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Johdanto
Tämä kirja sai alkunsa peliteorian kurssista, jonka suunnittelin ja opetin
Jaakko Knuuttilan kanssa Helsingin matematiikkalukiossa vuosina 2010 ja
2012. Kurssimoniste on nyt laajennettu pieneksi kirjaksi.
Kirjan tavoite on esitellä peliteorian perusajatuksia ymmärrettävässä muodossa. Matemaattiset esitietovaatimukset ovat niukat: muutama ensimmäinen lukiokurssi riittää. Todennäköisyyslaskentaa tarvitaan jonkin verran,
mutta tarvittavat tiedot esitellään tekstissä. Joissakin yksittäisissä harjoitustehtävissä käytetään differentiaalilaskentaa. Joka tapauksessa kirjan keskeiset ajatukset voi ymmärtää, vaikka matematiikan sivuuttaisikin kokonaan.
Kirja kasvoi suuntiin joista olen itse kiinnostunut, eikä se siksi ole peliteorian alkeiden tasapainoinen esitys. Kokonaisia osa-alueita (kuten neuvotteluteoria ja bayesilaiset pelit) on jätetty pois. Toisaalta mukana on vähemmän keskeistä ainesta, kuten lautapelejä (luku 2) ja biologiaa (luku 7).
Kirjan lopussa on ehdotuksia lisälukemiseksi; englanniksi löytyy runsaasti
erinomaista peliteoriakirjallisuutta.
Luvut on syytä lukea järjestyksessä, mutta luvut 2 ja 3 voi sivuuttaa, jos
ei ole kiinnostunut perinteisistä lautapeleistä (luku 2) tai rationaalisuuden
tarkemmasta pohdinnasta (luku 3).
Haluan kiittää Jaakko Knuuttilaa ja Reetta Tilvistä käsikirjoituksen kommentoinnista ja oikoluvusta. Parannusehdotuksineen ja korjauksineen ovat
olleet avuksi myös Juho Lindman, Deni Seitz, Carita Eklund, Henrik Lievonen, Kirsti Mäenpää, Ella Anttila ja nimettömäksi jäänyt referee-lukija,
kiitos heille.
Julkaisen tämän kirjan avoimella CC-BY-4.0-lisenssillä, jotta kirjan käyttö
olisi mahdollisimman mutkatona. Kuka tahansa saa lupaa kysymättä jakaa,
kopioida ja myydä kirjaa, ja tehdä siitä uusia versioita; ainoa rajoitus on,
että nimeni ja kirjan alkuperäinen nimi on ilmoitettu selvästi. Luonnollisesti
kuulen mielelläni, jos kirjaa käytetään.
Kaikki parannusehdotukset ja huomautukset virheistä (suurista tai pienistä) otetaan kiitollisuudella vastaan osoitteessa ville.tilvis@mayk.fi. Kirjan
tuorein versio löytyy aina sivulta www.mayk.fi/matematiikkalukio/
peliteoria.
Helsingissä 31. toukokuuta 2016
Ville Tilvis
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1 Peruskäsitteet ja merkinnät

1.1 Mitä peliteoria on?
Arkikielessä peleillä tarkoitetaan useimmiten ajanvietepelejä, joiden pariin
kokoonnutaan kilpailemaan tiettyjen sääntöjen puitteissa. Shakkia, Afrikan
tähteä, pokeria, monia tietokonepelejä, kivi-paperi-sakset-peliä ja jalkapalloa voidaan kaikkia luonnehtia näin. Yksinpeleissä (kuten pasiansseissa)
pyritään hyvään lopputulokseen tiettyjen sääntöjen puitteissa.
Peliteoria on matematiikan ja sosiaalitieteiden puolimatkassa majaileva ala,
jonka tutkimuskohde on paljon perinteisiä pelejä laajempi. Peliteoria tutkii
konfliktitilanteita, joiden osapuolilla on osittain tai kokonaan yhteensovittamattomia tavoitteita. Esimerkiksi politiikka, sodankäynti, talouselämän
kilpailutilanteet tai vaikkapa pokeri tarjoavat runsaasti aineistoa peliteorialle.
Peliteoriassa tarkasteltavat konfliktit pyritään yksinkertaistamaan niin pitkälle, että ne voidaan muotoilla matemaattisen täsmällisesti. Tällainen
konfliktitilanteen malli, peli, on peliteorian tärkein työkalu. Matematiikan
haarana tarkasteltuna peliteorian tutkimuskohde on nimenomaan nämä erilaiset pelit, ei niinkään todellisuus, jota pelit yrittävät mallintaa. Peliteorian
peruskysymys on, miten erilaisia pelejä kannattaa pelata.
Monet maailman ilmiöt voi muotoilla peliksi, oli kyse sitten liikakalastuksesta, hintakilpailusta tai rikosten torjunnasta. Ihmisten välisen vuorovaikutuksen matematisoiminen on kuitenkin vaikeaa, sillä ihmiset eivät
todellisuudessa suinkaan aina toimi matemaattisen johdonmukaisesti. Siksi
kaikkia vuorovaikutustilanteita ei voi kuvata peliteorialla oikein.
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1.2. PELIN MÄÄRITELMÄ

1.2 Pelin määritelmä
Peliteorian yhteydessä peli määritellään tähän tapaan:
Määritelmä. Peli on tilanne, jossa vähintään kahdella toimijalla eli pelaajalla on mahdollisuus tehdä valintoja, jotka vaikuttavat pelin lopputulokseen, ja tästä lopputuloksesta riippuen pelaajat saavat jonkilaisia tappioita
tai palkintoja (eli hyötyjä).
Kukaan yksittäinen pelaaja ei siis voi päättää pelin lopputulosta, vaan siihen
vaikuttavat myös muiden pelaajien valinnat. Peliteorian näkökulmasta
• Pasianssi ei ole peli, koska siinä on vain yksi pelaaja.
• Shakki on peli, kunhan kumpikin pelaaja välittää pelin lopputuloksesta, esimerkiksi haluaa voittaa (tai hävitä).
• Torikauppiaan kanssa tinkiminen on peli, koska osapuolia on kaksi
ja neuvottelun lopputulos on molemmille merkityksellinen.
• Taloyhtiön osakkaiden kesken tulevan remontin laajuudesta käytävä
neuvottelu on peli, jossa osakkaiden tavoitteet ovat osittain ristiriidassa.
• Kimppakämpässä asuminen on peli ainakin siivousvuorojen osalta.
Pelin käsite on siis varsin laaja. Arkikielen peleistä poiketen pelien lopputuloksena ei ole vain yhden pelaajan voitto ja toisten häviö, vaan mahdollisia
lopputuloksia voi olla lukuisia ja eri pelaajat arvottavat niitä eri tavalla.
Esimerkiksi kahden maan väliset kauppasopimusneuvottelut voivat johtaa
moneen lopputulokseen, ja eri asiat ovat eri maille tärkeitä. Peliteoreettisen
pelin säännöt eivät lähtökohtaisesti ole pelaajien sopimia, vaan ympäröivän
maailman asettamia reunaehtoja.

Esimerkkejä pelistä

Erkki myy puistossa jäätelöä ja Pentti virvoitusjuomia. Kylmälaitteiden tarvitsemaa sähköä saa vain kahdesta paikasta: lasten leikkipuiston vierestä ja
skeittipuiston vierestä. Lapsiperheet ostavat enemmän jäätelöä ja skeittaajat
enemmän limpparia. Jos Erkki ja Pentti ovat samassa paikassa, kummankin
myynti kasvaa. Kokemuksesta he tietävät, että sijainnit vaikuttavat päivän
myyntiin kuvan 1.1 mukaisesti.
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1. PERUSKÄSITTEET JA MERKINNÄT

Pentin limut

Erkin
Jäätelöt

Leikkipuisto
Skeittipuisto

Leikkipuisto
200 A
C
300 A
C
100 A
C
100 A
C

Skeittipuisto
150 A
C
250 A
C
200 A
C
150 A
C

Kuva 1.1. Erkin ja Pentin jäätelöpeli

Erkin myynti on merkitty kunkin ruudun vasempaan alalaitaan lihavoituna
ja Pentin myynti oikeaan ylälaitaan. Taulukosta voidaan esimerkiksi lukea,
että jos Erkki myy leikkipuistossa ja Pentti skeittipuistossa, Erkin myynti
on 250 A
C ja Pentin 150 A
C. Tässä pelissä sekä Erkillä että Pentillä on kaksi mahdollista siirtoa (leikkipuisto ja skeittipuisto), joiden yhdistelmänä
saadaan neljä erilaista lopputulosta.
Peliteorian tehtävänä on kuvata, miten pelejä kannattaa pelata. Tässä pelissä Erkki saa joka tapauksessa paremman tuoton myymällä jäätelöä leikkipuiston vieressä. Leikkipuisto on nimittäin parempi sekä silloin kun
Pentti on siellä (300 A
C > 100 A
C) että silloin kun Pentti on skeittipuistossa
(250 A
C > 150 A
C). Erkin kannattaa siis mennä leikkipuiston luokse. Kun
Erkki on leikkipuistossa, Pentin myynti on joko 200 tai 150 euroa. Myös
Pentin kannattaa tulla leikkipuistoon, jolloin hänen myyntinsä on 200 A
C.
Kaikki ovat tyytyväisiä (paitsi skeittaajat).
Toisessa yksinkertaiseesa esimerkkipelissä Oiva pyytää isältään rahaa huvituksiin. Isällä on 10, 20 ja 50 euron setelit, ja hän lupaa pitkin hampain
yhden niistä Oivalle, mutta vain sillä ehdolla, että hän ei arvaa, minkä setelin Oiva haluaa. Isä kirjoittaa arvauksensa etukäteen paperille. Peli on
esitetty kuvassa 1.2. Kunkin yhdistelmän kohdalle on merkitty Oivan saama
rahamäärä.
Isän arvaus

Oivan
toive

50 A
C
20 A
C
10 A
C

50 A
C
0A
C
20 A
C
10 A
C

20 A
C
50 A
C
0A
C
10 A
C

10 A
C
50 A
C
20 A
C
0A
C

Kuva 1.2. Oivan ja isän rahapeli

Kummallakaan pelaajalla ei ole ilmeistä parasta siirtoa. Jos isä on arvannut
50 euroa, Oivan kannattaisi pyytää 20 euroa ja päinvastoin. Tällaisia pelejä
analysoidaan luvussa 5.
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1.3. KESKEISET OLETUKSET

1.3 Keskeiset oletukset
Peliteoria pyrkii analysoimaan pelejä matemaattisesti. Jotta tämä olisi mahdollista, pelaajien käyttäytymisestä täytyy tehdä oletuksia. Keskeisiä oletuksia on kaksi.
1. Pelaajat tietävät täsmälleen mitä tahtovat.
Kukin pelaaja osaa järjestää pelin kaikki mahdolliset lopputulokset järjestykseen sen mukaan, mistä pitää eniten ja mistä vähiten.
Lopputuloksien mieluisuus (eli niistä saatava hyöty) voidaan esittää
lukuna.
2. Pelaajat ovat rationaalisia.
Rationaalisuudella tarkoitetaan, että pelaaja pyrkii mahdollisimman
hyvään lopputulokseen, eli maksimoi hyötynsä. Rationaalisen pelaajan oletetaan olevan myös älykäs. Hän osaa ottaa taitavasti huomioon
toisten pelaajien tavoitteet ja pelin rakenteen.
On selvää, että nämä oletukset eivät ole voimassa arkipäiväisessä ihmisten
välisessä kanssakäymisessä. Peliteoria ei siis ennusta luotettavasti ihmisten käyttäytymistä. Tämä ei ole peliteorialle ongelma matematiikan alana,
mutta asettaa suuret rajoitteet sen soveltamiselle. Peliteoreettinen lähestymistapa on sitä perustellumpi, mitä selkeämmin pelaajien hyödyt ovat
määriteltävissä, ja mitä päättäväisemmin ja taitavammin pelaajat pyrkivät
peleissä menestymään.
Rationaalisuutta ja hyötyteoriaa käsitellään tarkemmin luvussa 3.

1.4 Pelin puumuoto ja strategiamuoto
Vuorottain etenevä peli voidaan esittää puuna, jossa jokainen siirto vastaa
tietyn haaran valitsemista pelipuusta. Tarkastellaan esimerkiksi seuraavaa
peliä:
Summapeli 1. Anna ja Boris kirjoittavat vuorollaan paperille luvun 1 tai 2.
Kumpikin näkee, mitä toinen kirjoittaa. Kun kolme lukua on kirjoitettu, ne
lasketaan yhteen. Jos summa on jaollinen kolmella, aloittaja Anna voittaa.
Jos summa ei ole jaollinen kolmella, Boris voittaa. Peli on esitettu kuvassa
1.3.
Kaavion mustat pisteet ovat pelipuun solmuja, joissa toinen pelaajista tekee
valinnan: hän kirjoittaa joko luvun 1 tai 2. Valinnasta riippuen peli etenee
9

1. PERUSKÄSITTEET JA MERKINNÄT

Boris
1

Anna
1

2

Anna

2

1

2

1

3 Voitto

2

4 Häviö

1

4 Häviö

2

5 Häviö

1

4 Häviö

2

5 Häviö

1

5 Häviö

2

6 Voitto

Kuva 1.3. Summapeli 1 puumuodossa

johonkin pelipuun haaraan. Annan toisen valinnan jälkeen peli päättyy.
Pelin lopputila (eli kolmen valitun luvun summa) on kirjoittettu ympyrään.
Näiden viereen on kirjoitettu pelin tulos Annan näkökulmasta.
Vaikuttaa siltä, että tämä peli ei ole aloittajalle edullinen. Jos Boris valitsee
eri luvun kuin millä Anna aloitti, Anna häviää varmasti. Tämä on hyvä
suunnitelma eli strategia Borikselle.
Määritelmä. Strategia on ennen pelin pelaamista laadittu suunnitelma siitä,
mitä pelaaja kussakin pelin mahdollisessa tilanteessa tekee.
Jos pelaajat valmistautuvat peliin huolella, he voivat vallan mainiosti päättää
etukäteen, mitä eri pelitilanteessa tekevät. Tällaisten etukäteen luotujen
strategioiden vertailu on usein kätevä vaihtoehtoinen tapa esittää peli.
Mitkä sitten ovat pelaajien mahdolliset strategiat Summapelissä 1? Boriksella on neljä strategiaa:
𝑏1
𝑏2
𝑏3
𝑏4

pelaa aina 1
pelaa aina 2
pelaa aina sama luku kuin Anna
pelaa aina eri luku kuin Anna

Anna tekee kaksi valintaa, joten hänellä on enemmän mahdollisia strategioita kuin Boriksella. Annan strategioita on yhteensä kahdeksan erilaista:
10

1.4. PELIN PUUMUOTO JA STRATEGIAMUOTO

𝑎1
𝑎2
𝑎3
𝑎4
𝑎5
𝑎6
𝑎7
𝑎8

pelaa ensin 1, sitten 1
pelaa ensin 1, sitten 2
pelaa ensin 1, sitten sama luku kuin Boris
pelaa ensin 1, sitten eri luku kuin Boris
pelaa ensin 2, sitten 1
pelaa ensin 2, sitten 2
pelaa ensin 2, sitten sama luku kuin Boris
pelaa ensin 2, sitten eri luku kuin Boris

Kun kootaan eri strategiavalintojen tuottamat lopputulokset taulukoksi,
tuloksena on Annan ja Boriksen summapelin strategiamuotoinen esitys
(kuva 1.4). Pelin strategiamuotoa kutsutaan myös matriisimuodoksi tai normaalimuodoksi.
𝑎1
𝑎2
𝑎3
𝑎4
𝑎5
𝑎6
𝑎7
𝑎8

𝑏1
Voitto
Häviö
Voitto
Häviö
Häviö
Häviö
Häviö
Häviö

𝑏2
Häviö
Häviö
Häviö
Häviö
Häviö
Voitto
Voitto
Häviö

𝑏3
Voitto
Häviö
Voitto
Häviö
Häviö
Voitto
Voitto
Häviö

𝑏4
Häviö
Häviö
Häviö
Häviö
Häviö
Häviö
Häviö
Häviö

Kuva 1.4. Summapeli 1 strategiamuodossa

Strategiamuotoisessa pelissä Anna strategiat vastaavat taulukon rivejä ja Boriksen strategiat sarakkeita. Anna valitsee jonkin pelimatriisin kahdeksasta
rivistä, ja Boris puolestaan yhden neljästä sarakkeesta. Pelin lopputulos
määräytyy näiden valintojen perusteella. Lopputulokset on merkitty Annan
näkökulmasta.
Annan tilanne on murheellinen: mikään strategia ei takaa hänelle voittoa.
Boris voi sen sijaan strategiallaan 𝑏4 (”pelaa eri kuin Anna”) varmistaa,
että Anna häviää pelin.
Muutetaan nyt summapeliä 1 siten, että Annan ensimmäinen siirto on salainen. Tämä on summapeli 2 (kuva 1.5). Summapelissä 2 Boris ei tiedä,
missä kohtaa pelipuuta hän on tehdessään valintansa. Boriksen tietämättömyyttä merkitään ympäröimällä katkoviivalla ne solmut, joita Boris ei
osaa erottaa toisistaan.
Summapelissä 2 Boriksella on vähemmän mahdollisia strategioita kuin aiemmin, koska hän ei voi perustaa valintaansa Annan ensimmäiseen siirtoon.
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Boris
1

Anna
1

2

Anna

1

2

2

1

3 Voitto

2

4 Häviö

1

4 Häviö

2

5 Häviö

1

4 Häviö

2

5 Häviö

1

5 Häviö

2

6 Voitto

Kuva 1.5. Summapeli 2 puumuodossa

Vain strategiat 𝑏1 (pelaa aina 1) ja 𝑏2 (pelaa aina 2) ovat mahdollisia, joten
pelin stategiamuoto yksinkertaistuu (kuva 1.6).

𝑎1
𝑎2
𝑎3
𝑎4
𝑎5
𝑎6
𝑎7
𝑎8

𝑏1
Voitto
Häviö
Voitto
Häviö
Häviö
Häviö
Häviö
Häviö

𝑏2
Häviö
Häviö
Häviö
Häviö
Häviö
Voitto
Voitto
Häviö

Kuva 1.6. Summapeli 2 strategiamuodossa

Nyt Annan mahdollisuudet näyttävät jo lupaavammilta, sillä hän voi helposti
hylätä huonot strategiat 𝑎2 , 𝑎4 , 𝑎5 ja 𝑎8 . Boris joutuu arvaamaan, mitä
strategiaa Anna aikoo käyttää. Tällaisia pelejä analysoidaan luvussa 5.
Jokainen äärellinen puumuotoinen peli (jossa on siis äärellinen määrä mahdollisia siirtoja) voidaan periaatteessa esittää strategiamuodossa kuten edellä. Strategioiden määrä kuitenkin kasvaa niin nopeasti puun kasvaessa, ettei
tämä useinkaan ole käytännöllistä.
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1.5 Hyötyjen merkitsemisestä
Pelin lopputuloksesta riippuen pelaajat saavat jonkinlaisia hyötyjä, jotka
voivat olla joko positiivisia (palkintoja) tai negatiivisia (haittoja tai rangaistuksia). Tarjolla voi olla voitto tai tappio, rahaa, vatsatauti, sosiaalista arvostusta, unelmien poikaystävä tai mitä hyvänsä muuta. Pelin kunkin lopputuloksen hyödyt on tapana merkitä sulkujen avulla muodossa
”(pelaajan 1 hyöty, pelaajan 2 hyöty)”.
Tarkastellaan esimerkiksi arvauspeliä, jota Erkki ja Pentti pelaavat rahasta.
Erkki kirjoittaa paperille luvun 1, 2, 3, 4 tai 5. Pentti yrittää sitten arvata,
oliko luku alkuluku (eli 2, 3 tai 5) vai ei. Jos Pentti arvaa oikein, hän saa
kirjoitetun luvun verran euroja Erkiltä. Jos Pentti arvaa väärin, hän antaa
Erkille kolme euroa. Peli on esitetty puumuodossa kuvassa 1.7. Sulkuihin
on merkitty kunkin lopputuloksen hyödyt. Ensimmäinen luku kertoo Erkin
hyödyn, jälkimmäinen Pentin hyödyn.
on

(−3, 3)

ei

(1, −1)

1

on

(2, −2)

2

ei

(−3, 3)

3

on

(3, −3)

4

ei

(−3, 3)

5

on

(−3, 3)

ei

(4, −4)

on

(5, −5)

ei

(−3, 3)

Pentti

Erkki

Kuva 1.7. Arvauspeli: alkuluku vai ei?

Saman pelin voi esittää strategiamuodossa (kuva 1.8). Hyötyjen merkintään on kaksi eri käytäntöä: Vasemmanpuoleisessa taulukossa hyödyt on
merkitty pilkulla erotettuna, rivin valitsevan pelaajan hyöty ensin. Oikealla
on helpommin luettava merkitätapa, jossa rivin valitsevan pelaajan hyöty
on ruudun vasemmassa alareunassa ja sarakkeen valitsevan pelaajan hyöty
oikeassa yläreunassa. Tätä havainnollista merkitsemistapaa on käytetty läpi
13
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kirjan, kirjallisuudessa vasemmanpuoleinen tapa on yleisempi.
on

ei

Kirjoita 1

(3, −3)

(−1, 1)

Kirjoita 1

Kirjoita 2

(−2, 2)

(3, −3)

Kirjoita 2

Kirjoita 3

(−3, 3)

(3, −3)

Kirjoita 3

Kirjoita 4

(3, −3)

(−4, 4)

Kirjoita 4

Kirjoita 5

(−5, 5)

Kirjoita 5

(3, −3)

3

on
-3

-2
-3
3
-5

2
3
-3
5

ei
-1
3
3
-4
3

1
-3
-3
4
-3

Kuva 1.8. Arvauspeli strategiamuodossa kahdella tavalla esitettynä

Pelaajien strategioiden määräämän lopputuloksen hyötyä merkitään hyötyfunktiolla 𝑢. Alaindeksillä merkitään, minkä pelaajan hyödystä on kyse.
Esimerkiksi arvauspelissä hyödyt lopputulokessa ”Erkki kirjoitti luvun 2,
Pentti arvasi ei” ovat
𝑢Erkki (kirjoita 2, ei) = 3 ja
𝑢Pentti (kirjoita 2, ei) = −3.

Nollasummapelien merkintä

Erkin ja Pentin arvauspeli on niin sanottu nollasummapeli. Tämä tarkoittaa sitä, että kunkin lopputuloksen hyötyjen summa on nolla: aina kun
Erkki voittaa rahaa, Pentti häviää saman summan. Nollasummapelejä on
tapana merkitä lyhyesti niin, että vain rivin valitsevan pelaajan hyöty ilmoitetaan. Sarakkeen valitsevan pelaajan hyöty on kirjoitetun luvun vastaluku.
Arvauspeli on esitettu nollasummapelimerkinnällä kuvassa 1.9.
Kirjoita 1
Kirjoita 2
Kirjoita 3
Kirjoita 4
Kirjoita 5

on
3
−2
−3
3
−5

ei
−1
3
3
−4
3

Kuva 1.9. Arvauspeli nollasummapelinä merkittynä
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1.6 Harjoitustehtäviä
1. Ovatko seuraavat pelejä peliteorian tarkoittamassa mielessä?
(A) Tetris
(B) Afrikan tähti
(C) jalkapallo
(D) oikeudenkäynti
2. Kasper ja Pyry pelaavat peliä, joka on alla esitetty strategiamuodossa.
Pyry voi valita kolmesta vaihtoehdosta, Kasper kahdesta. Valinnat tehdään
yhtä aikaa. Kumpikin haluaisi saada hyödykseen mahdollisimman suuren
luvun.
Pyry

Kasper

Ylös
Alas

Vasen
0
5
1
2

Keski
4
1
2
3

Oikea
3
6
0
1

(A) Mikä on suurin hyöty, jonka Kasper voi saada?
(B) Mikä on pienin hyöty, jonka Pyry voi saada?
(C) Kannattaako Kasperin valita ”ylös” vai ”alas”?
3. Jaakko kaivaa taskustaan kahden euron kolikon ja piilottaa sen toiseen
käteensä. Ville yrittää arvata, kummassa kädessä kolikko on. Jos Ville arvaa
oikein, hän saa kolikon. Esitä peli strategiamuodossa, kun hyötynä on raha.
4. Pöydällä on neljä tulitikkua. Anna ja Boris ottavat vuorollaan 1 tai 2
tikkua. Viimeisen tikun ottaja häviää.
(A) Esitä peli puumuodossa.
(B) Kumpi voittaa, jos molemmat pelaajat pelaavat hyvin?
(C) Etsi Annan ja Boriksen mahdolliset strategiat ja esitä peli strategiamuodossa.
5. Anna ja Boris pelaavat kivi-paperi-sakset-peliä (KPS). Esitä peli strategiamuodossa ja puumuodossa. Hyödyt: kummallekin pelaajalle voitto antaa
+5 ja tappio -5, tasapeli Borikselle 0 ja Annalle -2 (hän arvelee olevansa
ovelampi ja pahoittaa mielensä tasapelistä).
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2 Shakin kaltaiset pelit
Shakki ja lukuisat muut lautapelit ovat olleet suosittua ajanvietettä vuosisatojen ajan. Niiden tutkimus ei itse asiassa kuulu peliteorian piiriin, joten
tämä luku on sivuaskel kirjan teemasta. Shakin kaltaisia pelejä kutsutaan
kombinatorisiksi peleiksi, ja niillä on seuraavat yhteiset piirteet 1 .
1. Pelaajia on kaksi.
2. Vuoropohjaisuus. Vain yksi pelaaja kerrallaan tekee siirron. Esimerkiksi ristinolla ja Risk ovat vuoropohjaisia, kivi-paperi-sakset ei.
3. Täydellinen informaatio. Tieto tehdyistä siirroista ja pelitilanteesta
on koko ajan kummankin pelaajan nähtävissä. Shakki on täydellisen
informaation peli, mutta esimerkiksi pokeri ei, koska pelaajat eivät
tiedä toistensa kortteja.
4. Ei satunnaisuutta. Kunkin siirron vaikutukset ovat tiedossa etukäteen.
Kimble ei ole kombinatorinen peli.
5. Pelin päätteeksi jompi kumpi pelaaja voittaa, tai tulee tasapeli.
Kombinatoriset pelit ovat siis vuoropohjaisia täydellisen informaation pelejä, joissa ei ole satunnaisuutta. Tällaisia pelejä ovat esimerkiksi jätkänshakki, ristinolla, mylly, tammi, neljän suora, othello, owari, Blokus, xiangqi,
shakki, shogi, go, kiinanshakki ja Arimaa.
Kombinatoriset pelit ovat osa ihmiskunnan monituhatvuotista kulttuuriperintöä, ja pelien kirjo eri puolilla maailmaa on valtava. Kombinatoristen
pelien selkeä rakenne antaa mahdollisuuden laskea siirtoja pitkälle eteenpäin, joten hyvä pelaaminen vaatii keskittymistä ja pitkää harjoittelua. Ehkä
siksi ne vetoavat vain osaan ihmisistä.
1
Määritelmät vaihtelevat lähteestä riippuen. Toisinaan myös yksinpelit kelpuutetaan
mukaan. Aiheesta lisää osiossa 2.5
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2.1. KOMBINATORISEN PELIN ANALYSOINTI

2.1 Kombinatorisen pelin analysointi
Kombinatorisissa peleissä tavoite on voittaa (tai ainakin olla häviämättä),
joten tulisi selvittää, miten se parhaiten onnistuu. Analysointi on yksinkertaista, jos pelin pelipuu on niin pieni, että sen voi vaivatta piirtää kokonaan.
Tarkastellaan esimerkiksi suklaapeliä.
Suklaapeli. Olga ja Pauli jakavat 2 × 3 palan suklaalevyä, jonka nurkkapalassa on torakka. He katkaisevat vuorotellen levyn kahteen osaan ja syövät
sen puolen, jossa ei ole torakkaa. Häviäjä on se, joka saa viimeisen palan:
hän joutuu syömään torakan. Olga aloittaa.
∙
Olgalla on kolme mahdollista aloitussiirtoa: katkaista vaakasuoraan tai
jompaa kumpaa pystysuoraa linjaa pitkin. Aloitetaan näistä siirroista ja
kirjoitetaan koko pelipuu. Kunkin haaran loppuun on merkitty, kuka joutuu
syömään torakan.
1. Olga

∙
↘
∙
↘

↓
∙

∙
↓
∙
Pauli

↓

↓
∙
↓
∙
Olga

↘
∙

2. Pauli

↓
∙
↓

∙

∙

Pauli

Pauli

↘
∙

3. Olga

Olga

4. Pauli

Tutkitaan nyt, mitkä siirroista ovat rationaalisia ja mitkä eivät. Merkitään
rationaaliset siirrot paksuilla nuolilla. Analysointi on helpointa aloittaa
pelin lopusta.
• Jos peli on vielä käynnissä neljännen siirron kohdalla, jäljellä on vain
torakka ja Pauli häviää pelin.
• Kolmannen siirron kohdalla Olgalla ei ole vaihtoehtoja, joten kunkin
haaran ainoa siirto merkitään rationaaliseksi (seuraavan sivun kuva).
• Toisen siirron kohdalla Paulilla on aitoja valintoja. Oikeanpuoleisessa haarassa hän valitsee voittoon tai häviöön vievän haaran välillä.
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Hänen kannattaa siis valita oikeanpuoleisin, voittoon vievä haara. Vasemmassa haarassa Pauli voi valita kahden vaihtoehdon välillä, jotka
kumpikin johtavat Olgan voittoon. Molemmat merkitään parhaiksi siirroiksi, koska ne ovat yhtä huonoja. Keskimmäisessä haarassa
Paulilla ei ole vaihtoehtoja, joten hänen ainoa siirtonsa merkitään
rationaaliseksi.
• Ensimmäisellä siirrollaan Olgan kannattaa valita vasenmmapuoleinen vaihtoehto, sillä silloin hän voittaa. Keskimmäinen vaihtoehto
häviää varmasti ja oikeanpuoleinen voittaa vain, jos Pauli tekee virheen.
1. Olga

∙
↓
∙
∙
∙

↘
∙

∙
∙

2. Pauli

↓
∙

Olga

∙

3. Olga

Olga

∙

∙

∙

Pauli

Pauli

Pauli

4. Pauli

Peli päättyy siis Olgan voittoon, jos hän pelaa oikein. Paksut nuolet ovat
kussakin tilanteessa rationaalisia siirtoja. Suklaapelin yleisen version analysointi on harjoitustehtävänä 25.
Yllä on suklaapelin ratkaisu, eli kuvaus siitä miten täydellisen taitavat
pelaajat peliä pelaisivat. Huomattavaa on, että tässä pelissä Olga pystyy
voittamaan riippumatta siitä, pelaako Pauli hyvin vai huonosti. Aloittajalla
on suklaapelissä pakottava voitto. Periaatteessa kaikki kombinatoriset pelit
voidaan ratkaista samalla tavalla, vaikka käytännössä pelipuut kasvavat
helposti liian suuriksi tietokoneenkin kyvyille.

2.2 Äärellisillä kombinatorisilla peleillä on ratkaisu
Aina äärellisessä määrässä siirtoja päättyvä peli voidaan periaatteessa ratkaista samalla tavalla kuin suklaapeli edellä. Voidaan aloittaa viimeisestä
mahdollisesta siirrosta ja tutkia pelin lopusta alkuun päin, mikä on paras
valinta kussakin tilanteessa. Prosessia kutsutaan käänteiseksi induktioksi.
18
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Anna
Boris
A
B

H

V H H T

V
T T T V

V
T H V H T H V T

H V

Kuva 2.1. Valintapeli

Tarkastellaan toisena esimerkkinä abstraktia ”valintapeliä”, jossa Anna ja
Boris valitsevat vuorotellen haaran oheista pelipuusta. Peli kestää kolme tai
neljä siirtoa. Lopputulokset (Voitto, Tasapeli, Häviö) on merkitty Annan
näkökulmasta.
Pelin ratkaiseminen aloitetaan pelipuun viimeisistä valinnoista. Valintapeli
päättyy viimeistään Boriksen toiseen siirtoon. Hän valitsee itsensä kannalta
parhaan eli Annan kannalta huonoimman vaihtoehdon. Jos Anna olettaa
Boriksen tekevän parhaat siirrot, Anna voi päätellä pelin lopputuloksen jo
oman toisen siirtonsa kohdalla. Kirjoitetaan viimeistä edellisiin solmuihin
tulos, johon Boriksen parhaat siirrot johtavat (kuva 2.2).
Anna
Boris
𝐴
𝐵

H

H

V H H T

H

V

T

V V T V

V

H

H

H

T

T H H V T H V T

V

H
H V

Kuva 2.2. Boriksen parhaat viimeiset siirrot valintapelissä
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Anna
Boris
𝐴
𝐵

H

H

V
H

V H H T

H

V
V

T

V V T V

H
V

H

T
H

H

V
T

T H H V T H V T

V

H
H V

Kuva 2.3. Parhaat kaksi viimeistä siirtoa.

Peli on nyt typistynyt puuksi, jossa on yksi siirto vähemmän kuin äsken.
Tätä typistämistä voidaan jatkaa siirto siirrolta, kunnes ollaan päästy ensimmäiseen siirtoon asti.
Viimeisellä siirrollaan Anna valitsee kahden haaran välillä, ja hänen kannattaa luonnollisesti valita niistä itselleen parhaaseen lopputulokseen johtavat.
Jos Boris arvelee Annan tekevän parhaita siirtoja, hän voi puolestaan päätellä mihin lopputulokseen hänen ensimmäiset valintansa johtavat (kuva 2.3).
Oletetaan taas, että Boris osaa valita parhaat siirrot. Tällöin Anna voi
päätellä, että hänen aloitussiirroistaan kaksi johtaa häviöön ja yksi tasapeliin.
Tasapeli on siis paras tulos, jonka Anna voi saavuttaa, mikäli Boris pelaa
hyvin (kuva 2.4). Toisaalta Boriskaan ei voi toivoa parempaa tulosta, ellei
Anna tee virhettä. Valintapelin arvo on ”tasapeli”.
Kaikki äärelliset kombinatoriset pelit voidaan teoriassa esittää puuna, joten
ne ovat ratkaistavissa samalla tavalla kuin valintapeli edellä. Käytännössä
yksinkertaistenkin pelien puut ovat aivan valtavia, ja esimerkiksi shakin täydellinen pelipuu on täysin nykyisen laskentakapasiteetin tavoittamattomissa.
Monien pelien (kuten gon) pelipuu on vielä paljon suurempi.
Kombinatoriset pelit ovat siis teoriassa hyvin yksinkertaisia ja tylsiä (pelaa
vain parhaita siirtoja!) mutta käytännössä useimmat ovat liian monimutkaisia ratkaistavaksi. Siksi shakkikin on yhä mielenkiintoinen peli. Onkohan
kukaan pelannut koskaan edes viittä ensimäistä siirtoa oikein?
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Anna
T
Boris
H
𝐴
𝐵

H

H

H
V

H

V H H T

H

T

V
V

T

H
V

V V T V

H

V

T
H

H

T

T H H V T H V T

V

H
H V

Kuva 2.4. Valintapeli on tasapeli.

2.3 Mitä pelejä on ratkaistu?

Edellisissä esimerkeissä peli ratkaistiin etsimällä parhaat siirrot kaikissa
mahdollisissa pelitilanteissa. Tätä kutsutaan pelin vahvaksi ratkaisuksi. Peli
voidaan ratkaista monella eri tasolla.
• Vahva ratkaisu sisältää tiedon parhaista siirroista kaikissa mahdollisissa pelitilanteissa.
• Heikko ratkaisu kertoo, miten peliä pelataan täydellisesti alkuasemasta lähtien.
• Erittäin heikosti ratkaistusta pelistä tiedetään, kenen pitäisi voittaa
täydellisellä pelillä, mutta ei tiedetä miten.
Tietokoneiden laskentatehon kasvun ja algoritmien kehityksen myötä monia pelejä on ratkaistu viime vuosina. Seuraavalla sivulla on listattu kevääseen 2014 mennessä ratkaistuja pelejä. Kaikkia tuloksia ei ole julkaistu
tieteellisissä artikkeleissa.
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Vahvasti ratkaistuja pelejä

• Jätkänshakki. Tasapeli. (Vanha tulos, ks. tehtävä 9.)
• Neljän suora (heikosti sekä John Allen että Victor Allis
1988, vahvasti John Tromp 1995). Aloittaja voittaa.
• Shakin loppupelit, joissa on korkeintaan 6 nappulaa
(2000-luvun alku).
• Shakki 3 × 3-laudalla ja 3 × 4-laudalla millä tahansa
alkuasetelmalla (Kirill Kryukov 2004 ja 2009)

Heikosti ratkaistuja pelejä

• Ristinolla 15 × 15 -laudalla (Victor Allis 1994).
Aloittaja voittaa.
• Mylly, tavallinen yhdeksän kiven versio (Robert Gasser
1993). Tasapeli.
• Othello eli Reversi 6 × 6 -laudalla (Joel Feinstein 1993).
Toisena pelaava voittaa.
• Go 5 × 5- ja 5 × 6-laudoilla (Erik van der Werf 2003, 2009).
Aloittaja voittaa.
• Tammi (Jonathan Schaeffer et al. 2007). Tasapeli.
Tammi on tähän mennessä monimutkaisin ratkaistu peli.

Tietokone vs. ihminen

Nykyään tietokone rökittää parhaatkin ihmiset kombinatorisisssa peleissä,
vaikka niitä ei olisikaan ratkaistu. Shakissa valta vaihtui vuonna 1997, kun
Garri Kasparov hävisi IBM:n Deep Blue -koneelle. Tietokoneet laskevat
pelipuuta hyvän matkaa alaspäin, ja arvioivat sitten ennalta säädetyillä
kriteereillä mitkä asemat laudalla ovat suotuisimpia. Näin kone voi pelata
22
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vahvasti, vaikka laskentateho ei riitäkään pelipuun loppuun asti näkemiseen.
Viimeinen ihmisten dominoima peli oli go. Sen alkupelin asemissa on joka
siirrolla yli 300 vaihtoehtoa, joten pelipuu haarautuu liian voimakkaasti
valtavallekin laskentateholle. Googlen AlphaGo-ohjelma voitti keväällä
2016 yhden parhaista ihmispelaajista, Lee Sedolin otteluin 4 - 1. AlphaGo
oli opetettu neuroverkkoja hyödyntävällä koneoppimisella sekä asemien
arvottamiseen että arvioimaan, millaisia siirtoja vahvat ihmispelaajat tyypillisesti eri tilanteissa tekevät. Näin AlphaGo saattoi hylätä suoraan kummallisimmat siirrot ja pelipuu pysyi hallittavan kokoisena. Lähestymistavassa
on myös heikkoutensa: ainoassa voittamassaan ottelussa Lee Sedol teki
erinomaisen siirron, jonka merkityksen AlphaGo näki liian myöhään.
Lee Sedolin tappion myötä jäljellä ei ole enää yhtään merkittävää kombinatorista peliä, jossa ihminen voittaisi parhaat koneet.

Erittäin heikoista ratkaisuista
Strategian varastaminen

Joissakin peleissä on selvää, ettei toisena pelaava voi voittaa, jos aloittaja
pelaa täydellisesti. Esimerkiksi äärettömällä laudalla pelatussa ristinollassa
toisena pelaavalla ei voi olla pakottavaa voittostrategiaa. Jos nimittäin olisi,
aloittaja voisi ”varastaa” sen pelaamalla ensin johonkin satunnaiseen ruutuun ja siirtymällä sitten käyttämään toisen pelaajan voittostrategiaa. Jos
voittostrategia jossakin vaiheessa vaatisi pelaamaan ruutuun, johon aloittaja
on jo aiemmin pelannut, hän voisi tehdä uuden satunnaisen siirron.
Toisena pelaavalla ei siis voi olla ristinollassa pakottavaa voittostrategiaa,
koska aloittaja voisi käyttää sitä ensin. Tämä ei vielä kerro, päättyykö peli
aloittajan voittoon vai tasapeliin. (Mutta koska 15 × 15-laudalla aloittaja
voittaa, on lähes varmaa että myös äärettömän laudan ristinolla on aloittajan
voitto.)

Hex

Hex on peli, jonka ovat keksineet toisistaan riippumatta Piet Hein ja John
Nash. Sitä pelataan neljäkkään muotoisella laudalla, joka koostuu säännöllisen kuusikulmion muotoisista ruuduista. Neljäkkään kaksi vastakkaista
sivua ovat siniset, toiset punaiset. Pelaajat asettavat vuorotellen laudalle toi23
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nen sinisiä, toinen punaisia nappuloita. Voittaja on se, joka ensimmäisenä
yhdistää omat sivunsa omilla nappuloillaan.

Hex ei voi päättyä tasapeliin. Jos nimittäin pelin lopussa siniset sivut eivät ole yhteydessä toisiinsa, yhtenäisen punainen vallin täytyy erottaa ne
toisistaan. (Tämän täsmällinen todistaminen on yllättävän monimutkaista.)
Koska tasapeli ei ole mahdollinen, aloittajan voidaan osoittaa voittavan
Hex-pelin täydellisellä pelillä. Jos toisena pelaavalla olisi voittostrategia,
aloittaja voisi pelata ensin satunnaisen siirron (joka ei heikennä hänen
asemaansa) ja varastaa sitten voittostrategian itselleen.
Aloittaja voi siis pakottaa Hex-pelissä voiton, mutta täsmällistä voittostrategiaa ei tunneta kuin 9 × 9-laudoille ja sitä pienemmille. Tyypillisesti pelaamiseen käytetään vähintään 11 × 11-lautaa. 5 × 5-laudan ratkaiseminen on
harjoitustehtävänä 13.

2.4 Nim
Nim on vanha kombinatorinen peli, johon löytyy mielenkiintoinen voittostrategia ilman, että koko pelipuuta täytyy käydä läpi. Pelin säännöt on
yksinkertaiset: pöydällä on kasoja, joissa on esineitä, esimerkiksi kolmessa
kasassa kolme, neljä ja viisi esinettä.

Pelaajia on kaksi, ja he ottavat vuorotellen itselleen niin monta esinettä
kuin haluavat, mutta vain yhdestä kasasta kerrallaan. Voittaja on se, joka
saa viimeisen esineen.
Peliä analysoidessa löytää varsin nopeasti hyviä ja huonoja strategioita.
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Esimerkiksi kokonaisen pinon ottaminen ei kannata, jos vastaustaja voi
tasata kaksi muuta pinoa yhtä korkeiksi. Kahdesta tasakorkuisesta pinosta
toisena ottava voi tämän jälkeen peilata ensimmäisenä ottavan siirrot ja
saada varmasti viimeisen esineen.

Charles Bouton keksi Nimin yleisen ratkaisun vuonna 1902. Se on varsin
ovela. Tarkastellaan esimerkiksi peliä, jossa on neljässä kasassa 18, 17, 13
ja 4 esinettä. Aluksi jokaisen kasan esineiden lukumäärä esitetään luvun
2 eri potenssien (1, 2, 4, 8, 16, . . . ) summana. Esimerkiksi 18 = 16 + 2
ja 13 = 8 + 4 + 1. Jokaisen luvun voi esittää näin vain yhdellä tavalla.
Taulukoidaan, mitkä kakkosen potenssit lukujen esittämiseen tarvitaan.
Lopuksi lasketaan, onko kutakin kakkosen potenssia yhteensä pariton (1)
vai parillinen määrä (0).

18
17
13
4
yht.

16
1
1

8
0
0
1

0

1

4
0
0
1
1
0

2
1
0
0
0
1

1
0
1
1
0
0

Saatu luku 01010 (eli 1010, alun nollalla ei ole merkitystä) on peli nimnumero eli nimero. Mikä tahansa siirto muuttaa pelin nimeroa, sillä ainakin
jossakin sarakkeessa yksi luku muuttuu. Voittostrategia on muuttaa joka
siirrolla pelin nimeroksi 0.
Nimeron muuttamista varten etsitään korkein luvun 2 potenssi, jota esiintyy
pariton määrä (esimerkissä se on 8). Otetaan jokin luvuista, joissa kyseinen
potenssi esiintyy ja vähennetään siitä niin, että lopuksi jokaista kakkosen
potenssia on parillinen määrä. Esimerkkipelissä ainoa vaihtoehto on vähentää luvusta 13. Jotta jokaiseen sarakkeeseen tulisi parillinen määrä ykkösiä,
luvun 13 rivillä pitäisi lukea 00111. Haluttu luku on siis 4 + 2 + 1 = 7,
eli aloittaja pitää vähentää 13 esineen pinosta 6 esinettä. Saadaan seuraava
tilanne.
25
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18
17
7
4
yht.

16
1
1

8
0
0

0

0

4
0
0
1
1
0

2
1
0
1
0
0

1
0
1
1
0
0

Toisena pelaava saa eteensä tilanteen, jonka nimero on 0. Minkä siirron hän
tekeekin, nimero ei hänen jäljiltään ole enää 0. Aloittaja puolestaan muuttaa
omalla siirrollaan nimeron taas nollaksi. Esineet loppuvat aikanaan, ja
koska tyhjän pöydän nimero on 0, aloittaja saa viimeisen esineen ja voittaa.
Jos pelin nimero on nolla heti pelin alussa, roolit kääntyvät. Aloittajan
siirron jälkeen nimero ei voi olla nolla, joten toisena pelaava voi pakottaa
vuorollaan nimeron takaisin nollaksi. Aloittaja häviää.
Monissa Nimin kaltaisissa peleissä on paljon yksinkertaisempia voittostrategioita; niihin tutustutaan harjoitustehtävissä 18 - 23.

2.5 Kombinatorinen peliteoria
Elwyn Berlekamp, John Conway ja Richard Guy julkaisivat vuonna 1982
kirjan Winning Ways for Your Mathematical Plays, joka esitteli runsaasti
uusia matemaattisia työkaluja kombinatoristen pelien analysointiin. He
tutkivat pelejä, jotka päättyvät aina äärellisessä määrässä siirtoja toisen
pelaajan voittoon. Voittaja on se, joka pääsee tekemään viimeisen siirron.
Berlekampin, Conwayn ja Guyn perustamaa tutkimusalaa kutsutaan kombinatoriseksi peliteoriaksi, ja alan suosion myötä kombinatorisella pelillä
tarkoitetaan nykyään usein juuri äärellisiä pelejä, joissa viimeisen siirron
tehnyt voittaa (tai joissakin versioissa häviää). Esimerkiksi shakki jää tämän määritelmän ulkopuolelle, koska tasapelit ovat mahdollisia. Kombinatoriseen peliteoriaan kuuluu riemastuttavia tuloksia (esimerkiksi pelaaja
voi olla 38 siirtoa edellä toista), mutta valitettavasti sitä ei tässä käsitellä
laajemmin.
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2.6 Harjoitustehtäviä
6. Pelaajat A ja B siirtävät vuorotellen. Lopputulokset (Voitto, Tasapeli,
Häviö) on esitetty aloittajan näkökulmasta. Ratkaise peli.
𝐴
𝐵
𝐴
𝐵

H H V V T H V V V V H V V H H T V T V H H V V T
7. Pelaajat A ja B siirtävät vuorotellen kuten edellä. Ratkaise peli.
𝐴
𝐵
𝐴

V T H H T H

T

H
T V

V V

𝐵
𝐴
V T V H H T H H T V

8. Paperille piirretään ympyrä, jonka halkaisija on 3. Kaksi pelaajaa piirtää
vuorollaan tämän ympyrän sisään pienen ympyrän (halkaisija 1), joka ei
saa olla aiempien pienten ympyröiden päällä. Viimeisen ympyrän piirtäjä
voittaa. Kummalla pelaajalla on voittostrategia? Kaikki ympyrät saavat
sivuta toisiaan.
9. Pelaa jätkänshakkia (eli ristinollaa 3 × 3-ruudukolla). Risti aloittaa. Vakuutu, että peli on tasapeli. Koko pelipuuta ei tarvitse käydä läpi.
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10. Lisätään jätkänshakkiin yksi ruutu kuvan mukaisesti. Voittoon riittää
kolmen suora.

(A) Osoita, että aloittaja voittaa.
(B) Entä jos voittoon vaaditaan kolmen, paitsi alavaakarivillä neljän suora?
11. Pariton jätkänshakki: Risti aloittaa. Voittaja on se, joka ensimmäisenä
täydentää kolmen suoran, jossa on pariton määrä ristejä.
12. Villi jätkänshakki: vuorollaan voi piirtää joko ristin tai nollan mielensä
mukaan. Voittaja on se, joka ensimmäisenä muodostaa kolmen suoran
samaa merkkiä.
13. Sivulla 23 esiteltiin peli Hex. Ratkaise Hex 5 × 5-laudalla.

14. Martin Gardnerin hexapawn-peli: 3 × 3 shakkilaudalla on kolme valkoista sotilasta 1. rivillä ja kolme mustaa sotilasta 3. rivillä.

opo
0Z0
1
OPO
3
2

a

b

c

Säännöt:
1. Sotilaat liikkuvat yhden ruudun eteenpäin tai syövät etuviistoon
2. Jos oma sotilas pääsee vastustajan päätyyn, voittaa.
28

2.6. HARJOITUSTEHTÄVIÄ

3. Jos ei voi siirtää, häviää.
Ratkaise peli. Valkoinen aloittaa kuten shakissakin.
15. Kuten edellä, mutta pelilauta on leveämpi (3 × 𝑛) ja sotilaita on vastaavasti enemmän. Ratkaise 𝑛 = 4, 𝑛 = 5 ja 𝑛 = 6.

opopop
2
0Z0Z0Z
1
OPOPOP
3

a

b

c

d

e

f

Mikä on yleinen ratkaisu?
16. Tammi 4 × 4-laudalla. Säännöt: Kummallakin on kaksi nappulaa, jotka
liikkuvat etuviistoon. Nappulan voi syödä hyppäämällä sen yli; syöntipakko.
Viimeiselle riville päässyt nappula muutuu kuninkaaksi, joka voi liikkua ja
syödä myös taaksepäin. Pelin häviää, jos menettää kaikki nappulansa tai ei
muuten voi siirtää. Jos kumpikaan ei voi pakottaa voittoa, peli on tasapeli.
Ratkaise 4 × 4-tammi.

0Z0Z
Z0Z0
2
0Z0Z
1
Z0Z0
4
3

a

b

c

d

17. Yksiulotteiset pelit. Alexander Dewdneyn kirjassa The Planiverse kaksiuloteiset olennot pelaavat yksiulotteisia pelejä. Alla on Martin Gardnerin
versiot tammesta, shakista ja gosta kahdeksan ruudun laudalla. Säännöt:
Tammi. Nappulat liikkuvat yhden ruudun kerrallaan eteenpäin. Syödä voi
hyppäämällä vastustajan nappulan yli tyhjään ruutuun. Syöntipakko.
Shakki. Käytössä torni, hevonen ja kuningas. Siirrot kuten shakissa, hevonen liikkuu kaksi ruutua oikealle tai vasemmalle ja voi hypätä nappuloiden
yli.
Go. (Tämän version on esittänyt ensimmäisenä James Henle vuonna 1970
nimellä ”pinch”.) Pelaajat asettavat vuorotellen kiviä laudalle (siirtopakko).
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Lauta on aluksi tyhjä.
1. Jos pelattu kivi poistaa viimeisen tyhjän naapuriruudun vastustajan
kiveltä (tai vierekkäisten kivien muodostamalta ryhmältä), kyseiset
kivet poistetaan laudalta vangeiksi.
2. Kiveä ei saa pelata vihollisen saartamaan ruutuun (itsemurhasiirto),
ellei samalla vangitse vihollisen kiviä.
3. Edellisellä vuorolla vangittujen kivien paikalle saa pelata vain, jos ei
vangitse vastustajan kiviä sillä siirrolla. (Tämä poikkeaa gon vastaavasta ko-säännöstä.)
4. Peli päättyy, kun toinen ei voi siirtää. Voittaja on se, jolla on enemmän
kiviä laudalla.

K N R

r n k

Kumpi voittaa kussakin pelissä?
18. Pöydällä on 10 hammastikkua. Pelaajat (joita on kaksi) ottavat vuorotellen joko yhden tai kaksi tikkua. Viimeisen tikun ottaja voittaa. Ratkaise
peli. Kannattaa aloittaa lopusta päin ja tarkastella, missä tilanteissa ei voi
enää voittaa.
19. Kuten edellä, mutta viimeisen tikun ottaja häviää.
20. Kuten tehtävä 18, mutta tikkuja on 16 ja tikkuja saa ottaa 1 – 3 kappaletta
kerralla.
21. Kuten tehtävä 18, mutta tikkuja on 𝑛 kpl ja tikkuja saa ottaa 1 – 𝑘
kappaletta kerralla.
22. Kasassa on 30 tikkua ja pelaajat ottavat vuorollaan 1 – 9 tikkua. On
kiellettyä ottaa samaa määrää kuin toinen pelaaja edellisellä siirrollaan.
Viimeisen laillisen siirron tekijä voittaa.
23. Nim (s. 24), perusversio. Pöydällä on kolme kasaa kiviä: 3, 4 ja 5 kiven
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pinot. Kaksi pelaajaa vuorottelee ottamalla yhdestä kasasta niin monta kiveä
kuin haluaa, kuitenkin vähintään yhden. Viimeisen kiven saaja voittaa. Mikä
on voittava ensimmäinen siirto?
24. Nim-pelissä on 43, 35 ja 8 kiven pinot. Kuka voittaa?
25. Suklaapelin (s. 17) yleinen versio. Suorakulmion muotoisessa suklaalevyssä on yhdessä palassa torakka. Pelaajat murtavat vuorollaan levyn
kahteen osaan palojen välistä suoraa viivaa pitkin ja syövät sen puolen,
jossa torakka ei ole. Häviäjä on se, jolla jää käteen viimeinen pala (hän
joutuu syömään torakan).
(A) Ratkaise peli, kun torakka on nurkkapalassa.
(B) Entä kun torakka ei ole nurkassa? Miten tämä liittyy Nim-peliin?
26. Chomp on suklaapelin alkuperäinen sääntöversio (David Gale, 1974).
Suorakulmaisen suklaalevyn vasemmassa alanurkassa on torakka. Pelaajat
valitsevat vuorotellen yhden palan levystä ja syövät sen sekä kaikki palat,
jotka sijaitsevat valitun palan ylä- tai oikealla puolelta. Se pelaaja häviää,
joka joutuu syömään torakan.
(A) Osoita strategian varastaminen -argumentilla, että ensimmäisenä pelaavalla on voittostrategia, kunhan paloja on enemmän kuin yksi.
(B) Ratkaise Chomp 2 × 2, 2 × 3 ja 3 × 3-suklaalevyillä.
27. Haamupeli eli Ghost. (Perinteinen englanniksi.)
Pelaajat sanovat vuorotellen kirjaimen. Luetelluista kirjaimista täytyy muodostua suomen kielen sana (siinä järjestyksessä kuin kirjaimet on sanottu).
Ensimmäisenä kokonaisen sanan muodostanut häviää. Ei erisnimiä (elleivät
tarkoita jotakin), ei taivutettuja sanoja. Jos peli alkaa A, A, kumpi voittaa?
28. Kayles (Keksinyt Henry Dudeney 1908).
Pöydällä on vierekkäin jokin määrä keiloja. Vuorollaan saa kaataa ykden
tai kaksi vierekkäistä keilaa. Viimeisen keilan kaatanut voittaa.
(A) Ratkaise peli. Kannattaa tarkastella ensin pieniä keilamääriä.
(B) Ratkaise peli tapauksessa, jossa keilat ovat ympyrässä.
29. Ratkaise shakki.
30. Pöydällä on yhdeksän pelikorttia, joissa on numerot 1 – 9. Pelaajat
ottavat vuorollaan yhden kortin. Voittaja on se, jolla on ensimmäisenä
hallussaan kolme korttia, joiden summa on 15. Ratkaise peli.
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2 9 4
7 5 3
6 1 8
31. Shakkilaudalla on 𝑛×𝑛 ruutua ja joka ruudussa 99 pientä kiveä. Pelaajat
valitsevat vuorollaan laudalta yhden pysty- tai vaakarivin ja ottavat yhden
kiven sen jokaisesta ruudusta. Näin jatketaan, kunnes tyhjiä ruutuja on
liikaa jotta peli voisi jatkua. Viimeisen laillisen siirron tehnyt voittaa. Millä
luvun 𝑛 arvoilla aloittajalla on voittostrategia?
32. Sprouts (Versot). (Keksineet Conway ja Peterson 1967).
Tasossa on 𝑛 pistettä. Kaksi pelaajaa piirtää vuorollaan viivan pisteestä
pisteeseen (alku- ja loppupiste saa olla myös sama) ja merkitsee viivalle
uuden pisteen. Viiva ei saa leikata muita viivoja tai pisteitä. Kussakin
pisteessä saa kohdata korkeintaan 3 viivaa. Viimeisen laillisen siirron tekijä
voittaa.
(A) Ratkaise pelit 𝑛 = 1 ja 𝑛 = 2.
(B) Pelaa peliä 𝑛 = 3.
(C) Osoita, että joka pelissä on korkeintaan 3𝑛 − 1 siirtoa.
33. Frank Hararyn eläin-ristinolla. Tavallinen ristinolla (ääretön lauta), jossa
tavoitteena on viiden suoran sijasta jokin tietty kuvio (”eläin”), joka koostuu
sivuittain vierekkäisistä ruuduista. Jos aloittaja voi pakottaa tietyn kuvion,
kyseinen kuvio on ”voittaja”. Jos aloittaja ei voi pakottaa kuviota, se on
”häviäjä”.
(A) Luokittele kaikki 1 – 4 ruudun eläimet voittajiin ja häviäjiin. (Kuvioiden
asennolla ei ole merkitystä.)

(B) Täydennä luokittelu myös suurempiin kuvioihin.
34. Enkeli ja Paholainen (John Conway, 1982). Äärettömällä shakkilaudalla on enkeli, joka liikkuu kuin shakkikuningas. Jokaisen siirron jälkeen
Paholainen poistaa laudalta yhden ruudun, jossa enkeli ei sillä hetkellä ole.
Enkeli ei voi siirtyä poistettuihin ruutuihin. Voiko Paholainen saada enkelin
kiinni?
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3 Rationaalinen valinta
Tässä luvussa tarkastellaan lähemmin, miten rationaalisen toimijan pitäisi
valita eri vaihtoehtojen välillä. Kyseistä alaa kutsutaan päätösteoriaksi. Tarkoitus on tutkia, miten rationaalinen toimija tekee päätöksiä epävarmuuden
vallitessa, joten työkaluksi tarvitaan hieman todennäköisyyslaskentaa.

3.1 Todennäköisyyslaskentaa
Tapahtuman todennäköisyyttä kuvataan luvulla väliltä [0, 1]. Luku 1 kuvaa
varmaa tapahtumaa, 0 mahdotonta. Prosentteina ilmaistuna todennäköisyys
1
.
on luku välillä 0–100 %, mikä on tietysti sama asia, sillä 1 % = 100
Tämän kirjan laskuja varten tarvitaan kaksi todennäköisyyslaskentaa koskevaa tietoa:
• Toisistaan riippumattomien tapahtumien yhtäaikaisen esiintymisen
todennäköisyys saadaan kertomalla todennäköisyydet keskenään.
• Toisensa poissulkevien tapahtumien yhteinen todennäköisyys saadaan laskemalla todennäköisyydet yhteen.
Esimerkki. Todennäköisyys heittää nopalla kuutonen on 16 . Todennäköi1
syys heittää kahdella nopalla kummallakin kuutonen on 16 · 16 = 36
. (Todennäköisyydet kerrotaan keskenään, koska heitot ovat toisistaan riippumattomat.) Koska nopalla ei ole muistia, todennäköisyys kahdelle peräkkäiselle
1
kuutoselle yhdellä nopalla heitettäessä on sama 36
. Kolmen peräkkäisen
1 1 1
1
kuutosen todennäköisyys on 6 · 6 · 6 = 216 .
1
Vastaavasti kolmen peräkkäisen ykkösen todennäköisyys on 216
. Todennäköisyys saada kolmella heitolla vain ykkösiä tai vain kuutosia (toisensa
1
1
2
1
poissulkevat tapahtumat) on 216
+ 216
= 216
= 108
.
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Odotusarvo

Nopanheiton lopputulos ei ole tiedossa, joten heiton tulos on satunnaismuuttuja. Noppaa heittämällä satunnaismuuttujan arvoksi saadaan arvotuksi
jonkin luvuista 1 - 6.
Määritelmä. Olkoon 𝑋 satunnaismuuttuja (kuten nopanheiton tulos), joka
voi saada arvot 𝑥1 , 𝑥2 , ..., 𝑥𝑛 . Näiden todennäköisyydet olkoot 𝑝1 , 𝑝2 , ..., 𝑝𝑛 .
Satunnaismuuttujan 𝑋 odotusarvo on
𝐸(𝑋) = 𝑝1 𝑥1 + 𝑝2 𝑥2 + . . . + 𝑝𝑛 𝑥𝑛 .
Odotusarvo on todennäköisyyksillä painotettu summa satunnaismuttujan
eri arvoista. Niin sanottu suurten lukujen laki takaa, että jos satunnaismuuttuja arvotaan monta kertaa, tulosten keskiarvo poikkeaa odotusarvosta
todennäköisesti sitä vähemmän, mitä useampi arvonta suoritetaan. Monen
arvonnan keskiarvon voi siis odottaa olevan lähellä odotusarvoa.
Esimerkki 1. Olkoon 𝑋 nopanheiton tulos. Kunkin silmäluvun todennäköisyys on 16 , joten
𝐸(𝑋) =

1
1
1
1
1
1
· 1 + · 2 + · 3 + · 4 + · 5 + · 6 = 3,5.
6
6
6
6
6
6

Tästä voidaan päätellä, että kun noppaa heitetään monta kertaa, tulosten
keskiarvo on hyvin todennäköisesti lähellä lukua 3,5.
C nähdäkseen vastustajansa kortit
Esimerkki 2. Pentti lisää pottiin 10 A
pokerissa. Potissa oli ennestään 120 A
C. Todennäköisyys, että Pentillä on
voittava käsi on 15 %. Tämän päätöksen odotusarvo on
𝐸(Pentin rahat) = 0,15 · (+120 A
C) + 0,85 · (−10 A
C) = 9,5 A
C.
Maksamisen odotusarvo on positiivinen, joten keskimäärin tällainen päätös
kannattaa.
Kasinoiden toiminta perustuu siihen, että niiden pelien odotusarvo on negatiivinen. Jos jokainen kolikkoautomaattiin syötetty euro palauttaa ”voittona” keskimäärin 98 senttiä, automaatin odotusarvo pelaajalle on -2 senttiä
jokaista euron peliä kohti. Vaikka joka päivä monet yksittäiset pelaajat jäävät voitolle, on hyvin epätodennäköistä että kasino jäisi kokonaisuudessa
tappiolle.
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3.2 Utiliteetti eli hyöty
Kasinopelejä kannattaa pelata vain, jos niiden odotusarvo on positiivinen.
Olisi houkuttelevaa vertailla kaikissa arpajaisissa vain odotusarvoja, mutta
siihen liittyy ongelmia. Pohditaan esimerkiksi seuraavaa valintaa:
Vaihtoehto A
Vaihtoehto B

saat 1 000 000 euroa varmasti
saat 2 500 000 euroa 50 % todennäköisyydellä

Kumman haluaisit? Jälkimmäisen vaihtoehdon odotusarvo on suurempi
(0,5 · 2 500 000 A
C = 1 250 000 A
C), mutta useimmat pitävät vaihtoehdosta
A enemmän.
Tämänkaltaisten ongelmien ratkaisuun kehitettiin 1700- ja 1800-luvuilla
utiliteetin käsite, jonka luontevin suomennos lienee hyöty. Ajatus on, että
rahasummien sijasta pitäisi vertailla rahasta saatavaa hyötyä, ilmeni se
sitten ilona, turvallisuutena, veneen kokona tai minä hyvänsä. Nämä rahasta
seuraavat edut niputetaan yhdeksi käsitteeksi ”hyöty”. Tästä näkökulmasta
miljoonalla tai kahdella miljoonalla eurolla ei ole kovin suurta eroa tavallista
arkea elävälle: kummallakin voi ostaa mukavan asunnon ja matkustella
mielin määrin.
Matemaattisesti ilmaistuna henkilöllä on hyötyfunktio 𝑢, joka kertoo, kuinka
paljon hyötyä eri asioista saa. Tavallisen kansalaisen hyödyt voisivat olla
vaikkapa
𝑢(1 000 000 A
C) = 100
𝑢(2 500 000 A
C) = 120,

ja

jolloin edellisen esimerkin vaihtoehdon A odotusarvo on 100 ja vaihtoehdon B vain 60. Toisaalta, jos joku onneton on mafialle velkaa kaksi miljoonaa euroa ja maksupäivä on tänään, miljoonasta eurosta ei välttämättä ole
lainkaan hyötyä. Tilannetta kuvaisi paremmin
𝑢(1 000 000 A
C) = 0,
𝑢(2 500 000 A
C) = 1000.
Riskin karttamista tai suosimista voidaan siis selittää hyötyfunktion muodolla. Jos rahasta saatava lisähyöty vähenee sitä mukaa kun rahamäärä kasvaa,
hyötyfunktion kuvaaja loivenee suurilla rahamäärillä. Tällöin arpa, jolla
voittaa suuren rahamäärän pienellä todennäköisyydellä ei ole kovin houkutteleva. Riskihakuisuutta puolestaan voi selittää hyötyfunktiolla, jonka
kuvaaja kaareutuu ylöspäin.
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𝑢(raha)

𝑢(raha)

raha
Riskia karttava

𝑢(raha)

raha
Riskineutraali

raha
Riskihakuinen

Historiallisesti utiliteetista on puhuttu paljon etiikan yhteydessä. Utilitarismi on 1700-luvulla muotoiltu etiikan haara, jonka perusperiaatteena on
arvottaa tekoja niistä koituvan hyödyn perusteella. Tällöin ongelmaksi muodostuu erilaisten hyötyjen vertailu toisiinsa. Onko mahdollista pisteyttää
kaikki elämän osa-alueet ja pisteitä vertaamalla päätellä, mikä on parasta?
Olipa päätöksenteon tavoitteena mahdollisimman hyvä elämä mahdollisimman monelle tai vain oman edun tavoittelu, eri vaihtoehtojen hyötyjen
suora vertailu tuntuu hyvin hankalalta. Moderni peliteoria sai alkunsa juuri
tämän ongelman ratkaisuyrityksestä. Asialla olivat John von Neumann ja
Oskar Morgenstern.

3.3 Von Neumann–Morgenstern-hyötyteoria
Matemaatikko John von Neumann ja taloustieteilijä Oskar Morgenstern julkaisivat vuonna 1944 modernin peliteorian perusteoksen Theory of Games
and Economic Behavior. Sen toisessa painoksessa (1947) todistettiin, että
johdonmukaisesti valintoja tekevän toimijan käyttäytyminen voidaan aina
tulkita jonkin hyötyfunktion odotusarvon maksimoinniksi. Tuloksen mukaan hyötyfunktiosta voidaan siis puhua aina, kun tehdään johdonmukaisia
päätöksiä, vaikka päätösten tekijä ei hyötyjä suoraan ajattelisikaan.
Kuvitellaan tilanne, jossa järkevyydestään tunnettu Liisa saa valita itselleen
markkinoilta yhden lelun, jonka äiti ostaa hänelle. Tarjolla on nalleja, jalkapalloja ja kiikareita. Yksittäisten lelujen lisäksi tarjolla on myös arpoja,
joista voi voittaa tietyllä todennäköisyydellä jonkin lelun, esimerkiksi 50 %
todennäköisyydellä nallen ja 50 % todennäköisyydellä kiikarit.
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Von Neumannin ja Morgensternin ajatus oli, että Liisan valintoja tarkkailemalla voidaan päätellä, mitä hän haluaa. (Ei vielä kovin radikaalia!) Merkitään Liisan mieltymyksiä merkillä ≺. Esimerkiksi ”Liisa pitää vähemmän
nallesta kuin pallosta” merkitään nalle ≺ pallo.
Jotta Liisa voitaisiin pitää rationaalisena, hänen on oltava valinnoissaan
jossakin määrin johdonmukainen. Jos Liisa esimerkiksi pitää kiikareista
eniten, hänen ei pitäisi haluta niiden sijasta arpaa, jolla voi voittaa vain
nallen tai pallon.
Von Neumannin ja Morgensternin johdonmukaisuusoletukset Liisan rationaalisesta käytöksestä ovat seuraavat:
1. Kaikkia vaihtoehtoja voidaan vertailla.
Kahdelle vaihtoehdolle nalle ja pallo pätee joko nalle ≺ pallo tai
nalle ≻ pallo tai ne ovat yhtä mieluisia (merkitään nalle ∼ pallo).
2. Mieluisuusjärjestys on johdonmukainen: Jos nalle ≺ pallo ja pallo
≺ kiikari, niin myös nalle ≺ kiikari.
3. Jos nalle ≺ pallo, ja tarjolla on arpa josta voittaa joko nallen tai
pallon, pätee nalle ≺ arpa ≺ pallo.
4. Jos nalle ≺ pallo ≺ kiikari, on olemassa sekä palloa mieluisampi että
vähemmän mieluisa arpa, josta voittaa nallen tai kiikarin. Esimerkiksi
pallo
pallo

≻
≺

arpa (99 % nalle, 1 % kiikarit) ja
arpa (2 % nalle, 98 % kiikarit).

Von Neumann pystyi osoittamaan, että näiden oletusten vallitessa löytyy
aina hyötyfunktio, jonka odotusarvon Liisan valinnat maksimoivat. Liisan
ei tarvitse itse olla tietoinen hyötyfunktion olemassaolosta tai täsmällisestä
muodosta; niin kauan kun hän valitsee johdonmukaisesti, hänen valintansa
osuvat yhteen jonkin hyötyfunktion maksimoinnin kanssa.
Tämä ei tarkoita, että Liisan hyötyfunktio olisi eri ajanhetkillä ja eri valinnoissa sama. Oleellista on se, että yksittäisiä vaihtoehtoja voidaan perustellusti vertailla odotusarvon avulla. Tämä odotusarvon synninpäästö on
hyvin kätevä, koska odotusarvon avulla voidaan vertailla yksinkertaisesti
monimutkaisiakin satunnaisuutta sisältäviä vaihtoehtoja.
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Onko von Neumannin matemaattisella tuloksella sitten ennustusvoimaa
käytännön toimintaan? Johdonmukaisuusoletukset 1 – 3 tuntuvat suhteellisen uskottavilta, mutta neljäs ei ole lainkaan itsestään selvä. Se käytännössä
kieltää vaihtoehdot, jotka ovat niin kammottavia, ettei pienintäkään riskiä
niiden toteutumisesta voida ottaa. Pohditaan esimerkiksi seuraavaa valintaa:
Vaihtoehto A
Vaihtoehto B

ei mitään
suurella todennäköisyydellä 10 A
C,
pienellä todennäköisyydellä äkkikuolema.

Kuinka pieni täytysi äkkikuoleman todennäköisyyden olla, jotta B olisi
houkuttevampi valinta? Yksi miljoonasta? Yksi miljardista? Ilmeisesti ei
kuitenkaan nolla, sillä moni poikkeaisi kadun toiselle puolelle poimimaan
maasta 10 euron setelin. Kadun ylitykseen sisältyy aina pieni riski jäädä
auton alle.
Oli oletusten uskottavuudesta mitä mieltä tahansa, teoria hyödyn odotusarvon maksimoinnista ei sovi aina yhteen ihmisten käyttäytymistä koskevien
havaintojen kanssa. Ihmiset eivät siis ilmeisesti ole aina johdonmukaisia
von Neumannin ja Morgensternin tarkoittamalla tavalla. (Tämä ei varmaankaan tule lukijalle yllätyksenä!) Peliteoriaa ei siis voi huoletta soveltaa
jokapäiväisiin tilateisiin, vaan on rajauduttava tapauksiin, joissa toimijat
ovat kylmäpäisen rationaalisia.

3.4 Arkisia poikkeamia rationaalisuudesta
Rationaalisen valinnan teoria olettaa, että ihmiset tietävät mitä tahtovat, ja
osaavat pyrkiä tavoitteisiinsa taitavasti ja määrätietoisesti. Monessa tilanteessa tämä ei tietenkään ole totta. Ihmisten valinnat ovat usein huonosti
perusteluja, ristiriitaisia tai suorastaan kehnoja. Tarkastellaan seuraavaa
tilannetta:
Erkillä ja Pentillä on samanlaiset hienot talvitakit, joita he
ovat käyttäneet monta vuotta. Erkin takin vetoketju meni rikki, joten hän osti uuden vetketjun ja ompeli sen itse takkiin.
Seuraavana päivänä molempien takit repesivät pahasti. Kumpi vie takkinsa todennäköisemmin korjattavaksi?
Erkki todennäköisesti tuntee investoineensa takkiin jo sen verran, että se tekee mieli korjata. Takit ovat kuitenkin samanlaiset, joten tässä ei ole järkeä:
joko takki kannattaa korjata tai sitten ei. Kysessä on upotettujen kustannusten ajatteluvirhe. Samasta syystä yrityksen on vaikea luopua tappiollisen
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tuotteen jatkokehityksestä, jos siihen on panostettu jo paljon resursseja.
Vastaavat ajatusvirheet ovet ihmisille tyypillisiä. Hyvä kokoelma eri virheistä löytyy esimerkiksi englanninkielisestä Wikipediasta, joka listaa yli
sata esimerkkiä1 .
Utiliteetin luotettava arviointi on vaikeaa. Psykologisessa kokeessa (Hsee
1996) pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon musiikin opiskelijan kannattaisi
maksaa seuraavista käytetyistä musiikkitietosanakirjoista:
Kirja A
julkaistu 1993
10 000 hakusanaa
kuin uusi

Kirja B
julkaistu 1993
20 000 hakusanaa
kannessa repeämä, muuten kuin uusi

Kun koehenkilöille kerrottiin vain yhdestä kirjasta, kirjasta A oltiin valmiit maksamaan keskimäärin 24 $ ja kirjasta B 20 $. Jos koehenkilöä
pyydettin arvioimaan molempia kirjoja yhtä aikaa, kirjasta A oltiin valmiit
maksamaan 19 $ ja kirjasta B peräti 27 dollaria! Tuotteen eri ominaisuuksien merkitystä on vaikea suhteuttaa toisiinsa ilman selkeää vertailukohtaa.
Myyntityössä tätä osataan hyödyntää.
Odotusarvoon perustuvan utiliteettikäsityksen kannalta on erityisen harmillista, että ihmiset eivät ole luonnostaan hyviä todennäköisyyslaskennassa.
Esimerkiksi pienten riskien merkitystä on tapana liioitella. Pohditaan seuraavia arpoja:
Arpa A
99 % voitat
100 euroa
1 % häviät 10 000 euroa

Arpa B
99,9 % voitat
100 euroa
0,1 % häviät 10 000 euroa

Kumpikin arpa tuntuu useimmista epämielyttävältä. Arpa B on selvästi
parempi valinta, mutta intuitiivisesti ero arpojen välillä ei tunnu kovin
suurelta. Pienten todennäköisyyksien hahmottamisen vaikeus hankaloittaa
arvioita. Jos arpojen vertailuun halutaan käyttää odotusarvoja, ero on selkeä:
arvan A odotusarvo on -1,00 A
C ja arvan B odotusarvo 89,90 A
C.

1
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Riskien välttäminen

Haluaisitko pelata juuri nyt yhden erän seuraavaa kolikolla ratkaistavaa
uhkapeliä?
Kruuna:
Klaava:

voitat 60 €
häviät 50 €

Moni ei haluaisi, vaikka veto on selvästi edullinen. Tätä on hankala selittää,
jos hyöty riippuu vain rahasta. Ilmeisesti riski ei houkuta, koska useimmat
ihmiset inhoavat häviämistä enemmän kuin ilahtuvat voitosta. Tämä pitäisi
ottaa huomioon hyötyfunktiossa. Monta kertaa toistettuna veto on kuitenkin
houkuttelevampi, koska tappiolle jäämisen todennäköisyys on hyvin pieni.
Ihmisillä on taipumusta pitää varmoista voitoista ja epävarmoista tappioista.
Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia valintoja.
A
B

Valinta 1
Saat varmasti 700 A
C
Saat 75 % todennäköisyydellä 1000 A
C

C
D

Valinta 2
Menetät varmasti 700 A
C
Menetät 75 % todennäköisyydellä 1000 A
C

Monet ihmiset pitävät vaihtoehdoista A ja D. Tämä johtunee siitä, että rahan
lisäksi ajatellaan voittoa ja häviötä. Vaihtoehto D tarjoaa mahdollisuuden
välttää tappio kokonaan, joten se on houkutteleva, ja vaihtoehto A tarjoaa
varman voiton. Vaihtoehdon C tarjoama varma tappio ei ole mukava.
Vaihtoehdoilla B ja C on kuitenkin suurempi odotusarvo kuin vaihtoehdoilla
A ja D. Jos ihminen valitsee säännönmukaisesti tämän kaltaisissa tilanteissa
turvalliset pienet voitot ja epävarmat suuret tappiot, tappiota kertyy pitkällä
aikavälillä väistämättä. Surullinen esimerkki riskin etsimisestä on äkisti
köyhtynyt henkilö, joka laittaa viimeiset rahansa likoon rulettipöydässä
”voittaaksen kaiken takaisin”.
Internet-vedonlyöntiä tutkimalla (Xu & Harvey 2014) on havaittu, että
monta vetoa peräkkäin voittaneet kasvattavat panostaan ja valitsevat yhä
turvallisempia vetoja. Tappioputkessa olevat pelaajat puolestaan pienentävät panoksiaan ja valitsevat yhä epävarmempia vetoja (joista voisi voittaa
paljon). Tämän käyttäytymisen voi selittää ihmisten halulla pysyä voitolla
tai vastaavasti päästä takaisin voitolle. Lopputuloksena sekä voitto- että
tappioputket venyvät pidemmiksi kuin satunnaisia vetoja tekevällä.
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3.5 Peliteorian sovellusala
Jos siis ihmiset eivät ole rationaalisia, mitä virkaa rationaalisiin toimijoihin
perustuvalla peliteorialla on? Yksinkertainen vastaus on, että peliteorian soveltamisessa täytyy tyytyä tilanteisiin, jossa rationaalisen käytöksen oletus
on uskottava. Niitäkin on.
Kun päätös on tärkeä, pelaajat kokeneita ja harkinta-aikaa annetaan riittävästi, päätösten rationaalisuus todennäköisesti kasvaa. Ihmiset ovat johdonmukaisempia asuntoa ostaessaan kuin valitessaan karkkipussia kaupassa. Eri
alojen ammattilaiset ovat harjaantuneet ottamaan oleelliset seikat huomioon
ja tekemään punnittuja päätöksiä.
Luontevia kohteita peliteorialle ovat esimerkiksi pokeri taitavien pelaajien
kesken, sotastrategia, perinteiset lautapelit, eläinmaailman eloonjäämiskamppailut sekä erilaiset talouselämän ilmiöt kuten huutokaupat, kartellit,
palkkaneuvottelut ja hintasodat.
Peliteorian käyttö on perusteltua, kun
1. Pelin rakenne on selkeä ja kaikille pelaajille tuttu.
2. Pelaajat haluavat mitattavissa olevia asioita ja ovat tietoisia toistensa
tavoitteista.
3. Pelaajat ovat taitavia ja valitsevat strategiansa huolella.
Jos kaikesta huolimatta peliteoreettiset mallit ja havainnot elävästä elämästä
ovat ristiriidassa, vika on yleensä malleissa eikä maailmassa.

3.6 Hyötyjen muunnokset
Von Neumann–Morgenstern-hyötyteorian mukaan mukaan johdonmukaisen toimijan valinnat maksimoivat aina jonkin hyötyfunktion odotusarvon.
Valintojen perusteella voi kuitenkin päätellä vain, mistä vaihtoehdosta toimija pitää enemmän kuin toisesta, ei sitä kuinka paljon hän mistäkin vaihtoehdosta pitää. Tämän takia hyötyfunktio ei koskaan ole yksikäsitteinen.
Koska odotusarvo on lineaarinen, suurin hyöty pysyy suurimpana, vaikka joka vaihtoehdon hyötyihin lisättäisiin sama vakio, tai vaikka hyödyt
kerrottaisiin jollakin positiivisella vakiolla.
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Pelin rationaalinen pelitapa ei siis muutu, vaikka yhden tai useamman
pelaajan hyötyjä 𝑢 muunnettaisiin kaavalla
𝑢 ↦→ 𝑎𝑢 + 𝑏,

𝑎 > 0.

Tarkastellaan esimerkiksi pelejä X, Y ja Z.

𝑎1
𝑎2
𝑎3

peli X
𝑏1
𝑏2
1
0
0
3
0
1
1
2
1
0
3
1

𝑎1
𝑎2
𝑎3

peli Y
𝑏1
𝑏2
1
0
1
4
0
1
2
3
1
0
4
2

peli Z
𝑏1
𝑎1
𝑎2
𝑎3

𝑏2
1

2

0
8

0
4

1
6

1
8

0
4

Pelit X, Y ja Z ovat muuten samat, mutta pelaajan 𝐴 hyötyjä on muokattu.
Peli 𝑌 on saatu pelistä X lisäämällä pelaajan 𝐴 hyötyihin yksi. Peli Z on
saatu pelistä Y kertomalla pelaajan 𝐴 hyödyt kahdellla. Kaikissa kolmessa
pelissä pelaaja 𝐴 pitää eniten lopputuloksista (𝑎1 , 𝑏2 ) ja (𝑎3 , 𝑏1 ), ja vähiten
lopputuloksesta (𝑎1 , 𝑏1 ).
Suunnitelma, joka maksimoi odotusarvon pelissä X toimii myös peleissä Y
ja Z. Rationaalinen pelaaja pelaa siis pelejä 𝑋, 𝑌 ja 𝑍 täsmälleen samalla
tavalla. Toisinaan hyötyjen muokkaaminen tällä tavalla tekee pelistä mukavamman lukea. Jos hyötyinä esimerkiksi on murtolukuja, ne voidaan kertoa
kokonaisluvuiksi.
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3.7 Harjoitustehtäviä

35.
(A) Valittavana on joko 20 A
C tai arpa, josta voittaa 100 A
C todennäköisyydellä 0,1 ja 5 A
C todennäköisyydellä 0,9. Kummalla valinnalla on suurempi
odotusarvo?
(B) Muutetaan arpaa: se antaa 100 euroa todennäköisyydellä 𝑡 ja 5 euroa
todennäköisyydellä 1 − 𝑡 . Mikä todennäköisyyden 𝑡 pitää olla, jotta arvan
odotusarvo olisi 20 A
C?
36. Oletetaan, että henkilön varallisuudestaan saama hyöty on euromääräisen kokonaisvarallisuuden neliöjuuri.
(A) Henkilön varallisuus on 10 000 A
C ja hän voittaa arvalla 2 100 A
C. Kuinka
paljon hänen hyötynsä lisääntyy voitosta?
(B) Entä paljonko sama voitto antaa hyötyä henkilölle, jonka varallisuus on
1 000 000 A
C?
(Varallisuuden logaritmi lienee tosin lähempänä todellisuutta.)
37. Erkki ja Pentti ovat toisistaan tietämättä menossa katsomaan samaa
jalkapallo-ottelua, jonka liput ovat varsin kalliit. Erkki on ostanut lippunsa etukäteen, Pentti puolestaan varannut juuri sopivasti käteistä mukaan.
Matkalla Erkki huomaa hukanneensa lippunsa ja Pentti rahansa. Molemmilla on kuitenkin luottokortti. Kumpi ostaa todennäköisemmin pääsylipun
luottokortilla ja kumpi jättää ottelun väliin?
38. Henkilö pitää yhtä hyvinä palkintoina ulkomaanmatkaa ja arpaa, josta
voi voittaa 10 % todenäköisyydellä auton ja 90 % todennäköisyydellä polkupyörän. Auto on mieluisampi kuin polkupyörä. Kuinka paljon suurempi
auton ja matkan hyötyero on kuin matkan ja pyörän hyötyero?
39. R2D2-droidi ja Chewbacca-wookie pelaavat lautapeliä. Käy ilmi, että
wookiet saattavat repiä vastustajansa kädet sijoiltaan hävitessään. C3PO
kommentoi: ”I suggest a new strategy for you: Let the wookie win.” Arvioi
tapahtumaa pelin hyödyn näkökulmasta.
40. Erkki ajaa 100 km päähän ostamaan tavallisesti 800 A
C maksavan tietokoneen, jonka liike myy 50 % alennuksella. Erkki ei viitsi lähteä 100 km
päähän ostaamaan autoa hintaan 25 500 A
C, vaikka se maksaakin lähiautokaupassa 25 900 A
C. Pohdi päätösten rationaalisuutta.
41. Miten valitsisit, jos eteesi tulisi toinen seuraavista valintatilanteista?
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A1
B2

Valinta 1
Saat varmasti miljoona euroa
50 % todennäkoisyydellä viisi miljoonaa
50 % todennäkoisyydellä ei mitään

A2
B2

Valinta 2
Saat varmasti kaksi miljoonaa euroa
50 % todennäkoisyydellä kuusi miljoonaa
50 % todennäkoisyydellä yksi miljoona

Mitä tämä kertoo rahasta saamastasi hyödystä?
42. Vanhassa eläinsadussa skorpioni pyytää sammakkoa kantamaan sen
selässään joen yli. Sammakko kieltäytyy, koska skorpioni kuitenkin pistäisi sitä. Skorpioni selittää, ettei se tietenkään pistäisi, sillä silloinhan he
molemmat väistämättä hukkuisivat. Sammakko pitää perustelua järkevänä
ja ottaa skorpionin selkäänsä. Keskellä jokea skorpioni pistää sammakkoa
ja he alkavat upota. Viimeisillä voimillaan sammakko kysyy: ”Miksi sinä
noin teit?” Skorpioni vastaa: ”Minkäs minä luonnolleni mahdan?” Mikä
oli sammakon ajatusvirhe?
43. Pietarin paradoksi. Tämän Nicolaus Bernoullin keksimän paradoksin
julkaisi ratkaisuineen Daniel Bernoulli Pietarissa 1738.
Kasino tarjoaa peliä, jossa voi vain voittaa: Alussa potissa on 1 dukaatti.
Kolikkoa heitetään, ja joka heitolla potti kaksinkertaistuu. Kun tulee ensimmäinen klaava, peli on päättynyt ja pelaaja saa rahansa.
(A) Osoita laskemalla, että pelin odotusarvon on ääretön.
(B) Sitten itse paradoksi: Paljonko olisit valmis maksamaan peliin osallistumisesta? Selitä ristiriita edellisen kohdan kanssa.
(C) Paradoksin ratkaisu hyötyteorialla: Oletetaan, että kasinolle saapuu
√
pelaaja, jonka 𝑥 dukaatin voitosta saama hyöty on 𝑥. Mikä on pelin hyöty
pelaajalle? Paljonko hänen kannattaisi maksaa osallistumisesta? (Daniel
Bernoulli tosin käytti neliöjuuren sijasta logaritmia.)
44. Allais’n paradoksi
Tutkitaan seuraavaa neljää arpaa:
A1 11 % 1 000 000 A
C, 89 % ei mitään
B1 10 % 5 000 000 A
C, 90 % ei mitään
A2 100 % 1 000 000 A
C,
B2 10 % 5 000 000 A
C, 89 % 1 000 000 A
C, 1 % ei mitään
(A) Kumpi vaihtoehdoista A1 ja B1 on sinulle mieluisampi?
(B) Entä vaihtoehdoista A2 ja B2 ?
(C) Katso kommentti vastauksista.
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45. Luvussa 2 todettiin, että äärelliset kombinatoriset pelit voidaan ratkaista
vahvasti tutkimalla kokonaista pelipuuta, eli parhaat siirrot ovat yksikäsitteisiä. Voidaanko samaa päättelyä soveltaa kahden hengen peleihin, joissa
sattumalla on rooli? (Esimerkiksi Afrikan tähti tai muu noppapeli kahdella
pelaajalla.)
46. Kahden kenraalin ongelma. Kaksi bysanttilaista kenraalia miehittää
armeijoineen kahta kukkulaa, joiden välisessä laaksossa vihollinen on. Jos
kenraalit hyökkäävät yhtä aikaa, voitto on varma, mutta jos vain toinen
hyökkää, tappiot ovat karmeat. Koska hyökkäyksen valmisteluun kuluu
monta tuntia, hyökkäysaika pitää sopia etukäteen viestinviejien välityksellä.
Mikä tahansa ajankohta sopii kummallekin kenraalille. Jokaisen viestin
kohdalla on kuitenkin pieni riski, että viestinviejä tapetaan matkalla eikä
viesti pääse perille. (Viesti ei silloinkaan joudu vihollisen käsiin, se on
salakirjoitusta.) Kuinka monen viestin täytyy vähintään päästä perille, jotta
hyökkäys onnistuu turvallisesti? Kenraalit hyökkäävät vain, jos tietävät
toisenkin hyökkäävän.
47. Newcombin paradoksi2 . Huoneessa on kaksi laatikkoa: kiltti ja tuhma.
Tuhmassa laatikossa on 1000 euroa, kiltissä laatikossa joko 1 000 000 euroa
tai ei mitään. Menet huoneeseen, ja sinulla on kaksi vaihtoehtoa:
1. Otat molemmat laatikot.
2. Otat vain kiltin laatikon.
Viikko ennen tätä koetta lähes täydellinen Ennustaja (esimerkiksi jumala
tai ulkoavaruuden superäly) on ennustanut kumman valinnan teet. Jos hän
ennustaa sinun ottavan ahneesti molemmat laatikot, hän on jättänyt kiltin
laatikon tyhjäksi. Jos hän ennustaa sinun ottavan vain kiltin laatikon, hän
on laittanut sinne miljoona euroa. Jos Ennustaja arvelee sinun heittevän
kolikkoa tai tekevän muuta satunnaista, kiltti laatikko jää tyhjäksi.
Palkinnot ovat olleet laatikossa jo viikon ja Ennustaja ei voi muuttaa niitä
enää. Toisaalta tiedät, ettei ennustaja ole koskaan aiemmin ollut väärässä.
Tuleeko sinun ottaa molemmat laatikot vai vain kiltti laatikko?

2

46

Paradoksin keksi William A. Newcomb vuonna 1960
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Edellisen luvun filosofisten sfäärien jälkeen on syytä palata siihen, miten
rationaaliset pelaajat pelaavat yksinkertaisia pelejä. Tässä luvussa esitellään
dominoidun strategian käsite: rationaalinen pelaaja ei pelaa siirtoja, jotka
ovat kaikissa tapauksissa huonompia kuin jokin toinen siirto.

4.1 Vangin dilemma
Vangin dilemma on peliteorian tunnetuin peli 1 . Tarina kulkee seuraavasti.
Matti ja Liisa ovat kaksi taparikollista, jotka tapaavat sattumalta pankin
ovella ja päättävät ryöstää pankin. Keikka menee mönkään, mutta naamioiden ansioista heitä ei tunnisteta. Pakomatkalla poliisi pidättää heidät ja vie
erillisiin huoneisiin kuulusteltaviksi.
Käy ilmi, että todisteet eivät riitä tuomioon pankkiryöstön yrityksestä (josta
saisi 9 vuotta vankeutta), mutta luvattoman aseen hallussapidosta kumpikin
on saamassa yhden vuoden vankilatuomion. Poliisi tarjoaa kummallekin
roistolle kauppaa: jos suostuu todistamaan toista vastaan (jolloin toinen
voidaan tuomita pankkiryöstöstä), syyte luvattomasta aseesta hylätään.
Matti ja Liisa eivät välitä toistensa tuomiosta, joten kummankin ainoa
motivaatio tilanteessa on saada mahdollisimman lyhyt tuomio. Koska heille
ei kerrota toisen päätöksestä, Matti ja Liisa joutuvat pelaamaan seuraavaa
peliä, jossa kumpikin valitsee strategiansa toisen valinnasta tietämättömänä.
1
Pelin kehittivät vuonna 1950 Merrill Flood ja Melvin Dresher, vankilamuotoilun loi
puolestaan Albert W. Tucker
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Matti

Liisa

Vaikene
Puhu

Vaikene
-1
-1
-10
0

Puhu
0
-10
-9
-9

Liisa ei tiedä, aikooko Matti puhua vai ei. Mikä siis on Liisan paras strategia?
Jos Matti puhuu, Liisa saa joko 10 tai 9 vuotta vankeutta. Yhdeksän on
vähemmän, joten Liisan kannattaa puhua. Jos Matti vaikenee, Liisa saa
joko yhden vuoden vankeutta tai ei lainkaan. Nolla vuotta on parempi, joten
Liisan kannattaa puhua.
Tekipä Matti mitä hyvänsä, Liisan kannattaa puhua: hänen tuomionsa on
silloin vuoden lyhyempi. Matti voi tehdä täsmälleen saman päättelyn, joten hänkin puhuu. Rationaaliset pelaajat päätyvät siis vangin dilemmassa
strategiapariin (puhu, puhu), ja päätyvät pelimatriisin oikean alanurkan
lopputulokseen, jossa kumpikin saa yhdeksän vuoden tuomion.
Menikö tämä nyt oikein? Eikö lopputulos (vaikene, vaikene) olisi kummallekin parempi? Kyllä se olisi, mutta pelaajilla ei ole mitään keinoa varmistaa,
että siihen päädytään. Vaikka Liisa kuinka järkeilisi, että hänen ja Matin
kannattaisi yrittää lopputulosta (vaikene, vaikene), Liisan kannattaisi itse
kuitenkin puhua ja selvitä ilman tuomiota.
Vangin dilemman rakenne on yksinkertaisesti yhteistyötä vastaan. Kumpikin pelaaja voi vaikenemisellaan parantaa toisen asemaa merkittävästi,
mutta samalla heikentää omaansa. Koska Matin ja Liisan oletettiin olevan
välinpitämättömiä toisen tuomiosta, kumpikaan ei halua uhrautua toisen
puolesta. Vangin dilemmaan palataan osiossa 7.8.

4.2 Dominoitu strategia
Vangin dilemmassa vaikeneminen tuotti aina huonomman lopputuloksen
kuin puhuminen. Vaikenemista kutsutaan dominoiduksi strategiaksi.
Määritelmä. Strategia on
• Dominoitu, jos löytyy jokin toinen strategia, joka tuottaa jokaisessa
tapauksessa paremman lopputuloksen.
• Heikosti dominoitu, jos löytyy jokin toinen strategia, joka on joissakin tapauksissa yhtä hyvä ja lopuissa tapauksissa parempi.
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Dominoitua strategiaa voidaan kutsua myös aidosti dominoiduksi erotuksena heikosti dominoidusta. Vastaavasti voidaan sanoa, että strategia dominoi
toista strategiaa, tai dominoi heikosti. Dominoiva strategia puolestaan dominoi kaikkia muita strategioita. Jos strategioilla on sama hyöty kaikissa
tapauksissa, kyseiset strategiat ovat ekvivalentit.
Esimerkiksi pelissä
𝑏1
𝑎1

1

𝑎2

3

𝑎3

2

𝑏2
2

4

4

1

3

5

2
3
3

𝑎3 on aina parempi kuin 𝑎1

Pelaajan 𝐴 strategia 𝑎1 on dominoitu, sillä 𝑎3 dominoi sitä aidosti. Pelaajan
𝐵 strategioista 𝑏1 dominoi heikosti strategiaa 𝑏2 , koska se on pelaajalle 𝐵
parempi strategiaa 𝑎2 vastaan, mutta strategioita 𝑎1 ja 𝑎3 vastaan yhtä hyvä.

4.3 Yleinen usko rationaalisuuteen
Tarkastellaan tilannetta, jossa Erkki ja Pentti aikovat myydä jäätelöä uimarannalla. Heillä on kilpailevat jäätelökojut, joille he vuokraavat paikat
rannalta. Rannalla on sähköpistokkeita 100 m välein paikoissa 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ja
𝑒. Yhteen paikkaan mahtuu kaksikin kojua.
𝑎

𝑏
20

𝑐
20

𝑑
20

𝑒
20

Ihmiset jakautuvat rannalle tasaisesti, ja heitä on kullakin hetkellä noin
kaksikymmentä jokaisella 100 m rantakaistaleella. Asiakkaat menevät aina
lähimpään paikkaan ostamaan jäätelöä, ja valitsevat kojun satunnaisesti,
jos ne ovat samassa paikassa.
Erkki ja Pentti eivät tiedä kaupungin kanssa vuokrasopimuksia tehdessään,
minkä paikan toinen aikoo vuokrata. Peli on esitetty strategiamuodossa
viereisellä sivulla, hyötyinä asiakkaiden määrä. Asiakkaita on yhteensä 80.
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𝑎
𝑎
𝑏

40
70

𝑐

60

𝑑

50

𝑒

40

𝑏
40
10
20
30
40

10
40
50
40
30

𝑐
70
40
30
40
50

𝑑
60

20

50

30

40

40

50

30

60

20

30
40
50
40
10

𝑒
50

40

40

50

30

60

40

70

70

40

40
30
20
10
40

Erkin ja Pentin uimarantapeli.
Rationaalinen pelaaja yrittää ennakkoida toisen valinnan ja tehdä parhaan
mahdollisen valinnan itse. Taulukoidaan parhaat vastaukset:
Vastustajan siirto
Paras vastaus

𝑎
𝑏

𝑏
𝑐

𝑐
𝑐

𝑑
𝑐

𝑒
𝑑

Tämän perusteella ei voi vielä suoraan ratkaista parasta strategiaa, koska
se riippuu toisen valinnasta, joka on tuntematon. Strategiamuotoisesta esityksestä voidaan kuitenkin nähdä, että 𝑏 dominoi strategiaa 𝑎 ja lisäksi 𝑑
strategiaa 𝑒. Rationaalinen pelaaja ei siis valitse paikkoja 𝑎 tai 𝑒. Kuvitellaan
seuraava ajatuskulku:
Erkki

Pentti

Olen rationaalinen, joten en valitse vaihtoehtoa 𝑎 tai 𝑒.
Uskon Erkin olevan rationaalinen, joten hän ei valitse vaihtoehtoja 𝑎 tai 𝑒. Pelaan siis 𝑐, koska se
on paras vastaus Erkin siirtoihin
𝑏, 𝑐 ja 𝑑.
Uskon, että Pentti uskoo minun
olevan rationaalinen, joten hänen siirtonsa on 𝑐. Minun paras
vaihtoehtoni on myös 𝑐.

..
.

Uskon, että Erkki uskoo minun
uskovan, että Erkki on rationaalinen. Erkki valitsee siis vaihtoehdon 𝑐. Minun paras vastaukseni
on 𝑐.
..
.
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Tätä ajatusketjua voitaisiin jatkaa loputtomiin, mutta pelaajien valinta ei
enää muutu; kumpikin valitsee siirron 𝑐. Jokainen taso tässä ajatusrakennelmassa on kuitenkin uusi väite, nimittäin että ”Erkki uskoo Pentin uskovan,
että Erkki uskoo Pentin uskovan, että [...] Erkki on rationaalinen”. Jos pelaajat uskovat tällaisen väitteen jokaisella mahdollisella tasolla, sanotaan,
että vallitsee yleinen usko rationaalisuuteen.
Erkki ja Pentti voivat pelata jäätelöpeliään myös vähemmän hienostuneesti.
Ehkä he valitsevat suuremmin miettimättä ensin paikoikseen 𝑏 ja 𝑑. Kumpikin saa puolet myynnistä. Seuraavalla vuokrakaudella Pentti vaihtaa kierosti paikkaan 𝑐, ja kaappaa yli puolet asiakkaista. Erkki vastaa vaihtamalla
hänkin paikkaan 𝑐 ensimmäisen tilaisuuden tullen. Nyt ei kummankaan
kannata enää vaihtaa paikkaa. Etukäteen tehdyn järkeilyn sijasta samaan
lopputulokseen päädyttiin kokemuksesta oppimisen kautta.

4.4 Dominoitujen strategioiden eliminointi
Kun vallitsee yleinen usko rationaalisuuteen, strategiamuotoisesta pelistä
voidaan eliminoida eli poistaa dominoituja strategioita vaiheittain.
Tarkastellaan seuraavaa peliä.
𝑏1
𝑎1

1

𝑎2

4

𝑏2
4
2

𝑏3
0

1

3

2

2

5

𝑏3 on huonompi
kuin 𝑏1

1

1

Strategia 𝑏3 on dominoitu, sillä 𝑏1 dominoi sitä. Rationaalinen pelaaja ei
missään nimessä pelaa strategiaa 𝑏3 , joten se voidaan poistaa pelistä.
𝑏1
𝑎1
𝑎2

1
4

𝑏2
4
2

1
2

𝑏3
0
3

5
1

2
1

Jäljelle jäävässä pelissä 𝑎2 dominoi strategiaa 𝑎1 , vaikka alkuperäisessä
pelissä näin ei ollutkaan. Jos pelaaja 𝐴 uskoo pelaajan 𝐵 rationaalisuuteen,
𝐴 ei missään nimessä pelaa strategiaa 𝑎1 , ja se voidaan eliminoida pelistä.
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𝑏1
𝑎1
𝑎2

𝑏2
4

1
4

0

1

2

𝑏3
3

2

2

5

1

1

Pelaaja 𝐴 käyttää siis strategiaa 𝑎2 , joten pelaaja 𝐵 valitsee kahdesta vaihtoehdostaan paremman, se on 𝑏2 .
𝑏1
𝑎1

1

𝑎2

4

𝑏2
4

1

2

𝑏3
0

5

3
1

2

2
1

Yleisen rationaalisuuden oletuksen vallitessa pelaajat siis käyttävät strategioita 𝑎2 ja 𝑏2 . Pelaajan 𝐴 hyöty on 2 ja pelaajan 𝐵 hyöty 3. On syytä
huomata, että vaikka kumpikin pelaaja on päätellyt etukäteen mitä toinen
on tekemässä, vastustajan yllättäminen jollakin toisella siirrolla ei kannata.
Edellisen kaltaista pelin analysointia kutsutaan dominoitujen strategioiden
vaiheittaiseksi eliminoinniksi. Mikäli eliminointi jättää jäljelle vain yhden
strategian kullekin pelaajalle, rationaaliset pelaajat pelaavat näitä strategioita ja pelin voidaan katsoa olevan ratkaistu. Tyypillisesti pelkkä eliminointi
ei kuitenkaan riitä pelin ratkaisemiseksi. Esimerkiksi pelissä
𝑏1
𝑎1

1

𝑎2

2

𝑏2
3
2

1
0

0
5

ei ole yhtään dominoitua strategiaa. Tällaisia pelejä käsitellään luvuissa 5
ja 6.
Arvaa 2/3 keskiarvosta

Yleinen usko rationaalisuuteen on vahva oletus. Tarkastellaan esimerkiksi
seuraavaa peliä.
Kilpailussa on monta osallistujaa. Tehtävänä on arvata jokin reaaliluku
väliltä [0, 100]. Voittaja on se, jonka arvaus on lähinnä kahta kolmasosaa
53

4. DOMINOINTI

kaikkien arvausten keskiarvosta. Miten peliä tulisi pelata, jos vallitsee
yleinen usko rationaalisuuteen?
Koska suurin mahdollinen arvaus on 100, suurin mahdollinen arvausten
keskiarvo on myös 100. Kaksi kolmasosaa siitä on 66 23 , joten kaikki sitä
korkeammat arvaukset ovat aidosti dominoituja. Rationaalinen pelaaja ei
siis koskaan arvaa suurempaa lukua kuin 66 23 .
Jos kaikki pelaajat ovat rationaalisia, kukaan ei arvaa suurempaa lukua
kuin 66 32 , joten kaksi kolmasosaa arvausten keskiarvosta on korkeintaan
2
2
4
3 · 66 3 = 44 9 . Jos taas kaikki pelaajat uskovat toisten pelaajien olevan
rationaalisia, kaikki arvaukset ovat korkeintaan 44 94 , joten oikea vastaus on
17
korkeintaan 23 · 44 49 = 29 27
. Jos kaikki kilpailijat uskovat kaikkien muiden
kilpailijoiden uskovan kaikkien olevan rationaalisia, kukaan ei arvaa sitä
suurempaa lukua, ja niin edelleen.
Mikäli vallitsee yleinen usko rationaalisuuteen, tämä päättely voidaan toistaa mielivaltaisen monta kertaa ja päätyä siihen, että 0 on ainoa arvaus, joka
ei ole dominoitu. Kilpailijoiden tulisi siis kaikkien arvata nollaa, jolloin
kaikki voittaisivat.
Todellisissa peleissä nolla ei juuri koskaan ole voittava arvaus, sillä ihmiset
eivät edellisen selityksen kuultuaankaan usko yleiseen rationaalisuuteen.
Ja koska muutkaan eivät usko, he ovat oikeassa! On kuitenkin luultavaa,
että jos peliä pelattaisiin vakavasti kilpaillen monta kierrosta peräkkäin,
arvaukset valuisivat hiljalleen pienemmiksi.
Tuhatjalkaispeli

Pelaajat 𝐴 ja 𝐵 pelaavat vuoropohjaista peliä, jossa on korkeintaan tuhat
siirtoa. Kumpikin saa vuorollaan sanoa, loppuuko peli vai jatkuuko se.
Joka kerta kun peliä jatketaan, pelaajien yhteensä saama palkinto kasvaa
kahdella. Kun peli päättyy, palkinto jaetaan siten, että pelin lopettanut saa
kaksi yksikköä enemmän kuin toinen. Alussa palkinto on kaksi yksikköä.
Alla peli puumuodossa:
𝐴

𝐵

𝐴

𝐵

(2, 0) (1, 3) (4, 2) (3, 5)

𝐵

𝐴

𝐵

(1000, 1000)

(997, 999) (999, 1001)
(1000, 998)

Jos peli päättyy vasta tuhannenteen siirtoon, 𝐵 päättää silloin jaetaanko
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palkinto tasan vai saako hän kaksi yksikköä enemmän. Rationaalinen 𝐵
valitsee tietysti suuremman hyödyn, eli voitonjako on (999, 1001). Jos
peli on edennyt 999. siirtoon asti, 𝐴 tietää että jatkamalla peliä hän saa
rationaalista pelaajaa vastaan 999 yksikköä. Peli kannattaa siis lopettaa heti,
sillä tarjolla on voitonjako (1000, 998). Vastaavasti 998. siirrolla 𝐵 voi
päätellä, että peli kannattaa lopettaa heti, koska voitonajako (997, 999) on
hänelle parempi kuin (1000, 998).
Tätä päättelyä voi jatkaa siihen asti, että pelaajan 𝐴 kannattaa lopettaa peli
heti ensimmäisellä siirrolla! Jos oletetaan yleinen rationaalisuus, tämä on
ainoa ratkaisu. On kuitenkin mielenkiintoista miettiä, miten rationaalisen
pelaajan 𝐵 pitäisi reagoida, jos 𝐴 päättääkin ensimmäisellä siirrollaan
jatkaa peliä. Tällöin 𝐴 ei selvästikään usko yleiseen rationaalisuuteen, joten
ehkä hän jatkaisi peliä muillakin siirroilla. Pelaajan 𝐵 kannattaa jatkaa
peliä niin kauan, kun hän arvelee myös pelaajan 𝐴 jatkavan.

4.5 Heikosti dominoitujen strategioiden eliminointi
Rationaalinen pelaaja ei käytä dominoituja strategioita, mutta heikosti dominoitujen strategioiden kohdalla tilanne ei ole niin suoraviivainen. Tarkastellaan esimerkiksi seuraavaa peliä.

𝑎1
𝑎2

1
1

𝑏1
10
10

𝑏2
2
100

0
0

Strategia 𝑎1 on heikosti dominoitu, mutta 𝑏2 on aidosti dominoitu. Jos
pelaaja 𝐵 on rationaalinen, hän valitsee strategian 𝑏1 . Tällöin strategiat 𝑎1
ja 𝑎2 ovat yhtä hyvät, joten voidaan pitää rationaalisena myös strategian 𝑎1
valintaa.
Pelaaja 𝐴 voi tuskin kuitenkaan olla varma pelaajan 𝐵 rationaalisuudesta.
Jos on pienikin todennäköisyys, että 𝐵 valitsee dominoidun strategian 𝑏2 ,
strategia 𝑎1 on huonompi kuin 𝑎2 . Pelaajaa 𝐴 kutsutaan varovaiseksi, jos
hän ottaa tämän huomioon. Varovainen pelaaja 𝐴 ei käytä strategiaa 𝑎1 .
Heikosti dominoidun strategian voi aina korvata sitä dominoivalla strategialla ilman, että häviää mitään. Varovainen pelaaja tekee juuri näin. Jos
vallitsee yleinen usko rationaalisuuteen ja varovaisuuteen, voidaan heikosti
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dominoituja strategioita eliminoida vaiheittain kuten aidosti dominoitujakin.
Huomautus. Heikosti dominoitujen strategioiden eliminointijärjestys voi
vaikuttaa lopputulokseen. Tarkastellaan esimerkiksi seuraavaa peliä.
𝑏1
𝑎1
𝑎2
𝑎3

𝑏2
2

1

3

1

3

0

4

0

3

2

1

2

Tässä pelissä 𝑎2 dominoi strategioita 𝑎1 ja 𝑎3 heikosti. Eliminoidaan heikosti
dominoidut strategiat vaiheittain. Mahdollisia järjestyksiä on kolme:
𝑏1
𝑎1
𝑎2
𝑎3

1

𝑏2
2

0

3
1
0

3

2
2

𝑏1
4
3
1

eliminoitu 𝑎1 , 𝑏2 , 𝑎3

𝑎1

1

𝑎2

1

𝑎3

0

𝑏2
2
3

0

4
3

2
3

2

1

eliminoitu 𝑎3 , 𝑏1 , 𝑎1

𝑏1
𝑎1
𝑎2
𝑎3

1

𝑏2
2

0

3
1
0

4
3

2
3

2

1

eliminoitu 𝑎1 , 𝑎2

Ensimmäisessä tapauksessa pelaajan 𝐵 järkevin strategia vaikuttaa olevan
𝑏1 , toisessa 𝑏2 ja kolmannessa näillä ei ole eroa. Ei ole perusteita ennustaa tai
suosittaa, mitä 𝐵:n tulisi tehdä. Sen sijaan on selvää, että pelaajan 𝐴 paras
(varovainen) valinta on 𝑎2 , jolloin pelaajan 𝐵 hyöty on joka tapauksessa 3.
Heikosti dominoitujen strategioiden vaiheittainen eliminointi perustuu siis
oletukseen yleisestä rationaalisuudesta ja varovaisuudesta. Eliminointi voi
tuottaa useita eri tulkintoja oikeasta pelitavasta. Tämä ei kuitenkaan ole
suuri ongelma, sillä oleellista vaihtoehtoja ei jää pois: pelaaja ei voi koskaan parantaa asemaansa pelaamalla heikosti dominoituja strategioita niitä
dominoivien sijaan.
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4.6 Harjoitustehtäviä
48. Bismarkinmeren taistelu2 . Toisessa maailmansodassa Japanin kenraaliluutnantti Adachi pyrki kuljettamaan joukkojaan laivoilla Rabaulista
Laeen. Valittavana oli reitti Uuden-Britannian saaren pohjois- tai eteläpuolelta. Kumpaakin kautta matkaan kuluu kolme päivää.
Liittoutuneet tiesivät kuljetuksesta, ja kenraaliluutnantti Kenney päätti etsiä
Japanin laivuetta mereltä lentokoneilla. Kun laivasto löytyisi, sitä pommitettaisiin kunnes se pääsisi perille. Yksinkertaistaen vaihtoehtoja oli kaksi:
sijoittaa valtaosa koneista pohjoiseen ja muutama etelään tai päinvastoin.
Etelässä sää oli hyvä ja etsiminen nopeaa, pohjoisessa huono ja etsiminen
hidasta. Kenraalien valinnoista riippuen oli ennakoitavissa neljä tilannetta.
Adachi
Pohjoinen
Kenney
Etelä

Pohjoinen
Laivat löytyvät päivässä,
2 päivää pommitusta
Päivä etsintää etelässä,
toinen pohjoisessa,
1 päivä pommitusta

Etelä
Laivat löytyvät päivässä,
2 päivää pommitusta.
Laivat löytyvät heti,
3 päivää pommitusta

Liittoutuneet haluavat maksimoida pommituspäivät, Japani minimoida.
(A) Eliminoi (heikosti) dominoidut strategiat.
(B) Todellisuudessa kumpikin valitsi pohjoisen. Tekikö Japani virheen?
49. Eliminoi peleistä dominoidut strategiat, mikäli niitä on. (Olettaen yleinen rationaalisuus.)
𝑏1
𝑏2
𝑏1
𝑏2
𝑏1
𝑏2
3
1
3
2
1
4
𝑎1
𝑎1
𝑎1
2
4
-2
5
2
0
(A)
(B)
(C)
1
2
-2
-4
3
2
𝑎2
𝑎2
𝑎2
3
6
3
0
0
1
50. Nämä pelit ovat nollasummapelejä, eli pelaajan 𝐵 hyöty on pelaajan 𝐴
hyödyn vastaluku. Taulukkoon on merkitty vain pelaajan 𝐴 hyödyt. Eliminoi dominoidut strategiat vaiheittain.
2

O. G. Haywoodin artikkelista Military decision and game theory vuodelta 1954.
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(A) 𝑎1
𝑎2

𝑏1
3
2

𝑏2
5
6

(B)

𝑏1
2
3
1

𝑏2
1
5
2

𝑏3
1
4
3

𝑎1
𝑎2
𝑎3

𝑏1
0
2
3

𝑏2
3
8
5

𝑏3
4
𝑎
(E) 1
1
𝑎2
3
𝑎3

𝑏1
1
5
2

𝑏2
2
0
3

(D)

𝑎1
𝑎2
𝑎3

𝑏1
𝑎1
0
6
(C) 𝑎2
𝑎3
4
𝑎4
8
𝑏3
3
𝑎
(F) 1
1
𝑎2
0
𝑎3

𝑏2
0
5
-2
2
𝑏1
-4
-2
-3

𝑏3 𝑏4
-4 1
4 0
-3 2
3 -1
𝑏2 𝑏3
19 17
1
4
14 -5

51. Eliminoi nollasummapeleistä dominoidut strategiat vaiheittain.
𝑏1 𝑏2 𝑏3
𝑏1 𝑏2 𝑏3
𝑏1 𝑏2 𝑏3
𝑎1
6
7 5
𝑎
6 5 4
(A) 𝑎1 3 4 2 (B) 1
(C) 𝑎2 -3 10 7
𝑎2 7 6 1
𝑎2 4 3 1
𝑎3
5 -2 4
𝑎3 2 1 3
𝑎4
7 -5 2

𝑏4
3
1
1
-6

52. Heikko dominointi. Etsi heikosti dominoidut strategiat. Mitä niiden
eliminoinnista seuraa? Onko eliminointijärjestyksellä merkitystä?
𝑏1
𝑏2
𝑏3
𝑏1 𝑏2 𝑏3
𝑏1 𝑏2
2
2
1
𝑎1 6 6 4
𝑎1
2
5
5
(A) 𝑎1 5 6 (B)
(C)
𝑎2 7 7 4
𝑎2 5 3
3
4
4
𝑎3 2 1 3
𝑎2
5
5
1
53. Vuonna 1979 tehdyssä kokeessa (Baldwin & Meese 1979) sikoja koulutettiin painamaan kärsällään nappia, joka annosteli ruokaa pienen huoneen
toiseen päähän. Kun kaksi nälkäistä sikaa astettiin samaan testihuoneeseen,
yleensä toinen sika oleili syöttöpaikan luona ja toinen juoksi edestakaisin
painamassa nappia. Jo aiemmin tiedettiin, että kahdesta siasta yleensä toinen on dominoivampi, ja saa kilpailutilanteessa valtaosan ruoasta. Osaatko
päätellä, kumpi sika juoksi painamassa nappia, dominoiva vai dominoitu?

58

4.6. HARJOITUSTEHTÄVIÄ

54. Huutokauppa, jossa maksetaan toiseksi jääneen tarjous, eli Vickreyhuutokauppa3 . Tarkastellaan huutokauppaa, jossa huutajat jättävät huutonsa
suljetuissa kirjekuorissa samanaikaisesti. Korkeimman tarjouksen tehnyt
saa tuotteen, mutta maksaa siitä toiseksi jääneen huudon verran.
(A) Aloitetaan kahden huutajan tilanteesta, jossa kohde on ensimmäiselle
huutajalle 𝑣1 euron arvoinen ja toiselle 𝑣2 euron arvoinen. Kumpikin tietää
oman arvostuksensa mutta ei toisen. Etsi kummallakin huutajalle paras
(tässä tapauksessa heikosti dominoiva) strategia.
(B) Miten tilanne muuttuu, jos 𝑣1 ja 𝑣2 ovat molempien pelaajien tiedossa?
(C) Yleistä peli 𝑛 pelaajalle.
55. Psykologisessa kokeessa kaksi osallistujaa saa valita toisistaan riippumatta palkkioksi joko 10 euroa itselleen tai 20 euroa toiselle osallistujalle.
Osoita, että kyseessä on vangin dilemma, jos hyötynä on raha. Mikä on
rationaalista?
56. Olet televisiovisailun finaalissa, jossa pelaat toista finalistia vastaan.
Palkintosumma on alussa 1 euro. Saat joko ottaa sen (ja lopettaa pelin)
tai antaa vuoron seuraavalle, jolloin summa kymmenkertaistuu 10 euroksi.
Hän voi ottaa rahat tai palauttaa vuoron sinulle, jolloin summa kymmenkertaistuu taas, ja niin edelleen. Jos summa kasvaa 10 miljardiin euroon
asti, peli päättyy automaattisesti ja saat rahat.
(A) Miten pelaat peliä, jos oletat yleisen rationaalisuuden?
(B) Entä jos et ole varma vastustajan rationaalisuudesta?
57. Tunnista piilo-oletukset, joiden vuoksi vangin dilemman lopputulos
(puhu, puhu) tuntuu epäintuitiiviselta.
𝑏1
58. Miten rationaaliset pelaajat pelaavat peliä

𝑎1
𝑎2

1
1

𝑏2
2
1

2
2

2
1

?

59. Kymmenen pelaajaa pelaa seuraava peliä: Kullekin annetaan 100 euroa. Tästä summasta pelaajat saavat halutessaan laittaa osan (tai kaiken)
yhteiseen pottiin. Tämän summan pelin järjestäjä viisinkertaistaa ja jakaa
sitten tasan kaikille pelaajille. Miten peliä tulee pelata, kun hyötynä on oma
voittosumma?

3

William Vickrey, 1914–1996, huutokauppateorian pioneeri
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60. Saarella on 99 leijonaa ja 1 lammas. Jos leijona syö lampaan, se muuttuu
itse lampaaksi. Leijonat haluavat
1. Pysyä hengissä
2. Syödä lampaita, kunhan pysyvät hengissä.
Kuinka monta lammasta yhteensä syödään? Leijonat ovat tunnetusti hyvin
rationaalisia.
61. Erkki, Pentti ja Paavo osallistuvat ”kolmintaisteluun” revolverein. He
ampuvat tässä järjestyksessä vuorotellen yhden laukauksen kerrallaan, kunnes kaksi on kuollut. Erkin osumaprosentti on 10 %, Pentin 50 % ja Paavo
osuu aina. Mitä Erkki tekee 1. laukauksellaan? Entä jos ammutaan yhtä
aikaa?
62. Miten tulee pelata, jos luvassa on kaksi peräkkäistä peliä vangin dilemmaa samaa rationaalista vastustajaa vastaan? Entä jos pelejä on 100?
63. Bradley Efronin epätransitiiviset nopat. Pöydällä on neljä noppaa, joiden
kylkiin on merkitti silmälukuja. Nopissa on epätavalliset luvut:
Noppa 1:
Noppa 2:
Noppa 3:
Noppa 4:

2, 2, 2, 2, 6, 6
3, 3, 3, 3, 3, 3
0, 0, 4, 4, 4, 4
1, 1, 1, 5, 5, 5

Ensimmäinen pelaaja valitsee pöydältä nopan ja toinen pelaaja valitsee
yhden kolmesta jäljelle jääneestä. Valittuja noppia heitetään kerran ja suuremman silmäluvun saanut voittaa.
(A) Mikä on toisena valitsevan paras noppavalinta kutakin ensimmäisen
pelaajan valintaa vastaan?
(B) Millä todennäköisyydellä aloittaja voittaa pelin?
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64. Merirosvopeli. Merirosvot jakavat saalista, tässä tapauksessa 100 kultarahaa. Saalis jaetaan seuraavan järjestelmän mukaisesti:
1. Merirosvoilla on tarkka arvojärjestys.
2. Korkea-arvoisin esittää jotakin jakoa.
3. Jaosta äänestetään, kaikilla on yksi ääni. Mikäli äänet menevät tasan,
korkea-arvoisimman ääni ratkaisee. Jos jako hyväksytään, se jää
voimaan. Mikäli ei, korkea-arvoisin merirosvo heitetään laidan yli ja
palataan kohtaan 2.
Merirosvojen tavoitteet ovat järjestyksessä
1. Pysyä laivassa.
2. Saada rahaa, mitä enemmän sen parempi.
3. Heittää korkea-arvoisempia laidan yli.
Miten rationaaliset merirosvot pelaavat peliä, jos heitä on yhteensä
(A) 2
(B) 3
(C) 5
(D) 202
(E) Entä jos merirosvoja on viisi ja kultarahoja vain yksi?
(F) Mikä on yleinen ratkaisu? (jokin määrä merirosvoja ja 𝑘 kolikkoa)
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5 Nollasummapelit, sekastrategia ja minimax

Peli on nollasummapeli, jos kussakin mahdollisessa lopputuloksessa pelaajien hyötyjen summa on nolla. Tällöin toisen pelaajan voitto on suoraan
toiselta pois, joten pelaajien edut ovat täydellisessä ristiriidassa. Tyypillisiä
esimerkkejä nollasummapelistä ovat pokeri ja muut uhkapelit, joissa voittaja saa häviäjältä rahaa. Nollasummapelit ovat harvinaisia arkielämässä, sillä
toisten hyvä on harvoin suoraan itseltä pois. Nollasummapelien keskeisen
teorian julkaisi John von Neumann vuosina 1928 ja 1944.
Nollasummapelin määrittely hyötyjen summan avulla on itse asiassa hieman
epätäsmällistä, sillä hyötyfunktio ei ole koskaan yksikäsitteinen. Esimerkiksi pelit
𝑏1
𝑎1
𝑎2

-3
1

3
-1

2

𝑏2
-2

-1

1

ja

𝑎1
𝑎2

7

𝑏1
13

11

9

𝑏2
12
9

8
11

eroavat vain siinä, että oikeanpuoleisen peli hyödyt ovat kymmenen yksikköä suuremmat kuin vasemmanpuoleisen. Oikeanpuoleinen peli vastaisi
tilannetta, jossa kumpikin pelaaja saa ensin kymmenen yksikköä hyötyä
ilmaiseksi ja pelaa sitten vasemmanpuoleista peliä. Molempia pelejä kannattaa siis pelata täsmälleen samalla tavalla, ja ne ovat aivan yhtä kilpailullisia.
Peliä nimitetään nollasummapeliksi, kunhan sen voi jollakin hyötyjen muunnoksella muuttaa varsinaiseksi nollasummapeliksi. Nollasummapelien synonyyminä voidaan käyttää vakiosummapeliä.
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Hyötyjen merkitseminen nollasummapeleissä

Nollasummapeleissä pelaajien tavoitteet ovat vastakkaiset, joten pelin esitykseen riittää merkitä toisen pelaajan hyödyt. Tapana on merkitä rivin
valitsevan pelaajan hyödyt, eli peli
𝑏1
𝑎1
𝑎2

3
4

𝑏2
-3
-4

2
-5

-2
5

voidaan merkitä
𝑎1
𝑎2

𝑏1
3
4

𝑏2
2 .
-5

Tällöin rivin valitseva pelaaja pyrkii maksimoimaan taulukossa olevan
luvun ja sarakkeen valitseva pelaaja puolestaan minimoimaan.
Huomautus riskineutraaliuudesta

Tässä luvussa käsitellään yksikertaisuuden vuoksi enimmäkseen nollasummapelejä, joissa voitot ja tappiot ovat rahaa. Jotta kyse olisi varsinaisesta
nollasummapelistä, täytyy silloin itse asiassa olettaa, että pelaajien hyöty riippuu lineaarisesti rahasta (eli pelaajat ovat riskineutraaleja, katso s.
37). Jos pelaajien hyötyfunktio ei ole rahan suhteen lineaarinen, seuraa
ongelmia. Esimerkiksi 1000 euron voitto ei välttämättä nostakaan voittajan
hyötyä yhtä paljon kuin 1000 euron tappio laskee häviäjän hyötyä. Silloin
kyseessä ei ole enää nollasummapeli!
Kun summat ovat pieniä, edellä mainittu ei ole ongelma. Jos pelataan kokonaisista omaisuuksista, tilannetta voi tuskin enää mallintaa nollasummapelinä, jossa raha ja hyöty olisivat sama asia.
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5.1 Turvataso ja minimax
Erkillä ja Pentillä on kuolettavan tylsä sunnuntaiaamu. Keittiön yhdeksästä
laatasta koostuvalle pöydälle on jäänyt lojumaan go-kiviä edellispäivän
pelin jäljiltä.

Erkki ehdottaa kauppaa: Pentti saa 50 euron velkansa anteeksi, jos hän
suostuu nielemään kaikki kivet Erkin valitsemalta laatalta. Pentti suostuu,
mutta vain sillä ehdolla, että hän valitsee pystyrivin ja Erkki vaakarivin;
laatta määräytyy tämän perusteella. Valinnat kirjoitetaan paperille ja paljastetaan yhtä aikaa. Erkki haluaa Pentin syövän mahdollisimman paljon
kiviä, Pentti mahdollisimman vähän.
Peli voidaan esittää 3 × 3 -nollasummapelinä, jossa Erkki valitsee rivin ja
Pentti sarakkeen, hyötynä Pentin syömien kivien määrä:
𝑟1
𝑟2
𝑟3

𝑠1
3
4
0

𝑠2
2
1
1

𝑠3
3
0
4

Erkki ja Pentti istuvat kaikessa rauhassa pöydän ääressä miettimässä siirtojaan. Mikään strategia ei näytä olevan dominoitu. Pentti syö enimmillään
neljä kiveä, pienimmillään ei yhtään.
Varovaisina pelaajina kumpikin pohtii, miten huonosti eri strategioita käyttämällä voi käydä. Erkin strategiat 𝑟2 ja 𝑟3 saattavat johtaa siihen, että Pentti
ei syökään yhtään kiveä - mikä tappio! Toisaalta Pentin strategiat 𝑠1 ja 𝑠3
voivat johtaa pahimmillaan neljän kiven syömiseen, 𝑠2 korkeintaan kahden.
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Merkitään näkyviin kunkin strategian huonoin mahdollinen lopputulos, eli
kunkin rivin pienin luku ja kunkin sarakkeen suurin luku.

𝑟1
𝑟2
𝑟3
sarakkeen suurin

𝑠1
3
4
0
4

𝑠2
2
1
1
2

𝑠3
3
0
4
4

rivin pienin
2
0
0

Tietystä strategiasta seuraavaa huonointa lopputulosta kutsutaan strategian
turvatasoksi. Turvatasot ovat seuraavat.
Erkin strategia
𝑟1
𝑟2
𝑟3

turvataso
2
0
0

Pentin strategia
𝑠1
𝑠2
𝑠3

turvataso
-4
-2
-4

Pentin turvatasot ovat negatiivisia, koska kivien syöminen on hänelle tappio.
Jos Erkki haluaa maksimoida turvatasonsa, oikea valinta on 𝑟1 , jota käyttämällä Pentti syö ainakin kaksi kiveä, vaikka Pentti olisikin valinnut parhaan
vastauksen 𝑠2 .
Pentin näkökulmasta turvallisin strategia on 𝑠2 , jota käyttämällä Pentti
joutuu syömään korkeintaan kaksi kiveä, vaikka Erkki olisikin valinnut
parhaan vastauksen 𝑟1 .
Erkin turvatason maksimoivaa strategiaa kutsutaan maximin-strategiaksi,
koska se maksimoi minimivoiton. Vastaavasti Pentin turvatason maksimoiva strategia on minimax-strategia, koska se minimoi Erkin maksimivoiton.
Nollasummapeleissä minimax ja maximin ovat synonyymejä, koska toisen
voitto on toisen tappio. Kirjoitetaan vielä täsmälliset määritelmät.
Turvataso. Strategian turvataso on hyödyn pienin odotusarvo, jonka strategiaa pelaamalla voi saada.
Maximin-strategia maksimoi oman minivoiton, eli maksimoi turvatason.
Minimax-strategia minimoi vastustajan maksimivoiton. Nollasummapeleissä tämä on täsmälleen sama kuin maximin. (Jostakin syystä minimax
on käytetympi ilmaus.)
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5.2 Tasapaino ja pelin arvo
Jatketaan Erkin ja Pentin kivensyöntipelin parissa. Turvatason maksimoivat
strategiat ovat 𝑟1 ja 𝑠2 . Niillä on toinenkin mielenkiintoinen ominaisuus:
ne ovat parhaat strategiat toisiaan vastaan. Jos Erkki pelaa strategiaa 𝑟1 ,
Pentin kannattaa pelata 𝑠2 ja päinvastoin.
𝑟1
𝑟2
𝑟3

𝑠1
3
4
0

𝑠2
2
1
1

𝑠3
3
0
4

Tämän näkee siitä, että lopputulos 2 (ympyröity kuvassa) on sekä rivinsä pienin (Pentti tykkää) että sarakkeensa suurin (Erkki tykkää). Muiden
strategioiden kohdalla näin ei ole: esimerkiksi Erkin strategiaan 𝑟3 Pentin
paras vastaus on 𝑠1 , johon Erkin paras vastaus on 𝑟2 , johon Pentin paras vastaus on 𝑠3 , johon Erkin paras vastaus on 𝑟3 ... Tilanne voidaan visualisoida
nuolilla.
𝑟3
𝑟1

𝑠2

𝑠3

𝑠1
𝑟2

Parhaat vastaukset

Strategiapari (𝑟1 , 𝑠2 ) on kivensyöntipelin tasapaino: strategiat ovat parhaat vastaukset toisilleen. Jos toinen pelaajaa pelaa tasapainoon kuuluvaa
strategiaa, toisenkin kannattaa.
Toinen huomionarvoisa seikka strategiaparissa (𝑟1 , 𝑠2 ) on se, että 𝑟1 takaa
Pentin syövän vähintään 2 kiveä, kun taas 𝑠2 takaa Pentin syövän korkeintaan 2 kiveä. Erkki ei voi siis pakottaa lopputulosta korkeammaksi kuin
kaksi, eikä Pentti matalammaksi. Lopputulosta 2 kiveä kutsutaan pelin
arvoksi. Täsmällisemmin sanottuna:
Tasapaino. Kahden pelaajan pelin tasapaino on sellainen strategiapari
(𝑎𝑖 , 𝑏𝑗 ), josta kumpikaan pelaaja ei voi parantaa tulostaan vaihtamalla ainoastaan omaa strategiaansa. Strategiat 𝑎𝑖 ja 𝑏𝑗 ovat tasapainostrategioita.
Pelin arvo. Jos pelaaja 𝐴 voi jollakin strategiallaan pakottaa hyödykseen
vähintään 𝑣, ja pelaaja 𝐵 voi jollakin omalla strategiallaan pakottaa hyödykseen vähintään −𝑣, pelin arvo on 𝑣.
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5.3 Pelin ratkaisu
Miten edellisen esimerkin Erkin ja Pentin sitten tulisi rationaalisina pelaajina pelata? Strategioilla 𝑟1 ja 𝑠2 on seuraavat edut puolellaan:
• Ne ovat turvallisimmat strategiat (korkein turvataso).
• Ne ovat parhaat strategiat, jos vastustaja päättää maksimoida turvatasonsa.
• Ne takaavat hyödyksi pelin arvon tai paremman.
• Ne ovat parhaat strategiat, jos vastustaja sattuu arvaamaan käytetyn
strategian oikein.
Strategiat 𝑟1 ja 𝑠2 ovat siis hyviä valintoja. Niin painavia kuin nämä perusteet ovatkin, ei voida suoraan väittää että rationaalisten pelaajien olisi pakko
käyttää tasapainostrategioita 𝑟1 ja 𝑠2 . Jos Pentti arvelee Erkin yrittävän jekuttaa strategialla 𝑟3 , Pentin kannattaa pelata 𝑠1 . Se on tietysti riski, koska
Erkki saattaakin pelata 𝑟2 , ja niin edelleen. Tässä päättely parhaasta strategiasta nojaa lähinnä psykologiseen arvioon vastustajasta, eikä peliteoriasta
ole siinä apua.
Joka tapauksessa täydellistä (aina oikein arvaavaa) vastustajaa vastaan tasapainostrategiat ovat parhaita valintoja. Hieman rehvakkaasti pelin sanotaan
olevan ratkaistu, kun pelin arvo ja tasapainostrategiat tunnetaan. Kivensyöntipelin ratkaisu siis on, että Erkki valitsee rivin 1 ja Pentti sarakkeen 2.
Pelin arvo on kaksi kiveä.

5.4 Puhdas strategia ja sekastrategia
Edellinen esimerkki esitteli tasapainon käsitteen, ja tasapaino saavutettiin
maksimoimalla turvataso. Aina tämä ei ole yksinkertaista. Tarkastellaan
seuraavaa peliä.
Kuvitteelliset henkilöt Jaakko ja Ville pelaavat kolikon piilotusta. Jaakko
piilottaa kolikon toiseen käteensä ja Ville yrittää arvata, kummassa kädessä
kolikko on. Voittaja saa häviäjältä euron.
Jaakko on ovela kuin kettu ja lukuisten pelien jälkeen Ville on pahasti
tappiolla. Jaakko päättää olla armelias ja ehdottaa sääntömuutosta: jos
Ville löytää kolikon Jaakon vasemmasta kädestä, Ville saa kaksi euroa. Jos
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kolikko löytyy oikeasta kädestä, Ville saa euron. Jos Ville arvaa väärin,
Jaakko saa euron. Alla peli strategiamuodossa.
Jaakko

Ville

Vasen
Oikea

Vasen
2
-1

Oikea
-1
1

Pelin pitäisi ilman muuta suosia Villeä. Hän miettii mielessään:
”Nyt vasen käsi on huonompi Jaakolle, joten hän piilottaa
kolikon varmasti oikeaan käteen. Valitsen siis oikean ja voitan.”
”Mutta Jaakko varmasti aavistaa minun ajattelevan näin. Hän
piilottaa siis kolikon vasempaan, se viekas pirulainen. Arvaan
vasenta!”
”Toisaalta, Jaakko on niin ovela, että hän arvaa minun ajattelevan näin. Hän piilottaa kiven kuitenkin oikeaan. Parasta arvata
oikeaa.”
”Mutta entä jos Jaakko arvaa tämänkin ja piilottaa kiven vasempaan? Argh!”
Tämä päättely voi jatkua loputtomiin, ja Ville vaikuttaa olevan pulassa. Jos
hän alistuu siihen, että Jaakko nokkelampana kuitenkin arvaa oikein, lienee
viisasta maksimoida turvataso. Tämäkään ei kyllä on kovin lohdullista: sekä
strategian ”vasen” että ”oikea” turvataso on -1. Mikä siis neuvoksi?
Villen tilannetta helpottaa, jos hän heittää ennen peliä kolikkoa ja päättää sen perusteella, mitä tekee: esimerkiksi kruunalla hän arvaa vasenta,
klaavalla oikeaa. Tällaista arvontaan perustuvaa strategiaa kutsutaan sekastrategiaksi. Se koostuu kahdesta puhtaasta strategiasta (vasen ja oikea),
joita kumpaakin käytetään tietyllä todennäköisyydellä. Strategiat jaetaan
sekastrategioihin ja puhtaisiin strategioihin sen mukaan, sisältävätkö ne
satunnaisuutta vai eivät.
Villen käyttämää strategiaa ”seka” voidaan merkitä näin:
(︂
)︂
1
1
seka =
vasen, oikea .
2
2
Sekastrategian etuna on, että Jaakko ei voi olla noppaa ovelampi. Mikä siis
on tämän sekastrategian turvataso? Koska strategiassa on satunnaisuutta,
hyöty täytyy laskea odotusarvona. Kun Jaakko piilottaa kolikon vasempaan
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käteen, Villen hyöty on
𝑢𝑉 (seka, vasen) = 12 𝑢𝑉 (vasen, vasen) + 21 𝑢𝑉 (oikea, vasen)
= 12 · 2 + 21 · (−1) = 12 ,
ja kun Jaakko piilottaa kolikon oikeaan käteen, Villen hyödyksi saadaan
𝑢𝑉 (seka, oikea) = 12 𝑢𝑉 (vasen, oikea) + 21 𝑢𝑉 (oikea, oikea)
= 12 · (−1) + 12 · 1 = 0.
Vaikka Jaakko siis valitsisi aina paremman käden (oikean), pelin hyöty
olisi keskimäärin 0. Villen sekastragian turvataso on 0, ja Ville pärjää
keskimäärin vähintään yhtä hyvin kuin Jaakko.
Nälkä kuitenkin kasvaa syödessä. Onko jako ”50 % vasen, 50 % oikea”
paras mahdollinen? Ei vaikuta siltä, sillä Villen turvataso on nolla, vaikka
pelin pitäisi olla hänelle edullinen. Pitää siis kysyä, mikä on Villen paras
sekastrategia.

5.5 Minimax-sekastrategia
Jatketaan Villen ja Jaakon kolikonpiilotuspelin parissa. Tavoitteena on löytää Villen turvatason maksimoiva sekastrategia. Ville arvatkoon vasenta
kättä todennäköisyydellä 𝑝 ja oikeaa kättä todennäköisyydellä 1 − 𝑝. Annetaan strategialle nimeksi 𝑥, eli
𝑥 = (𝑝 vasen, 1 − 𝑝 oikea) .
Lasketaan strategian 𝑥 hyödyn odotusarvo Villelle Jaakon kumpaakin strategiaa vastaan:
𝑢𝑉 (𝑥, vasen) = 𝑝 · 𝑢𝑉 (vasen, vasen) + (1 − 𝑝) · 𝑢𝑉 (oikea, vasen)
= 𝑝 · 2 + (1 − 𝑝) · (−1)
= 3𝑝 − 1,
𝑢𝑉 (𝑥, oikea) = 𝑝 · 𝑢𝑉 (vasen, oikea) + (1 − 𝑝) · 𝑢𝑉 (oikea, oikea)
= 𝑝 · (−1) + (1 − 𝑝) · 1
= 1 − 2𝑝.
Sekastrategian 𝑥 turvataso on vasempaan käteen piilotusta vastaan 3𝑝 − 1
ja oikeaan käteen piilotusta vastaan 1 − 2𝑝. Suurilla todennäköisyyden 𝑝
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arvoilla 1 − 2𝑝 on pienempi, pienillä 𝑝:n arvoilla 3𝑝 − 1. Jos luotetaan yhä
Jaakon oveluuteen, hän osaa valita sen käden, jota vastaan 𝑥 on huonompi. Jaakon oveluuden saa lopulta neutraloitua vain asettamalla molemmat
strategiat yhtä hyviksi. Vaaditaan siis

𝑢𝑉 (𝑥, vasen) = 𝑢𝑉 (𝑥, oikea)
3𝑝 − 1 = 1 − 2𝑝
⇒ 𝑝 = 25 .
Valitsemalla 𝑝 = 25 Ville saa keskimäärin saman hyödyn kumpaakin Jaakon
strategiaa vastaan. Hyödyksi tulee vasempaan piilotusta vastaan laskettuna
3𝑝 − 1 = 3 · 52 − 1 = 15 ja oikeaan piilotusta vastaan 1−2𝑝 = 1−2· 25 = 15 .
Valitsemalla 𝑝 = 52 Ville voi siis olettaa voittavansa keskimäärin 15 euroa
peliä kohti, oli Jaakko kuinka ovela tahansa. Täydellistä!
(︀
)︀
Strategia 25 vasen, 53 oikea maksimoi Villen turvatason, kuten seuraavasta
kuvasta voidaan nähdä. Vaaka-akselille on merkitty todennäköisyys 𝑝 ja
pysty-akselille Villen keskimääräinen hyöty 𝑢. Suorat kuvaavat hyötyä
Jaakon strategioita ”oikea” ja ”vasen” vastaan. Huonoimman lopputuloksen
(eli turvatason) kuvaaja on merkitty paksulla viivalla.
𝑢𝑉
2

jos Jaakko
piilottaa oikeaan,
𝑢𝑉 = 1 − 2𝑝
jos Jaakko
piilottaa vasempaan,
𝑢𝑉 = 3𝑝 − 1

1

0

−1
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turvataso korkein,
kun 𝑝 = 52

1 𝑝
turvataso merkitty
paksulla
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5.6 Sekastrategian tasapaino
Sivulta 67 alkaneessa kolikonpiilotuspelissä
(︀ 2
)︀Ville maksimoi turvatasonsa
3
pelaamalla sekastrategiaa 5 vasen, 5 oikea . Entä jos Jaakkokin maksimoisi turvatasonsa? Kertauksena peli strategiamuodossa.
Jaakko

Ville

Vasen
Oikea

Vasen
2
-1

Oikea
-1
1

Jaakon strategian ”vasen” turvataso on −2 ja strategian ”oikea” turvataso
on −1. Jos Jaakko pelaa sekastrategiaa
𝑦 = (𝑞 vasen, 1 − 𝑞 oikea) ,
saadaan hyödyksi Villen puhtaita strategioita vastaan
𝑢𝐽 (vasen, 𝑦) = 𝑞 · 𝑢𝐽 (vasen, vasen) + (1 − 𝑞) · 𝑢𝐽 (vasen, oikea)
= 𝑞 · (−2) + (1 − 𝑞) · 1
= 1 − 3𝑞,
𝑢𝐽 (oikea, 𝑦) = 𝑞 · 𝑢𝐽 (oikea, vasen) + (1 − 𝑞) · 𝑢𝐽 (oikea, oikea)
= 𝑞 · 1 + (1 − 𝑞) · (−1)
= 2𝑞 − 1.
Todennäköisyyden 𝑞 kasvaessa 1 − 3𝑝 pienenee ja 2𝑝 − 1 kasvaa. Turvataso
on suurimmillaan, kun
1 − 3𝑝 = 2𝑝 − 1, eli
𝑞 = 52 .
Tällöin strategian 𝑦 hyöty kumpaakin Villen puhdasta strategiaa vastaan
on 2𝑝 − 1 = 2 · 25 − 1 = − 51 . Jaakon turvataso on siis korkeintaan − 15 ja
aiemmin lasketun perusteella Villen korkeintaan 15 . Peli on ratkaistu ja sen
arvo on 15 euroa eli 20 senttiä.
Strategiapari (𝑥, 𝑦) on kolikonpiilotuspelin tasapaino, sillä strategiaa 𝑥
vastaan kaikki Jaakon strategiat ovat yhtä hyviä ja strategiaa 𝑦 vastaan kaikki
Villen strategiat yhtä hyviä. Tasapainon määritelmä täyttyy: kumpikaan
pelaaja ei saa etua tasapainosta pois vaihtamisesta. Kyseessä on heikko
tasapaino, sillä vaihtamisesta ei ole haittaakaan.
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Tilannetta voidaan hahmottaa alla olevalla kuvaajalla, jonka akseleille on
merkitty Villen ja Jaakon sekastrategioissaan käyttämät todennäköisyydet
𝑝 ja 𝑞. Arvot 0 ja 1 vastaavat puhtaita strategioita.
𝑞
1

Jaakon parhaat
vastaukset
Villen parhaat
vastaukset

2
5

tasapaino
0

0

2
5

1

𝑝

Villen ja Jaakon parhaat vastaukset toistensa strategioihin

Jos Ville arvaa vasenta vain pienellä todennäköisyydellä (𝑝 < 25 ), Jaakon
kannattaisi piilottaa aina vasempaan (𝑞 = 1). Jos 𝑝 > 25 , Jaakon kannattaisi
piilottaa aina oikeaan (𝑞 = 0). Valintaa 𝑝 = 52 vastaan kaikki Jaakon
strategiat ovat yhtä hyviä.
Jaakon parhaista valinnoista kutakin Villen strategiaa vastaan on piirretty
kuvaaja paksulla yhtenäisellä viivalla. Vastaavasti Ville parhaat vastaukset
Jaakon eri valintoja
(︀
)︀vastaan on merkitty katkoviivalla. Käyrät leikkaavat
vain pisteessä 52 , 25 , joten se on pelin ainoa tasapaino.

5.7 Miksi pelata sekastrategiaa?
Sekastrategian käyttö on epäintuitiivista: miksi rajoittaa omaa päätösvaltaansa arpomalla käytettävä strategia? Parhaiten sekastrategian käyttö on
perusteltavissa, kun pelataan monta kierrosta samaa peliä.
Kuvitellaan, että Jaakko huomaa kolikonpiilotuspelissä usean pelin aikana
Villen arvaavan vasenta ja oikeaa yhtä paljon. Tällöin Jaakon kannattaa
ruveta piilottamaan kolikko aina oikeaan käteen. Jaakko siis rankaisee Villeä
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alhaisesta turvatasosta. Vastaavasti jos Jaakko piilottaa kolikon vasempaan
käteensä useammin kuin 25 eli yli 40 % kerroista, Villen kannattaa arvata
aina vasenta ja hänen voittonsa kasvaa.
Tietysti vastustajan rankaisustrategioihin voi vastata rankaisemalla puolestaan niistä, jolloin kyseessä on taas psykologinen kissa ja hiiri -leikki.
Valpasta ja nokkelaa vastustajaa vastaan sekä Villen että Jaakon ainoa turvallinen strategia on pelata keskimäärin 40 % vasenta ja 60 % oikeaa. Tämän
voi saavuttaa myös ilman satunnaisuutta, kunhan systeemi on niin monimutkainen, ettei vastustaja arvaa sitä. (Ville voi esimerksi pelata vasenta
aina kun luvun 17 · π seuraava desimaali on 1, 2, 3 tai 4.)
Yhden kerran pelattavassa pelissä tilanne on sotkuisempi. Oli Jaakko kuinka
ovela hyvänsä, hän ei voi lopulta varmuudella keksiä mitä Ville on pelaamassa. Kumpikin Villen puhdas strategia on siis perusteltu. Jos Ville pelkää
Jaakon oveluutta, hän voi arpoa strategiansa. Arvonnan jälkeen valittuna on
kuitenkin vain yksi puhdas strategia, joka joko toimii tai sitten ei. Peliteorian
tarjoama vastaus yksittäiseen peliin on lähinnä ”Valitse todennäköisemmin
oikea käsi, mutta älä anna vastustajan keksiä päätöstäsi”.

5.8 Kaikilla äärellisillä peleillä on ratkaisu
Edellä analysoiduille kivensyöntipelille ja kolikonpiilotuspelille pystyttiin
löytämään tasapaino ja arvo. Tämä ei ole sattumaa, sillä kaikki kahden
pelaajan nollasummapelit voidaan ratkaista vastaavalla tavalla, jos kummallakin pelaajalla on äärellinen määrä strategioita. Tämän osoitti John von
Neumann vuonna 1928.
Minimax-lause: Jokaisella äärellisellä nollasummapelillä on ainakin yksi
tasapaino. Tasapainoja voi olla useita.
Tasapainoille pätee
1. Jos (𝑎1 , 𝑏1 ) ja (𝑎2 , 𝑏2 ) ovat tasapainoja, myös (𝑎1 , 𝑏2 ) ja (𝑎2 , 𝑏1 )
ovat. Tasapainostrategia on tasapainostrategia jokaista vastustajan
tasapainostrategiaa vastaan.
2. Kaikki pelin tasapainot ovat hyödyltään samat. Pelin arvo on siis
yksikäsitteinen.
3. Tasapainoihin kuuluu vain minimax-strategioita, eli tasapainot maksimoivat turvatason.
4. Tasapainot ovat parhaita vastauksia vastustajan minimax-strategioille.
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Minimax-lauseesta seuraa, että kaikki äärelliset kahden pelaajan nollasummapelit voidaan ratkaista. Todistus tasapainon olemassaolosta sivuutetaan,
mutta kohdat 3 ja 4 ovat harjoitustehtävinä 82 ja 83. Todistetaan tässä kohdat
1 ja 2.
Kohtien 1 ja 2 todistus. Olkoot (𝑎1 ,𝑏1 ) ja (𝑎2 ,𝑏2 ) tasapainoja nollasummapelissä. Esitetään peli strategiamuodossa.
𝑎1
..
.

𝑏1
𝑢(𝑎1 , 𝑏1 )
..
.

···
···

𝑏2
𝑢(𝑎1 , 𝑏2 )
..
.

𝑎2

𝑢(𝑎2 , 𝑏1 )

···

𝑢(𝑎2 , 𝑏2 )

Yllä hyödyt on esitetty pelaajan 𝐴 näkökulmasta.
Tasapainossa pelaaja ei saa etua vaihtamalla strategiaansa, joten täytyy olla
• Tasapainossa (𝑎1 , 𝑏1 ) ei ole etua vaihdosta 𝑎1 → 𝑎2 ,
joten 𝑢(𝑎1 , 𝑏1 ) ≥ 𝑢(𝑎2 , 𝑏1 ).
• Tasapainossa (𝑎2 ,𝑏2 ) ei ole etua vaihdosta 𝑏2 → 𝑏1 ,
joten 𝑢(𝑎2 ,𝑏1 ) ≥ 𝑢(𝑎2 , 𝑏2 ).
• Tasapainossa (𝑎2 ,𝑏2 ) ei ole etua vaihdosta 𝑎2 → 𝑎1 ,
joten 𝑢(𝑎2 , 𝑏2 ) ≥ 𝑢(𝑎1 , 𝑏2 ).
• Tasapainossa (𝑎1 , 𝑏1 ) ei ole etua vaihdosta 𝑏1 → 𝑏2 ,
joten 𝑢(𝑎1 , 𝑏2 ) ≥ 𝑢(𝑎1 , 𝑏1 ).
Yhdistettynä saadaan
𝑢(𝑎1 , 𝑏2 ) ≥ 𝑢(𝑎2 , 𝑏1 ) ≥ 𝑢(𝑎2 , 𝑏2 ) ≥ 𝑢(𝑎1 , 𝑏2 ) ≥ 𝑢(𝑎1 , 𝑏1 ).
Kaikki neljä hyötyä ovat siis samat. 2

Strategiapari (𝑎2 , 𝑏1 ) on tasapaino, sillä se on strategiaa 𝑏1 vastaan yhtä hyvä
pelaajalle 𝐴 kuin 𝑎1 , eikä mikään muukaan vaihtoehto voi olla parempi,
koska (𝑎1 , 𝑏1 ) on tasapaino. Pelaaja 𝐴 ei siis saa etua vaihtamalla pois
strategiaparista (𝑎2 , 𝑏1 ). Vastaava päättely pätee pelaajalle 𝐵, joten (𝑎2 , 𝑏1 )
on tasapaino; vastaavasti myös (𝑎1 , 𝑏2 ) on. 2

5.9 Tasapainon ratkaiseminen
Minimax-lause takaa, että jokaisella kahden hengen äärellisellä nollasummapelillä on ainakin yksi tasapaino. Nyt tasapainot pitäisi vielä löytää.
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Puhtaan strategian tasapainot

Pelin puhtaan strategian tasapainojen etsiminen on yksinkertaista: on vain
etsittävä strategiamuodossa esitetystä pelistä luvut, jotka ovat sarakkeensa suurimpia ja rivinsä pienimpiä. Tällaisista lopputuloksista kumpikaan
pelaaja ei halua vaihtaa pois.
𝑎1
𝑎2
𝑎3
𝑎4

𝑏1
5
5
5
2

𝑏2
6
3
7
8

𝑏3
5
8
6
2

𝑏4
5
3
5
2

Yllä olevassa pelissä on neljä puhtaan strategian tasapainoa: (𝑎1 , 𝑏1 ), (𝑎1 , 𝑏4 ),
(𝑎3 , 𝑏1 ) ja (𝑎3 , 𝑏4 ). Ympyröidyt luvut 5 ovat kukin sarakkeensa suurimpia
(joten pelaaja 𝐴 ei halua vaihtaa) sekä rivinsä pienimpiä (joten pelaaja 𝐵
ei halua vaihtaa). Pelin arvo on 5.
Koska puhtaan strategian tasapainot ovat keskenään yhtä hyviä, puhtaita
strategioita yhdistelevät sekastrategiat ovat myös tasapainostrategioita. Esimerkin tapauksessa kaikki sekastrategiat, joissa esiintyy vain strategioita
𝑎1 ja 𝑎3 , tai 𝑏1 ja 𝑏4 , ovat tasapainostrategioita.
Sekastrategian tasapainot

Sekastrategian tasapainoja etsittäessä halutaan löytää tasapainostrategiat
𝑥* ja 𝑦 * , joilla on seuraavat ominaisuudet:
𝑢𝐴 (𝑥* , 𝑏𝑗 ) ≥ 𝑣 kaikilla 𝑗 (pelaajan 𝐴 strategian 𝑥* turvataso on 𝑣)
𝑢𝐵 (𝑎𝑖 , 𝑦 * ) ≥ −𝑣 kaikilla 𝑖 (pelaajan 𝐵 strategian 𝑦 * turvataso on −𝑣)
Peli arvo 𝑣 ei ole yleensä etukäteen tiedossa. Tasapainon voi ratkaista
monella tavalla. Tässä on esitelty vain yksinkertaisimmat menetelmät, jotka
soveltuvat käsin laskemiseen.
Valistunut arvaus

Arvataan oikeat strategiat 𝑥* ja 𝑦 * , ja tarkistetaan että niiden turvatasot ovat
toistensa vastalukuja. (Suositeltava menetelmä!)
Esimerkiksi kivi-paperi-sakset-peli (tehtävä 70) ratkeaa suoraan arvaamalla.
Koska pelaajilla on käytössään samat strategiat, pelin arvon täytyy sym75
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(︀
)︀
metrian vuoksi olla nolla. Strategia 13 kivi, 13 paperi, 13 sakset takaa odotusarvoksi nollan, joten se on tasapainostrategia kummallekin pelaajalle.
Kokeilu ja yhtälöryhmät

Jotta sekastrategia voisi kuulua tasapainoon, kaikkien siihen kuuluvien puhtaiden strategioiden odotusarvojen täytyy olla sama. Muuten pelaaja voisi
parantaa tilannettaan jättämällä sekastrategiasta pois ne puhtaat strategiat,
joiden odotusarvo on pienin.
Tasapainon voi löytää kokeilemalla järjestelmällisesti eri puhtaiden strategioiden yhdistelmiä ja ratkaisemalla, mitä sekastrategiaa vastaan ne ovat
yhtä hyviä. Ratkaistaan esimerkiksi tasapaino seuraavalle pelille:
𝑎1
𝑎2
𝑎3

𝑏1
2
1
3

𝑏2
2
5
0

Mikään puhtaista strategioista ei suoraan dominoi toista. Puhtaan strategian
tasapainoja ei myöskään ole. Täytyy siis etsiä sekastrategioiden tasapainoja.
Tutkitaan ensin tapaus, jossa kumpikin pelaaja käyttää kaikkia strategioitaan.
Asetetaan eri strategioille todennäköisyydet:

𝑝1
𝑝2
1 − 𝑝1 − 𝑝2

𝑎1
𝑎2
𝑎3

𝑞
𝑏1
2
1
3

1−𝑞
𝑏2
2
.
5
0

Jotta pelaaja 𝐴 olisi itse halukas pelaamaan sekastrategiaansa pelaajan
𝐵 sekastrategiaa 𝑦 = (𝑞𝑏1 , (1 − 𝑞)𝑏2 ) vastaan, strategioiden 𝑎1 , 𝑎2 ja 𝑎3
täytyy olla yhtä hyviä. Siis 𝑢𝐴 (𝑎1 , 𝑦) = 𝑢𝐴 (𝑎2 , 𝑦) = 𝑢𝐴 (𝑎3 , 𝑦), eli
𝑢𝐴 (𝑎1 ,𝑦) = 𝑢𝐴 (𝑎2 , 𝑦)
ja
𝑢𝐴 (𝑎1 , 𝑦) = 𝑢𝐴 (𝑎3 , 𝑦)
2𝑞 + 2(1 − 𝑞) = 1 · 𝑞 + 5(1 − 𝑞) ja 2𝑞 + 2(1 − 𝑞) = 3𝑞 + (1 − 𝑞) · 0
𝑞 = 34
ja
𝑞 = 23 .
Tämä ei selvästikään käy (𝑞 ei voi olla yhtä aikaa kaksi eri lukua), joten kaikki pelaajan 𝐴 strategiat eivät voi kuulua tasapainoon. Täytyy siis kokeilla
jotakin muuta.
Lupaavilta vaikuttavat strategiat 𝑎2 ja 𝑎3 , sillä niiden sopivasti painotettu
keskiarvo voisi hyvinkin olla hyödyltään suurempi kuin 2. Kokeillaan siis
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todennäköisyyksiä

0
𝑝
1−𝑝

𝑎1
𝑎2
𝑎3

𝑞
𝑏1
2
1
3

1−𝑞
𝑏2
2
.
5
0

Jotta pelaaja 𝐴 olisi valmis satunnaistamaan strategioiden 𝑎2 ja 𝑎3 välillä
pelaajan 𝐵 sekastrategiaa 𝑦 vastaan, täytyy olla
𝑢𝐴 (𝑎2 , 𝑦) = 𝑢𝐴 (𝑎3 , 𝑦)
1 · 𝑞 + 5(1 − 𝑞) = 3𝑞 + 0 · (1 − 𝑞)
5 − 4𝑞 = 3𝑞
𝑞 = 57 .
Kun 𝑞 = 57 , hyödyiksi saadaan
𝑢𝐴 (𝑎1 , 𝑦) = 2
𝑢𝐴 (𝑎2 , 𝑦) = 5 − 4𝑞 = 2 17
𝑢𝐴 (𝑎3 , 𝑦) = 3𝑞 = 2 17 .
Strategia 𝑎1 on siis tosiaan huonompi tätä sekastrategiaa vastaan kuin 𝑎2 ja
𝑎3 , joten strategiat arvattiin oikein.
Ratkaistaan vielä oikea todennäköisyys 𝑝. Jotta pelaaja 𝐵 olisi valmis käyttämään sekä strategiaa 𝑏1 että 𝑏2 pelaajan 𝐴 sekastrategiaa 𝑥 = (𝑝𝑎2 , (1 − 𝑝)𝑎3 )
vastaan, täytyy olla
𝑢𝐵 (𝑥, 𝑏1 ) = 𝑢𝐵 (𝑥, 𝑏2 )
−1 · 𝑝 − 3(1 − 𝑝) = −5𝑝 − 0 · (1 − 𝑝)
2𝑝 − 3 = −5𝑝
𝑝 = 73 .
Kun 𝑝 = 37 , pelaajan 𝐵 hyödyiksi tulee
𝑢𝐵 (𝑎1 , 𝑦) = 2𝑝 − 3 = −2 17
𝑢𝐵 (𝑎2 , 𝑦) = −5𝑝 = −2 17 .
Nyt ratkaisu on löytynyt, sillä kaikki täsmää: pelaajan 𝐴 turvataso on 2 17 ,
pelaajan 𝐵 turvataso −2 17 , ja strategia 𝑎1 on huonompi kuin strategioiden
(︀
)︀
𝑎2 ja 𝑎3 sekoitus.
Pelin
arvo on 2 71 ja minimax-strategiat 𝑥* = 37 𝑎2 , 47 𝑎3
(︀
)︀
sekä 𝑦 * = 57 𝑏1 , 27 𝑏2 .
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Kaikki nollasummapelit voidaan periaatteesa ratkaista samalla tavalla eri
strategiayhdistelmiä kokeilemalla. Minimax-lause takaa, että lopulta tasapaino löytyy. Pelin ratkaiseminen kokeilemalla voi vaatia monta yritystä,
sillä yhden pelaajan 𝑛 strategiaa voidaan yhdistää lähes 2𝑛 tavalla. Strategioiden karsiminen dominoidut strategiat poistamalla on siis hyvä ajatus.
Vaivaa voi säästää myös seuraavalla graafisella tempulla, joka esiintyi jo
sivulla 70.
Graaﬁnen tarkastelu

Tarkastellaan tapausta, jossa pelaajalla 𝐴 on vain kaksi puhdasta strategiaa,
𝑎1 ja 𝑎2 . Kaikki pelaajan 𝐴 strategiat ovat siis muotoa (𝑝𝑎1 , (1 − 𝑝)𝑎2 )
missä 0 ≤ 𝑝 ≤ 1.
Olkoot pelaajan 𝐵 puhtaat strategiat 𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 ja 𝑏4 . Piirretään kuvaaja,
jonka vaaka-akselille tulee 𝑝 ja pystyakselille pelaajan 𝐴 hyöty. Jokaista
pelaajan 𝐵 strategiaa vastaa suora.
𝑢𝐴

𝑢𝐴
𝑏4

𝑢𝐴 (𝑎1 , 𝑏1 )
𝑏3
𝑏2
𝑢𝐴 (𝑎2 , 𝑏1 )

𝑣

𝑏1
0
𝑎2

𝑝*

1 𝑝
𝑎1

Kuvaajasta voidaan havaita, että pelaajan 𝐵 strategia 𝑏3 on dominoitu: 𝑏2 antaa pelaajalle 𝐴 aina vähemmän. Strategiat 𝑏1 , 𝑏2 ja 𝑏4 ovat parhaita tiettyjä
pelaajan 𝐴 sekastrategioita vastaan (kuvaajan tummennetut osat). Pelaajan
𝐴 suurin turvataso on 𝑣, joka saavutetaan valitsemalla todennäköisyys 𝑝* .
Jos 𝐴 maksimoi turvatasonsa valitsemalla todennäköisyyden 𝑝* , pelaajan
𝐵 minimax-strategia sisältää vain strategoita 𝑏1 ja 𝑏2 , sillä 𝑏3 ja 𝑏4 antavat
pelaajalle 𝐴 enemmän. Sekoittamalla sopivassa suhteessa strategioita 𝑏1 ja
𝑏2 pelaaja 𝐵 voi varmistaa turvatasokseen −𝑣, eli pelin arvo on 𝑣.
Jos pelaajalla 𝐴 on enemmän kuin kaksi puhdasta strategiaa, graafisen
menetelmän havainnollisuus kärsii pahasti. Kolmen strategian tapauksessa
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puhtaat strategiat voidaan asettaa tasasivuisen kolmion kärkiin ja jokaista
pelaajan 𝐵 strategiaa vastaa taso tämän kolmion yläpuolella.

5.10 AKQ-pokeri
Nollasummapelien teoria sopii mainiosti pokerin tarkasteluun. Ratkaistaan
luvun lopuksi pokerin yksinkertaistettu versio.

Minna ja Olga pelaavat AKQ-pokeria. Pakassa on kolme korttia: ässä (A),
kuningas (K) ja kuingatar (Q). Ässä on suurin, kuningatar pienin. Molemmat
pelaajat laittavat pottiin euron ja pakasta jaetaan yhdet kortit. Kumpikin
näkee vain oman korttinsa.
Minna voi
1. passata, jolloin kortit katsotaan heti
2. korottaa, eli laittaa pottiin euron lisää, jolloin Olga voi
• luovuttaa, ja Minna saa potin rahat, tai
• maksaa pottiin euron, ja kortit katsotaan.
Jos kortit katsotaan, suuremman kortin omistaja saa potissa olevat rahat.
Tässä yksinkertaistetussa pokerissa Minnalla on vain kaksi vaihtoehtoa:
korottaa tai ei. Olga saa tehdä valinnan vain jos Minna korottaa: hän voi
maksaa tai luovuttaa. Minnalla vaikuttaisi olevan pieni etu, sillä hänellä on
enemmän päätösvaltaa kuin Olgalla.
Dominoituja strategioita voidaan suoraan karsia: Olgan ei kannata koskaan
maksaa, kun hänellä on kuningattar, sillä kuningattarella ei voi voittaa.
Vastaavasti Olgan kannattaa maksaa aina, kun hänellä on ässä, sillä voitto
on varma. Minnan ei kannata koskaan korottaa kuninkaalla, koska Olgalla
on joko ässä tai kuningatar, ja Olga maksaa vain ässällä. Minnan kannattaa
korottaa aina ässällä, sillä hän ei voi kuin voittaa.
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Jäljellä jäävät kysymykset ovat, kannattaako Minnan korottaa (k) kuningattarella vai ei (e), ja kannattaako Olgan maksaa (m) kuninkaalla vai luovuttaa
(l). Strategioita on siis kummallakin kaksi.
Olga
Minna

Q korottaa, A k, K e
Q ei korota, A k, K e

K m, A m, Q l

K l, A m, Q l

Pelin analysoimiseksi hyödyt täytyisi selvittää, eikä se olekaan aivan yksinkertaista. Kun Minna ja Olga ovat valinneet strategiansa, he saavat kumpikin
yhden kortin. (Koska strategia ottaa huomioon kaikki vaihtoehdot, kannattaa ajatella, että strategia valitaan ennen korttien saamista.) Erilaisia
korttiyhdistelmiä on kuusi. Taulukoidaan kunkin yhdistelmän lopputulos.
Strategiat poikkeavat toisistaan vain, jos Minnalla on kuningatar tai Olgalla
kuningas.
A vs. K
Am Km Ql Am Kl Ql
Ak Ke Qk
+2
+1
Ak Ke Qe
+2
+1

A vs. Q
Am Km Ql Am Kl Ql
Ak Ke Qk
+1
+1
Ak Ke Qe
+1
+1

K vs. A
Am Km Ql Am Kl Ql
Ak Ke Qk
-1
-1
Ak Ke Qe
-1
-1

K vs. Q
Am Km Ql Am Kl Ql
Ak Ke Qk
+1
+1
Ak Ke Qe
+1
+1

Q vs. A
Am Km Ql Am Kl Ql
Ak Ke Qk
-2
-2
Ak Ke Qe
-1
-1

Q vs. K
Am Km Ql Am Kl Ql
Ak Ke Qk
-2
+1
Ak Ke Qe
-1
-1

Nämä kuusi tilannetta ovat yhtä todennäköisiä, joten hyödyn odotusarvoksi
tulee kaikkien kuuden keskiarvo. Keskiarvoksi saadaan
Am Km Ql

Am Kl Ql

Ak Ke Qk

− 16

1
6

Ak Ke Qe

1
6

0

.

Kumpikaan Minnan ja Olgan strategioista ei ole dominoitu, eikä puhtaan
strategian tasapainoja ole. Minimax-ratkaisu löytyy siis sekastrategioista.
Jos Minna pelaa sekastrategiaa (𝑝 Qk, (1 − 𝑝) Qe) ja Olga sekastrategiaa
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(𝑞 Km, (1 − 𝑞) Kl), tasapaino voidaan ratkaista ehdoista
𝑢Minna (Qk) = 𝑢Minna (Qe)
− 16 𝑞 + 16 (1 − 𝑞) = 61 𝑞 + 0 · (1 − 𝑞)
𝑞 = 13
ja
1
6𝑝

𝑢Olga (Km) = 𝑢Olga (Kl)
− 61 (1 − 𝑝) = − 61 𝑝 + 0 · (1 − 𝑝)
𝑝 = 13 .

Tasapainossa Minna siis korottaa aina ässillä ja kolmasosalla kuningattarista.
Olga maksaa aina ässällä ja kolmasosalla kuninkaista. Pelin arvoksi saadaan
1
𝑢Minna (Q e) = 16 𝑞 + 0 · (1 − 𝑞) = 16 · 13 = 18
euroa. Minnalla on siis pelissä
etu, kuten alun perin uumoiltiinkin. Sekastrategialla Minna voi pakottaa
1
euron voiton peliä kohti.
itselleen keskimäärin 18
Oikeassa pokerissa ilmeillä, eleillä ja ”vaistolla” on merkitystä. Jos Olga aavistaa Minnan juuri korottaneen kuningattarella, ilman muuta Olgan
kannattaa maksaa kuninkaalla, ei arpoa. Sekastrategiaa tarvitaan, jos vastustajan oveluuden kanssa ei muuten pärjää.
Sama pätee yleisemminkin nollasummapelien ratkaisuihin. Turvatason maksimointi on rationaalisia, jos olettaa vastustajan pelaavan täydellisesti. Oikeissa peleissä näin kuitenkaan harvemmin on, ja silloin minimax-strategiat
eivät yleensä ole paras vaihtoehto. Pokeriammattilaiset keräävät rahansa
pitkälti harrastelijapelaajien virheitä hyödyntämällä, eivät optimaalisella pokerilla. Tiukan paikan tullen peliteorian suosittelemat sekastrategiat antavat
kuitenkin turvaa taitavia pelaajia vastaan.
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5.11 Harjoitustehtäviä
65. Etsi nollasummapeleistä kaikki puhtaan strategian tasapainot.
𝑏1 𝑏2
𝑏1 𝑏2 𝑏3
(A) 𝑎1 1 5
(B) 𝑎1 5 2 1
𝑎2 2 3
𝑎2 4 3 4
𝑎1
(C) 𝑎2
𝑎3
𝑎4

𝑏1
1
2
-2
2

𝑏2
-3
7
10
3

𝑏3
-2
2
1
2

𝑏4
6
5
-1
4

66. Ville ja Jaakko pelaavat kolikon piilotusta. Tällä kertaa Ville saa 3
euroa jos löytää kolikon Jaakon vasemmasta kädestä ja 1 euron, jos oikeasta.
Jaakko saa 2 euroa, jos Ville arvaa väärin.
(A) Esitä peli strategiamuodossa.
(B) Arvaa laskematta, onko pelin arvo Villelle positiivinen vai negatiivinen.
(C) Ratkaise pelin arvo ja tasapainostrategiat.
67. Etsi nollasummapelien minimax-ratkaisut. Tarkista ensin dominointi.
𝑏1 𝑏2
𝑏1 𝑏2
𝑏1 𝑏2
(A) 𝑎1 1 2
(B) 𝑎1 1 3
(C) 𝑎1 1 4
𝑎2 3 4
𝑎2 4 2
𝑎2 2 3
68. Määritä seuraavien nollasummapelien minimax-ratkaisut ja arvot.
𝑏1 𝑏2
𝑏1 𝑏2 𝑏3
(A) 𝑎1 1 0
(B) 𝑎1 6 1 2
𝑎2 -1 1
𝑎2 3 4 5
𝑏1 𝑏2 𝑏3
𝑏1 𝑏2
𝑎1 0 -1 1
𝑎1 1 0
(C)
(D)
𝑎2 1 0 -1
𝑎2 2 -1
𝑎3 -1 2 0
𝑎3 -3 3
69. Oiva on pyytänyt isältään rahaa, ja isä on luvannut, että Oiva saa toivoa
joko 10, 20 tai 50 euron seteliä. Oiva saa setelin, jos isä ei arvaa, mitä
seteliä Oiva toivoo. Isä kirjoittaa arvauksensa etukäteen paperille. Ratkaise
peli nollasummapelinä.
70. Kivi-Paperi-Sakset. Pelajat valitsevat yhtä aikaa yhden joukosta kivi,
paperi, sakset. Kivi voittaa sakset, sakset paperin ja paperi kiven. Voitosta
saa yhden pisteen, häviöstä menettää yhden ja tasapelissä pisteet eivät
vaihda omistajaa. Esitä peli strategiamuodossa ja etsi minimax-strategia.
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71. Kun ihmiset yrittävät pelata kivi-paperi-sakset-peliä satunnaisesti, useimmat valitsevat liian harvoin saman siirron kahdesti peräkkäin. (Satunnaisesti
pelaavalla keskimäärin joka kolmas siirto on sama kuin edellinen). Mikä olisi paras strategia sellaista pelaajaa vastaan, joka pelaa muuten satunnaisesti,
mutta ei koskaan tee samaa siirtoa kahdesti peräkkäin?
72. Muunnelma kivi-paperi-sakset-peliin. Kiviä on kolmenlaisia: graniitti voittaa hiekkakiven, hiekkakivi voittaa marmorin ja marmori voittaa
graniitin. Kaikki kivet voittavat sakset ja häviävät paperille. Etsi minimaxstrategia.
73. Hyökkääjällä on käytössään yksi risteilyohjus, puolustajalla kolme bunkkeria joihin piiloutua hyökääjän näkemättä. Bunkkerit ovat eri vahvuisia: ne
kestävät ohjuksen 10 %, 30 % ja 50 % todennäköisyyksillä. Hyökkääjä haluaa tuhota puolustajan, puolustaja haluaa elää. Mikä on minimax-ratkaisu?
Millä todennäköisyydellä puolustaja jää henkiin?
74. Ratkaise laskimen tai tietokoneen avulla pelit
𝑏1 𝑏2
𝑏1 𝑏2 𝑏3
𝑎1
4 5
𝑎1
1 5 -1
(A)
(B) 𝑎2 -2 4
𝑎2 -2 3 5
𝑎3 -3 6
𝑎3
2 0 1
𝑎4
1 -2

𝑏3
-1
5
1
3

𝑏4
3
1
2
5

75. Milloin on hyödyllistä olla pelaamatta tasapainostrategiaa?
76. Pauliina kirjoittaa lapulle luvun 1, 2 tai 3. Lassi yrittää arvata luvun, ja
Pauliina kertoo oliko arvaus liian suuri, liian pieni vai oikea. Lassi maksaa
Pauliinalle tarvittujen arvausten lukumäärän euroina. Etsi minimax-ratkaisu.
Mikä on pelin arvo?
77. Kahden sormen Morra1 . Kaksi kilpailijaa nostaa yhtä aikaa esiin käden, jossa on yksi tai kaksi sormea pystyssä. Samalla he arvaavat ääneen,
kuinka monta sormea vastustajalla on pystyssä. Jos molemmaat arvaavat
oikein tai molemmat väärin, kyseessä on tasapeli. Jos vain toinen arvaa
oikein, hän saa vastustajaltaan näytettyjen sormien yhteismäärän verran
rahaa.
(A) Miksi pelin arvon täytyy olla 0?
(B) Esitä peli strategiamuodossa.
(C) Onko pelillä puhtaan strategian tasapainoja?
(D) Miksi pelillä ei ole kolmen strategian tasapainosekastrategioita?
(E) Osoita laskulla, että tasapainoon ei voi kuulua strategioita, joissa nostetaan yhtä monta sormea kuin arvataan.
1

Vanha italialainen peli, jonka eri versioita on ilmeisesti pelattu jo antiikin Roomassa
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(F) Ratkaise peli.
78. Jalkapallon rangaistuspotku, suppea esitys. Potkaisijalla on kaksi strategiaa: lauo oikealle tai vasemmalle. Maalivahdilla on myös kaksi strategiaa:
aavista oikealle tai vasemmalle. Kumpikin päättää etukäteen miten tekee.
Jos maalivahti seisoo keskellä maalia, hänen todennäköisyytensä torjua
pallo oikein aavistaessaan on 50 %, ja väärin aavistaessaan 0 %.
(A) Mikä on edellä kuvatun pelin (ilmeinen) ratkaisu? Mikä on pelin arvo?
(B) Nyt maalivahti seisookin lähempänä vasenta tolppaa, ja torujantatodennäköisyydet ovat oikein aavistettaessa (50+𝑥) % vasemmalle ja (50−𝑥) %
oikealle. Ratkaise peli.
(C) Mikä parametrin 𝑥 arvo on maalivahdille suotuisin?
79. Eversti Blotto-peli. Sodassa on kolme taistelukenttää, ja kummallakin
osapuolella kuusi armeijaa. Armeijat täytyy jakaa kentille jollakin tavalla.
Kunkin kentän voittaa se, jolla on enemmän joukkoja (tasapeli mahdollinen).
Kokonaisvoittaja on se, joka voittaa eniten kenttiä. Strategia on siis jako
(𝐴, 𝐵, 𝐶), missä 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 = 6.
(A) Ratkaise peli, kun 𝐴 ≤ 𝐵 ≤ 𝐶.
(B) Entä kun armeijoita on 3 ja järjestys on vapaa?
(C) Pelaa peliä 10 taistelukentällä ja 100 armeijalla, järjestys vapaa.
80. Kaksi pelaajaa pelaa nollasummapeliä, jossa kumpikin kirjoittaa omalle
lapulleen luonnollisen luvun. Suuremman kirjoittanut voittaa. Osoita, että
pelillä ei ole
(A) puhtaan strategian
(B) sekastrategian tasapainoa.
Miksi minimax-lause ei ole voimassa?
81. Ratkaise yleinen 2 × 2-nollasummapeli

𝑎1
𝑎2

𝑏1
𝑎
𝑐

𝑏2
𝑏
𝑑

jossa ei ole puhtaan strategian tasapainoja. Symmetrian perusteella voi
olettaa, että hyöty 𝑎 on suurin.
82. Osoita, että tasapainoon voi kuulua vain minimax-strategioita.
83. Osoita, että tasapaino on paras vastaus vastustajan minimax-strategialle.
84. Kaksintaistelu pistoolein. Kummallakin taistelijalla on yksi luoti. Taistelijat aloittavat kaukaa ja kävelevät sitten toisiaan kohti. Heidän osumistodennäköisyytensä kasvavat koko ajan etäisyyden kutistuessa.
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Oletetaan, että todennäköisyys osua etäisyydeltä 𝑥 on 𝑃 (𝑥), ja 𝑃 (0) = 1.
Hyödyt: voitto +1, tappio −1, tasapeli 0. (Onkohan ihan realistista?)
Missä kohtaa tulee laukaista? Jos ampuu ohi ja toinen ei laukaise, häviää
varmasti, sillä vastustaja voi tulla aivan lähelle.
Pokeri

85. Kaikkein alkeellisin pokeripeli: Kumpikin pelaaja laittaa peliin 10 euroa. Toiselle jaetaan kortti, jossa lukee yhtä suurilla todennäköisyyksillä
”voitto” tai ”häviö”. Kortin saanut pelaaja voi laittaa peliin 4 euroa lisää,
jolloin toinen pelaaja voi luovuttaa rahansa, tai maksaa myös 4 euroa. Jos
ensimmäinen pelaaja ei halua korottaa tai jos toinen pelaaja tulee mukaan
korotukseen, kortti katsotaan ja rahat menevät kortin osoittamalle pelaajalle.
Ratkaise peli. Mikä on sen arvo?
86. Pokeri 1: Kumpikin pelaaja asettaa panokseksi 2 euroa. Pelaajille jaetaan
kummallekin satunnaisesti yksi kortti, musta tai punainen. Musta voittaa
punaisen. Pelaaja 1 saa halutessaan korottaa 1 eurolla. Jos pelaaja 1 korottaa,
pelaaja 2 voi joko luovuttaa tai tulla mukaan (ja siis maksaa euron lisää).
(A) Tunnista pelaajien puhtaat strategiat. Kummallakin on neljä.
(B) Eliminoi dominoidut strategiat ja esitä peli strategiamuodossa.
(C) Etsi minimax-ratkaisu. Mikä on pelin arvo?
(D) Toista sama analyysi tapauksessa, jossa panos on 𝑝 euroa ja korotus 𝑘
euroa. Millä ehdolla pelaajan 1 optimaalinen strategia sisältää bluffausta?
87. Pokeri 2: Lisää edelliseen peliin lisätään pelaajalle 2 mahdollisuus
korottaa itse, jos pelaaja 1 ei korota. Vastaavasti pelaajalla 1 on mahdollisuus
tulla mukaan halutessaan. Kummalla on nyt etu?
88. Pokeri 3: Yksi kerros lisää edelliseen pokeritehtävään: täydellinen korotuskierros.
• Pelaaja 1 voi korottaa tai passata.
• Passaukseen pelaaja 2 voi passata tai korottaa.
Korotukseen pelaaja 2 voi tulla mukaan, luovuttaa tai tehdä vastakorotuksen 6 euroon.
• Pelaaja 1 voi halutessaan tulla mukaan vastakorotukseen tai luovuttaa.
Etsin pelin minimax-strategiat kummallekin pelaajalle. Mikä on pelin arvo?
89. AKQ-pokeri. Ratkaise sivun 79 AKQ-pokeri tapauksessa, jossa alkupanos on 𝑝 euroa ja korotus 𝑘 euroa.
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6 Ei-nollasummapelit ja Nashin
tasapaino
Kahden hengen nollasummapelit ovat siitä yksinkertaisia, että niissä oman
edun ajaminen ja toisen pelaajan pyrkimysten vastustaminen ovat sama
asia. Ei-nollasummapeleissä tilanne on monimutkaisempi, koska pelaajien
intressit voivat kohdata, mutta usein vain osittain.
Nollasummapelien teorian yhteydessä esiteltyjä hyödyllisiä käsitteitä – kuten turvataso, tasapaino, ratkaisu ja pelin arvo – olisi mukava käyttää myös
ei-nollasummapelien yhteydessä. Tämä onnistuu enimmäkseen, mutta vastaavuus ei ole tarkka. Aloitetaan vertailu tasapainon käsitteestä.

6.1 Nashin tasapaino
Tasapaino määriteltiin nollasummapelien yhteydessä pariksi eri pelaajien
strategioita, jotka ovat parhaat vastaukset toisilleen.
Tasapaino määritellään ei-nollasummapeleille täysin samalla tavalla, mutta
tasapainoa kutsutaan Nashin tasapainoksi John Nashin mukaan.
Määritelmä. Kahden hengen pelissä strategiapari (𝑥,𝑦) on Nashin tasapaino, jos kumpikaan pelaaja ei voi kasvattaa hyötyään vaihtamalla omaa
strategiaansa, kun toinen pitäytyy omassaan.
Määritelmä yleistetään monelle pelaajalle siten, että Nashin tasapainossa
kukaan yksittäinen pelaaja ei hyödy strategiansa vaihtamisesta, jos muut
pitäytyvät tasapainossa.
Tarkastellaan esimerkiksi peliä, joka on muunnelma sivulla 48 esitellystä
vangin dilemmasta. Kumpikin pelaa yhtä aikaa valitsee, antaako toiselle
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pelaajalle kolme yksikköä hyötyä (yhteistyö) vai ottaako yhden yksikön
hyötyä itselleen (petos).

Yhteistyö
Petos

Yhteistyö
3
3
0
4

Petos
4
0
1
1

Strategiapari (yhteistyö, yhteistyö) näyttää järkevältä, mutta se ei ole Nashin
tasapaino. Jos pelaaja aavistelee vastustajan pelaavan yhteistyötä, hänen
itsensä kannattaa kuitenkin pettää, sillä tarjolla on suurempi hyöty 4. Yhteistyö on dominoitu strategia, ja pelin ainoa Nashin tasapaino on (petos,
petos). Jos vain toinen pelaaja vaihtaa siitä pois pelaamalla yhteistyötä,
hänen hyötynsä laskee yhdellä.
Nashin tasapainot jaetaan aitoihin ja heikkoihin: tasapaino on aito, jos
siitä poikkeaminen laskee aina pelaajan hyötyä. Jos jokin muukin strategia tuottaa saman hyödyn, tasapaino on heikko. Esimerkiksi alla olevassa
pelissä

Ylös
Alas

Vasen
0
5
20
5

Oikea
10
100
0
0

on kaksi puhtaiden strategioiden Nashin tasapainoa. Tasapaino (ylös, oikea)
on aito Nashin tasapaino, koska kumman tahansa pelaajan hyöty laskee jos
hän vaihtaa strategiaansa. Tasapaino (alas, vasen) on sen sijaan heikko Nashin tasapaino, sillä strategiaan ”ylös” vaihtaminen antaa rivin valitsevalle
pelaajalle saman hyödyn.

6.2 Äärellisellä pelillä on Nashin tasapaino
Minimax-lasueen mukaan jokaisella äärellisellä kahden hengen nollasummapelillä on tasapaino. John Nash todisti vastaavan tuloksen myös einollasummapeleille:
Nashin lause (1950): Jokaisella äärellisellä (äärellinen määrä pelaajia ja
strategioita) strategiamuodossa esitetyllä pelillä on vähintään yksi Nashin
tasapaino.
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Minimax-lause on Nashin lauseen erikoistapaus. Nashin lausetta ei todisteta
tässä.
Vaikka Nashin tasapaino onko aina olemassa äärellisillä peleillä, sillä ei
ole useimpia nollasummapelien tasapainojen mukavia ominaisuuksia. Erityisesti
1. Vaikka (𝑥,𝑦) ja (𝑥′ ,𝑦 ′ ) olisivat molemmat Nashin tasapainoja, voi
olla, etteivät (𝑥′ ,𝑦) ja (𝑥,𝑦 ′ ) ole.
2. Kahden Nashin tasapainon hyöty voi olla eri: 𝑢(𝑥,𝑦) ̸= 𝑢(𝑥′ ,𝑦 ′ ).
3. Tasapainostrategiat eivät välttämättä maksimoi turvatasoa.
4. Tasapainostrategiat eivät ole välttämättä parhaita vastauksia turvatason maksimoinnille.
Näiden rajoitusten valossa ei ole itsestään selvää, että Nashin tasapainot
olisivat pelin tyydyttävä ratkaisu edes siinä määrin kuin nollasummapelien
tasapainot olivat. Tutkitaan tilannetta esimerkkipelin avulla.

6.3 Treﬃpeli
Treffipeli eli ”Battle of the Sexes” on klassinen peli. Tässä siihen liittyvä tarina on esitetty 1950-luvulta periytyvässä, sukupuolistereotypian mukaisessa
muodossaan.
Mies ja nainen ovat sopineet menevänsä yhdessä treffeille illalla. Valittavana
kohteena on joko nyrkkeilyottelu tai balettiesitys. Mies pitää enemmän
nyrkkeilystä ja nainen baletista. Jos he päätyvät eri paikkoihin, kummankin
ilta on pilalla. Alla peli strategiamuodossa.
Mies

Nainen

Nyrkkeily
Baletti

Nyrkkeily
3
2
0
0

Baletti
0
0
2
3

Valitettavasti mies ja nainen ovat molemmat tahoillaan liikkeellä ennen
treffejä, ja lopullinen kohde unohtui sopia. Matkapuhelimiakaan ei ole,
50-luvulla kun ollaan. Miten pitäisi toimia?
Selvästi molemmat haluavat mennä samaan paikkaan, mutta kumpaan?
Sekä (nyrkkeily, nyrkkeily) että (baletti, baletti) ovat Nashin tasapainoja,
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vieläpä ikävän samanlaisia. Nainen voi esimerkiksi ajatella: ”Mies pitää
enemmän nyrkkeilystä, joten hän menee varmaankin sinne. Menen siis
itsekin, jotta näen hänet.” Mutta entä jos mies ajattelee samalla tavalla?
Yksinkertaista ratkaisua ei ole.
Epävarmuuden vallitessa turvatason maksimointi tuntuu perustellulta. Puhtaiden strageioiden turvataso on nolla, mutta sekastrategialla sen saa korkeammaksi. Oletetaan, että nainen pelaa sekastrategiaa
𝑥 = (𝑝 Nyrkkeily, (1 − 𝑝) Baletti) .
Hänen turvatasonsa on korkein, kun strategian odotusarvo kumpaakin miehen strategiaa vastaan on sama. Saadaan seuraava yhtälö.
𝑢Nainen (𝑥, Nyrkkeily) = 𝑢Nainen (𝑥, Baletti)
2𝑝 = 3(1 − 𝑝)
𝑝 = 35
Nainen menee siis todennäköisemmin nyrkkeilyotteluun. Turvatasoksi tulee
2𝑝 = 1 51 . Mies voi maksimoida turvatasonsa samalla tavalla. Valitettavasti
tämä ei kuitenkaan ole miehen paras vastaus, jos nainen
maksimoi turvata(︀
)︀
sonsa. Miehen hyödyiksi maximin-strategiaa 𝑥 = 53 Nyrkkeily, 25 Baletti
vastaan saadaan nimittäin
𝑢Mies (𝑥, Nyrkkeily) = 3 ·
𝑢Mies (𝑥, Baletti) = 2 ·

3
5
2
5

= 1 45
= 45 .

Jos mies epäilee naisen maksimoivan turvatasonsa maximin-strategialla,
miehen kannattaa mennä nyrkkeilyyn. Jos nainen arvelee miehen ajattelevan
näin, hänen kannattaa myös mennä nyrkkeilyyn ja siis hylätä turvatason
maksimointi. Turvatason maksimointi ei siis ollut tasapainostrategia, toisin
kuin nollasummapeleissä aina on.
Treffipelillä on myös sekastrategian Nashin tasapaino, mutta se ei ole kovin
houkutteleva. Etsitään tasapaino olettamalla, että nainen menee nyrkkeilyotteluun todennäköisyydellä 𝑝 ja mies todennäköisyydellä 𝑞.

𝑝

Nyrkkeily

1−𝑝

Baletti

𝑞

1−𝑞

Nyrkkeily
3
2
0
0

Baletti
0
0
2
3
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Jotta naisen sekastrategia olisi paras vastaus miehen strategiaa 𝑦 vastaan,
miehen täytyisi valita sellainen 𝑞, että naisen strategiat ovat yhtä hyvät.
Ratkaistaan sopiva valinta.
𝑢Nainen (Nyrkkeily, 𝑦) = 𝑢Nainen (Baletti, 𝑦)
2𝑞 = 3(1 − 𝑞)
𝑞 = 35
Mies menee siis todennäköisemmin nyrkkeilyotteluun. Symmetrisesti naisen tasapainostrategia on mennä balettiin todennäköisyydellä 35 .
Tasapainossa kummankin pelaajan hyöty on 2𝑞 = 1 15 , eli turvatason verran.
Tässä tasapainossa on kuitenkin selvä ongelma. Jos mies pelaa tasapainostrategiaa, naisen kaikki mahdolliset strategiat ovat täsmälleen yhtä hyviä.
Myös maximin-strategia olisi yhtä hyvä, ja se takaisi turvatason 1 15 . Tasapainostrategian turvataso on vain 45 . Jos nainen siis epäilee miehen pelaavan
tasapainostrategiaa, nainen voi ilman haittaa maksimoida turvatasonsa, jolloin miehen kannattaa mennä nyrkkeilyotteleluun, jolloin naisen kannattaa
mennä myös. On hyvin kyseenalaista olettaa, että sekastrategian tasapaino olisi suosittu valinta vaikka sen turvataso onkin pelin kolmesta Nashin
tasapainosta korkein.
Treffipelin analysointi ei siis tuottanut tyydyttävää vastausta miehen ja naisen pulmaan. Arkielämässä tilanne ratkaistaisiin varmaankin sen mukaan,
kummalla on yleensä tapana saada tahtonsa läpi. Jos esimerkiksi nainen
yleensä aina lopulta voittaa väittelyt, kumpikin todennäköisesti suuntaisi
balettiin. Ihmisillä on varsin yhtenäiset käsitykset siitä, mikä vaihtoehto on
luontevin.
Treffipelin luonne muuttuu ratkaisevasti, jos päätös tehdään kasvokkain
neuvotellen. Tilannetta voidaan analysoida neuvotteluteorian avulla, mutta
siihen ei tässä kirjassa puututa.
Kuten tämä esimerkki osoitti, ei-nollasummapelien analysointi voi olla vaikeaa. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö monestakin ei-nollasummapelistä
olisi mielenkiintoista sanottavaa. Kaikkien pelien ei voi kuitenkaan olettaa
ratkeavan yksikäsitteisesti, vaikka pelaajat kuinka olisivat rationaalisia.
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6.4 Cournot’n duopolimalli
Augustin Cournot käytti jo vuonna 1838 tasapainon ajatusta yritysten välisen kilpailun mallintamiseen. Cournot’n malli yrittää selittää, miksi hinnat
laskevat, kun monopolin sijasta kilpailevia yhtiöitä on kaksi, eli vallitsee
duopoli.
Muotoillaan tilanne seuraavasti. Erkki ja Pentti ovat keksineet uuden tavan
tehdä tyylikkääitä käsintehtyjä rannekelloja, ja niistä on tullut suosittuja
rikkaiden piirissä. Miljonäärit himoitsevat kelloja ja kilpailevat ostamisesta,
joten kelloista saa sitä paremman hinnan mitä vähemmän niitä on tarjolla.
Oletetaan yksinkertaisesti, että jos kelloja tehdään vuodessa 𝑞 kappaletta,
asiakkaiden kilpailu määrää yhden kellon hinnaksi 𝑝 = 25 − 𝑞 miljoonaa
euroa. Tämä ei ole kovin realistinen kuvaus hinnanmuodostuksesta (25
kellon tuotannolla kellot eivät ole enää minkään arvoisia), mutta tarina
ei juuri muuttuisi, vaikka hinta määräytyisi realistisemmin. Yhden kellon
valmistaminen maksaa kalliiden materiaalien takia miljoona euroa.
Alussa vain Erkki valmistaa ja myy kelloja. Hän haluaisi yksinkertaisesti
maksimoida vuotuiset voittonsa. Kun valmistuskustannukset ottaa huomioon, yhden vuoden voitoksi saadaan (hinta - kustannus)·lukumäärä, eli
𝑢(𝑞) = (𝑝 − 1)𝑞 = (25 − 𝑞 − 1)𝑞 = (24 − 𝑞)𝑞.
Voiton suurin arvo voidaan löytää derivoimalla tai yksinkertaisesti toisen
asteen polynomin (24 − 𝑞)𝑞 nollakohtien 𝑞 = 0 ja 𝑞 = 24 puolivälistä.
𝑢(𝑞)

0

0

12

24 𝑞

Voitto on suurin 12 kellon vuosituotannolla, ja sen suuruus on
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𝑢(12) = (24 − 12) · 12 = 144 miljoonaa euroa.
Monopoliasemassa oleva Erkki voi pitää valmistusmäärän sopivan pienenä
ja hinnan korkealla maksimoidakseen voittonsa. Käy kuitenkin niin, että
kun Erkki ei suostukaan jakamaan rahojaan Pentin kanssa, tämä kimpaantuu
ja ryhtyy itsekin tekemään samanlaisia kelloja. Jos Erkki tekee kelloja 𝑞𝐸
kappaletta ja Pentti 𝑞𝑃 kappaletta, kellojen hinta on 𝑝 = 25 − 𝑞𝐸 − 𝑞𝑃
miljoonaa. Jos Erkin valmistusmäärä 𝑞𝐸 on tiedossa, Pentin voitto on
𝑢𝑃 (𝑞𝑃 ) = (𝑝 − 1)𝑞𝑃 = (24 − 𝑞𝐸 − 𝑞𝑃 )𝑞𝑃 .
Pentin voitto 𝑢𝑃 on muuttujan 𝑞𝑃 toisen asteen polynomi, jonka arvoa
Pentti nyt maksimoi.
𝑢𝑃 (𝑞𝑃 )

0

0

1
2 (24

− 𝑞𝐸 )

24 − 𝑞𝐸 𝑞𝑃

Tämä on suurin, kun 𝑞𝑃 = 12 (24 − 𝑞𝐸 ). Symmetrisesti Erkin voitto on
suurin, kun 𝑞𝐸 = 21 (24 − 𝑞𝑃 ). Etsitään seuraavaksi pelin Nashin tasapaino
* , 𝑞 * ). Strategioiden 𝑞 * ja 𝑞 * täytyy olla parhaat vastaukset toisilleen,
(𝑞𝐸
𝑃
𝐸
𝑃
joten ne voidaan ratkaista yhtälöparista
{︂

*)
𝑞𝑃* = 21 (24 − 𝑞𝐸
* = 1 (24 − 𝑞 * ).
𝑞𝐸
𝑃
2

* = 8. Kelloja valmistetaan siis yhteensä 16
Ratkaisuksi saadaan 𝑞𝑃* = 𝑞𝐸
kappaletta, kellojen hinta on 25−16 = 9 miljoonaa ja Erkin ja Pentin voitto
yhteensä (24 − 16) · 16 = 104 miljoonaa. Kilpailu on laskenut hintoja,
nostanut tuotantomäärää ja pienentänyt Erkin ja Pentin kokonaisvoittoa.

Kilpailun vallitessa Erkin ja Pentin tilanne on huonompi kuin monopolis92
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sa. Kummankaan ei kuitenkaan kannata poiketa tasapainosta: jos Erkki
valmistaa 8 kelloa, Pentti tekee itselleen vahinkoa valmistamalla jonkin
muun määrän. On uskottavaa, että muutaman vuoden kilpailun aikana tämä
tasapaino voisi löytyä, vaikka vahingossa.
Cournot’n yksinkertainen malli siis ennustaa, että kilpailu laskee hintoja ja
tuottajien voittoja; asiakkaat saavat tuotteensa edullisemmin. Jos kilpailevia
tuottajia olisi enemmän, hinnat laskisivat entisestään (tehtävä 103).

Kartelli

Erkki ja Pentti saavat riitansa sovittua, ja rupeavat juonimaan yhdessä asiakkaitaan vastaan. He muodostavat kartellin: Erkki ja Pentti sopivat valmistavansa yhteensä optimaaliset 12 kelloa vuodessa. Kun kumpikin valmistaa 6
kelloa, molempien voitto on puolet monopolivoitosta: (24 − 12) · 6 = 72
miljoonaa. Kartellin myötä asiakkaat maksavat 144 − 104 = 40 miljoonaa
euroa enemmän, vaikka saavat kaksi kelloa vähemmän.
Kartelli poistaa kilpailun ja asiakkaiden siitä saaman hyödyn. Kartellit
onkin yleensä kielletty lailla.

6.5 Pareto-tehokkuus
Jos pelillä on useita Nashin tasapainoja, osa niistä voi olla selkeästi houkuttelevampia kuin toiset. Esimerkiksi seuraavassa pelissä on kolme puhtaan
strategian Nashin tasapainoa.
𝑏1
𝑎1
𝑎2
𝑎3

4
0
0

𝑏2
5
0
0

0
4
0

𝑏3
0
2
0

0
0
1

0
0
1

Tasapainot ovat luonnollisesti (𝑎1 , 𝑏1 ), (𝑎2 , 𝑏2 ) ja (𝑎3 , 𝑏3 ). Näistä ensimmäinen on selvästi houkuttelevin. Se on pelaajan 𝐵 paras vaihtoehto ja
toinen kahdesta parhaasta pelaajan 𝐴 näkökulmasta. Jos pelistä neuvoteltaisiin ennen siirtojen valitsemista, strategiat 𝑎1 ja 𝑏1 sopisivat varmasti
molemmille pelaajille hyvin.
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Tuntuu uskottavalta, että pelaajat päätyisivät strategioihin 𝑎1 ja 𝑏1 myös
ilman neuvottelua, sillä siirtymällä mistä tahansa muusta lopputuloksesta
tasapainoon 𝑎1 , 𝑏1 ainakin toisen hyöty kasvaa eikä kummankaan pienene.
Strategiapari (𝑎1 , 𝑏1 ) on niin sanotusti Pareto-tehokas.
Määritelmä. Pelin lopputulos (ja siihen johtava strategiayhdistelmä) on
Pareto-tehokas, jos yhdenkään pelaajan hyötyä ei voida kasvattaa ilman,
että jonkun toisen hyöty pienenee.
Vastaavasti pelin lopputulos on Pareto-tehoton, jos jokin muu lopputulos
on ainakin yhdelle pelaajalle parempi eikä kenellekään huonompi.
Pareto tehokkuus ei liity suoraan Nashin tasapainoihin. Esimerkiksi alla
olevassa pelissä Pareto-tehokkaita strategiapareja ovat (𝑎2 , 𝑏2 ), (𝑎2 , 𝑏3 ) ja
(𝑎3 , 𝑏3 ). Mikään niistä ei kuitenkaan ole Nashin tasapaino! Pelin ainoa
puhtaan strategian Nashin tasapaino on (𝑎1 , 𝑏1 ), mutta se ei ole Paretotehokas, sillä strategiapari (𝑎2 , 𝑏2 ) olisi pelaajalle 𝐴 parempi ja pelaajalle
𝐵 yhtä hyvä.
𝑏1
𝑎1

3

𝑎2

0

𝑎3

0

𝑏2
3
0
0

0
4
0

𝑏3
0
3
2

0
1
6

0
5
1

6.6 Vuorottain etenevät pelit
Tähän mennessä pelejä on tarkasteltu lähinnä strategiamuodossa, mutta
usein se ei riitä. Vuorottain etenevässä pelissä on piirteitä, joita strategiamuoto ei tavoita. Tarkastellaan esimerkkiä.
Erkki ja Pentti ovat haaskanneet kelloista saamansa rahat uhkapeleihin
ja muuttaneet takaisin asumaan samaan opiskelijakämppään. Heillä on
yhteinen kultakala. Kumpikin on lähdössä pääsiäislomalle perheensä luokse,
ja kultakala pitäisi ruokkia ennen lähtöä. Erkki on lähdössä aikaisemmalla
junalla, joten hän poistuu asunnosta ensin. Tilanteeseen liittyvät seuraavat
hyödyt:
Kalan ruokkiminen: -1 sille joka sen tekee.
Jos kumpikaan ei ruoki kalaa, se kuolee (-20 molemmille).
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Peli näyttää puumuodossa tältä:
𝑃1
ruoki
𝐸
älä
𝑃2

ruoki

(−1, −1)

älä

(−1, 0)

ruoki

(0, −1)

älä

(−20, −20)

Erkillä on kaksi puhdasta strategiaa: 𝑒1 : ”ruoki” ja 𝑒2 : ”älä ruoki”. Pentillä
on neljä strategiaa:
𝑝1 : ”ruoki joka tapauksessa”
𝑝2 : ”älä ruoki missään tapauksessa”
𝑝3 : ”tee päinvastoin kuin Erkki”
𝑝4 : ”tee samalla tavalla kuin Erkki”
Strategiamuodossa esitettynä pelistä löytyy kolme Nashin tasapainoa.
Pentti

Erkki

ruoki
älä

ruoki
-1
-1
-1
0

älä
0
-1
-20
-20

tee eri
0
-1
-1
0

tee sama
-1
-1
-20
-20

Tasapainot on lihavoitu. Pentti pitäisi eniten tasapainosta ”Erkki ruokkii,
Pentti ei”. Pentti voi yrittää johdattaa tilanteen tähän tasapainoon uhkaamalla, että hän ei aio missään nimessä ruokkia kalaa: Erkki ruokkikoon tai
kala kuolee. Erkki voi kuitenkin yksinkertaisesti lähteä ruokkimatta, jolloin
Pentti jää yksinään pelaamaan peliä, joka alkaa pisteestä 𝑃2 . Pentille on
tässä tilanteessa edullisempaa ruokkia kala, ja uhkaus kannattaa siis jättää
toteuttamatta. Pentin uhkaus on epäuskottava, koska sen toteuttaminen olisi
Pentin omien etujen vastaista.
Jos Erkki ymmärtää tämän, hänen kannattaa lähteä ja jättää kala ruokkimatta. Pentin puolestaan kannattaa niellä ylpeytensä ja ruokkia kala. Erkin etu
johtuu siitä, että hän voi lyödä strategiansa lukkoon aiemmin. Tämä ei näy
pelin strategiamuotoisesta esityksestä, ainoastaan puumuotoisesta. Pentin
ainoa tapa pelastua ruokkimiselta olisi karata ovesta ulos ennen Erkkiä. Jos
tämä olisi mahdollista, pelipuuta täytyisi muokata vastaavasti.
Nashin tasapainojen metsästämisen sijasta puumuotoinen peli kannattaa
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ratkaista lopusta alkuun analysoimalla (käänteinen induktio) kuten kombinatoriset pelit luvussa 2. Tilanteessa 𝑃1 Pentin ei kannata ruokkia kalaa,
tilanteessa 𝑃2 kannattaa. Jos Erkki olettaa Pentin tekevän nämä rationaaliset
valinnat, hänen kannattaa alussa jättää kala ruokkimatta.
𝑃1
ruoki
𝐸
älä
𝑃2

ruoki

(−1, −1)

älä

(−1, 0)

ruoki

(0, −1)

älä

(−20, −20)

Strategiamuotoisen pelin kolmesta Nashin tasapainosta kaikki eivät siis ole
uskottavia. Epäuskottavat Nashin tasapainot voidaan karsia sulkemalla pois
strategiat, jotka eivät ole parhaita valintoja pelipuun jokaisessa haarassa.
Puun haaroja nimitetään alipeleiksi.
Alipeli on peli, joka syntyy rajoittumalla alkuperäisen pelipuun yksittäisestä
solmusta alkavaan pelipuuhun.1
Alipelitäydellisyys. Nashin tasapaino on alipelitäydellinen, jos se on Nashin tasapaino myös jokaisessa pelin alipelissä.
Erkin ja Pentin pelin kolmesta Nashin tasapainosta vain yksi on alipelitäydellinen. Tasapaino (Erkki ruokkii, Pentti ei ruoki) ei ole alipelitäydellinen,
koska Pentin kannattaisi vaihtaa strategiaa kohdasta 𝑃2 alkavassa alipelissä.
Tasapaino (Erkki ei ruoki, Pentti ruokkii) ei sekään ole alipelitäydellinen,
sillä se ei Pentille järkevä tilanteessa 𝑃1 . Ainoa alipelitäydellinen tasapaino
on (Erkki ei ruoki, Pentti tekee toisin kuin Erkki), joka vastaa täsmälleen
käänteisen induktion suosituksia.
Alipelitäydellisen tasapainon voi siis tiivistää yksinkertaisesti: Kumpikin
pelaaja tekee vain käänteisen induktion suosittamia parhaita siirtoja. Tarinan
opetus on se, että vuorottain etenevää peliä kannattaa tutkia käänteisellä
induktiolla, ei strategiamuodossa.
1
Täytyy myös vaatia, että mikään alipelin solmuista ei kuulu samaan informaatiojoukkoon alipelin ulkopuolisen solmun kanssa.
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6.7 Mitä seuraavaksi?
Kirjassa tähän mennessä esitellyt peliteorian alkeet perustuvat pääosin
von Neumannin, Morgensternin, Nashin ja muiden heidän aikalaistensa
40- ja 50-luvuilla kehittämiin ajatuksiin. Sen jälkeen on tapahtunut paljon
(ja peliteoria on yhä kehittyvä tieteenala), joten tästä voisi jatkaa moneen
suuntaan.
On selvää, että kourallisella strategioita ja hyötyjä määritellyt pelit voivat
olla vain konfliktien hyvin karkeita rautalankamalleja. Ne ovat toki hyödyllisiä, mutta käyttöalaltaan rajallisia. Realismia voidaan lisätä luopumalla
täyden informaation oletuksesta: todellisuudessa tieto pelaajien hyödyistä
ja pelin lainalaisuuksista on usein epätäydellistä ja epäsymmetristä. Esimerkiksi lainaa pankin kanssa neuvotteleva yrittäjä tuntee liikkeensä uhat ja
mahdollisuudet todennäkäöisesti paremmin kuin pankki. Sodan uhan alla
neuvottelevat valtiot ovat epävarmoja toistensa kyvyistä ja tavoitteita.
Myös yleisen rationaalisuuden oletus on liian vahva useimpiin tilanteisiin,
sillä ihmisten käyttäytyminen perustuu suuressa määrin kokemuksesta oppimiseen. Siksi peliteorian monikerroksiset ajatusrakennelmat tuntuvat
vierailta ainakin arkipäivisiin tilanteisiin tuotuna. Kun lukuisat pelaajat
oppivat, kehittyvät ja mukautuvat alati muuttuvaan ympäristöön, käsillä on
klassista peliteoriaa monimutkaisempi mutta realistisempi malli.
Peliteorian piiriin kuuluu myös esimerkiksi neuvotteluteoriaa, pelimekanismien suunnittelua (erilaisia huutokauppamekanismeja on kokeiltu menestyksekkääsi teleoperaattoreiden taajuushuutokaupoissa) sekä differentiaalipelejä. Näiden aiheiden sijasta kirjan viimeiseen lukuun on valittu
esiteltäväksi peliteorian yllättävin ja eksoottisin sovellusala: evoluutiobiologia.
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6.8 Harjoitustehtäviä
90. Eliminoi dominoidut strategiat olettaen yleinen rationaalisuus.
𝑏1
𝑏2
𝑏1
𝑏2
𝑏3
0
1
1
0
2
𝑎1
𝑎1
6
0
4
1
0
2
5
2
−2
1
(A)
(B)
𝑎2
𝑎2
5
4
1
3
1
0
5
3
1
0
𝑎3
𝑎3
0
3
3
−2
−7
𝑏1
𝑏2
2
1
𝑎1
4
3
(C)
5
3
𝑎2
2
4
91. Etsi seuraavista peleistä puhtaan strategian Nashin tasapainot. Ovatko
ne heikkoja vai aitoja?
𝑏1
𝑏2
𝑏1
𝑏2
7
9
2
−2
𝑎
𝑎
3
2
3
(B) 1
(A) 1 2
5
1
5
−2
𝑎2
𝑎2
5
4
−2
−1
𝑏1
𝑏2
3
3
𝑎1
4
2
(C)
1
1
𝑎2
4
2
92. Ilmaista rahaa! Kahdelta pelaajalta kysytään, haluavatko he ilmaista
rahaa. Jos molemmat sanovat ”kyllä”, he saavat rahan.
kyllä
kyllä
ei

ei

1
1

0
0

0
0

0
0

Toisin kuin yleensä, tällä pelillä on parillinen määrä Nashin tasapainoja.
Mitkä ne ovat?
93. Dollarin jako. Pelissä kaksi pelaajaa jakaa dollarin palkinnon. Pelaajat
saavat ehdottaa yhtä aikaa, kuinka paljon he itse saavat. Jos pyyntöjen sum98

6.8. HARJOITUSTEHTÄVIÄ

ma ei ylitä dollaria, kumpikin saa pyyntönsä. Jos summa on yli dollarin,
kumpikaan ei saa mitään.
(A) Etsi pelille jokin Nashin tasapaino.
(B) Etsi loputkin puhtaat Nashin tasapainot. Mikä on ”uskottavin”?
94. Metsästyspeli eli Stag Hunt. Tätä pohti jo Jean-Jacques Rousseau
(1712 – 1778). Kaksi metsästäjää sopii menevänsä metsästämään yhdessä
hirveä, jota ei saa yksin kiinni. Kumpikin voi kuitenkin keskittyä myös
jäniksiin, joita voi pyytää yksinkin. Metsässä kumpikin liikkuu yksin, joten
toisen yhteistyöstä ei ole varmuutta. Tässä peli:
Hirvi
Hirvi
Jänis

Jänis

5

3

5

0
0

3

3

3

(A) Etsi Nashin tasapainot. Miten ne poikkeavat toisistaan?
(B) Miten peli poikkeaa vangin dilemmasta? (s. 48)
(C) Tutki versiota, jossa hirven nappaamiseen tarvitaan 3 tai useampi metsästäjä. (Jokainen saa 5 yksikköä hyötyä kaadetusta hirvestä.)
95. Mamis eli Chicken. Kaksi autoilijaa ajaa toisiaan päin uhmaten toisiaan
väistämään. Väistämisestä menettää kunniaa, mutta törmäys on seurauksiltaan kauhea. Alla peli strategiamuodossa.
Suoraan
Suoraan
Väistä

Väistä

−10
−10

−1
1

1
−1

0
0

(A) Määritä pelin Nashin tasapainot.
(B) Miten tilanne muuttuu, jos toinen pelaaja sitoutuu ajamaan suoraan
esimerkiksi laittamalla autoonsa rattilukon? Mikä on nyt rationaalista?
96. Kuuban ohjuskriisi (1962). Neuvostoliittolaiset laivat lähestyvät Kuubaa ydinaselastissa. Yhdysvallat saartaa Kuuban ja uhkaa upottaa alukset
jos ne etenevät. Neuvostoliitto uhkaa edetä. Konfliktin eskaloituminen tietää ydinsotaa (-1000 kummallekin), perääntyjä menettää kasvonsa (-1 perääntyjälle, +1 sille joka ei perääntynyt). Vertaa peliä edellisen tehtävän
Mamikseen.
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97. Voiko Nashin tasapainoon kuulua
(A) aidosti dominoituja
(B) heikosti dominoituja strategioita?
Anna esimerkki tai todistus mahdottomuudesta.
98. Mitkä ovat puhtaan strategian Nashin tasapainojen mahdolliset lukumäärät kahden pelaajan kahden strategian pelissä? Anna esimerkki kustakin
tapauksesta.
99. Yhteismaan ongelma.
( Tragedy of the Commons)
Yhteislaitumella kasvaa joka vuosi 1000 000 kg heinää. Lehmä tarvitsee
vuosittain elääkseen 5000 kg heinää ja voi muuttaa tämän lisäksi enintään
5000 kg heinää 500 litraksi maitoa. Peltoa käyttää 10 maanviljelijää, joilla
on kullakin 10 lehmää. Kukin saa siis vuodessa 5000 l maitoa. Lehmiä
pidetään vain maidon vuoksi.
(A) Eräs viljelijä saa uuden lehmän. Osoita, että viljelijän kannattaa päästää
lehmä laitumelle, jos hyötynä on saatavan maidon määrä. Kuinka paljon
maitoa hän saa? Entä muut viljelijät?
(B) Kuinka paljon maitoa kukin viljelijä saa, jos jokaisella on 11 lehmää?
(C) Viljelijöillä on 11 lehmää laitumella, ja jokainen saa uuden. Osoita, että
lehmät kannattaa päästää laitumelle huolimatta siitä, mitä muut tekevät.
(D) Oletetaan, että kaikilla viljelijöillä on 𝑘 lehmää. Mikä on pienin 𝑘:n
arvo jolla viljelijä ei hyödy, vaikka saisi yksin lisätä yhden lehmän? Kuinka
paljon maitoa kukin viljelijä saa tässä tilanteessa? (Kyseessä on Paretotehoton Nashin tasapaino.)
(E) Pohdi kuvatun kaltaisen ”tragedian” uskottavuutta tosielämässä.
(F) Pohdi eri mahdollisuuksia ratkaista ongelma.
100. Yritys F ostaa ohjelmiston, jonka osat tehdään alihankkijoilla A ja B.
Jos molemmat tekevät hyvää työtä, ohjelmisto on nopea. Jos vain toinen
tekee hyvää työtä, koodi on keskinopea, ja jos molemmat tekevät huonoa
työtä, koodi on todella hidas. Hyvän koodin tekeminen on kummallekin alihankkijalle 3 MA
C kalliimpaa kuin huonon. Yritys F ei osaa arvioida, kenen
vika hitaus on. Se yrittää kannustaa hyvään laatuun antamalla alihankkijoille jaettavaksi bonuksena 5 MA
C keskinopeasta koodista ja 10 MA
Cnopeasta
koodista.
(A) Miksi kannustinjärjestelmä on huono?
(B) Suunnittele parempi kannustinjärjestelmä 10 MA
C budjetilla.

100

6.8. HARJOITUSTEHTÄVIÄ

Duopolimallit

101. Kaksi jäätelökioskia myy jäätelöä rannalla. Jäätelön sisäänostohinta
kauppiaille on 0,5 A
C. Oletetaan, että jäätelön myyntihinta eurointa on tasaluku. Myyntihinnan vaikutus kokonaismenekkiin on seuraava:
1A
C 2400 kpl
2A
C 1800 kpl
3A
C 1200 kpl
4A
C 600 kpl
5A
C ei asiakkaita
Asiakkaat ostavat halvimmasta kioskista ja jakautuvat tasan, jos molemmilla on sama hinta. Hinnat säädetään kunkin päivän alussa, eikä niitä voi
muuttaa päivän aikana.
(A) Esitä peli strategiamuodossa (B) Mikä olisi kauppiaille paras hinta, jos
he sopivat hinnoista keskenään?
(C) Entä jos sopimusta ei ole, ja kauppiaat haluavat maksimoida voittonsa?
(D) Miksi kartellit on lailla kielletty?
102. Edellisen pelin jatkuva versio (Bertrandin duopolimalli):
Nyt myyntihinnan ei tarvitse olla kokonaisluku. Jäätelön sisäänostohinta on
yhä 0,5 A
C. Hinnan 𝑥 vaikutus asiakkaiden määrään 𝑦 on 𝑦 = 3000 − 600𝑥.
(A) Mikä paras hinta kauppiaiden yhteismyynnin kannalta?
(B) Kauppiaat eivät tee yhteistyötä. Mikä on pelin ainoa Nashin tasapaino?
(Tämä voi olla yllätys.)
(C) Kuka hyötyy kilpailusta?
(D) Miksi kohta B ei ole realistinen?
103. Laajenna sivulla 91 esitelty Cournot’n duopolimalli usemmalle valmistajalle. Mitkä ovat tasapainon tuotantomäärät ja kokonaisvoitot, kun
valmistajia on
(A) kolme
(B) 𝑛 kappaletta? (Oletetaan tässä, että valmistusmäärän ei tarvitse olla
kokonaisluku.)
(C) Mitä tapahtuu, kun valmistajien määrä kasvaa hyvin suureksi?
104. Erkki ja Pentti sopivat sivulla 91 esitellyssä Cournot’n duopolimallissa
kartellista, jossa kumpikin valmistaa 6 kelloa vuodessa.
(A) Jos Erkki pysyy kartellisopimuksessa ja Pentti ei, mikä on Pentin paras
tuotantomäärä?
(B) Erkki ja Pentti harkitsevat kumpikin, pitääkö kartellisopimus vai tehdäkö edellisen kohdan mukainen määrä kelloja. Mistä pelistä on kyse?
105. Cournot’n duopolimalli.
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Käy läpi sivulta 6.4 alkaneen Cournot’n duopolimalli -esimerkin laskut
oletuksella, että tuotantokustannusten suuruus on 𝑐 ja tuotteiden hinta on
𝑎 − 𝑞1 − 𝑞2 , missä 𝑞1 ja 𝑞2 ovat kahden yrityksen tuotantomäärät.
(A) Oletetaan ensin, että yrityksiä on vain yksi (monopoli). Laadi voittoa
kuvaava funktio 𝑢(𝑞1 ) ja laske, millä tuotantomäärällä voitto on suurin.
Kuinka suuri?
(B) Kun yritykset kilpailevat ilman neuvotteluja, ne pyrkivät optimoimaan
tuotantoaan suhteessa toisen yrityksen tuotantoon. Ratkaise pelin ainoa
Nashin tasapaino. Kuinka suuri yritysten voitto on yhteensä?
(C) Mikä on tuotantomäärä ja kokonaisvoitto, jos yrityksiä onkin 𝑛 kappaletta?
(D) Mitä tapahtuu kokonaistuotannolle ja kokonaisvoitolle, kun 𝑛 → ∞ ?
106. Stackelbergin duopolimalli.
Versio Cournot’n duopolimallista, jossa toinen pelaajan päättää tuotantomääränsä ensin ja toinen pelaaja tietää tämän päätöksen.
McDonald’s ja Hesburger suunnittelevat laajentumista maahan, joka on
vastikään laillistanut hampurilaiset. Jos yritykset perustavat 𝑞 = 𝑞1 + 𝑞2
myymälää, kunkin myymälän myynti on vuodessa 𝑎 − 𝑞 miljoonaa euroa.
Yhden liikeen vuotuinen ylläpito maksaa 𝑐 miljoonaa euroa.
McDonald’s on neuvotellut itselleen oikeuden rakentaa omat liikkeensä
ensin. Hesburger saa aloittaa vasta seuraavana vuonna.
(A) Mikä on Hesburgerin optimaalinen myymälöiden lukumäärä 𝑞2* , kun
McDonald’s on tehnyt 𝑞1 myymälää?
(B) McDonald’s voi omalla myymälöiden määrällään 𝑞1 vaikuttaa suoraan
Hesburgerin järkevään myymälöiden määrään. Mikä määrä 𝑞1* myymälöitä
maksimoi McDonald’sin voiton? Kuinka suuri on silloin 𝑞2* ? Kuinka paljon
voittoa yritykset saavat tässä tasapainossa?
(C) Miksi Hesburgerin asema on huonompi tässä pelissä kuin Cournot’n
duopolissa? Miten ihmeessä Hesburgerin saama lisätieto McDonald’sin
päätöksestä voi heikentää sen asemaa?
107. Yleistä edellisen tehtävän Cournot’n duopolimalli tapaukseen, jossa
yrityksillä on eri tuotantokustannukset, 𝑐1 ja 𝑐2 . Voit olettaa 𝑐1 < 𝑐2 < 𝑎.
(A) Ratkaise tasapaino, kun 𝑐1 ja 𝑐2 ovat pieniä suhteessa lukuun 𝑎.
(B) Mitä ”pieni” tarkoittaa edellisen kohdan perusteella, ts. kuinka suuri
valmistuskustannuksen 𝑐2 pitää olla, ennen kuin yritys 2 ei tee enää lainkaan
voittoa?
108. Oletetaan, että presidentinvaalien äänestäjät ovat jakautuneet tasaisesti
vasemmistosta (𝑥 = 0) oikeistoon (𝑥 = 1). Kukin presidenttiehokas pitää
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linjapuheen, joka sijoittaa hänet johonkin kohtaan välille [0, 1]. Äänestäjät
antavat äänensä ehdokkaalle, joka on heidän mielipidettään lähimpänä. Jos
useampi ehdokas on samassa kohdassa, äänet jakautuvat tasan. Eniten ääniä
saanut valitaan ja tasapelin sattuessa suoritetaan arvonta. Oletetaan, että
ehdokkaita kiinnostaa ainoastaan valituksi tuleminen (ja toissijaisesti ääniensä maksimointi), joten he valitsevat mielipiteensä strategisesti harkiten.
(A) Miten käy, kun ehdokkaita on kaksi? Vaikuttaako asiaan, pidetäänkö
puheet yhtä aikaa vai peräkkäin?
(B) Kolme ehdokasta pitää puheensa peräkkäin. Miten käy?
109. Laupias samarialainen. Olet juuri astumassa kiireellä metroon hiljaiselta asemalta, kun huomaat vanhuksen kaatuvan kauempana asemalaiturilla. Haluat, että vanhus nostetaan pystyyn (hyötysi on 𝑎 jos vanhus nostetaan
ja 0 jos kukaan ei auta), mutta jos jäät auttamaan, metro ehtii lähteä (haitta
𝑐, eli auttamisen kokonaishyöty on 𝑎 − 𝑐). Arvioit, että selvästi 𝑎 > 𝑐.
(A) Olet yksin metrossa. Mikä on rationaalista?
(B) Metroon on nousemassa 𝑛 − 1 muuta henkilöä, joista jokainen (toisistaan riippumatta) jättää auttamatta vanhusta todennäköisyydellä 𝑞. Mikä
on rationaalinen (ei välttämättä eettinen) valintasi?
(C) Olettaen, että 𝑛 rationaalista ihmistä (joilla on samanlaiset hyödyt kuin
edellä) käyttää kukin samaa auttamistodennäköisyyttä 𝑞, ja pelaa pelin symmetristä (heikkoa) Nashin tasapainoa. Millä todennäköisyydella vanhus
saa apua? Ratkaise yleinen tapaus ja sijoita esimerkin vuoksi arvot 𝑛 = 5,
𝑎 = 10, 𝑐 = 3.
(D) Miksi vanhus saa apua sitä todennäköisemmin, mitä vähemmän mahdollisia auttajia on?
110. El Farol -baari. Santa Fe -kaupungissa on baari nimeltään El Farol.
Siellä soitetaan joka torstai irlantilaista musiikkia, jota 100 henkilöä tulisi
mielellään kuuntelemaan joka viikko. Baari on kuitenkin epämiellyttävän
ahdas, ja jos paikalla on yli 60 henkilöä, olisi ollut parempi jäädä kotiin.
Jokainen potentiaalinen asiakas joutuu harkitsemaan torstaisin, lähteäkö
baarin vai ei. Muiden päätöksestä ei ole tietoa.
(A) Mitä puhtaan strategian Nashin tasapainoja on olemassa?
(B) Mikä on Nashin tasapaino, jos kaikki käyttävät samaa sekatrategiaa?
(C) Pohdi, miten tämä tasapaino voitaisiin käytännössä saavuttaa ilman,
että kyseiset musiikin ystävät olisivat rationaalisia tai älykkäitä.

Edellisten tehtävien verryttelyn jälkeen voidaan siirtyä todella tärkeään
aiheeseen.
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Diplomacy2

111. Diplomacy-pelissä (Allan B. Calhamer 1954) voi syntyä ensimmäisen
siirtovuoron jälkeen seuraava tilanne: Italialla on armeija Piedmontissa,
Ranskalla Espanjassa. Muita yksiköitä ei ole lähistöllä vaikuttamassa tilanteeseen.

Kumpikin pelaaja harkitsee, antaako armeijalleen käsky liikkua Marseillehin vai pitääkö se pakoillaan. Käskyt annetaan salassa ja armeijat liikkuvat
yhtä aikaa. Jos molemmat armeijat yrittävän liikkua samaan ruutuun, ne
kimpoavat takaisin lähtöasemiinsa.
Espanja ja Marseille ovat tärkeitä alueita (”keskuksia”), joiden omistaminen
on pelissä oleellista. Marseille on Ranskan keskus, jonka Ranska menettää
jos Italia pääsee sinne. Espanja ei ole vielä kenenkään omistuksessa, mutta
se siirtyy Ranskalle, jos Ranskan armeija on siellä vielä tämän vuoron
jälkeen.
(A) Kuinka pelaajien tulee pelata, kun kummankin hyötynä on vain heidän
omien keskustensa määrä vuoron lopussa?
(B) Entä jos Italia ja Ranska ovat sodassa, ja kumpikin pitää hyötynään
omien keskustensa ja vastustajien keskusten lukumäärien erotusta? Tällöin
kysessä on nollasummapeli.
(C) Edellisten kohtien välimuotona voidaan pitää tilannetta, jossa kummankin pelaajan hyöty on omien keskustensa lukumäärä miinus puolet
vastustajan keskusten määrästä. Määritä tässä tilanteessa kummallekin pelaajalle turvatason maksimoiva strategia. Etsi pelin Nashin tasapaino. Mitä
2
Diplomacy on kiistatta paras monen hengen lautapeli.
Katso säännöt: http://www.hasbro.com/common/instruct/diplomacy.pdf
ja yleistä strategiaa: http://www.diplom.org/
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kummankin pitäisi tehdä?
112. Oletetaan, että edellisen tehtävän tilanteessa Ranskalla on armeija
myös Burgundissa (joka ei ole keskus). Nyt Ranskalla on neljä järkevän
oloista strategiaa: pitää armeijat paikoillaa tai liikkua Marseillehin toisella
tai molemmilla armeijoista.

Myös Italialla on neljä järkevää strategiaa: yrittää Marseillehin, olla paikoillaan tai tukea (vihamielisesti) ranskalaisen armeijan hyökkäystä joko
Espanjasta tai Burgundista. Jos Ranska liikuttaa molempia ja Italia tukee,
tuettu armeija pääsee Marseillehin.
Oletetaan seuraavat hyödyt: Omat keskukset +4 / kpl, vastustajan saamat
keskukset -2 / kpl, Marseilles tyhjänä (vapaa rakentamiselle) +1 Ranskalle
ja -1 Italialle.
Eliminoi heikosti dominoidut strategiat vaiheittain. Mitä jää jäljelle?
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113. Diplomacyssa Turkilla ja Venäjällä on kummallakin alkutilanteessa
laiva Mustan meren rannalla. Vain toinen niistä mahtuu Mustalle merelle.
Vihollisen laiva Mustalla merellä on hankala kummankin puolustuksen kannalta; toisaalta laivoilla olisi myös muuta käyttöä. Jos laiva pääsee merelle,
vastustaja ei voi ajaa sitä pois ilman huomattavaa panostusta. Sekä Turkki että Venäjä joutuvat siis harkitsemaan ensimmäisellä vuorolla tarkoin,
yrittääkö Mustalle merelle vai tehdäkö laivallaan muuta.

Lopputulokset ovat mieluisuusjärjestyksessä:
1. Oma laiva pääsee Mustalle merelle
2. Kumpikaan ei yritä merelle (laivat ovat hyödyksi muualla)
3. Molemmat yrittävät merelle, kumpikaan ei siis pääse
4. Vastustaja pääsee merelle.
Mitä peliä tilanne muistuttaa?

106

6.8. HARJOITUSTEHTÄVIÄ

114. Tämä tehtävä on suunnattu jo jonkin verran pelanneille. Pelin säännöt 3
täytyy vähintään hallita.
Turkki on hyökkäämässä Venäjälle ja haluaa vallata joko Romanian tai
Sevastopolin; Venäjä yrittää puolustautua.

Mitkä ovat Turkin mahdolliset hyökkäykset ja Venäjän mahdolliset puolustukset? Kumpiakin on vähintään kuusi. Mitkä ovat parhaat?

107

7 Evolutiivinen peliteoria
Peliteorian alkuperäinen tavoite oli tuoda ihmistieteisiin matemaattista täsmällisyyttä. Valitettavasti peliteorian soveltamista rajoittaa se, etteivät ihmiset aina ole rationaalisia. 1970-luvulla peliteoria laajeni uuteen suuntaan,
biologiaan. Luonnon eloonjäämiskamppailut ovat armottomia, joten evoluution säilyttämien strategioiden on perustelua olettaa olevan varsin toimivia,
vaikka ne eivät olisikaan rationaalisen pelaajan valitsemia. Evolutiivinen
peliteoria on ollut menestyksekästä erityisesti eläinten käyttäytymisen mallintamisessa.

7.1 Peruskäsitteet
Kun peliteoriaa sovelletaan biologian ilmiöiden tarkasteluun, ei ole itsestään
selvää, miten hyöty, pelaajat ja rationaalisuus pitäisi määritellä. Monet eläimet (kasveista puhumattakaan!) eivät varmasti tee millään tavalla tietoisia
valintoja eri strategioiden välillä elämän monissa kilpailutilanteissa.
Evolutiivinen peliteoria keskittyy yksittäisten pelaajien sijasta eri strategioihin, joita tietyn populaation eliöt käyttävät. Strategia voi liittyä käyttäytymiseen tai eliön rakenteeseen, esimerkiksi strategia voi olla tietty susien
saalistustyyli, mammutin karvan pituus tai puun korkeus.
Tiettyjä strategioita käyttävät yksilöt menestyvät keskimäärin paremmin
kuin toiset. Tämä johtaa siihen, että ajan myötä hyvin menestyviä strategioita käytetään yhä enemmän. Yleistymisen mekanismeja on useita,
esimerkiksi
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• Kokemuksesta oppiminen. Eliö käyttää yhä useammin strategiaa,
joka tuottaa hyviä tuloksia. Oppia voi myös tarkkailemalla toisia.
• Kulttuurievoluutio. Yksilöt opettavat strategiat jälkeläisilleen. Parhaita strategioita käyttävillä on enemmän jälkeläisiä.
• Evoluutio. Strategiat ovat perinnöllisiä, ja parhaita strategioita käyttävät saavat keskimäärin enemmän jälkeläisiä.
Evoluutiivisessa peliteoriassa kyse ei ole siitä, että rationaalinen pelaaja
valitsisi parhaan strategian, vaan siitä, että toimivat strategiat yleistyvät
huonompien kustannuksella.
Monen strategian kohdalla sen optimaalisuuteen ei vaikuta, mitä strategioita
muut populaation yksilöt käyttävät. Esimerkiksi haukan siiven parhaaseen
muotoon ei vaikuta se, millaiset siivet muilla haukoilla on. Toisinaan taas
strategian yleisyys vaikuttaa suoraan sen tehoon. Esimerkiksi urosmursujen
strategia ”yritä kasvaa kunnes olet suurin ja vahvin ja kähvellä sitten kaikki
naaraat” on sitä parempi, mitä harvempi uros käyttää sitä. Peliteoria soveltuu
hyvin tämänkaltaisten kilpailuasetelmien tutkimiseen. Siipien suunnitteluun
peliteorialla ei ole annattavaa.
Tässä suppeassa esityksessä keskitytään lähinnä peleihin, joissa eri strategioiden yleisyyden muutokset määrää evoluutio, ei niinkään oppiminen.
Mitä evoluutio on?

Evoluutio on seuraus näistä oletuksista:
1. Eliöillä on perinnöllisiä ominaisuuksia.
2. Näissä ominaisuuksissa on yksilökohtaista muuntelua.
3. Ominaisuudet vaikuttavat siihen, kuinka tehokkaasti eliö jatkaa sukuaan.
Johtopäätös: Eliön menestystä lisäävät ominaisuudet todennäköisesti yleistyvät populaatiossa.
Prosessia, jossa kullakin hetkellä hyödylliset ominaisuudet yleistyvät, kutsutaan luonnonvalinnaksi tai havainnollisemmin luonnolliseksi valinnaksi.
Koska ominaisuuksien menestys riippuu olosuhteista, ja olosuhteet muuttuvat, evoluution suunta muuttuu ympäristön mukana. (Tuuhea turkki on
hyvä jääkaudella ja haitaksi, kun ilmasto lämpenee.) Evoluutioon ei sisälly suunnittelua tai kehitystä jotakin päämäärää kohti; yksinkertaisesti
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jälkeläisten määrää lisäävät ominaisuudet yleistyvät. Satunnaiset ilmiöt,
kuten mutaatiot, tuovat toisinaan tarjolle kokonaan uusia ominaisuuksia,
mikä mahdollistaa pitkien aikojen kuluessa suuretkin muutokset eliöiden
rakenteessa ja käyttäytymisessä.
Kelpoisuus

Yksilön kykyä tuottaa jälkeläisiä kutsutaan biologiassa kelpoisuudeksi (eng.
fitness). Esimerkiksi mutaation kautta syntyvä kovempi nokka voi tehdä
tikasta muita paremman hakkaajan (jolloin se löytää enemmän ruokaa),
ja tikan kelpoisuus lisääntyy keskimäärin vaikkapa +0,2 eloon jäävällä
poikasella. Tietysti kissa saattaa syödä juuri tämän tikan jo nuorena, ja
lisääntyminen jää haaveeksi. Koska luonto sisältää yllätyksiä, kelpoisuus
määritellään keskimääräisen menestyksen (tai tarkemmin sanottuna menestyksen odotusarvon) avulla.
Kelpoisuus on hyödyn tapaan vaikea käsite, eikä sen täsmälliseen määrittelyyn tässä puututa. Evolutiivisen peliteorian näkökulmasta riittää, että eri
strategioiden käyttö muuttaa eläimen kelpoisuutta, ja näitä eroja voidaan
mitata luvuilla.
Yhteenveto

Evolutiivinen peliteoria ja perinteisen peliteorian keskeiset erot on koottu
alle olevaan taulukkoon.
Perinteinen peliteoria
rationaalinen pelaaja
strategia
rationaalinen valinta
rationaalinen pelaaja valitsee
parhaan strategian

Evolutiivinen peliteoria
ei-rationaalinen yksilö populaatiossa
strategia
luonnonvalinta tai oppiminen
hyvät strategiat yleistyvät
populaatiossa

7.2 Haukka ja kyyhky -peli
Tarkastellaan ensin pelejä, joissa kaksi eläinyksilöä kohtaa kilpailutilanteessa. Pelin perusversio on nimeltään Haukka vs. Kyyhky, kuten John Maynard
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Smith sen nimesi. Kerrotaan tarinasta seuraava versio.

Suuressa kirsikkatarhassa asuu kovakuoriaisia, jotka vilistelevät maassa
kirsikkapuiden alla. Kovakuoriaiset syövät kaikenlaista, mutta aina välillä ne
löytävät maahan pudonneen kirsikan. Kirsikka on erikoisherkku ja arvokas
ravinnon lähde.
Toisinaan kaksi kovakuoriaista osuu yhtä aikaa saman kirsikan kohdalle.
Tällöin ne voivat joko jakaa kirsikan sopuisasti tai tapella siitä. Kovakuoriaisilla on kaksi erilaista toimintamallia:
• Haukka hyökää heti ja tappelee, kunnes voittaa tai haavoittuu.
• Kyyhky ei hyökkää, ja pakenee toisen hyökätessä. Kahden kyyhkyn
kohdatessa ne jakavat kirsikan.
Asetetaan hyödyt (jotka lasketaan kelpoisuutena luonnonvalinnan silmissä)
seuraavasti:
Kirsikka
Puolikas kirsikka
Haavoittuminen

+2
+1
−6

Oletetaan, että kaikki kovakuoriaiset ovat yhtä hyviä tappelemaan. Hyödyn
odotusarvoksi kahden haukan kohtaamisessa saadaan silloin +2−6
= −2.
2
Alla peli strategiamuodossa.

Haukka
Kyyhky

Haukka
-2
-2
2
0

Kyyhky
0
2
1
1

Tällaisissa peleissä molemmilla pelaajilla on samat strategiat ja hyödyt ovat
symmetrisiä. Kaikki oleellinen tieto on siis luettavissa, vaikka vain rivin
valitsevan pelaajan hyödyt merkittäisiin näkyviin. Näin toimittiin myös
nollasummapelien tapauksessa, mutta nyt ei ole kyse nollasummapelistä.
Haukka ja kyyhky -peli voidaan esittää lyhyesti näin:
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Haukka
Kyyhky

Haukka
-2
0

Kyyhky
2
1

Haukat ovat siis väkivaltaisia öykkäreitä, ja kahden haukan kohdatessa aina
toinen haavoittuu. Kyyhkyt ovat rauhaa rakastavia ja välttävät haukkoja.
Tarkoituksena olisi nyt tutkia, miten haukkojen ja kyyhkyjen populaatio
kehittyy ajan kuluessa. Tyydytään hyvin yksinkertaiseen malliin:
• Jokainen kovakuoriainen on joko haukka tai kyyhky. Käyttäytymismalli periytyy.
• Kovakuoriaiset lisääntyvät suvuttomasti, eli tekevät itsestään kopiota.
• Kohtaamiset ovat sattumanvaraisia ja niissä kohtaa aina tasan kaksi
kovakuoriaista.
• Kovakuoriaisia on niin paljon, että sekä yksittäisen haukan että kyyhkyn todennäköisyys kohdata haukka on yhtä suuri.
Malli ei tietysti ole missään määrin realistinen, mutta se riittää tähän käyttöön hyvin.
Kuvitellaan nyt, että kovakuoriaisten keskuudessa vallitsee sotaisa anarkia:
kaikki kovakuoriaiset ovat haukkoja. Kovakuoriaiset tappelevat paljon ja
haavoituminen on yleistä. Keskimääräinen hyöty kahden haukan kohtaamisesta on −2.
Kuvitellaan, että tähän populaatioon ilmestyy yksi kyyhky (joko mutaation
kautta tai alueen ulkopuolelta muuttamalla). Kyyhky ei saa syödäkseen
montaakaan kirsikkaa, mutta se välttyy tappeluilta. Kyyhkyn ja Haukan
kohdatessa kyyhkyn hyöty on 0 ja haukan 2. Tulos on kummallekin parempi kuin keskimäärin kahden haukan kohdatessa. Hyötyvä haukka on
joka kohtaamisella eri yksilö, mutta ainoa kyyhky saa hyödyn joka kerta.
Keskimäärin se menestyy siis paremmin kuin haukat.
Sillä välin kun haukat turmelevat toisiaan kirsikoiden luona, kyyhky pysyy
terveenä ja saa enemmän jälkeläisiä. Ajan myötä kyyhkyjen osuus populaatiosta kasvaa, ja kirsikoiden jakaminen yleistyy. Voittaako siis rauha
lopulta? Valitettavasti ei.
Jos populaatiossa on pelkkiä kyyhkyjä, yksittäinen haukka menestyy erinomaisesti. Se voittaa kirsikan jokaisessa kaksinkamppailussa eikä haavoitu
koskaan. Haukka saa enemmän jälkeläisiä kuin populaation kyyhkyt, joten
haukkastrategia alkaa yleistyä.
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Niin kauan kun haukkoja on harvassa, niillä on vielä etu. Ajan kuluessa
haukkoja alkaa kuitenkin olla niin paljon, että taisteluissa haavoittumisen
haitat voittavat kyyhkyjen pelottelun edut, ja tilanne tasoittuu.
Vaikuttaisi siis siltä, että jossakin ääripäiden välillä olisi sellainen haukkojen osuus, jolla kummallakaan strategialla ei olisi etua toisen yli. Lasketaan
kummankin strategian kelpoisuuden odotusarvo yksittäisessä kohtaamisessa, kun haukkoja on osuus 𝑝. Merkitään odotusarvoa kirjaimella 𝐸 ja
haukkaa sekä kyyhkyä alkukirjaimillaan. Esimerkiksi 𝐸(𝐻, 𝐾) tarkoittaa
haukan kelpoisuuden odotusarvoa haukan kohdatessa kyyhkyn. Sivun 111
hyötymatriisin avulla saadaan
𝑢(haukka) = 𝑝 · 𝐸(𝐻, 𝐻) + (1 − 𝑝) · 𝐸(𝐻, 𝐾)
= 𝑝 · (−2) + (1 − 𝑝) · 2
= 2 − 4𝑝,
𝑢(kyyhky) = 𝑝 · 𝐸(𝐾, 𝐻) + (1 − 𝑝) · 𝐸(𝐾, 𝐾)
= 𝑝 · 0 + (1 − 𝑝) · 1
= 1 − 𝑝.
Kelpoisuudet ovat yhtä suuret, kun 2−4𝑝 = 1−𝑝, eli kun 𝑝 = 13 . Tilannetta
voidaan havainnollistaa kuvalla.
𝑢
2
𝑢(haukka)
𝑢(kyyhky)

1

0

0

1
3

1 𝑝

−1
Kyyhky menestyy paremmin, kun 𝑝 > 13 ja haukka paremmin kun 𝑝 < 13 .
Valintapaine kohdistuu siis aina kohti tilaa, jossa 13 populaatiosta on haukkoja ja 23 kyyhkyjä. Tämä on populaation evolutiivisesti stabiili tila, sillä
jos populaatio poikeaa hieman tasapainosta, ajan myötä luonnonvalinnan
valintapaine palauttaa tasapainon.
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Tasapainon ylläpitäminen

Haukka ja kyyhky -pelin kovakuoriaiset voivat ylläpitää tasapainoa monella
tapaa. Yksi vaihtoehto on edellä esitetty, jossa kukin kovakuoriainen pelaa
vain yhtä strategiaa, joka periytyy. Yhtä hyvin on mahdollista, että jokainen
kovakuoriainen pelaa sekastrategiaa: 13 ajasta ne käyttäytyvät kuin haukat,
muuten kuin kyyhkyt.
Myös sekastrategioiden ja puhtaiden strategioiden yhteiselo on mahdollista.
Jos esimerkiksi
(︀ puolet populaatiosta
)︀ on kyyhkyjä ja toinen puoli käyttää
sekastrategiaa 23 haukka, 13 kyyhky , keskimäärin haukkaa pelataan 13 ajasta. Voi myös olla, että kovakuoriaiset ovat nuorina haukkoja ja vanhoina
kyyhkyja.
Kunhan kohtaamisissa keskimäärin joka kolmas kuoriainen käyttää haukkastrategiaa, haukka ja kyyhky ovat yhtä hyviä, kuten myös kaikki niitä
yhdistävät sekastrategiat, eikä kukaan saa etua. Jos haukan pelaaminen
jostakin syystä yleistyy, etua on niillä kuoriaisilla jotka pelaavat paljon
kyyhkyä, ja tasapaino palautuu.
Huomionarvoista on, että kuvailtu evolutiivisesti stabiili tila on lajin kannalta huono. Kovakuoriaisten kelpoisuus kasvaa keskimäärin määrällä
1 − 𝑝 = 1 − 13 = 32 joka kohtaamisella. Jos kovakuoriaiset olisivat kaikki
kyyhkyjä, kelpoisuus kasvaisi yhdellä kokonaisella yksiköllä joka kohtaamisella. Haukat kuitenkin tuhoavat tämän onnelan, sillä luonnonvalinta operoi
yksilöiden tasolla ja suosii haukkoja, kun kyyhkyjä on paljon. Tämän seurauksena haukkageenit pääsevät yleistymään, vaikka laji kokonaisuutena
siitä kärsiikin.

7.3 Evolutiivisesti stabiili strategia
Haukka ja kyyhky -pelissä saavutetaan evolutiivisesti
stabiili tila,
)︀ kun koko
(︀ 1
2
populaatio käyttää sekastrategiaa 𝐼 = 3 haukka, 3 kyyhky . Tällaista
strategiaa, jota vastaan jotakin muuta strategiaa käyttävät mutantit eivät voi
menestyä, kutsutaan evolutiivisesti stabiiliksi strategiaksi (ESS).
Määritelmä. Evolutiivisesti stabiili strategia on strategia, jota käyttävässä
populaatiossa vaihtoehtoista strategiaa käyttävä pieni vähemmistö menestyy
valtaväestöä huonommin.
Vaihtoehtoisten strategioiden joukko täytyy tietysti tuntea, ennen kuin
strategia voidaan julistaa ESS-strategiaksi. Yksinkertaisessa Haukka ja
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Kyyhky
-pelissä puhtaita
(︀ 1
)︀ strategioita on vain kaksi, joten ESS-strategia
2
3 haukka, 3 kyyhky löytyi suhteellisen helposti. Tarvitaan kuitenkin
yleinen ehto, jolla voidaan tarkistaa, onko jokin strategia stabiili.
Stabiilisuusehto

Olkoon 𝐼 evolutiivisesti stabiili strategia (joko sekastrategia tai puhdas strategia) ja 𝐽 sen haastava toinen strategia, jota pieni vähemmistö käyttää.
Merkinnällä 𝐸(𝐼,𝐽) tarkoitetaan strategiaa 𝐼 käyttävän yksilön saamaa kelpoisuutta strategiaa 𝐽 käyttävän yksilön kohtaamisessa. Merkitään pelin
strategiamuotoiseen esitykseen vain rivin valitsevan yksilön kelpoisuudet, vaikka kyseessä ei olekaan nollasummapeli. Pelin esitykseksi saadaan
seuraava.
𝐼
𝐽

𝐼
𝐸(𝐼, 𝐼)
𝐸(𝐽, 𝐼)

𝐽
𝐸(𝐼, 𝐽)
𝐸(𝐽, 𝐽)

Jos strategiaa 𝐽 käyttää osuus 𝑝 koko populaatiosta, strategioita 𝐼 ja 𝐽 käyttävien yksilöiden saama kelpoisuus yhdessä kohtaamisessa on keskimäärin
𝑢(𝐼) = (1 − 𝑝)𝐸(𝐼, 𝐼) + 𝑝 𝐸(𝐼, 𝐽) ja
𝑢(𝐽) = (1 − 𝑝)𝐸(𝐽, 𝐼) + 𝑝 𝐸(𝐽, 𝐽).
Strategia 𝐼 on ESS, jos 𝑢(𝐼) > 𝑢(𝐽) aina kun 𝑝 on pieni (𝑝 ≈ 0). Tähän
riittää, että strategia 𝐼 menestyy itseään vastaan paremmin kuin 𝐽, eli
𝐸(𝐼, 𝐼) > 𝐸(𝐽, 𝐼). Tämä johtuu siitä, että kaikki yksilöt kohtaavat paljon
useimmin valtastrategian edustajia kuin tunkeilijoita.
Jos kuitenkin 𝐸(𝐼, 𝐼) = 𝐸(𝐽, 𝐼) (eli ESS-strategia 𝐼 ja tunkeilija 𝐽 menestyvät vallitsevaa strategiaa 𝐼 vastaan yhtä hyvin), strategia 𝐼 voi olla
stabiili, kunhan se menestyy tunkeilijaa vastaan paremmin kuin tunkeilija
itseään vastaan, eli 𝐸(𝐼, 𝐽) > 𝐸(𝐽, 𝐽).
Koottuna saadaan kaksi erillistä ESS-ehtoa, joista kumman tahansa toteutuminen riittää. Strategia 𝐼 on ESS, jos jokaista muuta strategiaa 𝐽 vastaan
pätee
Joko
tai

Ehto 1:
Ehto 2:

𝐸(𝐼,𝐼) > 𝐸(𝐽,𝐼)
𝐸(𝐼,𝐼) = 𝐸(𝐽,𝐼) ja 𝐸(𝐼,𝐽) > 𝐸(𝐽,𝐽).

Ehto 1 sanoo, että stabiili strategia 𝐼 pärjää paremmin kuin sen haastava
strategia 𝐽 kohdatessaan strategian 𝐼. Koska vähemmistössä olevan strategian 𝐽 käyttäjät kohtaavat vain harvoin, strategiaa 𝐼 ei uhkaa, vaikka tämän
lisäksi olisi 𝐸(𝐽,𝐽) > 𝐸(𝐼,𝐽).
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Ehto 2 puhuu tilanteesta, jossa 𝐽 ja 𝐼 pärjäävät yhtä hyvin vallitsevaa
strategiaa 𝐼 vastaan. Tällöin strategia 𝐼 on stabiili vain, jos se menestyy
tunkeilijaa 𝐽 vastaan paremmin kuin 𝐽 itse.

7.4 ESS ja Nashin tasapainot
Evolutiiviset pelit ovat symmetrisiä, jos oletetaan että kaikilla populaation edustajilla on käytettävissään samat strategiat. Kun strategia 𝐼 on ESS,
strategiapari (𝐼, 𝐼) on aina vastaavan pelin Nashin tasapaino, sillä stabiilusuusehdot takaavat, että 𝐸(𝐼, 𝐼) ≥ 𝐸(𝐽, 𝐼). Vaihtamisesta strategiaan 𝐽
ei siis ole etua.
Ehdon 1 ollessa voimassa (𝐼, 𝐼) on aito Nashin tasapaino, ja ehdon 2 vallitessa (𝐼, 𝐼) on heikko Nashin tasapaino. Kaikki heikot Nashin tasapainot
eivät kuitenkaan sisällä ESS-strategioita, koska ehdon 2 jälkimmäinen osa
𝐸(𝐼,𝐽) > 𝐸(𝐽,𝐽) ei välttämättä toteudu. On myös pelejä, joilla ei ole
lainkaan ESS-strategioita. Tarkastellaan kolmea esimerkkiä.
𝐴
𝐵

𝐴 𝐵
1 0
0 1
Peli 1

𝐶
𝐷

𝐶 𝐷
1 1
1 1
Peli 2

𝐸
𝐹

𝐸 𝐹
0 1
1 0
Peli 3

Kuten edellä, peleihin on merkitty vain rivin valitsevan pelaajan kelpoisuudet, vaikka kyseessä ei olekaan nollasummapeli.
Pelissä 1 on symmetriset Nashin tasapainot (𝐴, 𝐴) ja (𝐵, 𝐵). Ne ovat molemmat evolutiivisesti stabiileja, sillä stabiilisuusehto 1 toteutuu kummankin kohdalla: 𝐸(𝐴, 𝐴) > 𝐸(𝐵, 𝐴) ja vastaavasti 𝐸(𝐵, 𝐵) > 𝐸(𝐴, 𝐵).
Riipuu alkutilasta, kumpaan tasapainoon populaatio asettuu.
Pelillä 1 on myös symmetrinen
sekastrategian
Nashin tasapaino, jossa
(︀
)︀
käytetään strategiaa 𝐼 = 12 𝐴, 12 𝐵 . Tämä ei kuitenkaan ole ESS, sillä
𝐸(𝐼, 𝐼) = 𝐸(𝐴,𝐼) = 21 , mutta 𝐸(𝐼, 𝐴) = 21 < 𝐸(𝐴,𝐴). Kumpikaan
stabiilisuusehto ei siis ole voimassa.
Myös pelissä 2 symmetriset strategiparit (𝐶, 𝐶) ja (𝐷, 𝐷) ovat Nashin tasapainoja, mutta tässä pelissä ei ole yhtään ESS-strategiaa. Molempien puhtaiden strategioiden hyöty on sama kaikissa tilanteissa, joten minkäänlaista
valintapainetta kohti jotakin tiettyä strategiaa (puhdasta tai sekastrategiaa)
ei ole. Populaatio ajelehtii satunnaisesti vaihtoehtojen 𝐶 ja 𝐷 välillä.
Pelissä 3 kumpikaan puhtaista strategioista 𝐸 ja 𝐹 ei ole ESS, sillä stra116
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tegiaparit (𝐸, 𝐸) (︀ja (𝐹, 𝐹 ))︀eivät ole Nashin tasapainoja. Ainoa ESS on
sekastrategia 𝐼 = 12 𝐸, 12 𝐹 .

7.5 ESS:n ratkaiseminen
Jotta strategia voisi olla ESS, sen täytyy olla jokaista muuta strategiaa parempi ainakin jossakin tilanteessa. Mikään dominoitu strategia (oli dominointi
sitten aitoa tai heikkoa) ei siis voi olla ESS.
Puhtaiden strategioiden osalta ESS-ehtojen tarkistaminen pelin strategiamuotoisesta esityksestä on varsin nopeaa. Koska ESS on väistämättä itseään vastaan hyvin menestyvä strategia, kannattaa ensimmäisenä tarkastella
lukuja 𝐸(𝐴, 𝐴), 𝐸(𝐵, 𝐵) ja niin edelleen strategiamatriisin diagonaalilta.
Esimerkiksi alla esitetyssä pelissä 4 on luku 𝐸(𝐵, 𝐵) = 3 sarakkeensa
suurin, eli strategia 𝐵 pärjää itseään vastaan paremmin kuin kilpailijat 𝐴 ja
𝐶. Stragia 𝐵 on siis ESS (stabiilisuusehto 1).
𝐴
𝐵
𝐶

𝐴
0
0
2

𝐵
1
3
2
Peli 4

𝐶
2
1
1

𝑃
𝑄
𝑅

𝑃
0
5
0

𝑄
2
0
1
Peli 5

𝑅
0
1
1

Pelissä 5 ensimmäinen ESS-ehto ei toteudu yhdellekään puhtaalle strategialle, mutta toinen ehto on voimassa strategian 𝑅 kohdalla. Luku 𝐸(𝑅, 𝑅) = 1
ei ole yksin sarakkeensa suurin luku, vaan 𝐸(𝑄, 𝑅) = 𝐸(𝑅, 𝑅). Koska
kuitenkin pätee 𝐸(𝑅,𝑄) > 𝐸(𝑄, 𝑄), strategia 𝑅 on ESS.
Myös sekastrategian ESS:n (jos sellainen on olemassa) täytyy löytyä pelin
symmetristen Nashin tasapainojen joukosta. Jotta sekastrategiassa mukana
olevien puhtainen strategioiden välillä kannattaisi satunnaistaa, puhtaiden
strategioiden täytyy olla yhtä hyviä. Biologian yhteydessä tämä tunnetaan
nimellä Bishop–Cannings-lause.
Bishop–Cannings-lause. Jos sekastrategia 𝐼 on ESS, siihen kuuluville
puhtaille strategioille 𝐴, 𝐵, 𝐶, ... pätee
𝐸(𝐴,𝐼) = 𝐸(𝐵,𝐼) = 𝐸(𝐶,𝐼) = . . . = 𝐸(𝐼,𝐼).
Todistus: Jos jollakin puhtaalla strategialla odotusarvo olisi pienempi, kyseisen strategian hylkäävä mutantti voisi vallata populaation. Kaikkien puh117
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taiden strategioiden odotusarvo on siis sama. Koska 𝐼 on niiden painotettu
keskiarvo, myös sen odotusarvo on sama.
ESS voidaan siis laskea arvaamalla, mitkä strategiat siihen kuuluvat, ratkaisemalla todennäköisyydet Bishop–Cannings-lauseen määrämistä yhtälöistä ja tarkistamalla lopuksi, toteutuuko ESS-ehto 1 tai 2. Tarkastellaan
esimerkkinä muunnelmaa haukka ja kyyhky -pelistä.

7.6 Haukka, kyyhky ja porvari
Palataan sivulla 110 esiteltyyn Haukka ja Kyyhky -peliin. Alla pelin esitys
strategiamuodossa.
𝐻
𝐾

𝐻
-2
0

𝐾
2
1

(︀
)︀
Pelin ainoa evolutiivisesti stabiili strategia on 31 haukka, 23 kyyhky . Valintapaine ajaa populaatiota kohti tätä tasapainoa alkutilasta riippumatta.
Lopputulos on kovakuoriaisten kannalta kehno, sillä joka yhdeksäs kohtaaminen johtaa taisteluun ja haavoittumiseen.
Luonnossa eläimet eivät usein tappele verissä päin ruoan jakamisesta, vaan
yleensä toinen väistää ennen kuin tilanne muuttuu liian väkivaltaiseksi. Tällöin tarvitaan jonkinlainen vihje siitä, kumman kuuluu väistää. Eläimillä
voi esimerkiksi olla ryhmän sisäinen tiukka hierarkia, jossa jokainen tietää
paikkansa. Yritetään ratkaista kovakuoriaisten ongelma vielä yksinkertaisemmin.
Lisätään haukan ja kyyhkyn rinnalle kolmas strategia, porvari. Porvarin
käytös riippuu siitä, kuka ehti ensimmäisenä koskea kirsikkaan. Jos porvari
ehti ensin, se puolustaa kirsikkaansa kuin haukka. Jos toinen ehti ensin,
porvari käyttäytyy kuin kyyhky. Oletetaan, että aina toinen kovakuoriaisista
ehtii koskea kirsikkaan ensin.
Porvarin ja haukan kohdatessa tulee keskimäärin joka toisella kerralla
tappelu, sillä haukka yrittää aina omia kirsikan riippumatta siitä, kuka ehti
sen luokse ensin. Porvarin hyöty on 𝐸(𝑃, 𝐻) = −2+0
= −1 ja haukan
2
𝐸(𝐻, 𝑃 ) = −2+2
=
0.
2
Kun porvari ja kyyhky kohtaavat, ne jakavat kirsikan joka toinen kerta ja
joka toinen kerta porvari ajaa kyyhkyn pois. Porvarin hyöty on keskimäärin
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1 12 ja kyyhkyn 12 . Kahden porvarin kohdatessa toinen saa kirsikan ja toinen
luovuttaa, joten keskimääräinen hyöty on 1. Saadaan uusi peli.
𝐻
𝐾
𝑃

𝐻
−2
0
−1

𝐾
2
1
1 21

𝑃
0
1
2

1

Pelin straegiamuotoisesta esityksestä nähdään heti, että porvari on ESS, sillä
𝐸(𝑃, 𝑃 ) = 1 on sarakkeensa suurin luku. Muita evolutiivisesti stabiileja
strategioita ei ole, kuten seuraavaksi tarkistetaan.
Jos kyyhkyjä ei ole lainkaan, porvari dominoi haukkaa. ESS ei siis voi
sisältää vain haukkoja ja porvareita. Jos taas haukkoja ei ole lainkaan,
porvari dominoi kyyhkyä, joten sekään yhdistelmä ei ole mahdollinen. Jos
vain haukkoja ja kyyhkyjä
(︀ 1 sisältävä2 ESS olisi
)︀ olemassa, sen täytyisi olla
aiemmin laskettu 𝐼 = 3 haukka, 3 kyyhky . Tämä 𝐼 ei kuitenkaan ole
ESS, sillä porvari pystyy valtaamaan sen. Lasketaan hyödyt:
𝐸(𝑃, 𝐼) = 31 · (−1) + 23 · 1 12 =
𝐸(𝑃, 𝑃 ) = 1 ja
𝐸(𝐼, 𝑃 ) = 13 · 0 + 23 · 12 = 13 .

2
3

= 𝐸(𝐼, 𝐼), mutta

𝐸(𝑃, 𝑃 ) > 𝐸(𝐼, 𝑃 ), joten porvari valtaa populaation. Vielä on tarkistamatta ESS, johon kuuluisivat kaikki kolme strategiaa:
𝐼 = (𝑝𝐻, 𝑞𝐾, (1 − 𝑝 − 𝑞)𝑃 ) .
Yksittäisten strategioiden hyödyiksi saadaan
𝐸(𝐻, 𝐼) = −2𝑝 + 2𝑞,
𝐸(𝐾, 𝐼) = 𝑞 + 12 · (1 − 𝑝 − 𝑞) = 21 − 12 𝑝 + 21 𝑞,
𝐸(𝑃, 𝐼) = −𝑝 + 1 21 𝑞 + (1 − 𝑝 − 𝑞) · 1 = 1 − 2𝑝 + 21 𝑞.
Bishop–Cannings-lauseen mukaan täytyy olla 𝐸(𝐻, 𝐼) = 𝐸(𝐾, 𝐼) =
𝐸(𝑃, 𝐼), mistä saadaan seuraava yhtälöpari.

{︂

𝐸(𝐻, 𝐼) = 𝐸(𝑃, 𝐼)
⇔
𝐸(𝐾, 𝐼) = 𝐸(𝑃, 𝐼)

{︂

−2𝑝 + 2𝑞 = 1 − 2𝑝 − 12 𝑞
1
1
1
1 ⇔
2 − 2 𝑝 + 2 𝑞 = 1 − 2𝑝 − 2 𝑞

{︂

𝑝 = 13
𝑞 = 32 .

Tämä on jo aiemmin hylätty sekastrategia, johon kuuluu vain haukkaa ja
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kyyhkyä. Porvari siis todellakin on pelin ainoa ESS.
Jos konfliktitilanteessa on käytettävissä jokin epäsymmetria, sitä voidaan
käyttää vihjeenä konfliktin ratkaisemiseksi. Esimerkiksi ”pienempi väistää
suurempaa” tai ”nuorempi väistää vanhempaa” ovat porvarin kaltaisia ESSstrategioita. Ne ovat luonnossa yleisiä. Vihjettä voi käyttää kummin päin
tahansa: esimerkiksi yllättävä strategia ”suurempi väistää pienempää” on
sopivassa tilanteessa ESS. (Tehtävät 116 ja 122.)

7.7 Pelit kenttää vastaan
Eliön käyttämän strategian tehokkuus voi riippua muiden saman lajin eliöiden strategioista, vaikka kyseessä ei olisikaan suora konflikti kahden yksilön välillä kuten haukka ja kyyhky -pelissä. Selkein esimerkki tästä on
sukupuolten jakauma.
Monella eläinlajilla uroksia ja naaraita syntyy suunnillen yhtä paljon. (Lukuisia poikkeuksia on toki olemassa.) Tasaista sukupuolijakoa voidaan pitää
sekastrategiana kahden eri puhtaan strategian välillä. Tämä tasapaino on
helppo ymmärtää, jos oletetaan että koiraat ja naaraat elävät suunnilleen
samanlaista elämää.
Kuvitellaan nimittäin, että populaatiossa yleistyisi tapa tuottaa enemmän
koiraita kuin naaraita. Kilpailu lisääntymisestä olisi silloin koiraiden kesken
kovempaa kuin naaraiden kesken, sillä yksittäisen koiraan olisi vaikeampi
päästä jatkamaan sukuaan kuin yksittäisen naaraan. Paljon koiraita tuottavien yksilöiden geenit siis kulkeutuisivat huonommin tuleville sukupolville
kuin naaraita tuottavien, joten lopulta populaatio ajautuisi takaisin kohti
tasapainoa. Tämä tunnetaan Fischerin periaatteena1 . Ihmisillä syntyvien
poikien ja tyttöjen määrät ovat lähellä toisiaan, mutta poikia syntyy muutama prosentti enemmän.
Pohjois-Amerikan maa-ampiaislajin Sphex inchneumoneus naaraat käyttävät ilmeisesti sekastrategiaa valitessaan kaivavatko munalleen uuden kolon
vai käyttävätkö jo aiemmin kaivettua, hylättyä koloa. Kaivaminen vaatii
työtä, mutta valmiin kolon käytössä on riski päätyä käyttämään samaa koloa kuin toinen petopistiäisnaaras. Tällöin kumpikin naaras kantaa pesään
ruokaa, ja kun naaraat kohtaavat toisensa, seuraa taistelu kolon herruudesta.
Kumpaakin toimintamallia tavataan luonnosta. Jotta populaatio olisi vakaassa tilassa, sekä kaivamisen että valmiiseen koloon asettumisen täytyisi
1
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olla yhtä kannattavaa.
Kenttätutkimuksessa (Brockmann 1979) havaittiin, että petopistiäiset käyttivät kukin sekastrategiaa, eli kukin naaras kaivoi toisinaan pesän ja toisinaan
käytti vanhaa. Kahdesta tutkitusta populaatiosta toisessa uuden kaivaminen
ja valmiin pesän käyttö olivat teorian mukaisesti yhtä menestyksekkäät,
mutta toisessa ei.

Kivi–paperi–sakset-liskot

Pohjois-Amerikan länsiosissa elävien liskojen (Uta stansburiana) koiraista esiintyy kolmea eri muotoa. Muodot tunnistaa kurkun väristä, ja eri
muodoilla on eri strategia lisääntymisen suhteen.
Oranssi kurkku
Sininen kurkku
Keltaraitainen kurkku

aggressiivinen, puolustaa suurta reviiriä
vähemmän aggressiivinen, pienempi reviiri
ei reviiriä, näyttää naaraalta.

Liskokoirailla on siis kolme eri puhdasta strategiaa, jotka periytyvät. Viisi
vuotta kestäneessä tutkimuksessa (Sinervo & Lively 1996) havaittiin, että
eri muotojen lukumäärä vaihteli suuresti. Yleisin muoto vaihtui noin vuoden
välein.
Aluksi sininen muoto oli yleisin, mutta sen valtakaudella aggressiiviset
oranssikurkut menestyivät paremmin ja olivat seuraavana vuonna jo yleisin
muoto. Kun oranssikurkkuja oli eniten, juonikkaat keltaraitaiset onnistuivat
parittelemaan salaa naaraiden kanssa, ja pian keltakurkut olivat yleisimpiä.
Keltaraitaisten valtakaudella pientä reviiriä valvovat siniset menestyvät, ja
olivat pian taas yleisin muoto.
Liskojen eri muodot pelaavat keskenään kivi-paperi-sakset-pelin kaltaista
peliä, jossa kukin muoto voittaa kahdesta muusta toisen ja häviää toiselle.
Siksi jokainen muoto yleistyy vuorollaan. Tällaisella pelillä ei välttämättä
ole lainkaan stabiilia tilaa (tehtävä 125), joten populaation heilahtelu voi
jatkua loputtomiin.
Kivi

Sakset

Oranssi

Paperi

Sininen

Keltainen
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Metsä

Puiden kasvu metsässä on hyvä esimerkki pelistä kenttää vastaan, tosin
tilanne on hyvin monimutkainen. Jos puiden välistä kilpailua ei olisi, matala
pensanmainen kerros riittäisi hyvin auringon valon keräämiseksi. Korkeaan
varteen investoimmalla yksittäinen puu saa enemmän valoa, mutta samalla
se varjostaa muita. Kilpailu valosta johtaa varustelukierteeseen, joka tulee
kasveille kalliiksi, sillä runkojen kasvattaminen sitoo resursseja.

Jonkin mittaisesta varresta on toki hyötyä kasvissyöjiltä suojautumisessa ja
siementen levittämisessä, mutta varmaankin korkeat puut ovat lähinnä käsistä riistäytyneen pituuskilpailun tulosta. Ilmiö on hyvin monimutkainen:
eri lajit kasvavat eri nopeuksilla, ovat sopeutuneet erilaiseen valon määrään
ja erilaisiin kasvupaikkoihin. Lisäksi puut voivat reagoida ympäristöönsä.
Joka tapauksessa puun optimaalinen korkeus ei voi riippua vain kasvupaikasta ja ilmastosta, vaan siihen vaikuttaa merkittävästi myös ympäröivien
puiden korkeus.

7.8 Toistetut pelit ja vastavuoroinen altruismi
Yhteistyö on ihmisyhteisöjen kantava voima. Ihmiset auttavat toisiaan myös
silloin, kun avun antaminen on vaivalloista tai kallista. Lapset opetetaan jo
pienestä olemaan ”reiluja kavereita”.
Eläimet puolestaan auttavat usein lähisukulaisiaan, mutta altruistinen käyttäytyminen (toisen auttaminen, vaikka siitä on itselle haittaa) ei-sukulaisia
kohtaan on harvinaista. Tämä ei tietysti ole yllättävää, sillä toisia pyytettä
auttava parantaa lajitoveriensa kelpoisuutta samalla kun alentaa omaansa.
Luonnonvalinta ei tätä suosi.
Luonnossa kyllä esiintyy jonkin verran altruismia myös ei-sukulaisten kesken, mutta se on usein vastavuoroista: ”Minä autan sinua tänään, auta sinä
minua huomenna.” Esimerkkinä voidaan mainita toistensa turkkia vuorotellen sukivat apinat. Kumpikin apina saa suuremman hyödyn puhtaasta
turkista kuin mitä maksaa toisen turkin puhdistuksesta.
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Vastavuoroisen altruismin ongelma ovat vapaamatkustajat: ”Auta minua
tänään, minä vähät välitän sinusta huomenna” on valitettavan houkutteleva
strategia, myös ihmisille. Tällaista vapaamatkustamista rajoittaa se, että
toistuvassa vuorovaikutuksessa huijarin maineesta on suurta haittaa. Tätä
kautta yhteistyön järkevyys voidaan perustella myös kylmän rationaalisesta
näkökulmasta.
Toistettu vangin dilemma

Vangin dilemma (s. 48) on esimerkki pelistä, jossa itsekkyys tuhoaa yhteistyön. Tutkitaan pelin versiota, jossa kaksi pelaajaa valitsee toisistaan
riippumatta kahdesta vaihtoehdosta:
Yhteistyö:
Petos:

Anna toisella pelaajalle 3 yksikköä hyötyä
Ota itselle 1 yksikkö hyötyä

Pelin strategiamuotoisesta esityksestä nähdään, että petos dominoi aidosti
yhteistyötä.
Yhteistyö Petos
3
4
Yhteistyö
3
0
0
1
Petos
4
1

Vangin dilemman ainoa Nashin tasapaino on (petos, petos). Tilanne kuitenkin muuttuu, jos peliä pelataan monta kertaa samaa vastustajaa vastaan.
Pitkä sarja yhteistyötä antaisi hyödyksi joka kierroksella (3, 3), mikä olisi
kummallekin pelaajalle paljon parempi kuin pettämisestä seuraava (1, 1).
Jos pelattavien kierrosten lukumäärä on ennalta määrätty, yhteistyö ei edelleenkään ole rationaalista. Viimeisessä pelissä toisen pelaajan tulevasta
suopeudesta ei nimittäin ole enää hyötyä, joten on rationaalista pettää. Toiseksi viimeisen pelin alkaessa rationaaliset pelaajat siis tietävät, että toinen
kuitenkin pettää viimeisessä pelissä. Siksi toiseksi viimeisellä pelillä ei
voi vaikuttaa tulevaan yhteistyöhön, joten pettäminen on taas rationaalista. Tätä päättelyä voi jatkaa pelin alkuun asti, eli kummankin pelaajan on
rationaalista pettää koko ajan.
Mikäli viimeisen pelin ajankohta ei ole tiedossa, myös yhteistyö muuttuu
rationaaliseksi vaihtoehdoksi. Tähän voidaan päästä, jos pelin loppumisajankohta on satunnainen (tehtävä 128), tai olettamalla että peli jatkuu
”ikuisesti”. Tällöin hyödyn määrää tulosten keskiarvo pitkässä sarjassa
pelejä.
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Oletetaan nyt populaatio, jonka yksilöt pelaavat keskenään vangin dilemmaa. Kukin yksilö muistaa, miten toiset ovat käyttäytyneet häntä vastaa
edellisissä peleissä. Kunkin kahden yksilön välillä pelataan siis ajan kuluessa sarja toistettua vangin dilemmaa.
Oletetaan, että populaatiossa on ensin vallalla kiltti strategia ”ainaY”, joka
pelaa aina yhteistyötä riippumatta siitä, mitä toinen tekee. Kaikki on hyvin,
kunnes populaatioon ilmestuu tuhma strategia ”ainaP”, joka pettää joka
kerta. Alussa ainaP menestyy tietysti erinomaisesti, koska se kohtaa vain
yhteistyötä pelaavia yksilöitä ja saa näistä kohtaamisista keskimääräisen
hyödyn 4. Ajan myötä pettäjästrategian etu kuitenkin pienenee, sillä kahden
ainaP-strategian kohdatessa niiden hyöty on vain 1.
Toisin kuin haukat ja kyyhkyt, ainaY ja ainaP eivät päädy kahden strategian
tasapainoon. Toistettu peli strategiamuodossa on sama kuin alkuperäinen
vangin dilemma.
ainaY
3
3
0
4

ainaY
ainaP

ainaP
4
0
1
1

Riippumatta populaation koostumuksesta ainaY menestyy joka kohtaamisessa huonommin kuin ainaP. AinaP on ainoa ESS, ja strategia ainaY häviää
populaatiosta. Tarina ei kuitenkaan lopu tähän.
AinaY ei pärjää, koska pettäjät voivat hyödyntää sitä rajatta. Paremmat
edellytykset on strategialla Ikuinen Kosto (IK): se pelaa aluksi yhteistyötä,
mutta jos vastustaja kerrankin pettää, IK pelaa siitä lähtien petosta. Kun
ainaP ja IK kohtaavat, ainaP saa edun ensimmäisessä pelissä. Kaikissa
seuraavissa kumpikin pettää, joten pitkässä sarjassa ainaP on vain vähän
parempi.
IK
IK
ainaP

ainaP

≈1

3

≈1

3

≈1
≈1

1
1

AinaP on edelleen ESS, mutta sen etu strategiaan IK nähden on hyvin
pieni. Jos IK pääsee hiemankaan yleistymään populaatiossa (vaikka puhtaan
sattuman kautta), se alkaa saada etua yhteistyöstä kaltaistensa kanssa, ja
syrjäyttää strategian ainaP nopeasti (tehtävä 129).
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IK on selvästi ESS strategiaa ainaP vastaan. Monimutkaisemmassa ympäristössä strategia IK on kuitenkin varsin kömpelö: jos vastustaja erehtyy
kerrankin pettämään, edessä on loputon koston kierre. Anteeksiantava strategia menestyy useimmissa tilanteissa paremmin.
Yhteiskuntatieteilijä Robert Axelrod kutsui vuonna 1978 eri alojen asiantuntijoita turnaukseen, jossa tietokoneohjelmat pelasivat toisiaan vastaan
toistettua vangin dilemmaa. Jokainen ohjelma pelasi jokaista toista ohjelmaa vastaan pitkän sarjan vangin dilemmaa.2
Yllättäen turnauksen voitti Anatoli Rapoportin lähettämä strategia Silmä
Silmästä (SS), joka aloitti yhteistyöstä ja teki sen jälkeen aina saman siirron
kuin vastustaja oli edellisellä siirrollaan tehnyt. Silmä silmästä oli yksinkertaisin ehdotetuista ohjelmista, ja sen menestys oli suuri yllätys. Koska
silmä silmästä pettää vain rangaistaakseen vastustajan petoksesta, se ei voi
koskaan saada vastustajaansa parempaa tulosta. SS kuitenkin voitti turnauksen, koska se keräsi tehokkaasti pisteitä joka kohtaamisesta. Silmä silmästä
toimi hyvin yhteen kaikkien yhteistyöhaluisten strategioiden kanssa ja sai
rankaisemalla reaktiivisen strategiat takaisin yhteistyön pariin.
Silmä silmästä -strategia voitti myös seuraavan turnauksen, ja se sai suurta
mainetta toistetun vangin dilemman ratkaisuna. Tämä on perusteltua vain
osin. Silmä silmästä -strategian vahvuuksia ovat
kiltteys
rankaisu
anteeksianto

SS ei petä, ellei toinen petä ensin.
SS kostaa petoksen pettämällä itse.
Jos vastustaja palaa yhteistyöhön, SS seuraa.

On kuitenkin olemassa monia strategioita, joilla on samat hyvät ominaisuudet. Tällainen on esimerkiksi Antelias Silmä Silmästä, joka pelaa petosta
vain, jos vastustajan kaksi edellistä siirtoa ovat olleet petoksia. Mielenkiintoinen strategia on myös Pysy-Vaihda, joka pelaa yhteistyötä vain silloin,
kun se ja vastustaja ovat tehneet edellisellä siirrolla saman siirron. Sopivassa
ympäristössä PV tai ASS menestyy paremmin kuin SS.
Toistetussa vangin dilemmassa on siis useita menestyviä strategioita, jotka
pelaavat toisiaan vastaan vain yhteistyötä. Jos pettäjiä ei ole, kaikki kiltit
strategiat ovat yhtä hyviä, myös hyväuskoinen ainaY. Tällaisessa tilanteessa
populaatio voi ajelehtia satunnaisesti erilaisten kilttien strategioiden välillä.
Mikäli rankaisevien strategioiden osuus pienenisi riittävästi, ainaP voisi
menestyä taas. Tämä kehityskulku ei kuitenkaan tunnu uskottavalta, sillä
2
Jokainen strategia pelasi jokaista toista strategiaa vastaan 200 peliä. Axelrodin turnauksessa petos yhteistyötä vastaan toi 5 pistettä hyötyä, ei 4 pistettä kuten tässä käytetyssä
esimerkissä.
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toistettuun vangin dilemmaan pystyvät yksilöt (eläimet tai ihmiset) ovat
varmasti sen verran valppaita, etteivät jää ikuisesti pelaamaan yhteistyötä
vastustajan toistuvasti pettäessä.
Koska edellä esitetyn päättelyn valossa vastavuoroisen altruismin kehittyminen näyttää mahdolliselta, biologit ovat etsineet innolla tällaista yhteistyötä eläinmaailmassa. Varmoja havaintoja vastavuoroisesta altruismista
ei-sukulaisten kesken on kuitenkin vain vähän. Saattaa olla, että suotuisat
olosuhteet tositetulle vangin dilemmalle ovat eläinmaailmassa yksinkertaisesti harvinaisia, tai että kirjanpito kunkin pelaajan menneestä käyttäytymisestä vaati varsin suurta älykkyyttä. Tuleva tutkimus varmasti selventää
asiaa. Mielenkiintoisena mahdollisuutena todettakoon, että vastavuoroinen
altruismi voisi kehityä myös eri lajeja edustaven pelaajien välille. Puhdistajakalat ja niille suunsa avaavat isännät ovat mahdollisesti esimerkki tästä.
Voi kuitenkin olla, että kyse on yksinkertaisesti symbioosista.
Joka tapauksessa yhteistyötä tekevät populaatiot, jossa yhteistyöstä laistavia rankaistaan tavalla tai toisella, ovat ihmisille tyypillisiä. Ehkä kerran
pelattava vangin dilemma tuntuu epämiellyttävältä juuri siksi: olemme ihmisyhteisöissä toimiessamme oppineet arvostamaan yhteistyötä, vaikka
pettäminen hetkellisesti antaisikin suuremman palkkion.

Lopuksi
Tässä kirjassa esitellyt taloutta, arkielämää ja biologiaa käsittelevät mallit ovat olleet tavattoman yksinkertaisia, eikä niiden voi missään nimessä
olettaa sellaisenaan kuvaavan todellisuutta. Käytännön sovelluksiin tarvittaisiin paljon hienosyisempää analyysiä. Kirjan lopussa on ehdotuksia
jatkolukemiseksi.
Yksinkertaisillakin peleillä on kuitenkin arvonsa. Liikakalastuksen voi
ymmärtää esimerkkinä yhteismaan ongelmasta, teknologiastandardeista
sopiminen muistuttaa treffipeliä, kartellin osapuolet pelaavat keskenään
toistettua vangin dilemmaa. Peliteorian kieli ja ajattelumallit auttavat hahmottamaan kilpailun ja yhteistyön rakenteita, jotka muuten voisivat jäädä
huomaamatta.

126

7.9. HARJOITUSTEHTÄVIÄ

7.9 Harjoitustehtäviä
115. Etsi seuraavista peleistä kaikki puhtaan strategian ESS:t.
A B
C D
E F
(A) A 2 0 (B) C 1 0 (C) E 1 1
B 0 1
D 1 1
F 1 0
116. Haukka vs. Kyyhky vs. Anarkisti.
Kuten Haukka vs. Kyyhky vs. Porvari (s. 118), mutta Porvarin sijasta pelissä
on Anarkisti, joka käyttäytyy kuin Haukka, mikäli se saapui kirsikalle
jälkimäisenä ja kuin Kyyhky, mikäli se saapui ensimmäisenä. Ratkaise
ESS-strategiat.
117. Haukka vs. Kyyhky vs. Kostaja.
Lisätään alkuperäiseen Haukka-Kyyhky-peliin strategia Kostaja, joka käyttäytyy kuin Kyyhky, mutta toisen hyökätessä jää tappelemaan. Toisinaan
Kostaja huomaa, että sen vastustaja on Kyyhky ja hyökkää, joten se saa
pienen edun. Tässä hyötymatriisi:

H
K
Ko

H
-2
0
-2

K
2
1
1,1

Ko
-2
0,9
1

Etsi pelin ESS:t. (Niitä on kaksi!)
118. Haukka vs. Kyyhky -pelin yleinen muoto. Asetetaan hyödyt
Kirsikka
+𝑉
Puolikas kirsikka + 𝑉2
Haavoittuminen
−𝐶.
Ratkaise ESS, kun
(A) 𝑉 ≥ 𝐶
(B) 𝑉 < 𝐶.
119. Osoita, ettei ESS voi sisältää aidosti tai heikosti dominoituja strategioita.
120. Informaation vaihtaminen: Muunnelma Haukka-Kyyhky -pelistä. Syntyy kaksi uutta strategiaa: Uhoaja ja Varoja. Uhoaja pelaa kuin haukka,
mutta varoittaa aggressiivisuudestaan hieluttamalla jalkojaan ilmassa ennen
hyökkäämistä. Varoja pelaa myös kuin haukka, mutta uhoajan tavatessaan
perääntyy kuin kyyhky ennen tappelua. Kahden varojan kohdatessa syntyy
tappelu.
(A) Laadi hyötymatriisi pelistä. Mikä strategia on dominoitu? Eliminoi se.
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(B) Eliminoinnin jälkeen jäljellä on kolme strategiaa. Lisätään niiden seuraksi Huijari, joka heiluttaa jalkojaan samalla tavalla kuin uhoaja, mutta
perääntyy tappelun tieltä. Oletetaan, että kyyhkyt ja varojat pelästyvät huijaria ja pakenevat. Kahden huijari kohdatessa ne uhkaileivat aikansa mutta
jakavat sitten kirsikan. Laadi uusi hyötymatriisi. Poista heikosti dominoidut strategiat. Miten lopputulos poikkeaa alkuperäisestä Haukka-Kyyhky
-pelistä?
121. Kuten edellä, mutta Uhoajan korvaa Berserkki, joka puree itseään käpälään uhotessaan (hinta -1).
(A) Laadi hyötymatriisi Haukan, Kyyhkyn, Berserkin ja Varojan populaatiosta. Eliminoi heikosti dominoidut strategiat.
(B) Lisää Huijari kuten edellä (sekin puree itseään). Onko jokin strategia
dominoitu? Onko tällä pelillä ESS?
122. Epäsymmetrinen Haukka vs. Kyyhky.
Oletetaan, että Haukka-Kyyhky-kovakuoriaiset ovat erikokoisia. Suurempi
voittaa tappelun 60 % todennäköisyydellä. Kuoriaiset osaavat arvioida,
onko vastustaja suurempi vai pienempi, mutta eivät tunne kokoaan suhteessa
populaation keskiarvoon, koska muista kovakuoriaisia näkee vain harvoin.
Analysoi strategioiden Haukka, Kyyhky, Mamis (haukka pienempiä vastaan,
muuten kyyhky) ja Isottelija (haukka isompia vastaan, muuten kyyhky).
muodostamaa peliä. Mitkä ovat puhtaan strategian ESS:t? Käyttäytyminen
ja koko eivät ole yhteydessä.
123. Haukka vs. Kyyhky vs. Opportunisti.
Lisätään alkuperäiseen Haukka-Kyyhky-peliin strategia Opportunisti, joka
käyttäytyy haukkaa vastaan kuin kyyhky ja kyyhkyä vastaan kuin haukka.
Kahden opportunistin kohdatessa jakaminen ja taistelu ovat yhtä todennäköiset. Ratkaise peli.
124. Osoita, että kahden puhtaan strategian pelillä

X
Y

X
𝑎
𝑐

Y
𝑏
𝑑

missä 𝑎, 𝑏, 𝑐 ja 𝑑 ovat erisuuria, on aina ESS (joko puhdas tai sekastategia).
Tarkastele eri tapaukset.
125. Tutkitaan muokattua kivi-paperi-sakset-peliä, jossa tasapelistä saa
pienen palkinnon :
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K
K
P
S

P

S

1
10

−1

1
−1

1
−1

1

1
10

1
10

Osoita, että pelillä ei ole lainkaan ESS-strategioita.
126. Määritellään heikko ESS seuraavasti:
𝐸(𝐼,𝐼) > 𝐸(𝐽,𝐼) tai
𝐸(𝐼,𝐼) = 𝐸(𝐽,𝐼) ja 𝐸(𝐼,𝐽) ≥ 𝐸(𝐽,𝐽).
(A) Miten heikko ESS poikkeaa normaalista ESS:ta?
(B) Osoita, että symmetrisessä pelissä jokainen
1. aitoon symmetriseen Nashin tasapainoon kuuluva stratregia on ESS
2. heikko ESS on myös heikko Nashin tasapaino,
mutta ei aina toisin päin.
127. Fenotyyppi vs. genotyyppi: ESS:n geneettinen ylläpito.
Tutkitaan Haukka-Kyyhky -pelin perusversiota, jossa tasapainossa haukkoja
oli 13 populaatiosta. Oletetaan, että kovakuoriaisten käyttäytymisen määrää
yksi geeni, jolla on kaksi alleelia, 𝐻 ja 𝐾. (Oletetaan diploidinen kuoriainen,
ja että geeni ei sukupuolikromosomeissa.) Kuinka suuri osuus kumpaakin
alleelia populaatiossa on tasapainon vallitessa, kun
(A) Haukka-alleeli on resessiivinen ja kyyhky dominoiva?
(B) Haukka on dominoiva ja kyyhky resessiivinen?
(C) Genotyypeistä homotsygootit 𝐻𝐻 ja 𝐾𝐾 pelaavat puhtaita strategioita
ja heterotsygootti 𝐻𝐾 pelaa sekastrategiaa ( 12 Haukka, 21 Kyyhky)?
(Tämä on yksinkertaistus. Elämä on monimutkaista!)
128. Toistettu vangin dilemma.
Tutkitaan toistettua vangin dilemmaa, jossa jokaisen kierroksen jälkeen
arvotaan, jatkuuko peli. Jos pelin jatkumisen todennäköisyys on 𝑞, geometrisen sarjan avulla avulla saadaan pelin keskimääräiseksi kestoksi laskettua
𝑘 = 1 + 𝑞 + 𝑞 2 + 𝑞 3 + ... =

1
.
1−𝑞

Yksittäisen kierroksen hyötymatriisi on alla.
Y
Y
P

P
3

3

4
0

0
4

1
1

Tutkitaan kahta strategiaa: ainaP pettää aina, ikuinen kosto (IK) tekee yh129
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teistyötä, kunnes vastustaja pettää, ja pettää sen jälkeen aina. Kun pelin
pituus on keskimäärin 𝑘 kierrosta, peli saa strategiamuodossa seuraavan
muodon (vain rivin strategian hyöty merkitty).
IK
ainaP

IK

ainaP

𝑘·3
3 + (𝑘 − 1) · 1

0 + (𝑘 − 1) · 1
𝑘·1

(A) Osoita, että sekä ainaP että IK on ESS.
(B) Oletetaan, että osuus 𝑝 populaatiosta käyttää strategiaa IK ja loput
strategiaa ainaP. Millä luvun 𝑝 arvoilla ainaP menestyy paremmin kuin
SK?
129. Lisätään edelliseen tehtävään kolmas strategia silmä silmästä (SS),
joka aloittaa yhteistyöllä ja seuraavilla kierroksilla kopioi aina vastutajan
edellisen siirron. Miten strategiat ainaP, IK ja SS pelaavat toisiaan vastaan?
Miksi SS ja IK eivät kumpikaan ole ESS?
130. Lisätään edellisen kahden tehtävän peliin strategia Vaihta-Pidä (VP),
joka aloittaa yhteistyöllä ja valitsee yhteistyön aina kun se käytti vastustajansa kanssa samaa strategiaa edellisellä kierroksella. Muussa tapauksessa VP
pelaa petosta. Miten VP pelaa strategiaa ainaP vastaan? Onko VP stabiili
strategiaa ainaP vastaan?
131. Toistettu vangin dilemma, jossa tapahtuu virheitä.
Oletetaan, että toistetussa vangin dilemmassa voi tapahtua virheitä: pelaajat
valitsevat toisinaan eri siirron kuin mitä strategia määräisi.
(A) Kumpi menestyy paremmin strategiaa ainaY vastaan, SS vai VP?
(B) Kumpi menestyy paremmin itseään vastaan, SS vai VP?
(C) Mitkä strategioista ainaP, ainaY, IK, SS ja VP ovat toisiaan vastaan evolutiivisesti stabiileja virheitä sisältävässä toistetussa vangin dilemmassa?
132. Populaatio pelaa toistettua vangin dilemmaa, jossa pelataan vain 1 – 5
kierrosta (kukin pituus yhtä todennäköinen). Ratkaise ESS, kun käytössä
on vain strategiat ainaP ja Silmä Silmästä.
Erilaisia pelejä

133. Akvaariossa on 6 kalaa. Akvaarion kummassakin päässä on ruokaa
veteen hiljalleen tiputteleva laite, joista toinen antaa kaksinkertaisen määrän
ruokaa. Miten kalojen tulisi asettua syömään? Mikä on ESS?
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134. Lintujen kevätmuutto. Luodaan yksinkertaisin mahdollinen malli: Linnuilla on kaksi strategiaa: muuttaa maaliskuussa tai huhtikuussa. Maaliskuussa muuttavista vain osuus 𝑞 selviää kylmästä, huhtikuussa muuttavista
kaikki. Pesiä on hyviä ja huonoja. Huonoja riittää kaikille, mutta hyviä vain
osuudelle 𝑘 populaatiosta. Hyvän pesän hyöty on 𝑉 , huonon 𝑣, kuolemisen
0. Mikä ESS-osuus 𝑝 populaatiosta muuttaa maaliskuussa? Tutki tapaukset
(A) 𝑝 ≥ 𝑘 ja
(B) 𝑝 < 𝑘 erikseen.
(C) Mikä on ratkaisu tapauksessa 𝑞 = 0,6, 𝑘 = 0,2, 𝑉 = 2, 𝑣 = 1?
(D) Kehitä realistisempi kevätmuuttomalli.
135. ”Battle of the Sexes” Richard Dawkingsin mukaan.
Tutkitaan koiraiden ja naarasten käyttäytymistä parinmuodostuksen yhteydessä. Kaikki naaraat huolehtivat poikasistaan. Naarailla on kaksi strategiaa:
Nopea: ei vaadi pitkää kosiskelua
Kaino: vaatii pitkää kosiskelua
Koiraiden strategiat:
Uskollinen: Kosiskelee pitkään, huolehtii poikasista.
Elostelija: Ei kosiskele pitkään, ei huolehdi poikasista.
Hyödyt:
Jälkeläinen
+15 kummallekin
Jälkeläisen hoito −20 yhteensä
Pitkä kosiskelu
−3 kummallekin
Tässä hyötymatriisi:
Koiras

Naaras

Nopea
Kaino

Uskollinen
5
5
2
2

Elostelija
15
-5
0
0

Mikä on paras strategia mitäkin strategiaa vastaan? Kuinka populaatio voisi
todellisuudessa kehittyä?
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136. Alkeellinen koulutusmalli. Yhteiskunnassa on tarjolla helppoja töitä
ja vaativia töitä. Vaativista töistä saa 50 % enemmän palkkaa, mutta niitä
voi tehdä vain jos on käynyt viiden vuoden koulutuksen. Koulutettujen
työvuoden jäävät siis 35 vuoteen, kun kouluttamattomat ehtivät työskennellä 40 vuotta. Oletetaan, että koulutus on ilmaista, ja kukin yksilö yrittää
maksimoida elämänsä aikana tienaamansa rahat. Vaativia töitä riittää vain
10 % väestöstä. Jos koulutettuja on enemmän, heistä palkataan satunnaisesti
valiten tarvittava määrä vaativien töiden tekijöitä, loput tekevät helppoja
töitä.
(A) Kuinka suuri osa väestöstä kouluttautuu, jos evolutiivisesti stabiili tila
on saavutettu?
(B) Mikä olisi tällaisen yhteiskunnan kannalta tehokkaampi ratkaisu? (Olettaen, että koulutuksesta ei ole muuta hyötyä kuin työhön pätevöityminen.)
137. Mallinnetaan metsän kasvua surkean kotikutoisella mallilla, jossa
oletetaan seuraavaa.
• Puut kasvavat nopeasti täysikasvuisiksi ja elävät pitkään, joten kasvuvaihe voidaan jättää mallista pois.
• Kun puu on 𝑥 metriä pitkä, sen valoisassa paikassa saama hyöty
1200𝑥 ja varjoisassa paikassa neljäosa siitä, 300𝑥.
• Kun puun pituus on 𝑥 metriä, sen pituudesta maksama hinta on 𝑥3
yksikköä.
(A) Mikä on puun paras pituus aurinkoisella paikalla? Entä jos se on kokonaan varjossa?
(B) Jos puu on osittain varjossa, se saa varjossa olevalta osaltaan 300 yksikköä hyötyä jokaista pituusmetriä kohti ja valossa olevasta osasta 1200
yksikköä metriä kohti. Jos ensimmäiset ℎ metriä maan pinnasta ovat varjossa, mikä on puun optimaalinen korkeus?
(C) Oletetaan, että metsässä vallitsee varjo puiden keskimääräisellä korkeudella ℎ. Etsi pelin ainoa ESS.

132

7.9. HARJOITUSTEHTÄVIÄ

138. Väsytystaistelu eli War of Attrition.
Oletetaan, että Haukka vs. Kyyhky -pelin kovakuoriaiset eivät voi vahingoittaa toisiaan, jolloin tappelu voi kestää mielivaltaisen kauan. Strategiana
on siis valita sellainen aika, jonka on valmis odottamaan. Odottaminen
maksaa, koska sen aikana ei voi tehdä mitään hyödyllistä. Olkoon voiton
palkkio 𝑉 ja odottamisen mukana kasvava maksu 𝑚.
(A) Osoita, ettei mikään puhdas strategia ole ESS.
(B) Etsitään sekastrategian ESS. Olkoon 𝑝(𝑥) todennäköisyysjakauma, joka kertoo, kuinka paljon kovakuoriainen on valmis maksamaan ja 𝐼 tätä
vastaava strategia. Nyt puhtaalle strategialle 𝑚 pätee
∫︁ 𝑚
∫︁ ∞
𝐸(𝑚,𝐼) =
(𝑉 − 𝑥)𝑝(𝑥)𝑑𝑥 − 𝑚
𝑝(𝑥)𝑑𝑥.
0

Bishop–Cannings-lauseen
mukaan
∫︀ ∞
jota rajoittaa ehto 0 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 = 1.

𝑚
𝑑
𝑑𝑚 𝐸(𝑚,𝐼)

= 0. Ratkaise tästä 𝑝(𝑥),

Vinkki: Integroi ensin, derivoi sitten. Miksi vastaus on itsestään selvä?

133

Kirjallisuutta
Tämä kirja on varsin suppea johdanto peliteoriaan. Alla on joitakin ehdotuksia jatkolukemiseksi.

Peliteorian yleisesitykset

Binmore, K. Playing for real,
Oxford University Press, New York, 2007.
Spaniel, M.: Game Theory 101,
http://gametheory101.com . Luettu 22.5. 2014.

Rationaalisuus

Kahneman, D.: Thinking, Fast and Slow,
Farrar, Straus and Giroux, New York, 2011.
Perea, A. Epistemic Game Theory, Reasoning and Choise,
Cambridge University Press, Cambridge, 2012.

Kombinatoriset pelit

Berlecamp, Conway, Guy: Winning Ways for Your Mathematical Plays,
Second Edition,
A K Peters, Ltd, Natick, 2001.
Gardner, M: The Colossal Book of Mathematics
W.W.Norton & Company, Inc, New York, 2001
134

Nollasummapelit

Chen, B., Ankerman, J.: The Mathematics of Poker,
ConJelCo LLC, Pittsburgh, 2006.
Sklansky, D.: The Theory of Poker,
Two Plus Two Publishing, 1987.

Evoluutio ja peliteoria

Maynard Smith, J.: Evolution and the Theory of Games,
Cambridge University Press, Cambridge, 1982.
Dawkins, R. Geenin itsekkyys,
Art House, Jyväskylä, 1993.
(Alkuteos The Selfish Gene, Oxford University Press, 1976.)
Nowak, M.: Evolutionary Dynamics - Exploring the Equations of Life,
Harvard University Press, 2006.

Muita hyödyllisiä lähteitä

Dresher, M.: The Mathematics of Games of Strategy,
Dover Publications, Inc., Mineola, 1981.
Gibbons, R.: A Primer in Game Theory,
Pearson Education Limited, Edinburgh, 1992.
Gintis, H.: Game Theory Evolving, Second Edition,
Princeton University Press, Princeton, 2009.
Luce R., Raiffa, H.: Games and Decisions,
John Wiley & Sons, Inc., New York, 1957.
Myerson, R.: Game Theory, Analysis of Conflict
Harvard University Press, Cambridge, 1991.
Nurmi, H.: Johdatus päätös- ja peliteoriaan,
Oy Gaudeamus Ab, Helsinki, 1978.
Rapoport, A.: Two Person Game Theory, The Essential Ideas,
University of Michigan Press, Michigan, 1966.
135

KIRJALLISUUTTA

Tekstissä mainitut tieteelliset artikkelit

Allen, J.: A note on the computer solution of connect-four,
Heuristic Programming in Artifcial Intelligence: The First Computer Olympiad, 1989.
Allis, L.: A knowledge-based approach to connect-four. The game is solved:
White wins
Master’s thesis, Vrije Universiteit, 1988.
Allis, L., van den Herik, H., Huntjens, M. Go-Moku solved by new search
techniques,
Proc. AAAI Fall Symposium on Games: Planning and Learning, 1993.
Allis, V. Searching for Solutions in Games and Artificial Intelligence,
Väitöskirja, University of Limburg, 1994.
Axelrod, R.: Effective Choice in the Prisoner’s Dilemma,
The Journal of Conflict Resolution, Vol. 24, No. 1, 1980.
Axelrod, R.: More Effective Choice in the Prisoner’s Dilemma.
The Journal of Conflict Resolution, Vol. 24, No. 3, 1980.
Baldwin, B., Meese, G.: Social Behaviour in Pigs Studied by Means of
Operant Conditioning,
Animal Behaviour, Vol. 27, 1979
Bouton, C.: Nim, A Game with a Complete Mathematical Theory
Annals of Mathematics, Vol. 3, 1901 - 1902.
Brockmann, H., Grafen, A., Dawkins, R.: Evolutionarily Stable Nesting
Strategy in a Digger Wasp,
Journal of Theoretical Biology, Vol. 77, 1979
Gale, D.: A curious Nim-type game,
American Mathematical Monthly, Vol. 81, 1974.
Gasser, R.: Solving Nine Men’s Morris
Games of No Chance, Vol. 29, 1996.
Haywood, O. Military Decision and Game Theory
Journal of the Operations Research Society of America, Vol. 2, 1954.
Hsee, C.: The Evaluability Hypothesis: An Explanation for Preference Reversals between Joint and Separate Evaluations of Alternatives,
Organizatioral Behavior and Human Decision Processes, Vol. 67, 1996.
136

Malueg, D.: Mixed-strategy equilibria in the Nash Demand Game
Econ Theory, Vol. 44, 2010
Milinsky, M.: An Evolutionarily Stable Feeding Strategy in Sticklebacks
Z. Tierpsychol, Vol. 51, 1979
Nash, J.: Equilibrium points in n-person games
Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 36, 1950.
Schaeffer, J., Burch, N. Björnsson, Y., Kishimoto, A., Müller, M., Lake, R.,
Lu, P., Sutphen, S. Checkers Is Solved
Science, Vol. 317, 2007.
Sinervo, B., Lively, C.M.: The rock-paper-scissors game and the evolution
of alternative male strategies,
Nature, Vol. 380, 1996.
Tversky, A., Daniel Kahneman, D.: The Framing of Decisions and the
Psychology of Choice
Science, Vol. 211, 1981.
van der Werf, E., van den Herik, H., Uiterwijk, J. : Solving Go for Small
Boards
International Computer Games Association Journal, Vol. 26, 2003.
van der Werf, E., Winands, M.: Solving Go for Rectangular Boards
International Computer Games Association Journal, Vol. 32, 2009.
Von Neumann, J.: Zur Theorie der Gesellschaftsspiele,
Mathematische Annalen, vol 100, 1928.
Xu, J., Harvey, N.: The gamblers’ fallacy creates hot hand effects in online
gambling
Codnition, vol. 131, 2014.

137

Tehtävien ratkaisut
Peruskäsitteet

1. (A) ei, koska se on yksinpeli (B) on (C) on (D) on
2. (A) 6 (B) 0 (C) Riippuu siitä, mitä Pyry tekee. Luvussa 4 päädytään
suosittelemaan vaihtoehtoa ”alas”.
3. Pelin voi esittää vaikkapa näin:
Jaakko

Ville

Vasen
Oikea

Vasen
-2
2
0
0

Oikea
0
0
-2
2

4. (A) Pelin puumuoto:

Boris
Anna

1

1

1

Boris 1

2
2

2

Anna

1
2

1
1

Anna voittaa

Anna häviää
Anna häviää
Anna häviää

Anna voittaa

(B) Boris voittaa, jos hän ottaa alussa eri määrän tikkuja kuin Anna.
(C) Annalla on vain kolme eri strategiaa:
𝑎1 : ota 1, sitten 1
𝑎2 : ota 1, sitten 2 jos mahdollista
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𝑎3 : ota 2
Boriksella on neljä strategiaa:
𝑏1 : Ota joka tapauksessa 1 tikku
𝑏2 : Ota joka tapauksessa 2 tikkua
𝑏3 : Ota sama määrä tikkuja kuin A
𝑏4 : Ota eri määrä tikkuja kuin A
Pelin strategiamuoto, lopputulos merkitty Annan näkökulmasta:

𝑎1
𝑎2
𝑎3

𝑏1
voitto
häviö
häviö

𝑏2
häviö
häviö
voitto

𝑏3
voitto
häviö
voitto

𝑏4
häviö
häviö
häviö

5. Puumuoto:
k

Boris

(−5, 5)

s

kivi
Anna

(−2, 0)
p

k

paperi

sakset

(5, −5)
(5, −5)
p

(−2, 0)

s

(−5, 5)

k

(−5, 5)
p

(5, −5)

s

(−2, 0)

Strategiamuoto:
Boris
K
K
Anna

P
S

P
0

-2

-5
-5

5

-5
5

0
-2

5
-5

S
5

5
-5

-5
5

0
-2
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Shakin kaltaiset pelit

6. Aloittaja voittaa:
𝐴
𝐵
𝐴
𝐵

H

V

H

V

V
V

V

H

T

V
V

V

H
H

H

T
H

T

T
H

H

T

H H V V T H V V V V H V V H H T V T V H H V V T
7. Tasapeli.
8. Aloittaja voittaa. (Aloita keskelle, peilaa.)
9. Tasapeli se on.
Hyvä visualisointi pelin ratkaisusta: http://xkcd.com/832
10. (A) Alkuperäisen neliön oikeaan alakulmaan pelaaminen voittaa.
(B) Aloittaja voittaa.
11. Nolla voittaa.
12. Aloittaja voittaa.
13. Aloitus keskelle voittaa.
14. Musta voittaa.
15. Musta voittaa, kun 𝑛 on 3 tai 6, valkea voittaa kun 𝑛 on 4 tai 5. John
R. Brown osoitti vuonna 1965, että yleisessä tapauksessa valkea voittaa
täsmälleen silloin kun luvun 𝑛 viimeinen numero on 1, 4, 5, 7 tai 8.
16. Tasapeli.
17. Yksiulotteiset pelit: tammessa aloittaja häviää, shakissa voittaa.
18. Aloittaja voittaa.
19. Aloittaja häviää.
20. Aloittaja häviää.
21. Aloittaja voittaa, ellei 𝑛 ole jaollinen luvulla 𝑘 + 1.
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22. Aloittaja voittaa ottamalla 8 tikkua.
23. Aloittaja voittaa ottamalla 3 kiven pinosta kaksi kiveä.
24. Toisena pelaava voittaa, koska pelin nimero on 0. (Vrt. s. 25)
25. (A) Aloittaja voittaa, ellei levy ole alussa neliö.
(B) Kun torakka ei ole nurkassa, peli on sama kuin Nim neljällä pinolla.
(Miksi?) Myös A-kohdan voi tulkita Nim-peliksi.
26. (A) Peli ei voi päättyä tasan. Toisena pelaavalla ei voi olla voittostrategiaa, jos paloja on enemmän kuin yksi. Jos olisi, voittostrategian pitäisi
toimia myös avausta vastaan, jossa aloittaja ottaa vain yhden palan nurkasta.
Mikä tahansa toisen pelaajan paras vastaus tähän siirtoon olisikin, aloittaja
voisi pelata sen suoraan ensimmäisellä siirrollaan ja näin varastaa voittostrategian.
(B) Aloittaja voittaa seuraavasti: 2 × 2 ja 2 × 3: ota 1 pala nurkasta, 3 × 3:
ota keskipala.
27. Aloittaja voittaa sanomalla S, muodostuu joko AASI tai AASA. Koko
peli on ratkaistu englanniksi, ei varmaankaan vielä suomeksi.
28. (A) Aloittaja voittaa. (B) Toisena pelaava voittaa.
29. Onnea matkaan. Siirrosta e2-e4 on hyvä aloittaa.
30. Tasapeli. Tunnistitko pelin?
31. Tämän tehtävä oli pohjoismaisessa matematiikkakilpailussa vuonna
2014. Aloittaja voittaa, kun 𝑛 on pariton, sanotaanko varsin symmetrisellä
strategialla. Vastaavasti toisena pelaava voittaa kun 𝑛 on parillinen.
32. (A) Toisena pelaava voittaa, kun 𝑛 = 1 tai 𝑛 = 2.
(B) Pidä hauskaa! Aloittajan pitäisi voittaa...
(C) Jos pisteitä on 𝑛, niissä on ”paikat” yhteensä 3𝑛 viivan päälle. Jokainen
siirto täyttää kaksi paikkaa ja lisää yhden paikan. Siirtoja ei voi olla 3𝑛,
sillä pelin lopussa ainakin yksi paikka jää täyttämättä. (Miksi?) Siirtojen
minimimäärä on 2𝑛.
33. Neljään ruutun asti ainoa häviäjä on neljän ruudun muodostama neliö.
Viiden ruudun ”eläimistä” voittajia ovat vain seuraavat kolme.

Eläinristinollan ainoa avoin kysymys on, onko seuraava eläin (nimeltään
”Snaky”) voittaja vai häviäjä.
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Kaikki muut kuusiruutuiset tai sitä suuremmat ovat häviäjiä.
34. Paholainen toden totta voittaa. Entä jos enkeli saa aina kaksi peräkkäistä
siirtoa? (Tämä lisäkysymyksen ratkaisivat vuonna 2006 toisistaan riippumatta Oddvar Kloster ja András Máthé. Lisää pelistä löytyy internetistä
hakusanalla ”The Angel Problem”.)
Rationaalinen valinta

35.
(A) Arvan odotusarvo on 14,50 A
C, eli pienempi.
3
(B) 𝑡 = 19
≈ 0,16.
36. √
√
= 110 − 100 = 10.
(A) √ 12100 − 10000
√
(B) 1002100 − 1000000 = 1,049... ≈ 1,0
37. Kun vastaavat tilanteet esitettiin erikseen koehenkilöille (Tversky &
Kahneman 1981, silloin oli puhe 10 $ teatterilipusta), 88 % vastaajista
olisi ostanut lipun hukattuaan rahat, mutta vain 46 % olisi ostanut uuden
lipun hukattun tilalle. Erkin ja Pentin tilanteet ovat kuitenkin täsmälleen
vastaavat: kumpikin on menettänyt lipun hinnan verran rahaa.
38. Yhdeksänkertainen.
39. C3PO sai uutta tietoa eri lopputulosten hyödyistä, jolloin ”yritä voittaa”
lakkasi olemasta droidien paras strategia.
C. Joko
40. 100 km päähän ajaminen antaa kummassakin tapauksessa 400 A
se kannattaa tai ei, mutta toinen päätöksistä on väistämättä kyseenalainen.
Toki hyöty ei ole sama asia kuin raha, mutta todennäköisesti Erkki tekee
ajatusvirheen.
41. Riippuu siitä, miten valitsit. Huomaa, että valinta 2 voidaan muotoilla
”ota miljoona euroa ja tee sitten valinta 1”. Jos koit valinnat erilaisina, et
ole rahan suhteen riskineutraali.
42. Voitaisiin väittää, että skorpioni halusi mieluummin pistää kuin elää,
jolloin sammakko olisi arvioinut skorpionin hyödyt väärin. Vielä luontevampaa on ajatella, että skorpioni ei yksinkertaisesti ollut rationaalinen
toimija, mikä sammakon olisi pitänyt tajuta.
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43. (A) Voiton odotusarvo on 12 · 2 + 14 · 4 + 18 · 8 + . . . + 21𝑛 · 2𝑛 + . . .
= 1 + 1 + 1 + . . . = ∞.
(B) Vaikka suuri voitto on mahdollinen, sen saaminen on hyvin epätodennäköistä. Riskiä karttava
pelaaja ei näe peliä kovin houkuttelevana.
√
(C) Pelin hyöty on 2 + 1 ≈ 2,41. Kannattaisi maksaa korkeintaan 5,82
dukaattia.
44. (A) & (B) Mistäs sen kukaan muu tietäisi?
(C) Johdonmukaisesti valitseva pitää joko vaihtoehdoista A1 ja A2 tai vaihtehdoista B1 ja B2 (tai pitää niitä yhtä hyvinä). Tämä selviää, kun muotoillaan kysymys uudestaan:
A1
B1
A2
B2

11 %
10 %
11 %
10 %

1 000 000 A
C,
5 000 000 A
C,
1 000 000 A
C,
5 000 000 A
C,

1 % ei mitään,
1 % ei mitään,

89 % ei mitään
89 % ei mitään
89 % 1 000 000 A
C
89 % 1 000 000 A
C

Kokeissa ihmiset ilmaisevat usein ristiriitaisia toiveita: esimerkiksi B1 ja
A2 . Vähenesivätköhän ristiriidat, jos miettimisaikaa olisi paljon ja raha
oikeasti jaossa?
45. Jos peli päättyy jossakin maksimimäärässä siirtoja, molemmilla pelaajilla on koko ajan sama tieto käytettävissään eikä peli voi päättyä tasan,
samaa päättelyä voidaan käyttää. Rationaalinen pelaaja valitsee aina sen siirron, joka maksimoi voittotodennäköisyyden. Jos tasapeli on mahdollinen,
tilanne mutkistuu. On henkilökohtaista, pitääkö enemmän varmasta tasapelistä vai 20 % mahdollisuudesta voittoon. Jos vastustajan hyötyfunktiota ei
tunne, tämän siirtoja ei voi ennakoida.
46. Mikään määrä viestejä ei riitä! Hyökkäyspäätösestä ei koskaan tule
varmaa. Kuvitellaan nimittäin, että olisi olemassa perille menneiden viestien
pienin riittävä määrä 𝑛. Jos näistä viesteistä viimeinen ei mene perille, koko
homma vesittyy. Viimeisen viestin lähettävä tarvitsee siis vahvistuksen
viestin perillemenosta, jotta uskaltaisi hyökätä. Viestejä tarvittiinkin siis
vähintään 𝑛 + 1, mikä on ristiriita sen kanssa, että 𝑛 perille mennyttä viestiä
riittäisi. Mikään määrä viestejä ei siis riitä.
Varmuus on mahdotonta siksikin, että kumpikin empivä kenraali on valmis tekemään päätöksen hyökkäyksestä vasta, kun toinen on jo päättänyt
hyökätä. Tämä on mahdotonta, koska jommankumman täytyy päättää ensin.
Jos kenraalit tyytyvät täyden varmuuden sijasta suureen todennäköisyyteen,
he voivat tehdä esimerksi näin: Kenraali 1 lähettää viestin ”Hyökätkäämme
huomenna keskipäivällä. Lähetän kymmenen minuutin välein uuden lähetin
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samanlaisen viestin kanssa, kunnes saan vastauksen.” Kenraali 2 vastaa:
”Huomenna keskipäivällä sopii hyvin. Lähetän tämän viestin uudestaan aina
kun saan sinulta viestin.” Kun viestejä ei ole kuulunut enää pitkään aikaan,
kumpikin kenraali voi pitää hyvin todennäköisenä, että toinen hyökkää sovittuna ajankohtana. Täyttä varmuutta ei ole, sillä viestien loppuminen voisi
johtua myös siitä, että kaikki lähetit jäävät kiinni. Tämän todennäköisyys
laskee eksponentiaalisesti ajan kuluessa.
47. Näkökulma 1: Jos kerran ennustaja on aina oikeassa, on syytä ottaa
vain kiltti laatikko ja ryhtyä miljonääriksi.
Näkökulma 2: Jos ottaa molemmat laatikot, saa 1000 euroa enemmän joka
tapauksessa. Ennustaja ei voi muuttaa palkintoja jälkikäteen.
Kummallakin kannalla on puolensa, eikä ratkaisusta vallitse yksimielisyyttä.
Kannattaa joka tapauksessa huomata, että Ennustaja ei aio korjata virhettään,
jos ennustus on väärä. Tämä puhuu kahden laatikon puolesta. Toisaalta, jos
tiedät kokeesta etukäteen, voitko itseäsi sitovasti päättää ottaa vain kiltin
laatikon? Mikäli kyllä, yhden laatikon ottaminen on hyvä ratkaisu.
Osa ongelmasta lienee lähes täydellisen Ennustajan olemuksessa. Onko
hänen olemassaolonsa looginen ristiriita, jos kerran olemassaolon olettamisesta seuraa kaksi ristiriitaista, hyvin perusteltua näkemystä? Voi olla, että
paradoksi pitää muotoilla täsmällisemmin ennen kuin se voidaan ratkaista
tyydyttävästi.

Dominointi

48. (A) On Japanille heikosti dominoitua mennä etelään, joten Japani
menee pohjoiseen. Liittoutuneet ymmärtävät tämän ja menevät pohjoiseen.
(B) Japani ei tehnyt virhettä, etelä ei olisi ollut sen parempi. Kannatti yrittää.
49. Eliminoituvat strategiat: (A) 𝑎1 ja 𝑏1 (B) 𝑏2 ja 𝑎1 (C) yksikään strategia
ei ole dominoitu.
50. Jäljelle jäävät strategiat ovat (A) 𝑎1 ja 𝑏1 (B) 𝑎2 ja 𝑏1 (C) 𝑎2 , 𝑎3 ja 𝑏3 ,
𝑏4
(D) 𝑎3 ja 𝑏1 (E) yksikään strategia ei ole dominoitu (F) 𝑎2 ja 𝑏1 .
51. Jäljelle jäävät strategiat ovat (A) 𝑎1 ja 𝑏3 (B) 𝑎1 ja 𝑏3 (C) 𝑎1 ja 𝑏4 .
52. Jäljellä jäävät strategiat ovat (A) 𝑎1 ja 𝑏1 (B) 𝑏3 , sekä 𝑎1 ja/tai 𝑎2 (C)
𝑏2 , sekä 𝑎1 ja/tai 𝑎2 .
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53. Yleensä dominoiva sika painoi nappia ja ajoi sitten dominoidun pois
ruoan luota. Dominoidulla sialla ei ole kannustinta painaa nappia, koska
dominoiva sika ei antaisi sen kuitenkaan syödä ruokaa. Kun koe toistettiin
kolmella sialla, yleensä vain yksi painoi nappia ja muut odottivat, mutta
yllättäen nokkimisjärjestys ei vaikuttanut painajan määräytymiseen.
54. (A) Kumpikin pelaaja huutaa omaa arviotaan kohteen arvosta (𝑣1 ja
𝑣2 ).
(B) Tilanne ei muutu.
(C) Jokainen huutaa edelleen omaa arviotaan kohteen arvosta.
55. Peli on oleellisesti ottaen sama kuin vangin dilemma: kummankin
pelaajan dominoiva strategia on ottaa itselleen 10 euroa, vaikka kumpikin
saisi enemmän, molemmat antaisivat toiselle 20 euroa.
56. (A) Ota 1 euro heti! Saat edes jotakin! Tämä on muunnelma tuhatjalkaispelistä.
(B) Summan kasvattaminen on perusteltua, jos oletat että vastustaja tekee
niin myös. Tämä olisi hermostuttava peli pelata; toivottavasti vastustaja on
sinua varakkaampi. (Miksi?)
57. Pelissä ilmoitetut hyödyt eivät huomioi kostoa, kunniaa tai toisen
kohtalosta välittämistä. Jos ne haluttaisiin mukaan, hyötyjä täytyisi arvioida
uudestaan ja peli muuttuisi.
58. Ihan miten vain. Jos pelataan monta kertaa, strategiat 𝑎1 ja 𝑏2 lienevät viisaita, koska kummankin hyöty on toisen pelaajan hyvätahtoisuuden
varassa.
59. Älä laita mitään keskelle. Jokaista keskelle laitettua omaa euroa kohti
saa vain puoli euroa takaisin. Ryhmän ja yksilön edut ovat tässä pelissä
konfliktissa; kyseessä on monen pelaajan vangin dilemma.
60. Yksi lammas.
61. Kun ammutaan yksi kerrallaan, Erkin kannattaa ampua ensimmäinen
laukauksensa tarkoituksella ohi. Yhtä aikaa ammuttaessa monet strategiat
ovat heikosti dominoituja. Erkin on parasta ampua Paavoa.
62. Puhua joka kerta. (Aloita analyysi viimeisestä pelistä. Tilanne muistuttaa tuhajalkaispeliä.) Tulos on sama, oli pelejä sitten 2 tai 100. Tyydyttävämpi ratkaisu toistettuun vangin dilemmaan saadaan osiossa 7.8.
63. (A) Noppa 1 → noppa 2 → noppa 3 → noppa 4 → noppa 1.
(B) Aloittajan voittotodennäköisyys pätevää vastustajaa vastaan on 1/3
riippumatta siitä, minkä nopan hän valitsee.
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64. Oikeat jaot ovat
(A) 100, 0 (B) 99, 0, 1 (C) 98, 0, 1, 0, 1
(D) 0, 1, 0, 1, . . . 0, 1, 0 .
(E) Korkea-arvoisin heitetään laidan yli joka tapauksessa. Hänen seuraajansa lahjoo rahalla toiseksi tai kolmanneksi alimman rosvon puolelleen.
(F) Merirosvoja heitetään yli laidan, kunnes heidän lukumääränsä on muotoa 2𝑛 + 2𝑘, missä 𝑘 on kolikoiden määrä ja 𝑛 ≥ 0.
Nollasummapelit, sekastrategia ja minimax

65. (A) (𝑎2 , 𝑏1 ) (B) (𝑎2 , 𝑏2 ) (C) (𝑎2 , 𝑏1 ), (𝑎2 ,𝑏3 ), (𝑎4 ,𝑏1 ), (𝑎4 , 𝑏3 ).
66. (A) Peli näyttää strategiamuodossa tältä:
Jaakko

Ville

Vasen
Oikea

Vasen
3
-2

Oikea
-2
1

(B) Negatiivinen. Jaakon on liian helppo vältellä vasenta kättä.
(C)
Villelle
on − 18 euroa. Tasapainostrategia on kummallekin
(︀ 3 Pelin arvo
)︀
5
8 vasen, 8 oikea .
67. (A) Tasapainostrategiat
(︀ ovat 𝑎2)︀ja 𝑏(︀1 . Pelin arvo
)︀ on 𝑣 = 3.
(B) Tasapainostrategiat 12 𝑎1 , 21 𝑎2 ja 14 𝑏1 , 34 𝑏2 , 𝑣 = 2,5
(C) Tasapaino: 𝑎2 ja 𝑏1 , 𝑣 = 2
(︀
)︀ (︀
)︀
68. (A) Tasapainostrategiat ovat 23 𝑎1 , 31 𝑎2 ja 13 𝑏1 , 23 𝑏2 , pelin arvo
𝑣 =(︀31 .
)︀ (︀
)︀
(B) (︀ 61 𝑎1 , 56 𝑎2 ja 12)︀𝑏1 , (︀12 𝑏2 , 𝑣 = 3,5 )︀
5
5
1
(C) (︀ 41 𝑎1 , 13 𝑎2 ,)︀ 12
𝑎(︀3 ja 12
𝑏)︀1 , 14 𝑏2 , 13 𝑏3 , 𝑣 = 12
3
3
1
4
6
(D) 7 𝑎1 , 7 𝑎3 ja 7 𝑏1 , 7 𝑏2 , 𝑣 = 7
69. Oiva toivoo 50 euroa todennäköisyydellä 27 ja 20 euroa todennäköisyydellä 57 . Isä arvaa 50 euroa todennäköisyydellä 57 ja 20 euroa todennäköisyydellä 27 .
70. Peli näyttää tältä:
K P S
K 0 -1 1
P 1 0 -1
S -1 1 0
Ainoa tasapainostrategia on ( 13 K, 13 P, 13 S) ja pelin arvo 0.
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71. Paras strategia on valita vaihtoehto, joka olisi hävinnyt vastustajan
edelliselle siirrolle.
72. Kutakin kivilajia pelataan todennäköisyydellä 19 , saksia ja paperia
kumpaakin todennäköisyydellä 31 .
73. Jos nimetään bunkkerit 𝑏10 , 𝑏30 ja 𝑏50 niiden kestävyyden mukaan,
saadaan sekä hyökkääjälle että puolustajalle sama strategia:
45
63
35
( 143
𝑏10 , 143
𝑏30 , 143
𝑏50 ). Puolustaja jää henkiin 78 % todennäköisyydellä.
74. Tasapainostrategiat ovat likimain
(A) (0,16 𝑎1 ; 0,15 𝑎2 ; 0,69 𝑎3 ) ja (0,47 𝑏1 ; 0,22 𝑏2 ; 0,31 𝑏3 ), 𝑣 ≈ 1,25
(B) (0,40 𝑎1 ; 0,16 𝑎2 ; 0,45 𝑎3 ) ja (0,46 𝑏1 ; 0,07 𝑏2 ; 0,47 𝑏3 ), 𝑣 ≈ 1,72
75. Kun vastustaja ei pelaa omaansa. (Eikä silloinkaan aina.)
76. Kahden arvauksen jälkeen viimeinen arvaus on selvä, ja jos aloittaa
kakkosella, oikean vastauksen osaa valita viimeistään seuraavalla. Lassin
strategiat ovat siis 1-2, 1-3, 3-1, 3-2, 2. Minimax-ratkaisussa Lassi pelaa ( 25
1-3, 15 2, 25 3-1) ja Pauliina
( 51 1, 35 2, 15 3). Pelin arvo on 1 45 A
C Pauliinalle.
77. (A) Koska peli on symmetrinen, kumpikaan pelaaja ei voi pakottaa
etua.
(B) Jos merkitään strategiaa ”Nosta yksi sormi, arvaa kaksi sormea” lyhenteellä 1-2, saadaan
1-1
1-2
2-1
2-2

1-1
0
-2
3
0

1-2
2
0
0
-3

2-1
-3
0
0
4

2-2
0
3
-4
0

(C) ei
(D) Koska tässä pelissä kolmesta strategiasta aina yhdellä on heikkous tiettyä strategiaa vastaan. Esimerkiksi kolmikolla 1-1, 1-2, 2-1 on negatiivinen
odotusarvo strategiaa 2-1 vastaan, koska 1-1 menestyy huonosti strategiaa
2-1 vastaan.
(E) Strategiat 1-1 ja 1-2 eivät voi kuulua tasapainoon,
sillä niiden
odotusar(︀ 7
)︀
5
vo on negatiivinen esimerkiksi strategiaa 12
1-2, 12
2-1 vastaan. Tätä
strategiaa vastaan strategioiden 1-2 ja 2-1 odotusarvo on nolla, joten minkä
tahansa strategiat 1-1 ja 2-2 sisältävän sekastrategian odotusarvo olisi negatiivinen. Koska pelin arvo on 0, tämä ei käy.
(F) Pelin arvo on 0. Kumpikin pelaa sekastrategiaa (𝑝 1-2, (1 − 𝑝) 2-1),
missä 47 ≤ 𝑝 ≤ 35 . Tällöin strategioiden 1-1 ja 2-2 odotustarvo on korkein147
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7
taan nolla. ”Paras” todennäköisyyden 𝑝 arvo on 12
, silloin strategioiden
1
1-1 ja 2-2 odotettu hyöty on pienin: − 12 . Kokenut pelaaja voi siis rahastaa
varomattomia, jotka erehtyvät käyttämään strategioita 1-1 ja 2-2.

78. (A) Laukoja: ( 12 𝑣, 12 𝑜), maalivahti: ( 12 𝑣, 21 𝑜).
Maalin todennäköisyys on 75%.
50+𝑥
(B) Laukoja ja maalivahti: ( 50−𝑥
100 𝑣, 100 𝑜).
2
𝑥
Maalin todennäköisyys on 75 + 100
%.
(C) Pelin arvo on hyökkääjälle pienin, kun 𝑥 = 0.
79. (A) Koska peli on symmetrinen, sen arvo on 0. Heikosti dominoitujen
strategioiden poiston jälkeen tasapainostrategioita ovat (1, 2, 3) ja sekastrategia, jossa pelataan strategioita (1, 1, 4), (0 ,3, 3) ja (2, 2, 2) kutakin
todennäköisyydellä 31 .
(B) Strategia (1,1,1) dominoi heikosti muita.
(C) Katso esimerkiksi http://www1.maths.leeds.ac.uk/~pmt6jrp/
personal/blotto.html
80. (A) Mikään strategiapari ei voi olla tasapaino, sillä aina kannattaa
vaihtaa vastustajaa suurempaan lukuun.
(B) Jokaista sekastrategiaa dominoi strategia, jossa pelataan samalla jakaumalla suurempia lukuja.
Minimax-lause ei automaattisesti päde, koska puhtaita strategioita on äärettömän monta.
81. Jotta puhtaan strategian tasapainoja ei olisi, täytyy olla 𝑑 > 𝑏 ja 𝑑 > 𝑐.
Tällöin tasapainostrategiat ovat
(︂
)︂
𝑑−𝑐
𝑎−𝑏
𝑎1 ,
𝑎2 ja
𝑎+𝑑−𝑏−𝑐
𝑎+𝑑−𝑏−𝑐
)︂
(︂
𝑑−𝑏
𝑎−𝑐
𝑏1 ,
𝑏2 ,
𝑎+𝑑−𝑏−𝑐
𝑎+𝑑−𝑏−𝑐
ja pelin arvo
𝑣=

𝑎𝑑 − 𝑏𝑐
.
𝑎+𝑑−𝑏−𝑐

82. Edellisen tehtävän perusteella kaikkien tasapainojen arvo on sama.
Oletetaan, että jokin tasopainostrategia ei maksimoi turvatasoa, eli ei takaa
lopputulokseksi pelin arvoa. Tällöin vastustajan kannattaisi vaihtaa strategiaansa sellaiseen, joka antaa hänelle pelin arvoa paremman tuloksen.
Kyseessä ei siias ollutkaan tasapaino.
148

83. Minimax-strategia takaa vastustajalle vähintään pelin arvon verran.
Oma tasapainostrategia on edellisen kohdan perusteella myös minimaxstrategia, joten se antaa vastustajalle korkeintaan pelin arvon verran, eli
antaa vastustajalle mahdollisimman vähän. Parempaakaan vastausta ei siis
voi olla.
84. Molemmat laukaisevat aseensa etäisyydellä 𝑥, jolle pätee 𝑃 (𝑥) = 21 .
85. Ensimmäinen pelaaja: korota voittokortit ja 16 häviökorteista. Toinen
pelaaja: maksa 56 peleistä. Pelin arvo on 1,5 euroa.
86. (A) Strategiat:
Pelaaja 1
korota aina (KK)
korota vain mustat kortit (K-)
korota vain punaiset kortit (-K)
älä korota (- -)

Pelaaja 2
tule aina mukaan (CC)
tule mukaan vain mustilla (Cf)
tule mukaan vain punaisilla (fC)
älä koskaan tule mukaan (ff).

(B) Vain (KK) ja (K-) sekä (CC) ja (Cf) ovat dominoimattomia. Peli strategiamuodossa:
CC Cf
1
KK
0
4
1
K0
4
(C) Pelin ainoa tasapaino on strategiapari ( 12 𝐾𝐾, 12 𝐾−) ja ( 12 𝐶𝐶, 12 𝐶𝑓 ).
Pelaaja 1 siis korottaa kaikki mustat ja puolet punaisista korteista. Pelaaja
2 katsoo korotukset aina mustilla korteilla ja puolilla punaisista korteista.
Pelin arvo on 18 pelaajan 1 eduksi.
(D) Kun 𝑘 ≥ 𝑝, tasapaino on (𝐾−, 𝐶𝑓 ), ja pelin arvo on 0.
Kun 𝑘 < 𝑝, pelaaja 1 korottaa aina mustat kortit ja bluffaa punaisilla todennäköisyydellä 𝑘𝑝 . Pelaaja 2 katsoo korotukset aina mustilla ja todennäköisyydellä 1 −

𝑘
𝑝

myös punaisilla. Pelin arvo on

𝑘(𝑝−𝑘)
4𝑝 .

87. Pelaaja 1 korottaa aina. Pelaaja 2 joko maksaa aina tai maksaa mustilla
ja puolilla punaisista. Pelin arvo on 0.
88.
89. Kuten alkuperäisessä versiossa, Minna korottaa aina ässällä eikä koskaan kuninkaalla. Olga maksaa aina ässillä eikä koskaan kuningattarella.
Jäljelle jää:
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korota Q
passaa Q

K katsoo

K luovuttaa

− 𝑘6
𝑘
6

2𝑝−𝑘
6

0

Pelin ratkaisu: Kun 𝑘 < 2𝑝, Minna korottaa kuningattarella todennäköi𝑘
syydellä 2𝑝+𝑘
, ja Olga katsoo kuninkaalla todennäköisyydellä 2𝑝−𝑘
2𝑝+𝑘 . Pelin
arvo on

𝑝𝑘
3(2𝑝+𝑘) .

Kun 𝑘 ≥ 2𝑝, Minna ei bluffaa. Pelin arvo on 0.

Ei-nollasummapelit ja Nashin tasapaino

90. (A) jäljellä jäävät 𝑎2 ja 𝑏2
(B) vain 𝑏2 ja 𝑎3 eliminoituvat
(C) jäljelle jäävät 𝑎1 ja 𝑏1
91. (A) aito tasapaino: (𝑎2 , 𝑏1 )
(B) aito tasapaino: (𝑎1 , 𝑏1 )
(C) kaikkia strategiaparit ovat heikkoja tasapainoja
92. Tasapainot ovat (kyllä, kyllä) ja (ei, ei). Sekastrategiatasapainoja ei ole.
93. (A) Esimerkiksi (50¢, 50¢) on Nashin tasapaino
(B) Jos jaon summa on tasan dollari, se on Nashin tasapaino. Esimerkiksi
(70¢, 30¢) käy. Tasajako on toki luontevin. Myös kohtuuton (1$, 1$) on
(heikko) Nashin tasapaino.
Kiintoisaa kyllä sekastrategian tasapainojakin on olemassa, katso David A.
Maulegin artikkeli Mixed-strategy equilibria in the Nash Demand Game.
94. (A) Puhtaan strategian tasapainot ovat (Hirvi, Hirvi) ja (Jänis, Jänis).
Jälkimmäinen on turvallinen (heikko): toisen pelaajan strategia ei vaikuta
hyötyyn. Hirvistrategia on riskialttiimpi.
(B) Tässä pelissä molemminpuolinen yhteistyö on Nashin tasapaino.
(C) Tasapainot ovat yhä ”kaikki metsästävät hirveä” ja ”kaikki metsästävät
jäniksiä”
95. (A) Puhtaat tasapainot ovat strategiaparit, joissa toinen väistää ja toinen
ei.
(B) Rattilukko pakottaa toisen väistämään. Omien vaihtoehtojensa rajoittamisesta voi siis olla hyötyä.
96. Kyseessä on Mamis suurilla panoksilla.
97. (A) Ei, sillä aidosti dominoitu startegia kannattaisi vaihtaa sitä dominoivaan strategiaan.
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(B) Voi. Esimerkiksi pelissä
𝑏1
𝑎1
𝑎2

1
1

𝑏2
1
0

0
5

0
0

startegiapari (𝑎1 , 𝑏1 ) on Nashin tasapaino, vaikka 𝑎1 onkin heikosti dominoitu.
98. Tasapainot on lihavoitu kussakin pelissä:
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
2
0
1
1
1
2
0
1
1
1

1

0
0

1

0
0

0
0

0
0

99. (A) 11. lehmän laitumelle päästänyt saa noin 5400 l, muut 4900 l.
(B) 4500 l
(C) Jos päästää ainoana 12. lehmän laitumelle, saa 4800 litraa 4500 litran
sijasta. Jos päästää 12. lehmän kun kaikki muutkin päästävät, saa 4000 litraa
3700 litran sijasta. Kannattaa.
(D) 𝑘 = 18 lehmän jälkeen ei kannata lisätä 19. lehmää. Kukin saa 1000 l
maitoa.
(E) Näin tapahtuu koko ajan. Hyvä esimerkki on liikakalaustus.
(F) Ehdotettujen ratkaisujen päälinjat ovat sääntely tai yksityistäminen. Kun
ratkaiset ongelman, otathan yhteyttä YK:n pääsihteeriin.
(Kirjoitushetkellä Ban Ki-moon, bkm@un.org )
100. (A) Alihankkijoiden ei kannata tehdä hyvää koodia, kyseessä on
vangin dilemma.
(B) Jos yritys F maksaa 10 MA
C nopeasta koodista eikä keskinopeasta mitään
(tai alle 4 MA
C ), hyvän koodin tekeminen ei ole enää dominoitua. Sekä
(hyvä, hyvä) että (huono, huono) ovat Nashin tasapainoja, (hyvä, hyvä) on
Pareto-tehokas. Tilanne muistuttaa metsästyspeliä.
101. (A) Peli strategiamuodossa:
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5A
C
4A
C
3A
C
2A
C
1A
C

5A
C
0
0
2100
3000
2700
1200

0
0
0
0

0

4A
C
2100

1050

1050

3000
2700
1200

0
0
0

0

3A
C
3000

0

0

3000

1500
2700
1200

0

2700

0

1500
0

2A
C
2700

2700

0
1350

1200

1350
0

0

1A
C
1200

0
0
0
600

1200
1200
1200
600

(B) Voitto on suurin 3 A
C hinnalla, joten yhteistyössä kumpikin myy 3
eurolla.
(C) Kilpailun vallitessa ainoa Nashin tasapaino on (2 A
C , 2A
C)
102. (A) Voiton maksimoiva kartellihinta on 2,75 A
C.
(B) Ainoa Nashin tasapaino on (0,5 A
C, 0,5 A
C), eli jäätelöä myydään ilman
voittoa! (Jos hinnan täytyy olla tasasenttejä, myös (0,51 A
C, 0,51 A
C) on tasapaino.)
(C) Myynti ilman voittoa ei ole uskottavaa, sillä silloin kioskia ei kannattaisi pitää lainkaan. Jos hinta on pitkään alhaalla, ainakin toinen kauppias
luovuttaa lopulta. Tämä malli on liian yksinkertainen tilanteen kuvaamiseen.
103. (A) Jokainen tekee 6 kelloa, kunkin voitto on 9 miljoonaa.
24
24
kelloa, kunkin voitto on (𝑛+1)
(B) Jokainen tekee 𝑛+1
2.
(C) Kun valmistajien määrä kasvaa rajatta, kokonaistuotanto lähestyy 24 kelloa, kellojen hinta miljoonaa euroa ja tuottajien voitto nollaa. Tätä kutsutaan
täydelliseksi kilpailuksi.
104. (A) Pentin kannattaa valmistaa 9 kelloa, jolloin hänen voittonsa on 81
miljoonaa ja Erkin 54 miljoonaa.
(B) Peli muistuttaa vangin dilemmaa. Sen voi muotoilla näin:
6
6
9

72 MA
C
81 MA
C

72 MA
C
54 MA
C

9
54 MA
C
54 MA
C

81 MA
C
54 MA
C

105.
1
2
(A) 𝑢(𝑞1 ) = 𝑞1 (𝑎 − 𝑐 − 𝑞1 ), suurin kun 𝑞1 = 𝑎−𝑐
2 . Voitto on 4 (𝑎 − 𝑐) .
*
*
(B) Tasapainossa tuotantomäärät ovat 𝑞1 = 𝑞2 = (𝑎 − 𝑐)/3. Voitto on
yhteensä 29 (𝑎 − 𝑐)2 .
1
(C) Kunkin yrityksen tuotantomäärä on 𝑛+1
(𝑎 − 𝑐). Kokonaisvoitto on
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− 𝑐)2 .
(D) Kun 𝑛 → ∞, kokonaistuotanto lähestyy arvoa 𝑎 − 𝑐 ja kokonaisvoitto
painuu nollaan. Tilanne tunnetaan nimellä täydellinen kilpailu. Kuluttajat
saavat tuotteet valmistuskustannusten hinnalla. Sitä odotellessa...
𝑛
(𝑎
(𝑛+1)2

106. (A) Sama kuin Cournot’n mallissa, 𝑞2* = (𝑎 − 𝑐 − 𝑞1 )/2.
(B) McDonald’s rakentaa monopolimäärän 𝑞1* = (𝑎 − 𝑐)/2, Hesburger
vain puolet siitä: 𝑞2* = (𝑎 − 𝑐)/4. McDonald’sin voitto on 18 (𝑎 − 𝑐)2 ja
Hesburgerin puolet siitä.
(C) Koska McDonald’s tietää Hesburgerin tietävän, ja McDonald’s voi siis
päätellä oman myymälöiden määränsä vaikuttavan Hesburgerin myymälöiden määrään.
107. (A) 𝑞1* = (𝑎 − 𝑐1 )/3, 𝑞2* = (𝑎 − 𝑐2 )/3.
(B) Kun 𝑐2 ≥ (𝑎 + 𝑐1 )/2, voittoa ei tule. Yhtäsuuruuden vallitessa yritys 2
pääsee omilleen, sitä suuremilla kuluilla se tekee tappiota.
108. (A) Kumpikin valitsee 𝑥 = 12 molemmissa tapauksissa.
(B) Ensimmäisen valitsee 14 ja toinen 34 (tai päinvastoin). Kolmas valitsee
1
2 , mutta ei voita.
109. (A) Pysähdyt tietysti auttamaan.
(B) Riippuu todennäköisyydestä 𝑞. Kun
(︀ )︀ 1
𝑞 > 𝑎𝑐 𝑛−1 , jäät auttamaan
(︀ )︀ 1
𝑞 < 𝑎𝑐 𝑛−1 , et jää
(︀ )︀ 1
𝑞 = 𝑎𝑐 𝑛−1 , olet välinpitämätön näiden vaihtoehtojen välillä.
(︀ )︀ 1
(C) Edellisen kohdan perusteella 𝑞 = 𝑎𝑐 𝑛−1 . Vanhus ei saa apua todennä(︀ )︀ 𝑛
köisyydellä 𝑞 𝑛 = 𝑎𝑐 𝑛−1 . Kun 𝑛 = 5, 𝑎 = 10 ja 𝑐 = 3, vanhus jää ilman
apua noin 22 % todennäköisyydellä.
(︀ )︀ 𝑛
(D) Kun 𝑛 kasvaa, 𝑎𝑐 𝑛−1 kasvaa kohti arvoa 𝑎𝑐 .
110. (A) Kaikki yhdistelmät joissa tietyt 60 menevät baariin ja loput 40
luovuttavat ovat tasapainoja.
(B) 𝑝 ≈ 0,55
(C) Jos liian täyteen baariin päätyneet laskevat todennäköisyyttään mennä
seuraavana torstaina ja tyhjempään baariin päätyneet nostavat, tasapaino
löytyy ajan myötä.
111. (A) Peli näyttää tältä:
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Italia

Ranska

liiku
0
1
1
0

liiku
älä

älä
0
0
0
1

Italian näkökulmasta liikkuminen dominoi heikosti paikoilleen jäämistä,
joten Italia todennäköisesti liikkuu. Ranskankin kannattaa siis liikkua. Pelillä on kuitenkin kaksi Nashin tasapainoa: edellä mainittu (liiku, liiku)
sekä tasapaino, jossa Ranska liikkuu ja Italia liikkuu tai ei yhtä suurilla
todennäköisyyksillä. Tämä ei vaikuta kovin houkuttelevalta.
(B) Nyt tilanne on nollasummapeli:
Italia

Ranska

liiku
-1
1
1
-1

liiku
älä

älä
0
0
-1
1

Pelin tasapainostrategiat ovat Ranskalle ( 23 liiku,
1
2
3 älä). Pelin arvo on 3 Ranskalle.

1
3

älä) ja Italialle ( 13 liiku,

(C) Pelin strategiamuoto:
Italia

liiku
Ranska

liiku
älä

1
− 12

− 12

älä
0
0

1
1

− 12

Ranskan maksimaalinen turvataso on 52 , joka saavutetaan strategialla
( 23 liiku, 13 älä). Italian maksimaalinen turvataso on − 18 , jonka takaa strategia ( 14 liiku, 34 älä). Nämä eivät ole tasapainostrategioita.
Ainoa Nashin tasapaino saavutetaan, kun Ranska pelaa ( 34 liiku, 14 älä) ja
Italia ( 25 liiku, 35 älä). Pelin hyöty on kummallekin maksimaalisen turvatason
verran: Ranskalle 25 ja Italialle − 81 . Tasapainostrategiat eivät kuitenkaan
takaa tätä turvatasoa, jos vastustaja poikkeaa tasapainosta.
Tasapainostrategioita voi pitää hyvinä vaihtoehtoina, mutta pelillä ei voida
katsoa olevan yksikäsitteistä ratkaisua, johon kaikkien rationaalisten pelaa154

jien pitäisi päätyä. Edellä lasketut todennäköisyydet toki rajaavat, millaisia
todennäköisyyksiä järkevissä sekastrategioissa käytetään.
112. Pelin strategiamuotoinen esitys on seuraava:
Italia

paikoillaan

Ranska

kumpikaan
ei liiku
Spa–Mar
Bur–Mar
Spa–Mar
ja Bur–Mar

5
0
1
5

-3
0
-2
-3

Pie–Mar
0
5
5
5

4
-3
-3
-3

tue
Spa–Mar
-3
5
0
0
-2
1
0
0

tue
Bur–Mar
-3
5
0
0
-2
1
-2
1

Heikosti dominoitujen strategioiden vaiheittaisen eliminoinnin jälkeen Raskalle jää jäljelle strategiat ”kumpikaan ei liiku” ja ”Bur–Mar”. Italialle
jää ”Pie–Mar” ja ”tue Spa-Mar”. Nashin tasapainossa Raska jättää Marseillen suojaamatta todennäköisyydellä 18 ja Italia liikkuu Marseillehin
todennäköisyydellä 61 .
113. Kyseessä on vangin dilemma. Tilanteen tekee kiintoisaksi se, että peli
on osittain toistettu: jos molemmat yrittävät merelle, seuraavalla vuorolla
ollaan samassa tilanteessa. Jos toinen sen sijaan pääsee läpi, tilanne muuttuu
merkittävästi.
114. Turkki voi hyökätä millä tahansa yksiköllään Romaniaan tai Sevastapoliin (sillä laivasto voi kuljettaa armeijoita), näistä tulee yhteensä kuusi
hyökkäystä. Venäjä puolestaan voi tukea Romaniaa tai Sevastopolia, tai
tukea liikettä Sev–Rum tai Rum–Sev. Näiden lisäksi Romanian laivasto voi
yrittää Mustalle merelle tai Bulgariaan.
Heikosti dominoitujen strategioiden eliminoinnin jälkeen jäljelle jää seuraavat strategiat. (Toteutuvat siirrot merkitty laatikkoon.)
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Turkki

Venäjä

BLA S Bul–Rum
Arm–Sev
Arm S BLA–Sev
Bul–Rum
BLA S Arm–Sev
Bul–Rum
BLA–Con
Bul–Rum, Arm–Sev

Ukr S Sev
Sev S Rum

Ukr S Sev–Rum
Rum–BLA

Ukr S Sev
Rum S Sev

Bul–Rum

–

–

–

BLA–Sev
Rum–BLA

BLA–Sev

–

–

Arm–Sev

BLA–Con

Arm–Sev
BLA–Con
Rum-BLA

BLA–Con

Kummankin pelaajan kaksi ensimmäistä strategiaa ovat hyviä; pelaajien
täytyy arvata. Venäjän toinen strategia on parempi kuin kolmas, koska
se estää Turkin kolmatta strategiaa (Sevastopolin valtaamista Armeninan
armeijalla) toimimasta.
Yllättäen Turkilla on neljäs, erikoinen strategia, joka toimii kohtuullisen
hyvin Venäjän toista strategiaa vastaan. Jos Turkki pitää tästä lopputuloksesta, neljäs strategia on vaihtoehto strategialle kaksi. Riski on kuitenkin
suuri, sillä sekä Venäjän ensimmäistä että kolmatta strategiaa vastaan käy
huonosti.

Evoluutio ja peliteoria

115. (A) A ja B

(B) D

(C) E

116. Peli on täysin sama kuin Haukka-Kyyhky-Porvari. Anarkisti on ainoa
ESS.
(︀
)︀
117. Kostaja on ESS, samoin sekastrategia 13 H, 23 K .
118. (A) Kun 𝑉 ≥ 𝐶, kyyhky on
on ESS.
(︀
)︀Haukka
)︀
(︀ dominoitu.
(B) Ainoa ESS on sekasrategia 𝑉𝐶 H, 1 − 𝑉𝐶 K
119. Mieti ESS-ehtoja 1 ja 2, ne eivät voi toteutua (edes heikosti) dominoidulle startegialle.
120. (A) Alla on esitetty peli strategiamuodossa. Varoja dominoi haukkaa.
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H
K
U
V

H
-2
0
-2
-2

K
2
1
2
2

U
-2
0
-2
0

V
-2
0
2
-2

(B) Kun haukka on poistettu ja Huijari lisätty, peli näyttää tältä:
K
U
V
H

K
1
2
2
2

U
0
-2
0
0

V
0
2
-2
2

H
0
2
0
1

Huijari dominoi sekä Varojaa että Kyyhkyä. Jäljelle jää siis peli
U
H

U
-2
0

H
2
1

joka vastaa täysin alkuperäistä Haukka-Kyyhky-peliä. Nyt kovakuoriaiset
vain suorittavat rituaalinomaisen jalkojen heiluttelun ennen taistelua tai
pakenemista. Viesti tappeluaikeista menetti tehonsa huijarien vuoksi.
121. (A) Alla on esitetty peli strategiamuodossa. Varoja dominoi taas
haukkaa.
H
K
B
V

H
-2
0
-3
-2

K
2
1
1
2

B
-2
0
-3
0

V
-2
0
1
-2

(B) Kun haukka on poistettu ja Huijari lisätty, peli näyttää tältä:
K
B
V
U

K
1
1
2
1

B
0
-3
0
-1

V
0
1
-2
1

U
0
1
0
0
(︀ 1

)︀
Mikään strategia ei ole dominoitu. Yhdistelmä 3 𝐾, 16 𝐵, 16 𝑉, 13 𝐻 on ainoa
ESS. Koska aggressiivisuudesta viestiminen on niin kallista,
122. Peli strategiamuodossa:
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H
K
M
I

H
-2
0
-0,6
-1,4

K
2
1
1,5
1,5

M
-0,4
0,5
1
-0,9

I
0,4
0,5
-0,1
1

Puhtaan strategian ESS:t ovat Mamis ja (yllättäen) Isottelija. Tällöin tappeluita ei synny ja kovakuoriaisen koko määrää sen paikan hierarkiassa.
Tällaisia järjestelmiä löytyy luonnosta runsaasti. Isottelijan kaltainen käänteinen hierarkia on mahdollinen: vaikka vallitseva käytäntö suosisikin aina
heikompaa, järjestelmän vastustaminen tappelemalla tulee kalliiksi.
123. Pelit hyötymatriisi on
H
K
O

H
-2
0
2

K
2
1
1,1

O
2
0
− 21

Pelillä ei ole yhtään evolutiivisesti stabiilia strategiaa. Populaatio on siis
jatkuvassa muutoksessa.
124. Voidaan olettaa, että 𝑎, 𝑏, 𝑐 ja 𝑑 ovat positiivisia (hyötyjen muunnokset).
Jos 𝑎 > 𝑐, X on
(︁ ESS. Jos 𝑑 > 𝑏, Y on)︁ ESS. Tapauksessa 𝑎 < 𝑐 ja 𝑑 < 𝑏
𝑏+𝑑
𝑎+𝑐
X, 𝑎+𝑏+𝑐+𝑑
Y on ESS, sillä
strategia 𝐼 = 𝑎+𝑏+𝑐+𝑑
𝐸(𝐼, X) − 𝐸(𝑋,𝑋) =
𝐸(𝐼, Y) − 𝐸(𝑌,𝑌 ) =

𝑐2 −𝑎2
𝑎+𝑏+𝑐+𝑑 > 0 ja
𝑏2 −𝑑2
𝑎+𝑏+𝑐+𝑑 > 0, joten

toinen ESS-ehto täyttyy.

125. Mikään puhas strategia ei voi olla ESS, sillä kutakin puhdasta strategiaa vastaan jokin toinen strategia on parempi (K → P → S → K ...).
Pelin ainoa Nashin tasapaino on 𝐼 = ( 13 K, 13 P, 13 S), mutta se ei ole ESS, sillä
1
< 𝐸(K, K).
𝐸(𝐼,𝐼) = 30
126. (A) Yhtäsuuruuden 𝐸(𝐼, 𝐼) = 𝐸(𝐽, 𝐽) salliminen tarkoittaa, että
valtausta yrittävä strategia voi olla kaikin puolin yhtä hyvä kuin 𝐼, mutta 𝐼
on silti heikko ESS.
(B) Aito Nashin tasapaino (𝐼, 𝐼) takaa, että ehto 𝐸(𝐼, 𝐼) > 𝐸(𝐽, 𝐼) on
voimassa. 𝐼 on siis ESS. Heikko ESS takaa 𝐸(𝐼, 𝐼) ≥ 𝐸(𝐽, 𝐼), mikä takaa
heikon Nashin tasapainon. Ehto 𝐸(𝐼, 𝐽) ≥ 𝑅(𝐽, 𝐽) voi olla toteutumatta
heikossa Nashin tasapainossa, joten jokainen heikko Nash ei ole heikko
ESS.
127. (A) 58% (B) 18% (C) 33%.
128. (A) Sievennettynä pelimatriisi näyttää tältä:
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IK
ainaP

IK

ainaP

3𝑘
𝑘−2

𝑘−1
𝑘

(A) Koska 𝑘 > 𝑘 − 1, ainaP on ESS. Koska 3𝑘 > 𝑘 − 2, IK on ESS.
1
(B) Strategia ainaP dominoi, kun 𝑝 < 2𝑘+3
. Jos 𝑘 on suuri, IK valtaa
populaation jo hyvin pienen jalansijan saatuaan.
129. IK ja SS pelaavat keskenään vain yhteistyötä, strategiaa ainaP vastaan kumpikin pelaa kerran yhteistyötä ja pettää sen jälkeen. SS ja IK ei
kumpikaan ole ESS, koska nämä kaksi strategiaa ovat tässä ympäristössä
täsmälleen samat. Strategia ”pelaa joko IK tai SS” on ESS, jos ei välitetä
siitä, että strageioiden IK ja SS osuudet ovat mielivaltaiset.
ainaP P P P P P P . . .
VP
Y P Y P Y P ...
VP on ESS, sillä pitkässä sarjassa keskiarvoiksi saadaan 𝑢(VP, VP) = 3 ja
𝑢(ainaP, VP) = 12 (4 + 1) = 2,5.
130. Peli etenee näin:

131. (A) Strategia VP menestyy paremmin. Virheellinen siirto on merkitty
tähdellä.
ainaY
SS

Y
Y

Y
Y

P* Y
Y P

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y

...
...

ainaY
VP

Y
Y

Y
Y

P* Y
Y P

Y
P

Y
P

Y
P

Y
P

...
...

(B) VP menestyy paremmin itseään vastaan kuin SS:
SS
SS

Y
Y

Y
Y

P* Y
Y P

P
Y

Y
P

P
Y

Y
P

...
...

VP
VP

Y
Y

Y
Y

P* P
Y P

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y

...
...

(C) vain ainaP ja VP ovat stabiileja.
132. Peli strategiamuodossa:
ainaP
SS

ainaP
1

SS

4
5

3

8
5

Sekä SS että ainaP on ESS. ESS-sekatrategiaa ei ole. Kiltti strategia SS voi
siis pärjätä, vaikka pelillä olisi äärellinen kesto.
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RATKAISUT

133. ESS on mikä tahansa järjestely, jossa keskimäärin neljä kalaa on
anteliaamman ruokintapisteen luona ja kaksi toisen luona. Todellisessa
kokeessa (Milinsky 1979) kolmipiikit löysivät ESS:n muutamassa minuutissa. Kaikki yksilöt käyttivät sekastrategiaa eli vaihtoivat toisinaan paikkaa.
Myös pullasorsat ratkaisevat tämän ongelman nopeasti, kun leivän heittäjiä
on kaksi.
134. (A) Kun 𝑝 ≥ [︁𝑘, hyödyiksi saadaan
]︁
𝑢(maaliskuu) = 𝑞 𝑘𝑝 · 𝑉 + 𝑝−𝑘
·
𝑣
ja 𝑢(huhtikuu) = 𝑣.
𝑝
−𝑣)
Tasapainossa hyödyt ovat yhtä suuret, jolloin 𝑝 = 𝑘𝑞(𝑉
(1−𝑞)𝑣 .
(B) Kun 𝑝 < 𝑘, hyödyiksi saadaan
𝑢(maaliskuu) = 𝑞𝑉 ja 𝑢(huhtikuu) = 𝑣. Tasapaino on mahdollista vain,
jos 𝑞𝑉 = 𝑣. Tällöin mikä tahansa 𝑝 ≤ 𝑘 on tasapaino. Jos 𝑞𝑉 < 𝑣,
yhdenkään ei kannata muuttaa maaliskuussa. Jos 𝑞𝑉 > 𝑣, päädytään Akohdan tilanteeseen.
(C) 𝑝 = 0,3
(D) Aloita keräämällä havaintoja, jos vain mahdollista. Nojatuolifilosofointi
ei ole paras lähestymistapa luonnontieteisiin.

135. Parhat vastaukset ovat ”nopea” → ”elostelijat” → ”kaino” → ”uskollinen” → ”nopea” . . . Näiden välillä on odotettavissa oskillaatioita.
136. (A) 35 % väestöstä kouluttautuu vaativiin töihin.
(B) Riittäisi kouluttaa 10 % väestöstä. Onneksi maailman ei ole ihan näin
yksinkertainen.
137. (A) Aurinkoisella paikalla puun kelpoisuus pituuden funktiona on
𝑢(𝑥) = 1200𝑥 − 𝑥3 . Kelpoisuus on suurin, kun 𝑥 = 20 metriä. Varjossa
paras pituus on 10 m.
(B) Paras korkeus on 20 metriä, kun ℎ ≤ 15 59 ≈ 15,6 metriä. Kun ℎ ≥ 15 95 ,
paras korkeus on 10 metriä. Kun ℎ = 15 59 , 10 metriä ja 20 metriä ovat yhtä
hyvät.
(C) Pelin ainoa ESS on sekastrategia, jossa puita kasvaa vain 10 m ja 20 m
pituisiksi. Tasapainossa 95 puista on 20-metrisiä ja loput 49 10-metrisiä.
138. 𝑝(𝑥) =
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1 − 𝑉𝑥
𝑉𝑒

Hakemisto
Peliteoriakirjallisuutta on saatavissa hyvin englanniksi. Tässä pieni suomienglanti-sanasto. Kaikki suomennokset eivät ole vakiintuneita.
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dominoiva strategia (s. 48)
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erittäin heikosti ratkaistu peli (s. 21)
ESS (s. 114)
= evolutiivisesti stabiili strategia
evolutiivisesti stabiili tila (s. 113)
haara (s. 10)
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heikosti dominoitu strategia (s. 48)
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puhdas strategia (s. 68)
puumuoto (s. 9)
päätösteoria (s. 34)
rationaalinen (s. 9)
ratkaistu peli (s. 18)
ratkaisu (pelin) (s. 67)

strictly dominated strategy
strict Nash equilibrium
subgame
subgame perfect
value of a game
Bishop–Cannings theorem
dominated strategy
dominant strategy
non-credible threat
ultra-weakly solved game
evolutionarily stable strategy
evolutionarily stable state
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weakly dominated strategy
weakly solved game
utility
backwards induction
natural selection
maximin strategy
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Nash’s theorem
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zero-sum game
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Pareto efficient
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decision theory
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sekastrategia (s. 68)
solmu (s. 9)
strategia (s. 10)
strategiamuoto (s. 9)
tasapaino (s. 66)
treffipeli (s. 88)
tuhatjalkaispeli (s. 54)
toistettu vangin dilemma (s. 122)
turvataso (s. 65)
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vaiheittainen eliminointi (s. 53)
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varovainen (s. 55)
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mixed strategy
node
strategy
strategy form; normal form
equilibrium
Battle of the Sexes
centipede game
iterated prisoner’s dilemma
security level
perfect information
utilitarianism
utility
strongly solved game
sequential elimination
constant-sum game
prisoner’s dilemma
cautious
intelligent

