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Markkinointi ja asiakassuhde kuluttajansuojalaissa

8.6.2018

 Kaupallinen viestintä: mainonta, myynninedistämistoimet

 Mainos on mainos on mainos – ja se pitää tunnistaa 

sellaiseksi

− Mikä taho saa välittömän hyödyn kaupallisesta menettelystä

 Tiedottaminen: ei kaupallista intressiä, ei välitöntä hyötyä, 

kaupallista viestintää ei ole viestintä, joka on laadittu 

yrityksestä riippumattomasti
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https://www.slideshare.net/paulmichaelcohen/behavioral-

economics-online-retail/12-Camera_B_is_Wait_this
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Miten kuluttajat toimivat?

Perinteinen lähestymistapa:

Kuluttajat ovat rationaalisia, tekevät päätöksiä sen mukaan, mikä heille
on objektiivisesti katsoen parasta, eivät ajattele muita eivätkä tunteet
vaikuta.

Uusi lähestymistapa, sovelletut käyttäytymistieteet (behavioural
economics, behavioural insights):

Kuluttajilla, ihmisillä on tiettyjä käyttäytymismalleja, jotka ovat kaikille
yhteisiä: yksinkertaistamme valintoja sen mukaan miten ne meille
esitellään, valitsemme helpon ratkaisun, tunteisiin vetoaminen vaikuttaa,
muiden ihmisten valinnat ohjaavat meitä

Ihmiset eivät toimi koneenkaltaisesti, ”rajoitettu rationaalisuus”

Ihmiskuva vaikuttaa politiikan keinoihin, sääntelyn sisältöön ja
toimeenpanoon
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Richard H. Thaler –Nobel palkinto 2017

8.6.2018

 systematic deviations from the rational behavior 

assumed in standard neoclassical economics.

 A key implication is then that the value a person attributes to 

a given amount of money may depend on the account it is 

assigned to, which in turn depends on context, 

framing,and situation.

 how policies based on insights from behavioral 

economics can help individuals make better decisions.

 https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2017/advanced-

economicsciences2017.pdf.
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Esimerkkejä  käyttäytymismalleista

 Viestin esittämistapa ja yhteys merkitsevät – Framing

 Nykyhetki painottuu ja meillä on tarvittava tieto – Present bias, over-confidence,
myopia

 Helpompi vain olla kuin tehdä - Status Quo Bias

 Toimimme annetun oletusmallin mukaan – Default bias

 Sosiaalinen ryhmä vaikuttaa – Herd effect

 Jokaista päätöstä ei pysty tekemään koneenkaltaisen analysoinnin pohjalta –
nyrkkisäännöt

 Niukkuuden vaikutus kognitiivisiin taitoihin – Scarcity

 Ensimmäinen tiedonsiru vaikuttaa ja ohjaa - Anchoring

 Käyttäytymismallit koskevat kaikkia ihmisiä; joskus ne hyödyttävät, joskus eivät mutta

ainakaan informaatio ei ole kuluttajaongelmien ratkaisu

 Miten näitä malleja voidaan käyttää edistämään hyviä päämääriä?
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OECD – NAEC “New Approaches to Economic 

Challenges” 

 OECD to take up a prominent role in the guidance and 

adoption of behavioural science internationally for improving 

policy making

 http://www.oecd.org/naec/

 Behavioural Insights and Public Policy: Lessons from Around 

the World http://www.oecd.org/gov/regulatory-

policy/behavioural-insights-and-public-policy-

9789264270480-en.htm
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http://www.oecd.org/naec/
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/behavioural-insights-and-public-policy-9789264270480-en.htm
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Valinnanvapaus kuluttajan oikeuksien lähtökohtana

8.6.2018

 Jokainen haluaa valita

 Liian monta vaihtoehtoa – ei valita mitään

 Oletusvalinta ohjaa toimintaa

 Kuluttajan omat painotukset valintatilanteessa

 Ovatko termit tuttuja

 Miten ihminen oikeasti toimii valintatilanteessa
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 Behavioural Insights: An inductive approach to policy 

making that combines insights from psychology, cognitive 

science, and social science with empirically-tested results 

to discover how humans actually make choices.

 Valinta-arkkitehtuuri – choice architecture

 Tuuppaaminen – Nudge

 Satunnaiskokeet - Randomized trials;  interventions 

should be continually evaluated and refined
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https://daks2k3a4ib2z.cloudfront.net/5

88ed528d26b9d7d48f5ecb5/595373f3

2b41c240a3566595_free_trial_option

s.png8.6.2018
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Brändit ympäristössä (http://www.adbusters.org/spoofads/) 
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Järjestyksellä on merkitystä

8.6.2018

 http://www.behaviouralinsights.co.uk/uncategorized/hiring-
honeybees-and-human-decision-making/

 https://pprg.stanford.edu/wp-content/uploads/1998-impact-of-
candidate-name-order-on-election-outcomes1.pdf

 What we wanted to know

− Do reviews become more ‘accurate’ over time?

− Is there an advantage (to candidates) of being first?

− Are scores given to candidates affected by who came before them?

 Our experiment showed that as a candidate, you want to be seen 
first, or after a poor candidate. Trouble is, in life, you can’t affect 
how and when you’re reviewed.

 Luckily, the solution is relatively simple: randomise.

http://www.behaviouralinsights.co.uk/uncategorized/hiring-honeybees-and-human-decision-making/
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Oletusvalinnoilla on merkitystä

8.6.2018

 https://www.slideshare.net/JuliePatterson5/behavioral-economics-in-health/5
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Mitä jos meillä ei ole valintaperusteita?
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 although the choice of a pediatrician was perceived as more 
important than the choice of a hotel, participants found choosing a 
physician much easier than selecting a suitable accommodation. 

 (1) the application of a “trial and error” approach in the selection of 
an appropriate medical doctor; (2) their high trust in medical 
expertise and the Swiss health care system; (3) participants’ 
perceived inability to properly evaluate the skills and abilities of 
physicians; and (4) the role of “gut feeling” and likeability (vs the 
use of explicit criteria) in choosing a physician.

 Web-based physician rating websites: Interpersonal information 
that is first of all trustworthy, and second, adjusted to individuals’ 
needs is therefore required for credence goods.

 Consumer Decision-Making Based on Review Websites: Are There Differences Between Choosing a Hotel and Choosing a Physician? Rothenfluh F1, Germeni E, Schulz
PJ.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rothenfluh F[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27311623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Germeni E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27311623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schulz PJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27311623
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Mikä aktivoi kuluttajaa – onko tuuppauksen tulos ikuinen?
By Henrik Cronqvist, Richard H. Thaler and Frank Yu

8.6.2018

 Nudge #1: “Default Nudge

 Nudge #2: “Do-It-Yourself Nudge

 although the designation of a default is a powerful nudge it 

can be overcome by an (expensive) information campaign.

 Most people chose one strategy or the other and stuck with 

it 
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Päätöspuumalli – sovellettua tietoa
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Valintatilanne
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 Valintatilanteen esittely vaikuttaa tuloksiin 

 Miten valintatilanne on muotoiltu ja miten vaihtoehdot 

kuvataan

 Valintojen määrä, ei valintaa –mahdollisuus, kuinka paljon 

ominaisuuksia, vertailu, tuntuma eri vaihtoehtojen välisiin 

vaihteluihin

 Lisävalinnat monimutkaistavat

 Poissulkevat päätöspuut



kkv.fi
kkv.fi

Kiitos!
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