (Weber & Zuchel 

2005) 

3.4.2 Sukupuolen vaikutus riskinkarttamiseen 

Barsky ym. saivat tuloksia, jotka viittasivat naisten karttavan enemmän riskiä kuin 

miesten. Kuitenkin he huomasivat myös, että miehet hoitivat useammin talouden 

raha-asiat, joten miehillä voi olla enemmän tietoa talousasioista. Näin ollen miehet 

osaisivat arvioida riskin paremmin (Barsky ym. 1997). Myös muun muassa Watson 

ja McNaughton (2007), Embrey ja Fox (1997) sekä Johnson ja Powell (1994) ovat 

tutkineet riskinkarttamisen eroja sukupuolten välillä.  

Yhteisenä tuloksena kaikilla on, että sukupuolten väliltä löytyy eroja 

riskinkarttamisessa. Naiset näyttävät karttavan riskiä miehiä enemmän. Selityksiä 

tälle on monia, mutta näyttäisi, että suuri osa eroista johtuu kulttuurisista ja opituista 

tekijöistä. Watson ja McNaughton käyttivät aineistona australialaisen yliopiston 

henkilökuntaa ja tutkivat, miten henkilöt olivat valinneet sijoittaa eläkekassarahansa. 

Tulokseksi he saivat, että naiset sijoittivat eläkekassarahansa riskittömämpiin 

kohteisiin kuin miehet. (Watson & McNaughton 2007) 
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Embrey ja Fox tutkivat eroja sijoitusten avulla ja löysivät vastaavanlaisia tuloksia 

kuin Watson ja McNaughton. Heillä oli aineistona noin 900 yksinelävää ihmistä, 

joiden sijoituksia ja varallisuutta Embrey ja Fox tutkivat. Kuten alla olevasta 

kuviosta 4 nähdään, sijoittivat naiset itsensä vähiten riskiä sietävään ryhmään 

huomattavasti useammin kuin miehet. Myös sijoitukset jakautuivat miesten ja naisten 

välillä erilailla. Miehillä oli enemmän riskisiä osakesijoituksia, kun taas naisten 

sijoitukset olivat pienempituottoisemmissa, varmemmissa kohteissa. (Embrey & Fox 

1997) 

 

Kuvio 4 Vastaajien jakauma eri riskitoleranssiluokkiin (Embrey & Fox 1997) 

 

Johnsonin ja Powellin tutkimus poikkesi tyyliltään hieman kahdesta muusta. Heidän 

tarkoituksensa oli selvittää eroja mies- ja naisjohtajien riskinotossa. Ensin he tekivät 

tutkimuksen tavallisille ihmisille selvittääkseen miten ei-johtavassa asemassa olevien 

miesten ja naisten riskinotto eroaa. He keräsivät aineiston vedonlyöntiyrityksestä. 

Tulokset vastasivat Watsonin ja McNaughtonin sekä Embreyn ja Foxin tuloksia. 

Miehet ottivat suurempia riskejä, mutta naiset voittivat useammin jotain, eli 

sijoittivat varmempiin kohteisiin. (Johnson & Powell 1994) 

Ongelmia Johnsonin ja Powellin tutkimuksessa aiheuttaa se, että 

vedonlyöntitoimistojen kautta kerätty aineisto on luultavasti hyvin valikoitunutta. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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Vedonlyöntiä harrastavat ovat todennäköisesti riskitolerantimpia kuin 

keskimääräinen ihminen. Kuitenkin, koska tarkoituksena on löytää vain erot miesten 

ja naisten välillä, voivat tulokset olla tähän tarkoitukseen kelpaavat. Tarkoituksena 

oli saada havaintoja ihmisistä, jotka eivät työskentele johto- tai asiantuntijatehtävissä, 

ja tämän ehdon vastaajajoukko täytti hyvin. (Johnson & Powell 1994) 

Toisessa tutkimuksessa Johnson ja Powell antoivat joukolle loppuvaiheen johtamisen 

opiskelijoita tehtäväksi arvioida projektia ja päättää, suosittelevatko he yritystä 

osallistumaan siihen. Projektin odotettu nettonykyarvo oli hieman positiivinen, mutta 

riskiensä takia projektiin osallistumien oli juuri kannattavuuden rajalla. Tulokseksi 

he saivat, ettei saman koulutuksen saaneilla miehillä ja naisilla ollut eroa 

suhtautumisessa tällaiseen riskiin. Myöskään tehtävästä saatu arvosana ei korreloinut 

suhtautumisen kanssa. (Johnson & Powell 1994) 

3.4.3 Iän vaikutus riskinkarttamiseen 

Barsky ym. havaitsivat omassa tutkimuksessaan, että iän suhde riskitoleranssiin on 

u:n muotoinen. Nuorilla ja vanhoilla on suurin riskitoleranssi ja keskellä se käy 

matalimpana (Barsky ym. 1997). Barskyn ym. ikäluokittelu on seuraavanlainen: alle 

50 vuotiaat, 50–70 vuotiaat viiden vuoden välein ryhmissä ja yli 70 vuotiaat, joten 

tulosta ei suoraan voida yleistää koskemaan koko ihmisen ikähaitaria.  

Myös Cohen ja Einav huomasivat iän suhteen riskitoleranssiin olevan u:n muotoinen. 

He huomasivat, että 18-vuotiaasta ylöspäin ihmiset tulevat vähemmän riskiä 

karttaviksi, kunnes 48 vuodesta eteenpäin heidän riskin karttamisensa taas lisääntyy 

(Cohen & Einav 2007). Tämä sopii hyvin yhteen Barskyn ym. tulokseen, jossa alle 

50 vuotiaiden riskitoleranssi on suurempi kuin yli 50 vuotiaiden.  

Pålsson (1996) tutki eri ominaisuuksien vaikutusta riskinkarttamiseen Ruotsissa. 

Hänellä oli käytössään reilu 7000 hengen aineisto vuodelta 1985. Talouksien 

preferenssien kuvaamiseen hän käytti HARA-luokan hyötyfunktioita, joihin 

lukeutuvat myös isoelastinen ja eksponentiaalinen hyötyfunktio. Pålsson havaitsi iän 

olevan ainoa tilastollisesti merkitsevä systemaattisesti suhteelliseen 
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riskinkarttamiseen korreloiva muuttuja. Suhteellinen riskinkarttaminen lisääntyi iän 

myötä. Pålssonin aineiston keski-ikä on noin 48 vuotta.  

Eri tuloksia yhdistämällä näyttäisi että riskinkarttaminen vähenee iän myötä noin 50 

vuotiaaksi asti. Tämän jälkeen riskinkarttaminen lisääntyy, mutta kääntyy 

mahdollisesti taas laskuun hieman vanhemmilla. Varallisuuden lisääntyminen selittää 

luultavasti suuren osan riskinkarttamisen vähenemisestä 50 vuotiaaksi asti. Sen 

jälkeisen riskinkarttamisen lisääntymisen voisi selittää se, että ihmiset haluavat 

turvata vanhuutensa. Kun lopulta nähdään, että eläke on turvattu, voidaan taas ottaa 

enemmän riskejä. 

3.4.4 Koulutuksen vaikutus riskinkarttamiseen 

Kuten luvussa 3.3 tuli esiin, huomasivat Barsky ym., että myös koulutuksen vaikutus 

riskitoleranssiin saa u:n muodon. 12 vuotta koulutusta saaneet ovat riskiä 

karttavimpia, eli heillä on pienin riskitoleranssi. Lyhempi tai pidempi koulutus lisää 

riskitoleranssia. Barsky ym. saivat myös päinvastaisia tuloksia, että koulutuksella ei 

ole vaikutusta riskitoleranssiin. Tämän he sanoivat kuitenkin johtuneen ainakin 

osittain epäjatkuvuudesta ristitaulukoinnissa. (Barsky ym. 1997) 

Guiso ja Paiella (2008) huomasivat tutkimuksessaan koulutuksen lisäävän 

riskitoleranssia. Taulukosta 2 nähdään, että koulutetummat ihmiset osallistuivat 

todennäköisemmin riskiseen sijoitukseen. Pidempään koulutetuilla myös 

riskinkarttamisen aste oli matalampi, ja riskineutraaleilla ja riskinrakastajilla 

keskimääräinen opiskeluaika oli korkein. 

Taulukko 2 Keskimääräiset koulutusvuodet eri riskikäyttäytymisryhmissä (Guiso & Paiella 

2008) 

  Positiivisen summan vastanneet   Muut     

 

Riskinkarttamisen 

taso Riski- 

rakastajat ja 

neutraalit 
 Nolla 

vastanneet 

Vastaamatta 

jättäneet 

Koko  

aineisto yht. Muuttuja Korkea Matala 

 Koulutusvuodet 8,90 10,00 10,99   7,78 6,59 8,16 
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Johnson ja Powell taas havaitsivat, että johtamiseen koulutetuilla ei ollut sukupuolten 

välisiä eroja riskikäyttäytymisessä. Vertailuryhmässä eroja oli havaittavissa. 

Johtamisen koulutukseen sisältyi riskien arviointia ja riskipitoisten päätösten 

tekemistä (Johnson & Powell 1994). 



38 

 

4 AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

4.1 Aineisto 

4.1.1 Kohortti 1966 

Tutkimuksessa käytettävä aineisto on poimittu Oulun yliopiston lääketieteellisen 

tiedekunnan keräämästä kohortti 1966 -tutkimuksesta. Kohortti 1966 on Pohjois-

Suomen syntymäkohorttitutkimus ja se kuuluu Pohjois-Suomen hyvinvointi- ja 

terveystutkimusohjelmaan. Tutkimuksessa ovat mukana he, joiden laskettu 

syntymäaika oli 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 1966. (Oulun yliopisto)  

Tutkimuksen tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia. 

Tutkimusohjelma pohjautuu Oulun ja Lapin lääneistä kerätyn pitkittäisen 

syntymäkohortin tietoihin, ja tutkimusta tehdään useilla eri tieteenaloilla. 

Tutkimukseen osallistuvia seurataan koko heidän elämänsä ajan 10–15 vuoden 

välein. (Oulun yliopisto) 

Tutkimus koostuu kyselytutkimus- ja mittaustuloksista sekä 90-luvun loppupuolelta 

lähtien myös biologisista näytteistä. Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto pohjautuu 

viimeisimpään vuosina 2012–2014 toteutettuun seurantaan. Seurannan alussa 

tutkimukseen osallistuville lähetettiin kyselylomake, jossa on ollut mukana 

taloudelliseen riskinottoon liittyviä kysymyksiä (Oulun yliopisto). Tässä tutkielmassa 

käytetään kahta talouteen ja riskinottoon liittyvää kysymystä. 

4.1.2 Aineiston koko, muuttujat ja kysymykset 

Kokonaisvastaajamäärä aineistossa on 6126 kappaletta. Tutkimuksessa käytettävät 

muuttujat ovat arvioitu nettovarallisuus, talouden kokonaisvuositulot ja vastaukset 

kahteen erilliseen riskiseen peliin. Tulonsa kyselyssä on ilmoittanut 5554 henkilöä. 

Heidän keskimääräinen vuositulonsa on 67 346 € ja mediaani 60 000 €. Pienin 

ilmoitettu vuositulo on 0 € ja suurin 1 200 000 €. Puuttuvia arvoja on 572 kappaletta. 

Nettovarallisuutensa ilmoittaneita on 5186 kappaletta. Heidän keskivarallisuutensa 

on 206 995 € ja mediaani 140 000 €. Pienin arvo on -90 000 € ja suurin 25 miljoonaa 
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euroa. Puuttuvia arvoja on 940 kappaletta. Kuviossa 5 on esitetty varallisuuden ja 

tulojen jakaumat. 

 

Kuvio 5 Varallisuuden ja vuositulojen jakauma vastaajien kesken 

 

Tässä tutkielmassa käytettävät riskinottoon liittyvät kysymykset ovat seuraavat: ”1. 

Sinulla on osallistumismaksua vastaan mahdollisuus osallistua peliin, jossa on 50 % 

todennäköisyys voittaa 10 000 euroa ja 50 % todennäköisyys olla voittamatta 

mitään. Kuinka paljon olet valmis maksamaan peliin osallistumisesta?” ja ”2. 

Ajattele, että olisit juuri voittanut 10 000 euroa. Saat nopeasti luotettavalta pankilta 

seuraavan tarjouksen: Voit kaksinkertaistaa voitosta sijoittamasi rahamäärän 
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kahdessa vuodessa, mutta voit myös yhtä todennäköisesti menettää puolet 

sijoituksestasi saman ajan kuluessa. Kuinka paljon olisit valmis sijoittamaan?”.  

Ensimmäisessä eli arvontakysymyksessä odotettu tuotto on  

(
 

 
) (       - )- (

 

 
) . 

Henkilö on siten riskinkarttaja, kun osallistumismaksu b on pienempi kuin 5000 €, 

riskineutraali, kun maksu on 5000 € ja riskinrakastaja, kun maksu on yli 5000 €. 

Toisessa eli sijoituskysymyksessä odotettu tuotto on  

(
 

 
) - (

 

 
)

 

 
 (

 

 
) ,  

eli neljäsosa sijoitetusta summasta Z. Sijoituskysymyksessä odotettu tuotto on aina 

neljäsosa sijoituksesta, joten henkilö on kaikilla vastauksilla riskinkarttaja.  

Ensimmäiseen kysymykseen vastanneiden lukumäärä on 5872 henkilöä. Vastausten 

keskiarvo on 234,6 € ja mediaani 50 €. Pienin ilmoitettu summa on 0 € ja suurin 

8950 €. Puuttuvia arvoja on 254, mikä on 4,15 % osallistujamäärästä. Toiseen 

kysymykseen on vastannut 5811 henkilöä ja vastausprosentti on 94,86. Heidän 

keskimääräinen vastauksensa on 1992,5 € ja mediaani 1000 €. Useimmiten vastattu 

arvo on 0 €, ja vaihteluväli vastauksilla on 0 € ja 10000 € välillä.  

4.1.3 Huomioita aineistosta 

Aineistosta on tehtävissä samanlaisia huomioita, kuin Guiso ja Paiella tekivät 

omastaan. Tasaluvut, kuten 10 €, 100 € ja 1000 € ovat yleisiä vastauksia. 

Arvontakysymyksessä vastaukset ovat pitkälti 10 € tarkkuudella, pois lukien 

vastaukset 1 € ja 5 €, jotka ovat myös yleisiä vastauksia. Sijoituskysymyksessä arvot 

ovat epätarkempia, pääasiassa 100 € tarkkuudella. Tämä voi johtua siitä, että tuotto 

on riippuvainen sijoitetusta rahasta, joten ei nähdä järkevänä sijoittaa pientä summaa. 

Toiseksi tuotto tulee viiveellä kahden vuoden kuluttua. 
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Vastausprosentti kysymyksiin on hyvä. Arvontakysymykseen on saatu vastaus yli 95 

% vastaajista ja riskinkarttamisen arvon laskemiseen kelpaavia vastauksia (erisuuria 

kuin 0) on lähes 90 %. Korkea osallistumisprosentti johtuu varmasti siitä, että 

mahdollisuus voittaa tai voiton suuruus ei ole riippuvainen sijoituksesta. 

Sijoituskysymyksessä vastausprosentti suuremmille vastauksille kuin nolla on noin 

65. Tämäkin on huomattavasti korkeampi kuin Guison ja Paiellan tutkimuksessa, 

jossa positiivisia vastauksia tuli alle 50 %. Tässä kysymyksessä 

osallistumisprosenttia voi laskea se, että voitto on riippuvainen sijoituksesta.  

Vastaukset ovat suurimmalta osalta uskottavia ja esimerkiksi arvontakysymyksessä 

on vain muutama poikkeava vastaus. Kaikissa muuttujissa ääripään vastauksia on 

niin vähän, ettei niillä ole juurikaan vaikutusta saatuihin tuloksiin. Tämä myös 

tarkastettiin jättämällä ääriarvoja pois laskelmasta. Näin saadut keskiarvot eivät 

eronneet paljoa koko aineistolla lasketuista keskiarvoista.  

4.2 Tutkimusmenetelmät 

4.2.1 Absoluuttisen riskinkarttamisen laskeminen 

Tutkimuksessa käytetään eksponentiaalista hyötyfunktiota (CARA-hyötyfunktio, 

yhtälö (6)) selvitettäessä absoluuttista riskinkarttamista. Oletuksena on, että vastaaja 

pitää ilmoittamaansa summaa yhtä hyvänä kuin odotettua hyötyään. Näin ollen 

ensimmäisen kysymyksen kohdalla voidaan muodostaa seuraavanlainen yhtälö: 

- -   ( 
 

 
 )  - [- (        - )]  ( 

 

 
 )  - [- ( - )] ,   (9) 

missä e on Neeperin luku, a absoluuttisen riskinkarttamisen arvo, Y varallisuus ja b 

summa, jonka henkilö on valmis maksamaan osallistuakseen peliin (henkilön vastaus 

ensimmäiseen kysymykseen). Sama asia voidaan ilmaista myös seuraavassa 

muodossa: 

- -   ( 
 

 
) [ - -    - -        - - (- ) ]  ( 

 

 
) [ - 

-   

  - 
  

 ], 
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mikä voidaan siistiä seuraavanlaiseksi:  

   -        -      - .     

Absoluuttisen riskinkarttamisen arvo a selvitetään kokeilemalla a:n kohdalle eri 

arvoja. Ensimmäinen kokeiltu arvo on 0,0000001 ja arvoa kasvatettiin 0,0000001:llä 

maksimissaan aina 1:een asti. Riskinrakastajien kohdalla, eli ensimmäisen 

kysymyksen vastauksen ollessa yli 5000 €, kokeiltu arvo on negatiivinen. Tätä 

toistettiin niin kauan, että funktion  -        -      -  arvo muuttui negatiivisesta 

positiiviseksi. Näin saatiin selville väli, jossa funktion arvo on 0. Absoluuttisen 

riskinkarttamisen arvo saatiin siten selville kuuden desimaalin tarkkuudella.  

Jos henkilön vastaus on 0, lähestyy hänen absoluuttinen riskinkarttamisensa 

ääretöntä, joten tällaiset henkilöt jätetään laskun ulkopuolelle. Jos henkilön vastaus 

on 5000 €, on odotettava tulo arvonnassa 0 € eli osallistuja on riskineutraali, jolloin 

hänen absoluuttisen riskinkarttamisen arvonsa on 0. Ja jos vastaus on yli 5000 €, on 

henkilö riskinrakastaja, jolloin absoluuttinen riskinkarttaminen saa negatiivisen 

arvon.  

Toista kysymystä varten yhtälöä (9) pitää muokata hieman, sillä kysymyksessä voitto 

on kaksi kertaa sijoitettu summa ja tappio puolet sijoitetusta summasta. Eli yhtälö on 

- -    
 

 
  - - (   )   

 

  
  - 

-   -  
 

  
 )
 , 

missä Z on sijoitettava summa ja Y:hyn sisältyy arvonnasta voitettu summa. 

Muokkaamalla yhtälö saadaan 

- -    
 

 
 [ - -    - -     ]  

 

 
  [ - -    - 

   
 

 
  
 ], 

mitä siistimällä saadaan ratkaistava yhtälö 

   -    
  
 

 - . 
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Yhtälö ratkaistaan samalla tekniikalla kuin yhtälö (9), eli kokeilemalla a:n arvoja 

samalta väliltä ja etsimällä se kohta, jossa yhtälön oikean puolen arvon merkki 

muuttuu.  

Toisena funktiona käytetään CRRA-hyötyfunktiota (yhtälö 7). Yhtälöä sieventämällä 

ja samalla tekniikalla kokeilemalla saadaan CRRA-hyötyfunktiosta selvitettyä 

suhteellinen riskinkarttaminen. Suhteellisen riskinkarttamisen laskemista käydään 

tarkemmin läpi luvussa 4.2.2. Kun suhteellisen riskinkarttamisen arvo jaetaan 

varallisuudella Y, saadaan selville absoluuttisen riskinkarttamisen arvo.  

4.2.2 Suhteellisen riskinkarttamisen laskeminen 

CARA-hyötyfunktion tapauksessa suhteellinen riskinkarttaminen saadaan laskettua 

suhteellisen riskinkarttamisen kaavasta, yhtälöstä (5), eli kertomalla absoluuttisen 

riskinkarttamisen arvo varallisuudella. Kuitenkin aineistosta nähdään heti, ettei 

nettovarallisuus anna järkeviä tuloksia suhteellisen riskinkarttamisen arvoille. Tästä 

voidaan päätellä, etteivät vastaajat suhteuta pelin odotettua hyötyä varallisuutensa 

tuomaan hyötyyn, vaan johonkin muuhun. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään 

arvio summasta, johon vastaaja hyödyn suhteuttaa. Tämä toteutetaan kokeilemalla 

varallisuuden kohdalle nettovarallisuuden sijaan eri lukuja.    

CRRA-hyötyfunktiosta saadaan suhteellisen riskinkarttamisen arvo kokeilemalla eri 

arvoja niin kauan, että funktion merkki vaihtuu. Odotettua hyötyä merkitään yhtä 

hyväksi kuin nykyinen, eli varma tilanne. CRRA-hyötyfunktion avulla ilmaistuna se 

on seuraavanlainen: 

 

 - 
 

 - 

  
 

 
 

 

 - 
         -  

 - 

  
 

 
 

 

 - 
  -  

 - 

,                      (10) 

missä r on suhteellisen riskinkarttamisen mitta. Yhtälöä siistimällä saadaan se 

helpommin ratkaistavaan muotoon. Ensiksi kerroin 
 

 - 
 voidaan jakaa pois yhtälöstä. 

Toiseksi merkitään odotettavia tuloja suhteena nykyiseen varallisuuteen, eli luodaan 

kertoimet c ja d, joiden avulla mahdolliset varallisuudet ilmaistaan: 
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(       - ) 
(       - )

 
    ,                       (11) 

ja  

( - ) 
( - )

 
    .                        (12) 

Nyt sijoitetaan yhtälöt (11) ja (12) yhtälöön (10) ja saadaan 

 
 - 
  

 

 
     

 -   
 

 
     

 - 
. 

Tästä voidaan jakaa varallisuus Y pois, jolloin ratkaistavaksi jää 

   
 

 
   -   

 

 
    - , 

eli 

    -     - - .                         (13) 

Yhtälön arvot c ja d saadaan ratkaistua vastausten avulla, joten tuntemattomaksi jää 

ainoastaan suhteellisen riskinkarttamisen arvo. Pääasiassa c saa arvoja 1 ja 1,2 väliltä 

ja d 0,8 ja 1 väliltä.  

Suhteellisen riskinkarttamisen arvo etsitään kokeilemalla ensin lukuja luvusta 2 

ylöspäin 1000 välein. Kun löytyy väli, jossa funktion merkki vaihtuu, aletaan tällä 

välillä kokeilla lukuja 100 välein. Tätä toistetaan myös 10; 1; 0,1 ja 0,01 välein, 

jolloin saadaan selville suhteellisen riskinkarttamisen arvo kahden desimaalin 

tarkkuudella. Jos funktio saa luvulla 2 positiivisen arvon, kokeillaan r:lle arvoja 

0,00001 ja 0,999999 väillä sekä 1,00001 ja 2 välillä. Varallisuuden ollessa 

negatiivinen, kokeillaan suhteelliseksi riskinkarttamisen arvoksi negatiivisia arvoja 

Sijoituskysymystä (kysymys 2.) varten c:n ja d:n arvot määräytyvät hieman eri 

tavalla: 
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(   )

 
                         

ja 

  
[ -(

  

 
)]

 
    

Suhteellisen riskinkarttamisen arvo etsitään samalla tavalla kuin 

arvontakysymyksessä. Sijoitetaan c ja d yhtälöön (13) ja löydetään suhteellisen 

riskinkarttamisen arvot kokeilemalla lukuja samalla tekniikalla kuin 

arvontakysymyksessä.               

4.2.3 Absoluuttisen riskinkarttamisen vertailu varallisuus- ja tuloluokissa 

Tutkielmassa tutkitaan myös absoluuttisen riskinkarttamisen eroja eri varallisuus- ja 

tuloluokkien välillä. Varallisuus- ja tuloluokat on jaettu summittaisesti. Luokista on 

laskettu absoluuttisen riskinkarttamisen keskiarvot ja keskiarvoista on laskettu 

prosentuaalinen ero koko aineiston keskiarvoon. Absoluuttisen riskinkarttamisen ja 

varallisuuden sekä tulojen suhdetta tarkastellaan siten vertailemalla keskiarvoja. 

Lisäksi keskiarvojen erojen tilastollinen merkitsevyys testataan.  

Erojen tilastollista merkitsevyyttä tutkitaan Kruskal-Wallis -testillä. Testissä 

tutkitaan ryhmien välisiä eroja, mutta ei vaadita aineiston olevan normaalisti 

jakautunut. Nollahypoteesina testissä pidetään oletusta, etteivät ryhmät poikkea 

toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Testissä havainnot korvataan järjestysluvuilla, 

joiden ryhmäkohtaisten jakaumien avulla erot selvitetään. Nollahypoteesin ollessa 

voimassa järjestyslukujen jakaumat olisivat samanlaiset. (Vasama & Vartia 1980: 

652–656) 

Tarkemmin ryhmien välillä olevia eroja tutkitaan Kruskal-Wallis -parivertailun 

avulla. Näin nähdään kahden ryhmän välinen tilastollisesti merkitsevä poikkeavuus. 

Tämä testattiin jokaisen tuloluokan kohdalta. Testissä nollahypoteesi on, että 

luokkien välillä ei ole eroa. Tuloksena saatiin todennäköisyys sille, että ensimmäisen 

vertailuluokan arvo poikkeaa luokkien eron verran omasta keskiarvostaan. 
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Tilastollisesti merkitsevänä pidetään alle merkitsevyystason 0,05 olevia 

todennäköisyyksiä. (Siegel & Castellan 1988: 206–215) 
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5 POHDINTAA TULOKSISTA 

5.1 Absoluuttisen riskinkarttamisen arvot 

Eksponentiaalisen hyötyfunktion avulla arvonnan, eli ensimmäisen kysymyksen, 

kohdalla absoluuttisen riskinkarttamisen arvoja saatiin yhteensä 5473 kappaletta. 

Keskiarvo absoluuttiselle riskinkarttamiselle on 0,056531 ja mediaani on 0,013860 

(osallistumissumma 50 €). Arvot vaihtelivat -0,00066 (osallistumissumma 8950 €) ja 

0,69315 (osallistumissumma 1 €) välillä. 

Sijoituskysymyksessä (kysymys 2.) arvoa 0 esiintyi huomattavasti enemmän, joten 

absoluuttisen riskinkarttamisen arvoja saatiin vähemmän, 3929 kappaletta. Keskiarvo 

absoluuttiselle riskinkarttamiselle on 0,011028 ja mediaani 0,000480. Pienin arvo on 

0,0001 (Sijoitus 10 000 €) ja suurin arvo 0,96242 (Sijoitus 1 €). Verrattuna 

esimerkiksi Guison ja Paiellan (2008) tutkimukseen absoluuttisen riskinkarttamisen 

arvot ovat arvontakysymyksen kohdalla huomattavasti korkeammat, mutta 

sijoituskysymyksen kohdalla melko lähellä heidän tuloksiaan. Ero selittynee sillä, 

että Guison ja Paiellan esittämä kysymys oli luonteeltaan sijoitusmaisempi, eli 

lähempänä kohorttitutkimuksen sijoituskysymystä kuin arvontakysymystä.  

CRRA-hyötyfunktion avulla absoluuttisen riskinkarttamisen arvoja saatiin 

arvontakysymyksestä 4448 kappaletta. Keskiarvo sille on 0,0507 eli hieman 

matalampi kuin CARA-hyötyfunktiolla saatu keskiarvo. Mediaani taas on 

käytännössä sama, CRRA-hyötyfunktiolla laskettuna se on 0,01386. Arvot 

vaihtelivat välillä 0,6938 ja -0,00066. Sijoituskysymyksestä CRRA-hyötyfunktiolla 

saadut arvot ovat myös lähellä CARA-hyötyfunktiolla saatuja. Keskiarvo 

absoluuttiselle riskinkarttamiselle on 0,01001, mediaani 0,00039 ja arvot vaihtelivat 

välillä 0,000096 ja 0,96245. Havaintoja saatiin 3296 kappaletta. 

Kuviosta 6 nähdään absoluuttisen riskinkarttamisen keskiarvojen prosentuaalinen ero 

varallisuusluokittain, suhteessa koko aineiston keskiarvoon. Kuvio näyttäisi tukevan 

myös muissa tutkimuksissa (Guiso & Paiella 2008) ilmi tullutta suhdetta, että 

absoluuttisen riskinkarttamisen aste laskee varallisuuden kasvaessa. Esimerkiksi 

lasku näkyy selvästi arvontakysymyksen kohdalla. Matalimmissa varallisuusluokissa 
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keskiarvo on koko aineiston keskiarvoa selvästi korkeampi ja korkeissa 

varallisuusluokissa huomattavasti matalampi. Riskinkarttamisen arvo laskee 

tasaisesti varallisuuden kasvaessa.  

 

Kuvio 6 Absoluuttisen riskinkarttamisen keskiarvot varallisuusluokittain 

 

Myös sijoituskysymyksen kohdalla vaikutusta on nähtävissä. Korkeammissa 

varallisuusluokissa riskinkarttaminen saa selkeästi keskiarvoa matalampia arvoja. 

Matalalla varallisuudella arvot ovat keskiarvoa korkeampia, joskin vaihtelua on 

enemmän. Riskinkarttamisen keskiarvot laskevat koko aineiston keskiarvon alle 

myös samassa kohdassa ja ovat molemmissa kysymyksissä varallisuudella 50 000 € 

– 225 000 € lähellä aineiston keskiarvoa.   

Kruskal-Wallis -testin avulla tarkasteltuna saadaan selville eroavatko ryhmien 

keskiarvot tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. Varallisuusluokkiin jaettuna 

arvontakysymyksen antamat keskiarvot eroavat selvästi toisistaan. Testin antama p-

arvo on pienempi kuin 0,0001. Sijoituskysymyksen kohdalla testin p-arvo on myös 

pienempi kuin 0,0001, joten nollahypoteesi voidaan hylätä. Ryhmät eroavat siis 

tilastollisesti merkitsevästi tosistaan.  
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Ryhmien välisiä eroja tutkittiin Kruskal-Wallis -parivertailulla. Molempien 

kysymysten kohdalla ensimmäiset kolme varallisuusluokkaa poikkeavat 

merkitsevästi joko neljästä, viidestä tai kuudesta loppupään varallisuusluokasta. 

Myös neljä viimeistä varallisuusluokkaa poikkeavat tilastollisesti merkitsevästi 

ensimmäisistä viidestä tai kuudesta varallisuusluokasta. Neljäs, viides ja kuudes 

varallisuusluokka poikkeavat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tilastollisesti 

merkitsevästi muutamasta ensimmäisestä ja viimeisestä varallisuusluokasta.  

Kuviossa 7 on kuvattu absoluuttisen riskinkarttamisen keskiarvot tuloluokittain. 

Riskinkarttaminen on molemmissa kuvioissa pienimmässä tuloluokassa suurinta ja 

laskee tasaisesti tulojen lisääntyessä. Mielenkiintoista on, että riskinkarttaminen 

näyttää kääntyvän kasvuun tietyn tulorajan ylityttyä. Arvontakysymyksen kohdalla 

riskinkarttamisen keskiarvot laskevat tasaisesti aina 150 000 € vuosituloihin asti, 

minkä jälkeen ne lähtevät taas kasvamaan.  

 

Kuvio 7 Absoluuttisen riskinkarttamisen keskiarvot tuloluokittain 

 

Sijoituskysymyksen kohdalla keskiarvot laskevat jyrkemmin vuositulojen kasvaessa. 

Vuosituloilla 45 000 – 100 000 € keskiarvot näyttävät pysyvän kutakuinkin samana, 
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ja lopussa yli 200 000 € tuloilla absoluuttisen riskinkarttamisen arvo taas kasvaa 

jyrkästi. Arvontakysymyksen kohdalla keskiarvot laskevat tasaisesti mutta 

loivemmin aina 150 000 € vuosituloihin asti, jonka jälkeen ne lähtevät loivaan 

nousuun.   

Kruskal-Wallis -testillä havaitaan, että myös tässä absoluuttisen riskinkarttamisen 

keskiarvot eroavat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Molempien testien p-arvot 

ovat pienempiä kuin 0,0001. Molempien kysymysten ensimmäiset kolme 

tuloluokkaa eroavat tilastollisesti merkitsevästi viimeisestä neljästä tuloluokasta. 

Neljäs viides ja kuudes tuloluokka taas eroavat merkitsevästi kahdesta ensimmäisestä 

ja kahdesta viimeisestä tuloluokasta. Poikkeuksena sijoituskysymyksen kuudes 

tuloluokkaa (75 000- 100 000 €) ei eroa tilastollisesti merkitsevästi viimeisestä 

tuloluokasta. Viimeiset kolme tuloluokkaa eroavat merkitsevästi viidestä–kuudesta 

ensimmäisestä tuloluokasta.  

Vaikka analyysi kertoo vain, että arvontakysymyksen antamat absoluuttisen 

riskinkarttamisen arvot laskevat tulojen ja varallisuuden kasvaessa, ei tutkielmassa 

käytettävällä aineistolla voida selvittää selittääkö ilmiötä muut ominaisuudet. 

Tulokset antavat kuitenkin viitteitä myös muissa tutkimuksissa ilmi tulleesta 

ilmiöstä; absoluuttisen riskinkarttamisen laskemisesta varallisuuden myötä. 

Kuvioissa esitettyjä suhteita olisi mielenkiintoinen verrata myös tarkemmin 

laajemman aineiston avulla. Tässä tutkimuksessa tarkastelu jätetään kuitenkin 

keskiarvojen tarkastelemisen tasolle.  

Absoluuttisen riskinkarttamisen arvot ovat todella samanlaiset riippumatta siitä, mitä 

hyötyfunktiota niitä laskettaessa käytetään. Myöskään sillä, että onko riskineutraalit 

ja riskinrakastajat mukana laskelmissa, ei ole suurta vaikutusta tuloksiin. Esimerkiksi 

CARA-hyötyfunktiolla laskettaessa absoluuttisen riskinkarttamisen keskiarvoksi 

saadaan ilman riskineutraaleja ja riskinrakastajia 0,056874. Arvo eroaa vain 

0,000343:lla kaikista havainnoista lasketusta keskiarvosta.  
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5.2 Suhteellisen riskinkarttamisen arvot 

Käyttämällä CARA-hyötyfunktiota ja asettamalla varallisuuden kohdalle henkilön 

nettovarallisuus saadaan suhteellisen riskinkarttamisen keskimääräiseksi arvoksi  

8 094,85. Tämän arvon mukaan vastaajat ovat erittäin riskiä karttavia ja tulos ei ole 

uskottava. Kokeilemalla eri arvoja huomataan, että jakamalla vuositulot esimerkiksi 

viikkokohtaiseksi tuloksi ja sijoittamalla se varallisuuden tilalle, lähestytään 

uskottavampia suhteellisen riskinkarttamisen arvoja. Alla olevassa taulukossa 3 on 

esitetty eri varallisuusarvojen keskiarvot sekä niillä saatujen suhteellisen 

riskinkarttamisen keskiarvot, mediaanit ja minimi- sekä maksimiarvot.  

Taulukko 3 Suhteellisen riskinkarttamisen arvot arvontakysymyksestä 

Y= Nettovarallisuus Vuositulot Vuositulot/12 

Vuositulot 

/52 

Vuositulot 

/365 

  

Eri varallisuusmuuttujien keskiarvot 

 Keskiarvo € 206 955,87 67 345,74 5 678,36 1 310,39 186,69 

  

Suhteellisen riskinkarttamisen 

arvot     

Keskiarvo  8 094,85 3 277,17 273,10 63,02 8,98 

Mediaani  1 247,4 693 57,75 13,33 1,90 

Minimiarvo −1 733 −29,7 −2,475 −0,5712 −0,0814 

Maksimiarvo 1 039 725 658 492,5 54 874,38 12 663,32 1 804,09 

   

Taulukosta 3 nähdään, että keskiarvo ja mediaani ovat epäuskottavan korkeita aina 

päiväkohtaiseen tuloon asti. Päiväkohtaisen tulon tuottama keskiarvo on edelleen 

hieman korkea, mutta esimerkiksi Barskyn ym. aineiston aritmeettinen keskiarvo oli 

noin 12. Myös mediaani on uskottavalla tasolla. Lisäksi minimi- ja maksimiarvoista 

nähdään, että vaihteluväli on todella suuri. Todennäköistä on, että muutamat erittäin 

korkeat arvot nostavat keskiarvon hieman korkeaksi.  

Tarkasteltaessa tarkemmin viikkokohtaisen tulon ja päiväkohtaisen tulon sopivuutta 

on hyvä katsoa suhteellisen riskinkarttamisen jakaumaa näillä varallisuusarvoilla. 

Jakaumaa tarkastellaan jakamalla suhteellinen riskinkarttaminen samoihin ryhmiin 

kuin Barsky ym. ja lisäämällä siihen vielä ryhmä, jossa suhteellinen 

riskinkarttaminen on pienempi tai yhtä suuri kuin nolla. Kun varallisuutena käytetään 

vuosituloa, 99 % vastaajista menee ryhmään I, mihin kuuluu kaikkein riskiä 



52 

 

karttavimmat. Myös kuukausipalkalla laskettuna yli 90 % vastaajista sijoittuisi 

kaikkein riskiä karttavimpiin.  

 

Kuvio 8 Suhteellisen riskinkarttamisen jakauma viiteen riskinkarttamisluokkaan 

Kuviossa 8 on päiväkohtaisen ja viikkokohtaisen tulon antamien suhteellisen 

riskinkarttamisen jakaumat. Viikkokohtaisella tulolla laskettuna alkaa jakauma 

lähestyä Barskyn ym. jakaumaa. Päiväkohtaisella tulolla vastaajat jakautuvat näihin 

luokkiin u:n muotoisesti. Koska Barskyn ym. luokittelu perustuu pelkästään heidän 

kysymyksiinsä, on järkevää vertailla arvoja tarkemminkin. Arvoja vertailtaessa on 

huomioitava, että tässä tutkielmassa käytettävät kysymykset kuvaavat suhteellisen 

pienen riskin peliä, kun taas Barskyn ym. tutkimuksessa riski oli melko suuri.  

Esimerkiksi Barsky ym. saavat havaintojensa keskiarvoksi noin 12, kun taas 

päiväkohtaisella tulolla laskettuna se on 8,98. Päiväkohtainen tulo voisi siten olla 

lähempänä sitä rahamäärää, mihin vastaajat ovat arvonnan suhteuttaneet, kuin 

viikkokohtainen tulo. Päiväkohtaista tuloa tukee myös sen mediaani ja hajonta. Niitä 

tarkastellaan myöhemmin tässä luvussa. Päiväkohtainen tulo on keskimäärin 186,69 

€ joten se on luultavasti lähellä summaa, joka henkilöllä on helposti saatavilla. 
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CRRA-hyötyfunktiolla viikkokohtaisella tulolla laskettuna suhteellisen 

riskinkarttamisen arvot ovat miltei samat kuin CARA-hyötyfunktiolla lasketut. 

Keskiarvo on 67,52 ja mediaani 15,58. Päiväkohtaisella tulolla keskiarvo on 12,65 ja 

mediaani 4,06, eli paljon korkeammat kuin CARA-hyötyfunktiolla saadut. Tähän 

vaikuttaa paljon se, että osa havainnoista on jouduttu jättämään pois laskuista. 

Tällaisia havaintoja ovat henkilöt, joilla hyvinvointimuuttujana on pieni luku ja joka 

on valmis maksamaan suhteellisen paljon osallistumisestaan. Tällaisissa tapauksissa 

yhtälöstä on muodostunut sellainen, ettei sen ratkaiseminen ole mahdollista. 

Laskettaessa suhteellista riskinkarttamista päiväkohtaisen varallisuuden avulla näitä 

havaintoja on paljon ja ne ovat pääasiassa pienimmän riskinkarttamisen arvon saavia.   

Sijoituskysymyksessä suhteellisen riskinkarttamisen arvot ovat huomattavasti 

pienemmät. Sijoituskysymyksestä lasketut riskinkarttamisen arvot on esitetty alla 

taulukossa 4. CRRA-hyötyfunktiota käytettäessä esiintyy taas sama ongelma, kuin 

arvontakysymyksessä. Varallisuusmuuttujan pienentyessä jää havaintoja pois 

laskelmista. Viikkokohtaisella tulolla laskettuna havaintojen määrä on noin puolet 

vuosituloilla lasketuista.  

Taulukko 4 Suhteellisen riskinkarttamisen arvot sijoituskysymyksessä 

Y= Nettovarallisuus Vuositulot Vuositulot/12 Vuositulo/52 

  

Suhteellisen riskinkarttamisen arvot CRRA-hyötyfunktiolla 

Keskiarvo 1396,05 706,38 63,04 27,88 

Mediaani 57,86 24,17 2,33 1,16 

Minimiarvo -43,19 0,493 0,423 0,38 

Maksimiarvo 336848 914303 76192 17582 

     

  

Suhteellisen riskinkarttamisen arvot CARA-hyötyfunktiolla 

Keskiarvo 1389,64 705,57 58,80 13,57 

Mediaani 56,6 24 2 0,46 

Minimiarvo -43,2 0,323 0,027 0,006 

Maksimiarvo 336847 914299 76192 17583 

 

Taulukosta 4 nähdään, kuinka samanlaisia arvoja saadaan hyötyfunktiosta 

riippumatta. Nettovarallisuus, vuositulot ja kuukausitulot antavat lähes samat 

keskiarvot, mediaanit ja minimi- sekä maksimiarvot. Vasta viikkokohtaisilla tuloilla 

laskettuna keskiarvot ja mediaani eroavat merkittävästi toisistaan. Suurin syy erolle 



54 

 

on se, että CRRA-hyötyfunktiota käytettäessä viikkokohtaisella tulolla laskettaessa 

noin puolet havainnoista on jouduttu jättämään pois.  

Taulukosta 5 nähdään, miten suurin osa suhteellisen riskinkarttamisen arvoista osuu 

uskottavalle alueelle. Arvontakysymyksessä päiväkohtaisella tulolla noin 90 % 

arvoista on alle 20 ja sijoituskysymyksessä kuukausituloilla reilu 90 % on alle 15. 

Viimeiset 5–10 % arvoista nousee jopa näillä hyvinvointimuuttujilla erittäin 

korkeiksi, mikä näin ollen nostaa myös keskiarvot hieman korkeiksi. Poistamalla 

sijoituskysymyksestä saaduista arvoista suurin ja pienin prosentti, laskee keskiarvo 

alle kymmeneen. Tämän vaikutuksen ja taulukon 5 esittämän jakauman perusteella 

voidaan olettaa kuukausitulojen olevan sijoituskysymyksen kohdalla uskottava ja 

lähellä oikeaa oleva varallisuusmuuttuja.  

Taulukko 5 Suhteellisen riskinkarttamisen arvojen kertymät 

Suhteellisen riskinkarttamisen kertymät 

        

 

Arvontakysymys, Y=vuositulot/365 

 

Sijoituskysymys, Y=vuositulot/12 

 

CARA 

-hyötyfunktio 

CRRA 

-hyötyfunktio   

CARA 

-hyötyfunktio 

CRRA 

-hyötyfunktio 

100 % Maksimi 1804,0900 1804,736 
 

76191,60 76192,000 

99 % 123,4380 152,576 

 

802,00 882,336 

95 % 31,3337 44,331 

 

41,6867 48,234 

90 % 17,0901 23,441 

 

11,2292 12,940 

75 % K3 7,2169 11,095 

 

4,4800 4,910 

50 % Mediaani 1,8986 4,138 

 

2,0000 2,327 

25 % K1 0,6645 2,133 

 

1,0292 1,256 

10 % 0,1531 1,558 

 

0,6017 0,823 

5 % 0,0832 1,347 

 

0,4370 0,635 

1 % 0,0113 1,128 

 

0,1504 0,489 

0 % Minimi -0,0814 0,665   0,0269 0,423 

 

Suhteellisen riskinkarttamisen arvojen perusteella näyttää, että arvontakysymykseen 

vastatessa vastaajat ovat suhteuttaneet riskiä taskurahaansa tai helposti saatavilla 

olevaan rahamäärään. Tämä rahamäärä on muutama sata euroa. 

Sijoituskysymyksessä riski on suhteutettu suurempaan summaan, esimerkiksi 

vastaajan kuukausituloon. Kuukausitulo vastaajilla on keskimäärin noin 5700 €. 

Sijoituskysymyksessä henkilö on voittanut juuri 10 000€, joten se voi olla myös 
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vertailukohta riskin arvioinnissa.  Lisäksi voitolla voi olla vaikutusta henkilön 

riskinkarttamiseen. 

5.3 Erot tuloksissa arvonta- ja sijoituskysymysten välillä 

Vaikka todennäköisyydet olivat molemmissa kysymyksissä ½ ja ½, näyttäisi, että 

ihmiset ajattelevat arvonnan tuottamaa hyötyä huonompana. Yksi syy tälle on 

luultavasti se, että toisin kuin arvontakysymyksessä, sijoituskysymyksessä tuotto on 

riippuvainen sijoituksesta määrästä ja tuotto tulee vasta kahden vuoden kuluttua. 

Vastaajat ovat siksi mahdollisesti ajatelleet, ettei pieni, esimerkiksi alle 1 000 €, 

sijoitus kannata. Tämän takia riskiä karttavimmat ovat luultavasti vastanneet 

sijoituskysymykseen nolla tai jättäneet vastaamatta. Myös se, että pankin kerrottiin 

olevan luotettava voi lisätä riskinottoa sijoituksessa.  

Pelin pitkäkestoisuus voi myös vähentää ihmisten osallistumishalukkuutta. Pelissä 

mahdollinen voitto tai tappio toteutuu kahden vuoden kuluttua sijoituksen 

tekemisestä. Tällöin odotettua voittoa ja tappiota arvioidaan diskontattuna 

nykyarvoon, joten mahdollinen voitto on nykyarvossaan vähemmän kuin 

kaksinkertainen. Ihmisen kulutuspreferenssit voivat myös suosia nykyistä kulutusta. 

Vaikutuksen laajuutta on mahdoton tutkimuksen aineistolla analysoida, mutta se on 

syytä ottaa huomioon pohdittaessa arvonta- ja sijoituskysymysten välistä eroa.  

Kolmas tärkeä mahdollinen selittäjä erolle kysymysten välillä on luvussa 3.1.1 

esitetty ilmiö, jossa ihmiset vaikuttavat ottavan riskejä helpommin voitettuaan rahaa. 

Sijoituskysymyksessä henkilöille tarjottiin mahdollisuutta sijoittaa juuri 

voittamastaan 10 000 eurosta. Thaler ja Johnson (1990) selvittivät tällaisen 

vaikutuksen mahdollisuutta ja huomasivat, että henkilöt olivat vähemmän riskiä 

karttavia saatuaan rahaa juuri ennen peliä. Myös Weber ja Zuchel (2005) ja Ackert 

ym. (2006) tutkivat vaikutusta ja saivat samanlaisia tuloksia. Saatuaan rahaa 

osallistujan riskinkarttaminen väheni ja päinvastoin menetettyään rahaa hänen 

riskinkarttamisensa lisääntyi. 

Weber ja Zuchel saivat sijoituskokeessaan myös päinvastaisia tuloksia mutta 

kokeessa tutkittiin sijoituksesta saadun voiton vaikutusta seuraavan jakson 
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sijoituksiin. Koe erosi näin ollen merkittävästi tässä tutkielmassa käytetystä 

kysymyksestä. Thalerin ja Johnsonin käyttämä kaksivaiheinen peli taas on lähellä 

sijoituskysymystä. Molemmissa henkilö saa ensin kuulla voittaneensa rahaa, minkä 

jälkeen häneltä kysytään halua osallistua peliin.  

Kokonaisuutena näyttää siltä, että sijoituskysymyksen kohdalla kaikkein riskiä 

karttavimmat ovat jättäneet osallistumatta sijoitukseen. Samaan aikaan osallistuneet 

ovat sijoittaneet suurempia summia, mahdollisesti voitetun 10 000 € takia. Näiden 

yhteisvaikutuksena absoluuttisen riskinkarttamisen arvot ovat sijoituskysymyksen 

vastauksilla laskettuna huomattavasti pienemmät.  
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6 YHTEENVETO 

Tässä tutkielmassa selvitettiin kyselytutkimuksen avulla Pohjois-Suomessa 1966 

syntyneiden ihmisten riskinkarttamisen arvoja. Tutkielmassa tarkasteltiin 

absoluuttisen riskinkarttamisen arvoja ja verrattiin niitä muista tutkimuksista 

saatuihin tuloksiin. Lisäksi pohdittiin eroja tulosten välillä. Suhteellisen 

riskinkarttamisen arvojen avulla pyrittiin selvittämään ihmisten riskin arviointia. 

Suhteuttamalla riskinkarttaminen eri hyvinvointimuuttujiin löydettiin arvio siitä 

rahasummasta, mihin vastaajat arvontaa ja sijoitusta vertasivat. 

Riskinkarttamisen mitat ovat tärkeä osa tutkittaessa ihmisten käyttäytymistä 

epävarmuutta sisältävissä tilanteissa. Mitat ovat odotetun hyödyn teorian pohjalta 

luodut, Arrowin ja Prattin (1964) riskipreemion avulla johtamat absoluuttisen ja 

suhteellisen riskinkarttamisen mitat. Sisällyttämällä nämä mitat muuttujiksi 

hyötyfunktioon, saadaan kuvaus ihmisen käyttäytymisestä riskipitoisessa tilanteessa. 

Siten pystytään myös selvittämään heidän riskinkarttamisen asteensa. Tässä 

tutkielmassa hyötyfunktioiksi valittiin HARA-hyötyfunktion erikoistapaukset: 

vakioisen absoluuttisen riskinkarttamisen sisältävä CARA-hyötyfunktio ja vakioisen 

suhteellisen riskinkarttamisen sisältävä CRRA-hyötyfunktio.  

Useilla hyötyfunktioilla on kuitenkin ollut vaikeuksia selittää empiirisissä 

tutkimuksissa havaittua ihmisten riskikäyttäytymistä pieniriskisten aktuaarisesti 

reilujen pelien tapauksissa. Ihmiset hylkäävät usein tällaisen pelin vaikka 

hyötyfunktion mukaan se pitäisi hyväksyä. Erityisesti, jos saman hyötyfunktion on 

vaadittu selittävän suuremman kokoluokan riskisen pelin hyväksyminen, ovat 

perinteiset mallit olleet vaikeuksissa. (Barberis ym. 2006) 

Barberis, Huang ja Thaler (2006) esittävät ongelmaan ratkaisuksi sen, että henkilön 

sallitaan arvioida riskin odotettu hyöty yksittäisenä kokonaisriskin sijaan. Tällöin 

henkilö ei (erityisesti pienen kokoluokan peleissä) lisää uutta riskiä olemassa olevaan 

riskiin ja arvioi osallistumistaan kokonaisriskin kautta, vaan pitää riskin erillisenä ja 

arvioi sen yksittäisenä. Tämän avulla hyötyfunktiot onnistuvat selittämään pienen 

kokoluokan pelien hylkäämisen myös viivästetyn pelin tapauksessa. 
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Toinen samaan aihepiiriin liittyvä tutkimus on Guison ja Paiellan (2008) tutkimus 

riskinkarttamisesta ja taustariskistä. Guiso ja Paiella kysyivät tutkimuksen vastaajilta 

suurinta summaa, millä he olisivat valmiita osallistumaan riskipitoiseen sijoitukseen. 

Tulosten perusteella he pystyivät laskemaan absoluuttisen riskinkarttamisen arvot ja 

tutkimaan eri muuttujien suhdetta niihin. Tulokseksi he saivat, että taustariski lisää 

henkilöiden riskinkarttamista.  

Guiso ja Paiella (2008) selvittivät tutkimuksessaan myös eri ominaisuuksien suhteita 

riskinkarttamiseen. Samantyylisiä tutkimuksia ovat tehneet myös mm. Barsky ym. 

(1997), Embrey ja Fox (1997) sekä Johnson ja Powell (1994). Sukupuolen suhde 

riskinkarttamiseen on suurimmassa osassa tutkimuksia sama: naiset ovat riskiä 

karttavampia kuin miehet.  Suuremman riskinkarttamisen arvon lisäksi tutkimuksissa 

havaittiin naisten sijoittavan mieluummin varmatuloisempiin sijoituksiin. Embreyn ja 

Foxin tutkimuksessa naiset myös luokittelivat itsensä riskiä karttavammiksi. 

Selityksiä naisten suurempaan riskinkarttamiseen on monia. Miehet päättävät 

useammin talouden raha-asioista, joten tiedon puute voi olla yksi selitys.  Kuitenkin 

esimerkiksi Embreyn ja Foxin (1997) tutkimuksessa testihenkilöt olivat yksinasuvia, 

joten tiedon puute ei ainakaan kokonaan selitä eroa. Myös opitut asiat voivat 

vaikuttaa tähän. Johnson ja Powell (1994) huomasivat, että saman 

johtamiskoulutuksen saaneilla henkilöillä ei ollut eroja riskinkarttamisessa 

sukupuolten välillä.  

Toinen paljon tutkittu suhde on iän ja riskinkarttamisen suhde. Riskinkarttaminen 

näyttää vähenevän iän myötä aina noin 50 ikävuoteen asti. Tämän jälkeen 

riskinkarttaminen alkaa taas lisääntyä. Barsky ym. (1997) havaitsivat myös, että 

lähestyttäessä 70 ikävuotta alkoi riskinkarttaminen taas vähentyä. Koulutuksen ja 

riskinkarttamisen suhdetta on myös tutkittu useissa tutkimuksissa. Yhtenäisenä 

tuloksena on, että koulutus vähentää ihmisten riskinkarttamista.  

Tutkielmassa käytiin läpi myös juuri ennen peliä saadun tai menetetyn rahan 

vaikutus riskinkarttamiseen. Thaler ja Johnson (1990) esittelivät ja tutkivat tällaista 

vaikutusta ja huomasivat, että saatuaan rahaa juuri ennen päätöstä peliin 

osallistumisesta, henkilöt olivat vähemmän riskiä karttavia. Vastaavasti rahaa 
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menettäneet olivat riskiä karttavampia, paitsi jos pelillä oli mahdollisuus päästä nolla 

tilanteeseen. Tämä tutkimustulos on tärkeä pohdittaessa tässä tutkielmassa esitettyjen 

kahden kysymyksen tulosten välisiä eroja.  

Tässä tutkielmassa käytetty aineisto on Oulun yliopiston lääketieteellisen 

tiedekunnan keräämästä kohortti 1966 -syntymätutkimuksen kyselystä saatu aineisto. 

Kyselyssä esitettiin vastaajille kaksi riskinottoon liittyvää kysymystä. Yhdessä 

näiden kysymysten vastauksia ja ihmisten ilmoittamaa nettovarallisuutta sekä 

vuosituloa käyttäen pystyttiin laskemaan ihmisten absoluuttinen ja suhteellinen 

riskinkarttaminen. Vastauksia saatiin yhteensä 6126 kappaletta ja absoluuttisen 

riskinkarttamisen arvoja saatiin laskettua 3900–5500 kappaletta riippuen 

kysymyksestä. Suhteellisen riskinkarttamisen arvoja saatiin 3000–5500 kappaletta 

riippuen kysymyksestä ja siitä mitä varallisuusmuuttujaa käytettiin.  

Tutkielmassa käytettiin eksponentiaalista hyötyfunktiota (yhtälö (6)) ja isoelastista 

hyötyfunktiota (yhtälö (7)). Yhtälöiden avulla alkuperäinen ja riskipitoinen tilanne 

merkittiin yhtä suuriksi (yhtälöt (9) ja (10)). Näistä yhtälöistä sievennettiin 

helpommin ratkaistavat, ja kokeilemalla eri arvoja riskinkarttamisen mittojen tilalle 

etsittiin kohta, jossa yhtäsuuruus pitää paikkaansa. Näin saatu arvo kuvaa henkilön 

riskinkarttamisen arvoa.   

Arvontakysymyksen kohdalla saadut absoluuttisen riskinkarttamisen arvot olivat 

huomattavasti suuremmat kuin sijoituskysymyksen kohdalla saadut. Tähän 

mahdollisia syitä ovat kysymysten erot muun muassa tuoton muodostumisessa ja 

sijoituksen pitkäaikaisessa kestossa. Sijoituskysymyksestä saadut tulokset ovat 

todella lähellä Guison ja Paiellan (2008) laskemia absoluuttisen riskinkarttamisen 

arvoja italialaisesta kohderyhmästä. Myös Guison ja Paiellan kysymyksessä 

vastaajan oli päätettävä suurin sijoitus.  

Kun absoluuttisen riskinkarttamisen keskiarvot lasketaan tulo- ja 

varallisuusluokittain, huomataan, että varallisuuden ja tulojen lisääntyessä 

absoluuttinen riskinkarttaminen vähenee. Tämä näkyi molempien kysymysten 

tuloksissa. Arvontakysymyksen tuloksilla laskettuna suhde varallisuuteen oli selkein, 

mutta se oli havaittavissa myös sijoituskysymyksen kohdalla. Tuloluokkiin jaettuna 



60 

 

riskinkarttamisen keskiarvot aluksi laskivat tasaisesti mutta kääntyivät tietyn pisteen 

jälkeen nousuun.  

Varallisuuden ja tulojen suhdetta absoluuttiseen riskinkarttamiseen vahvistaa myös 

se, että erot ryhmien välillä olivat tilastollisesti merkitseviä. Pääpiirteittäin tulos on, 

että alkupään luokkien arvot eroavat tilastollisesti merkitsevästi loppupään luokkien 

arvoista. Puolivälissä olevien varallisuus- ja tuloluokkien arvot eroavat alku- ja 

loppupään luokkien arvoista, ja loppupään luokkien arvot eroavat tilastollisesti 

merkitsevästi alkupään luokkien arvoista.  

Suhteellisen riskinkarttamisen arvot ovat molempien kysymysten kohdalla 

nettovarallisuudella laskettuna järjettömän korkeat. Tutkielmassa kokeiltiin eri arvoja 

hyvinvointimuuttujana ja näin etsittiin sellainen muuttuja, joka kuvaa 

mahdollisimman hyvin sitä summaa, mihin vastaaja on riskin suhteuttanut. 

Arvontakysymyksen kohdalla kokeilluista muuttujista päiväkohtainen tulo antoi 

parhaimman tuloksen. Sen avulla lasketut suhteellisen riskinkarttamisen arvot olivat 

lähimpänä Barskyn ym. (1997) ja Pålssonin (1996) laskemia suhteellisen 

riskinkarttamisen arvoja.  

Jaettaessa arvontakysymyksestä päiväkohtaisella tulolla saadut suhteellisen 

riskinkarttamisen arvot neljään Barskyn ym. (1997) käyttämään 

riskinkarttamisryhmään huomataan, että vastaajat jakautuvat niihin u:n muotoisesti. 

Vähiten ja eniten riskiä karttavissa ryhmissä on molemmissa noin kolmasosa 

vastaajista. Loput ovat jakautuneet kahteen keskimmäiseen ryhmään melko 

tasaisesti. Barskyn ym. tutkimuksessa riskiä karttavimmassa ryhmässä oli noin 65 % 

vastaajista, mutta ero johtuu luultavasti siitä, että tässä tutkielmassa käytetyssä 

kysymyksessä riski on pieni, kun taas Barskyn ym. tutkimuksessa kyseessä on suuren 

riskin valintatilanne.  

Sijoituskysymyksen kohdalla suhteellisen riskinkarttamisen arvo saa järkevimmät 

arvot kuukausituloilla laskettuna. Muutamat poikkeamat nostavat keskiarvoa paljon, 

mutta vastausten kertymä ja mediaani kertovat kuukausitulojen antavan pääosin 

uskottavia vastauksia. Kuukausituloilla laskettuna arvot ovat myös lähellä samoja 

arvoja, joita Barsky ym. (1997) sekä Pålsson (1996) saivat. Kuten absoluuttisen 
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riskinkarttamisen arvoissa myös suhteellisen riskinkarttamisen arvoissa 

sijoituskysymyksestä saadut arvot ovat matalampia, jopa suuremmalla 

hyvinvointimuuttujalla.  

Tärkeä selittävä tekijä sijoitus- ja arvontakysymysten eroaville riskinkarttamisen 

arvoille voi olla voitetun rahan aiheuttama riskinkarttamisen väheneminen. Tätä ovat 

tutkineet muun muassa Thaler ja Johnson (1990) sekä Weber ja Zuchel (2005). 

Molemmat huomasivat voiton vähentävän ja tappion lisäävän riskinkarttamista. Yksi 

tärkeä ero sijoitus- ja arvontakysymyksen välillä on juuri se, että 

sijoituskysymyksessä henkilö on juuri voittanut rahaa. Eroa voivat selittää myös ne 

seikat, että sijoituskysymyksessä voitto on riippuvainen sijoitetusta summasta ja 

voitto tai tappio selviää vasta kahden vuoden kuluttua. Nämä erot voivat vähentää 

kaikkein eniten riskiä karttavien osallistumista sijoitukseen, koska he eivät näe 

järkevänä sijoittaa niin pientä summaa, jonka he olisivat riskin puolesta valmiita 

sijoittamaan. 

Riskikäyttäytyminen on mielenkiintoinen tutkimusaihe myös jatkotutkimusta 

ajatellen. Esimerkiksi kohortti 1966 -aineisto antaa paljon 

jatkotutkimusmahdollisuuksia. Aineiston laajuuden ansiosta olisi esimerkiksi 

mahdollista tutkia eri ominaisuuksien vaikutusta riskinkarttamiseen samaan tyyliin 

kuin muun muassa Barsky ym. Myös tässä tutkielmassa käytetyn kahden pelin 

antamien tulosten erojen syitä olisi mielenkiintoista selvittää tarkemmin.  
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