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1 Johdanto 
 

Jatkosodan lopussa Neuvostoliiton käynnistettyä suurhyökkäyksensä 9. pnä ke-
säkuuta 1944 Suomi tuli yllätetyksi: Suomen sodanjohto oli ilmeisesti odottanut 
hyökkäystä Aunuksen kannaksen kautta. Hyökkäys käynnistyi kuitenkin Karja-
lan kannakselle. Suomen sotavoimien pääosa oli sijoitettu Aunukseen. Sodan 
jälkeen Suomi ehdotti Neuvostoliitolle marsalkka Mannerheimin aloitteesta 
YYA-sopimuksena tunnettua sotilasliittoon viittaavaa yhteistyösopimusta. Paa-
sikiven-Kekkosen ulkopoliittinen linja rakentui sittemmin realiteetteihin mu-
kautumiseen, mitä lännessä pilkallisesti kutsuttiin suomettumiseksi (Finnlandi-
sierung). Samaan aikaan kun useat Länsi-Euroopan maat ovat paljolti luopuneet 
yleisestä asevelvollisuudesta, Suomi on ylläpitänyt asevelvollisuutta, jonka 
myötä reservin suuruus on saattanut monesta tuntua ylimitoitetulta. Asehankin-
noissaan Suomi on varsin avoin: on pitkälti julkista tietoa, mikä sen aseistus on. 
Suomessa vierailevat NATO-kenraalit toivottavat Suomen tervetulleeksi täysjä-
seneksi nykyisen kumppanuuden sijaan: Suomi-neito empii. Hävittäjähankin-
noissaan Suomi haluaa pitää lentokaluston huollon kotimaisissa käsissä.  

Kaikkia yllä mainittuja ilmiöitä yhdistää se, että niihin voidaan nähdä liittyvän strategista 
harkintaa. Tässä esityksessä kysytään, missä määrin matemaattinen peliteoria 
voisi olla hyödyllinen väline strategisten päätösten analysoimisessa. Kansallisen 
turvallisuuden, sotien ja konfliktien näkökulmasta vastaus on ilmeisen myöntei-
nen.  

Peliteoria eroaa päätösteoriasta siinä, että päätösteoriassa kyse on yksittäisen 
päättäjän valinnoista epävarmassa ympäristössä. Peliteoriassa kyse sen sijaan on 
kahden (tai useamman päättäjän) samanaikaisista tai peräkkäisistä päätöksistä. 
Pelin lopputulos määräytyy kahden tai useamman toimijan vuorovaikutuksen kautta. Toi-
mijoiden tehtäväksi nähdään parhaan strategian valitseminen annettuna, että vastapuoli pyr-
kii itsensä kannalta niin ikään parhaan strategian löytämiseen. Toimijoiden intressit ovat 
tyypillisesti aidosti vastakkaiset.  

Peliteoria syntyi unkarilais-amerikkalaisen John von Neumannin artikkeleilla 
1920- ja 1930-luvuilla. Sitä ennen ranskalainen Antoine Augustin Cournot oli 
1800-luvulla analysoinut yritysten välistä kilpailua peliteoreettiseen tapaan ja toi-
nen ranskalainen Emile Borel oli analysoinut pokeria, bluffausta ja vastapuolen 
arviointia pelinä. Von Neumann todisti Minimax-teoreemansa 1928 ja kirjoitti 
yhdessä Oskar Morgensternin kanssa kirjan Theory of Games and Economic Beha-
vior, joka toi konfliktit tieteellisen analyysin kohteiksi. Painopiste heillä oli nolla-
summapeleissä, vaikka he myös tarkastelivat yleisempiä pelejä. Nollasummapeli 
edustaa tapausta, jossa toisen toimijan voitto on (täsmälleen) toisen tappio.1 

                                                            
1 Binmore pitää valitettavana termiä ”minimax-teoreema”, koska kahden pelaajan nollasum-
mapelissä kumpikin pelaaja tukeutuu maximin-periaatteeseen (Binmore (2007)). 
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Vasta John Nashin matemaattiset tulokset ei-nollasummapelien alueella johtivat 
siihen peliteorian kukoistukseen, joka oli edessä ja jonka sovellukset muuttivat 
taloustieteen analyysit 1970-luvulla. 

Huolimatta vastakkaisista intresseistä pelaajilla voi kuitenkin myös olla kannus-
tin tehdä yhteistyötä, jolloin on mahdollista saavuttaa win-win tilanne. Pääs-
täänkö siihen riippuu kuitenkin esimerkiksi siitä, voiko toiseen luottaa vai ei, 
toisin sanoen, mikä mahdollisuus pelaajilla on uskottavasti sitoutua ilmoitta-
maansa strategiaan. 

Tässä raportissa tarkastellaan kahta taistelua nollasummapeleinä. Toinen koskee 
Neuvostoliiton suurhyökkäystä Karjalan kannakselle kesällä 1944. Toinen kos-
kee suomalaisten ja saksalaisten käymää sotaa Torniossa syksyllä 1944. Suoma-
laisia hävittäjähankintoja käsitellään raportin loppupuolella win-win yhteistoi-
mintapelinä.  

Raportti kuitenkin käsittelee ensi alkuun useita peliasetelmia niin sanotun nor-
maalin muodon (= strategisen muodon) pelien avulla. Niiden avulla on nimittäin mah-
dollista määritellä peliteorian peruskäsitteitä teknisesti helpolla tavalla. Niiden 
avulla on kuvattavissa yksi peliteorian tärkeimpiä käsitteitä, Nash tasapainon kä-
site. John Nash oli matemaatikko, joka 1950-luvun artikkeleillaan loi modernin 
peliteorian perusteet sekä ei-koordinoiduille peleille että yhteistoimintapeleille. 
Sotia lukuun ottamatta elämä vain harvoin on nollasummapeliä. Vihollisen 
kanssa on pyrittävä tulemaan toimeen ja kumpikin osapuoli voittaa, jos löyde-
tään sodalle vaihtoehtoinen tapa toimia. Jos täydellistä luottamusta ei kuiten-
kaan ole, pelin lopputuloskaan ei ole osapuolille paras mahdollinen mutta silti 
siedettävä. Jos aito yhteistyö ja uskottava sitoutuminen siihen on mahdollinen, 
kumpikin hyötyy kaikkein eniten. John Nashin töiden myötä peliteorialla voitiin 
näin ollen analysoida nollasummapeleille vaihtoehtoisia vuorovaikutustilanteita. 
Useimmat tuntevat John Nashin elämäntarinan elokuvan Kaunis mieli kautta. 

Tässä raportissa pyritään esittämään peliteorian välineitä esimerkkien avulla. 
Esimerkit on poimittu konflikteista, sodista ja kansallisen turvallisuuden tee-
masta. Puolet esimerkeistä on sellaisia, että niitä ei ole missään aikaisemmin 
esitetty. Raportissa on pyritty löytämään se peliteoreettinen väline, jolla ky-
seessä olevaa esimerkkiä voisi analysoida: suomettuminen, Berliinin kriisi, 
Kuuban kriisi jne. 

Von Neumann-tyyppiset nollasummapeleihin perustuneet sotapelit ovat olleet 
USA:n sotaopeissa käytössä jo varhain. Käsillä olevaa materiaalia ei ole kuiten-
kaan tarkoitus lukea niin, että poliittisen ja sotilaallisen johdon tulisi pyrkiä ai-
dosti ajattelemaan peliteorian termeillä omasta harkinnasta irrallaan. Peliteoria 
on nähtävä ensi sijassa välineenä, jonka avulla voidaan yrittää vangita reaalimaa-
ilman keskeisiä ilmiöitä analyyttisesti. Oleellista päätöksentekijälle on tietää, mikä peli 
on menossa. Tähän on kuitenkin syytä lisätä: peliteoria eittämättä tarjoaa lainalai-
suuksia ja näkökohtia, joiden tunnistaminen on päätöksentekijälle ilmeisen hyö-
dyllistä, kun pyritään ymmärtämään vastapuolen mahdolliset valinnat.  
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Amerikkalainen psykologian professori Steven Pinker on kirjassaan The Better 
Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined dokumentoinut, että väkivalta 
maailmassa olisi vähentynyt. Historioitsija Yuval Hararin keräämien tietojen 
mukaan sodilla kuolleiden määrä on kaiken aikaa merkittävästikin vähentynyt. 
Vuonna 2002 se oli 172.000. Samaan aikaan väkivaltarikosten uhreina kuoli 
maailmassa yli 3 kertaa ja itsemurhiin 5 kertaa enemmän ihmisiä. Maailmassa on 
tälläkin hetkellä kuitenkin käynnissä huomattava määrä sotia.2 Konfliktit eivät 
koskaan tule katomaan. Siksikin konflikti- ja peliteorialla on paikkansa myös 
tulevaisuudessa. 

 

2 Suurvaltain vastakkainasettelu 1950-luvulla: olisiko USA:n pitänyt 

iskeä ydinasein Neuvostoliittoa vastaan, John von Neumann vas-

taan Thomas Schelling 

 

Toisen maailmansodan jälkeen USA oli Neuvostoliittoa edellä ydinaseiden ke-
hittämisessä. Nollasummapelien isä, matemaatikko John von Neumann päätyi 
suosittelemaan USA:n hallitukselle ydinaseiskua Neuvostoliittoa vastaan. Ta-
loustieteilijä Thomas Schelling, taloustieteen tuleva nobelisti, oli kehittänyt kon-
fliktien teoriaa laajemmasta perspektiivistä ja oli toista mieltä.3 Ydinasesota väl-
tettiin. Nobel-luennossaan vuonna 2005 Schelling ilmaisi tyytyväisyytensä sen 
johdosta, että maailma oli välttynyt ydinaseiden käytöstä silloin 60 vuoden ajan. 
Tämä esimerkki kertoo siitä, kuinka tärkeää on, että analysoimamme peli on oi-
kein valittu. Vaikka elämä ja yhteisöjen toimet ovat peliä, onneksi maailman tapahtumat 
ja elämä eivät aina edusta nollasummapelejä!  

Nollasummapeleissä toisen voitto on toisen tappio.4 Käsillä olevassa raportissa 
esitettävät Suomea koskevat ilmiöt eivät – jaksoja 9.2 ja 9.3 lukuun ottamatta - 
edusta nollasummapeliä. Muissa jaksoissa tarkastellaan strategioita, jotka tähtää-
vät strategiseen sitoutumiseen, vastapuolelle kommunikoitavaan informaatioon 
ja mahdollisen hyökkäyksen kohteeksi joutumisen kynnyksen (pidäkkeen, deter-
renssin) luomimiseen, edulliseen neuvottelutulokseen jne.5 Peliteorian avulla tar-
kasteltavat ilmiöt ovat usein monimutkaisia. Etenkin kysymykset pelaajien hal-
lussa olevasta informaatiosta ja sen rajoituksista tekevät pelin rakenteen hyvin-
kin monimutkaisiksi.  

                                                            
2 Sotien perimmäiset syyt ihmiskunnan olemassaolon aikana ovat olleet – kuten muuallakin 
eläinkunnassa - ravinto ja seksi (Hirshleifer (1998)). Laajan katsauksen sotien syihin ja so-
dan tutkimukseen ovat äskettäin esittäneet Kanniainen ja Poutvaara (2008c). 
3 Tiedot löytyvät kirjasta Harford (2008). 
4 Myös shakki edustaa nollasummapeliä, jossa vain toinen voi voittaa. Peliteorian avulla on 
jo kauan tiedetty (Zermelon teoreema vuodelta 1913), että pelin lopputulos on ennalta mää-
rätty. Vaikka shakissa järkeviä lopputuloksia on vain yksi, tämä ei silti kerro, mikä tulos on. 
5 MPKK:lla hyväksytyn väitöskirjani Essays in National Defence (Series 1: Research Publicati-
ons No. 28) kuudesta artikkelista viisi perustuu peliteoreettisten menetelmien käytölle. 
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Jokaisen pienen maa turvallisuus on sidoksissa sen ympäristössä tapahtuvan so-
tilaallisen jännityksen tihentymiseen tai lieventymiseen. Suurvaltasuhteiden 
osalta strategiset kysymykset ovat avainasemassa. Tällaisia ovat esimerkiksi: 

 Miksi suurvallat yli-investoivat sotilaalliseen valmiuteensa, kun kaikki 
osapuolet voittaisivat, jos ne samanaikaisesti vähentäisivät puolustusme-
nojaan?  

 Miksi vailla sotilaallista käyttöä olevat ydinaseet ovat niin himottuja? Mi-
ten suurvaltasuhteet johtavat kauhun tasapainoon?  

 Miksi Berliinin kriisi 1961 ratkesi ilman sotaa Neuvostoliiton ja USA:n 
välillä? 

 Miksi Kuuban kriisi 1962 ratkesi ilman sotaa Neuvostoliiton ja USA:n 
välillä?  

 Miksi kauppasaarrot ovat vain osittain toimivia poliittisen painostuksen 
välineinä? 

 Mitkä ovat riittävät ehdot sille, että Venäjä pyrkisi miehittämään esimer-
kiksi Baltian maat; mitkä ovat riittävät ehdot sille, että Venäjä pitäytyy 
Baltiaa uhkaamasta? 

 Miten uuden teknologian myötä avautunut mahdollisuus kyberiskuun 
muuttaa kannusteita investoida perinteiseen aseistukseen? 

 Mitä pienten maiden kansallisen turvallisuuden kannalta tapahtuu, jos tu-
levassa maailmassa kolmesta suuresta, USA, Kiina ja Venäjä kaksi liittou-
tuu sotilaallisesti kolmatta vastaan? 

Nämä kaikki ovat esimerkkejä kysymyksistä, joiden teoreettisessa analysoimi-
sessa voidaan hyödyntää peliteoriaa eivätkä ne suinkaan ole ainoita. Osa niistä 
nostetaan peliteorian avulla arvioitavaksi tässä raportissa. 

 

3 Peliteoria: avainkäsitteet 

 

Tässä kirjoituksessa analysoitavat ilmiöt ovat reaalimaailman todellisia ilmiöitä 
ja tapahtumia. Analyysi kuitenkin suoritetaan fiktiivisessä peliteorian maail-
massa. Fiktiivinen peliteoreettinen maailma ei ole sama asia kuin reaalimaailma. 
Kuten kuuluisa suomalainen matemaattisen evoluutiobiologian edustaja Hanna 
Kokko on kirjassaan ”Modelling for Field Biologists and Other Interesting People” kir-
joittanut ”Models do not investigate nature. Instead, they investigate the validity of our own 
thinking. i.e. whether the logic behind an argument is correct.”…”…we only need models 
because our brains suffer from too many limitations…” 

Formaali analyysi ei myöskään korvaa deskriptiivisen ja historiallisen analyysin 
tarvetta, mutta se tarjoaa täydentävän välineen.  

Peliteorian avainkäsitteet ovat 

 Pelaajat (kaksi tai useampia) 
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 Pelaajien mahdolliset strategiat (puhtaat strategiat, sekastrategiat) 

 Pelaajien saamat palkinnot (voitto, hyöty, ”payoff”) – ei välttämättä mi-
tattu rahassa. 

 Normaalin muodon pelit: pelaajat toimivat yhtäaikaisesti tai tietämättä 
toistensa valinnasta. Normaalimuodon pelit ilmaistaan matriisina. Jos pe-
laajia on kaksi, toinen valitsee rivin ja toinen sarakkeen. Pelin lopputulos 
ilmaistaan lukuparina, jotka kuvaavat pelaajien voittoa tai hyötyä. 

 Jos pelaajien valintojen järjestyksellä on merkitystä, pelistä käytetään pe-
lipuuta toisin sanoen ekstensiivistä muotoa. Kussakin solmussa joku pelaa-
jista tekee valinnan. Pelin päätteeksi palaajien saamat hyödyt esitetään su-
luissa lukupareina. 

 Pelattavien kierrosten määrä (kertapelit, toistetut pelit). 

 Mitä informaatiota pelaajilla on toisesta pelaajasta? 

 Tasapainokäsitteet (Nash tasapaino, osapelitäydellinen tasapaino, täydel-
linen bayesiläinen tasapaino)6 
 

Esimerkkejä peleistä 

 Vangin ongelma (eniten analysoitu peli): esimerkiksi ylivarustautuminen 
vangin ongelmana 

 Puolisoiden välinen ”sotapeli”: mennäänkö balettiin vai futismatsiin ja 
strategioiden koordinointi 

 Haukka-kyyhkypeli, aggressiot ja dominoivat strategiat 

 Strategiavalinnan satunnaistaminen 

 Signalointipeli 

 Neuvottelupeli 

 Kiristyspeli 

 Näännytyspeli 

 Ensi-iskun peli: kybersota. 
 

4 Sota ja rauha: dominoiva strategia normaalin muodon pelissä 

 

Tässä raportissa keskitytään konflikteihin (tai yhteistoimintaan) tapauksissa, 
joissa toimijoita on kaksi. Jos niitä olisi useampia, syntyisi kysymys koalition 
mahdollisuudesta joidenkin pelaajien kesken. Tätä emme käsittele.7 

                                                            
6 Pelaajien valinnat kohdistuvat strategioihin. Tasapaino on strategiapari, jossa kummalla-
kaan pelaajalla ei ole kannustinta pelata jotain toista strategiaa. Tasapainoja voi olla yksi tai 
useampia – tai nolla kpl. 
7 Saanen mainita, että väitöskirjani Essays in National Defence (MPKK 2018) kolmas luku kä-
sitteli kysymystä NATO-optiosta ja siinä johdettiin tuloksia sen osalta, kuinka suureksi puo-
lustusliitto voi muodostua. 
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Peliteorian esittelyssä on hyvä ensin käsitellä pois alta niin sanottu dominoivan 
strategian tapaus, koska siinä pelin ratkaisu on helppo. Dominoivan strategian 
tapaus syntyy silloin, jos toiselle tai molemmilla pelaajille on aina edullista valita 
tietty strategia riippumatta siitä, mitä toinen osapuoli tekee. 

Tarkastellaan siis kahden kuvitteelliseen maan strategiavalintoja normaalin muo-
don pelinä, kun niiden strategisina vaihtoehtoina ovat sota ja rauha. Kysytään, millä 
ehdoilla pelissä voisi syntyä tasapaino, jossa vallitsee ikuinen rauha tai vaihtoeh-
toisesti ainainen sota dominoivana strategiana. Tapaukset eivät ole täysin realis-
tisia, mutta palvelevat peliteoreettisten käsitteiden esittelyä. 

Tehdään oletus, että maiden hyötytasot (BKT tai hyvinvointi) pelin päätyttyä 
ovat seuraavat (ensimmäinen luku pelimatriisissa on maan 1 ja toinen luku maan 
2 hyötytaso): 

 

Taulukko 1a. Ikuinen rauha dominoivana strategiana. 

 

      maan 2 strategiat 

rauha sota 

 

rauha (2,2) (1,1) 

maan 1 

strategiat 

sota  (1,1) (0,0) 

 

 

Mikä on tämän pelin ennustettu lopputulos? Onko argumentoitavissa, että lop-
putulos edustaa tasapainoa? 

Selvästi valituilla (ehkä epärealistisilla payoffeilla) maalle 1 on edullista aina valita 
rauha riippumatta siitä, mitä maa 2 valitsee, sillä sen hyötytaso on rauhan ta-
pauksessa aina korkeampi kuin sodan tapauksessa (2 > 1 ja 1 > 0). Entä maa 2? 
Myös maalle 2 on aina edullista valita rauha sodan asemesta (2 > 1, 1 > 0). 
Oletetuilla hyödyillä (payoffeilla) rauha edustaa kummallekin pelaajalle domi-
noivaa strategiaa. Voimme myös ennustaa, että voittopari (rauha, rauha) on pelin 
tasapaino. Se on tasapaino siksi, että siihen johtavat strategiat ovat sellaiset, että 
niitä ei missään oloissa kannata vaihtaa toiseen strategiaan (sotaan).8 Voi toki 
olla vaikea keksiä tapauksia, joissa naapureiden kesken olisi vallinnut ikuinen 
sopu. Sellaisen miettiminen jätettäköön tässä lukijalle. 

                                                            
8 Kuvattu normaalin muodon peli on yksinkertainen, mutta sopii moneen yhteyteen. Ajatel-
takoon vaikka avioliittoa, jossa vaihtoehtoina on riidellä puolison kanssa tai yrittää tulla toi-
meen ilman riitaa. 
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Kuviteltakoon toisenlainen maailma ts. maailma, jossa naapurukset ovat kaiken 
aikaa sodassa toisiaan vastaan.9 Valitaan siksi toiset payoffit tähän tapaukseen 
sopiviksi: 

 

Taulukko 1b. Ainainen sotiminen dominoivana strategiana. 

 

      maan 2 strategiat 

rauha sota 

 

rauha (0,0) (1,1) 

maan 1 

strategiat 

sota (1,1) (2,2) 

 

 

Tämän pelin lopputulos on helppo ennustaa. Selvästi maalle 1 on edullista aina 
valita sota riippumatta siitä, mitä maa 2 valitsee, sillä sen hyötytaso on sodan 
tapauksessa aina korkeampi kuin sodan tapauksessa (2 > 1 ja 1 > 0). Entä maa 
2? Myös maalle 2 on aina edullista valita rauha sodan asemesta (2 > 1, 1 > 0). 
Oletetuilla hyödyillä (payoffeilla) sota edustaa kummallekin pelaajalle dominoivaa 
strategiaa. 

Hetkinen, eikö tästä mallista puutu jotain oleellista? Siitä puuttuu sekä sodan 
aiheuttamat kustannukset että epävarmuus siitä, kumpi sodan voittaa. Kumpi-
kin näistä tekijöistä lisätään peliin jaksossa 8, jossa käsitellään kylmää sotaa. Tau-
lukkojen 1a ja 1b tarkoitus oli esitellä ensimmäistä kertaa normaalin muodon 
peli ja mahdollisuus sille, että peleissä saattaa olla dominoivia strategioita. Seu-
raavaksi käsiteltävistä esimerkeistä dominoivat strategiat puuttuvat. Tämä tekee 
samalla pelit monimutkaisemmiksi. 

 

                                                            
9 Esimerkkien löytäminen voi olla helpompaa. Vuonna 2014 käynnistyneet Krimin ja Ukrai-
nan kriisit eivät oikeastaan edusta mitään uutta auringon alla. Perehtyminen Ukrainan histo-
riaan (Remy 2015) osoittaa, että vastaavat tapahtumat on koettu historiassa monta kertaa 
aikaisemminkin. Venäjän ja Ukrainan suhde on yli vuosisatojen ollut sarja vihollisuuksia, kon-
flikteja ja uusia rajankäyntejä. Rauhanomaisempia eivät ole olleet Tanskan ja Ruotsin välit-
kään. Ennen 1800-luvun alussa alkanutta 200 vuoden rauhan kautta jopa nämä rakkaat poh-
joiset veljeskansamme olivat käyneet 11 sotaa toisiaan vastaan 400 vuoden aikana. 
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5 Kun perheen sisällä soditaan (battle of the sexes) – Nash-tasapai-

non monikäsitteisyys 

 

Kaikissa peleissä ei suinkaan ole olemassa dominoivia strategioita. Pelaajan op-
timivalinta riippuu siitä, miten hän ajattelee toisen pelaajan valitsevan. Seuraa-
van esimerkin tarkoitus on demonstroida tapaus, jossa pelaajien intressit ovat 
osittain ristiriitaiset, mutta joissa he silti arvostavat myös yhteistyötä tai yhteisölli-
syyttä. Sellaisen pelin esittäminen on paikallaan sen osoittamiseksi, että peleillä 
voi olla lopputuloksia useampi kuin yksi.10 En ole keksinyt sotapeliä, jossa tässä 
käsiteltävä tapaus syntyisi, mutta parisuhteissa tällaisia pelejä pelataan päivit-
täin.11 

Parisuhteessa pelataan usein seuraavanlaista peliä: vaimo haluaisi mennä balet-
tiin, mies jalkapallomatsiin.12 Kyseessä on strategioiden koordinaatio-ongelma. Ilman 
koordinaatiota, puolisot menisivät eri tilaisuuksiin ja hyötytasot olivat ”matalat” 
(0,0). Jos he onnistuisivat koordinoimaan ohjelmansa, hyötytasot ovat korke-
ammat, sillä puolisot arvostavat mahdollisuutta tehdä asioita yhdessä. 

Tämä esimerkki myös tarjoaa mahdollisuuden määritellä eräs peliteorian tär-
keimpiä käsitteitä, Nash-tasapainon käsite. 

 

Taulukko 2. Puolisoiden välinen kiista: tasapainon monikäsitteisyys, koordinaatio-on-
gelma 

 

            miehen strategiat 

baletti jalkapallo 

 

baletti (2,1) (0,0) 

vaimon 

strategiat 

jalkapallo (0,0) (1,2) 

 

                                                            
10 Väitöskirjani luvussa III analysointiin kysymystä, kuinka suureksi puolustusliitto tasapai-
nossa voi syntyä. Siinä käsiteltiin tapaus, jossa puolustusliiton koko voi olla suuri tai pieni – 
eli tasapaino olisi monikäsitteinen. 
11 Ehkä lähellä on Yhdysvaltain ja Euroopan NATO-liittolaisten kina siitä, pidetäänkö 
kiinni Walesin huippukokouksessa vuonna 2014 päätöksestä, jonka mukaan Euroopan 
NATO-liittolaisten on nostettava puolustusrahoitus vastaamaan kahden prosentin BKT-
osuutta. Eurooppalaiset haluavat toteuttaa puolustusvalmiuden alemmalla rahoituksen ta-
solla kuin mitä Yhdysvallat vaatii. Silti ollaan sitouduttu yhteistyöhön. 
12 Perheen sisäiset sodat eivät rajoitu vanhempien välille. Vanhemmat ja lapset ottavat tuon 
tuosta yhteen – ja lapset voivat olla nerokkaita peliteoreetikkoja varsinkin kaupan kassalla. 
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Tässä pelissä tasapainoja on puhtaissa strategioissa selvästi kaksi (baletti, baletti) 
ja (jalkapallo, jalkapallo). Niistä kumpaankin voidaan yrittää koordinoida valin-
nat. Miten? Ehkä heittämällä noppaa? Kumpikin tasapaino edustaa niin sanot-
tua Nash-tasapainoa. Pelillä on kuitenkin kolmaskin tasapaino, mutta se perustuu 
sekastrategioiden käyttöön. Sekastrategioita käsitellään alempana sotapelien yh-
teydessä. 

John Nash tuotti peliteoriaan 1950-luvun alkuvuosina huomattavat teoreettiset 

kontribuutiot. Hänen tärkein antinsa oli sen osoittaminen, että peleillä on tasa-

paino jos sekastrategiat ovat mahdollisia? Todetaan Nashin tulos seuraavasti: 

Määritelmä: Strategiapari on Nash tasapaino, jos pelaajan 1 valinta on optimaalinen, 
kun pelaajan 2 valinta on annettu ja pelaajan 2 valinta on optimaalinen, kun pelaajan 1 
valinta on annettu. 

 

Edellä on tarkasteltu pelejä, joissa pelaajat pelaavat puhtaita strategioita, ts. joko 
strategiaa 1 tai strategiaa 2, mutta ei satunnaisesti molempia. Tasapainoa ei aina 
kuitenkaan puhtaissa strategioissa välttämättä ole olemassa. Jos pelaajien sen si-
jaan ajatellaan pelaavan tiettyä strategiaa jollain todennäköisyydellä, pelillä voi 
olla tasapaino sekastrategioissa (mixed strategies). Alempana tarkastellaan kesä-
kuussa 1944 käynnistynyttä Neuvostoliiton suurhyökkäystä sekä suomalaisten 
ja saksalaisten sotaa Torniossa syksyllä 1944 sekastrategioiden avulla. 

 

6 Varustautuminen ja sota vangin ongelmana 

 

Maailmaamme ei ole luotu rauhanomaiseksi. Sodan avulla tavoitellaan jotain 
hyötyä, jotain resurssia, aluevaltausta – tai kunniaa. Sota aiheuttaa aina molem-
mille osapuolille kustannuksia. Tarkastellaan seuraavaa mielenkiintoista peliä, 
joka tunnetaan vangin ongelmana.13 Se on eniten tutkittu peli yhteiskuntatieteissä. 

                                                            
13 Vangin ongelmana (engl. prisoner's dilemma) tunnettu peli on yksi tavallisimpia peliteoreetti-
sesti käsiteltyjä valintatilanteita. Se on kuvattavissa seuraavasti: Kaksi henkilöä on tehnyt ri-
koksen ja he ovat jääneet siitä kiinni. Heitä uhkaa vankeus. He ovat kuitenkin sopineet yh-
teisen tavan toimia: olla puhumatta kuulustelijoille mitään. Kuulustelujen alettua vangit ei-
vät pysty kommunikoimaan keskenään. Kuulustelijat tarjoavat vasikoijalle hyvitystä ja uh-
kaavat hiljaisena pysyvää kovalla rangaistuksella. Jos molemmat pysyvät hiljaa, kumpikin 
pääsee vapaaksi. Jos molemmat vasikoivat, kumpikin saa viisi vuotta vankeutta. Jos vain toi-
nen vasikoi, hän pääsee vapaaksi, ja vaiti pysynyt saa kymmenen vuoden vankeusrangais-
tuksen oikeuden vastustamisesta. Epäiltyjen yhteisen edun mukaista olisi vaikeneminen. 
Ongelma syntyy siitä, että mitä tahansa toinen valitseekin, itselle parempi vaihtoehto on aina va-

lita vasikointi. Jos toinen on vaiennut, toinen pääsee vasikoimalla vapaaksi. Jos toinen taas 
on vasikoinut, toinen saa vaikenemalla kymmenen vuotta vankeutta mutta vasikoimalla vain 
viisi vuotta. Itsekäs ja omaa etua ajatteleva valitsee siis aina vasikoimisen. Tämä on huo-
nompi kuin yhteistyöllä saavutettu tulos. Pelillä on dominoiva ratkaisu, jossa molemmat 
tunnustavat, vaikka se on vankien kokonaishyödyn kannalta heikompi vaihtoehto kuin mo-
lemminpuolinen vaikeneminen. Jos vankien välillä olisi vakaa luottamus, he vapautuisivat. 
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Olen rakentanut alla olevan esimerkin siten, että saan sen avulla esitettyä vangin 
ongelma-pelin. Se on kieltämättä jonkin verran keinotekoinen, mutta palvelee 
vangin ongelman esittelyä. 

Tuodaan nyt analyysiin sodan kustannukset. Payoff-matriisissa Taulukossa 3 
kuvataan siis tällä kertaa sodan ja rauhan kustannuksia; siksi payoffien etumerkit 
ovat negatiivisia. 

 

Taulukko 3. Sota vangin ”ongelmana” 

 

 

      maan 2 strategiat 

rauha sota 

 

rauha (0,0) (-20,10) 

maan 1 

strategiat 

sota (10,-20) (-10,-10) 

 

 

 

Jos tässä pelissä kumpikin valitsisi rauhan, tappiota ei tulisi ja payoffit olisivat 

(0,0). Jos kumpikin valitsisi sodan, tappiot olisivat (-10,-10). Jos toinen odottaisi 

utopistisesti rauhan säilyvän ja jättäisi investoimatta aseistukseen, tämä on vas-

tustajalle kaikkein edullisin tilanne: aloittamalla sodan sen hyöty olisi 10, kun 

taas toisen tappio olisi -20.  

Mikä on pelin tasapaino? Se ei voi olla (rauha, rauha), sillä kumpikin ajattelisi 

hyötyvänsä, jos hankkisi aseistuksen ja käynnistäisi sodan. Pelin tasapaino on 

siksi strategiapari (sota, sota): kummallakaan pelaajalla ei ole kannustinta valita 

rauhaa! 

Miksi pelaajat eivät valitulla payoff-rakenteella valitse rauhaa? Kysymys voi olla 
luottamuksen puutteesta: kumpikaan ei voi luottaa toisen sitoutuvan rauhaan, 
vaan kumpikin voi pyrkiä luomaan (vaikka salassa) valmiuden hyökkäyssotaan. 
Strategiapari (rauha, rauha) edustaisi niin sanottua Pareto-parasta, hyvinvoinnin 

                                                            
Tämä ei toteudu, mikäli peli pelataan vain kerran. Äärettömän monta kertaa toistettavassa 
pelissä voi olla saavutettavissa first-best yhteistyöratkaisu (folk theorem). Sen ylläpitäminen 

edellyttää kostostrategian (esim. tit-for-tat) käyttämistä tarvittaessa. 
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maksimoivaa strategiaparia.14 Se ei kuitenkaan voi olla tasapaino, koska kum-
mallakin on kannustin siitä irtaantua ja käynnistää yllätyshyökkäys. Muistetaan: 
pelin tasapaino tarkoittaa sitä, että kummallakaan pelaajalla ei ole kannustinta 
valita toista strategiaa. Vangin ongelma -pelissä ajaudutaan varustelukilpaan ja 
sotaan, vaikka kumpikin haluaisi vähentää asevarustelua ja valita rauhan. Toteu-
tuva tasapaino täyttää tässä pelissä vangin ongelman ehdot eikä syntyvä tasa-
paino maksimoi yhteiskunnan hyvinvointia. Sanotaan, että tämä tasapaino on te-
hoton, vaikka tarjolla olisi parempi, hyvinvoinnin maksimoiva (tehokas) tasa-
paino. Tehokkaan tasapainon saavuttaminen edellyttäisi sitä, että osapuolet voi-
sivat uskottavasti sitoutua ilmoittamaansa strategiaan. Käytännössä tämä voisi 
(ehkä) toteutua molemminpuolisen valvonnan avulla. 

Alempana tarkastellaan sitoutumisen ongelmaa siitä näkökulmasta, voiko NA-
TOn sitoutuminen Baltian puolustukseen olla uskottava. 

 

7 Kylmä sota pelkuripelin tasapainona – game of chicken 

 

Amerikkalaisessa elokuvassa Rebel without a Cause James Dean ajaa kohti äkkijyr-
kännettä kilpaa toisen nuorukaisen kanssa tarkoituksella selvittää, kumpi jarrut-
taa ensin. Peliteoria on antanut tälle pelille sattuvan nimen: pelkuripeli. 

Toisen maailmansodan voittajavaltiot ajautuivat pian sodan päättymisen jälkeen 
keskinäiseen intressikonfliktiin. Se näkyi kilpavarusteluna ja aitona ydinsodan 
uhkana Berliinin ja Kuuban kriisien 1961 ja 1962 yhteydessä. Kylmä sota päättyi 
Neuvostoliiton hajoamiseen 25.12.1991 – mutta näyttää tehneen paluuta Ukrai-
nan sodan myötä. 

Pelkuripelin pelimatriisi voidaan esittää seuraavasti:

                                                            
14 Pareto-paras on hyvinvoinnin jakauma, jossa toisen pelaajan hyötyä ei voi kasvattaa hei-
kentämättä toisen hyötyä. 
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Taulukko 4. Berliinin ja Kuuban kriisit: miten maailma vältti ydinsodan vuosina 1961-
1962? 

 

 

      maan 2 strategiat 

perääntyä toteuttaa 

uhkaus 

 

 

perääntyä (3,3) (0,4) 

maan 1 

strategiat 
toteuttaa 

uhkaus 
(4,0) (-100,-100) 

 

 

 

Tässä pelissä kummankin pelaajan intressissä on välttää molemminpuolinen ka-
tastrofi, joka tuottaisi payoffit (-100,-100). Pelillä on kaksi tasapainoa puhtaissa 
strategioissa ja yksi sekastrategioissa. Jos ajatellaan, että maa 1 on Yhdysvallat ja 
maa 2 on Neuvostoliitto, toteutunut tasapaino oli (4,0). Yhdysvallat oli julkisesti 
ilmoittanut puolustavansa Berliiniä. Yhdysvallat oli julkisesti ilmoittanut asetta-
vansa Kuuban sotilaalliseen saartoon. Neuvostoliitto tulkitsi kummankin uh-
kauksen uskottavaksi sitoumukseksi ja perääntyi.  

 

8 Kylmä sota: kilpavarustelu ja kauhun tasapaino 

 

Kylmä sota myös heijastui yli-investointina varustautumiseen. Ylivarustautumi-
sen analyysi voidaan esittää seuraavasti:15 

Pelaajia (maita) on kaksi, A ja B. Pelaajat tavoittelevat resurssin v omistusta. Pe-
lin aikajana ja päätösavaruus ovat seuraavat:  

 

(i) Vaihe 0: pelaajat allokoivat resurssejaan sotilaalliseen kapasiteettiin 
maksimoidakseen odotetun payoffin. Investointikustannuksia merki-
tään x > 0 maalle A and y > 0 ja maalle B. 
 

                                                            
15 Jakso perustuu artikkeliin Kanniainen (2018d). 
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(ii) Vaihe 1: maat tekevät toisistaan riippumatta päätöksen siitä, ryhty-
vätkö sotimaan vai ei.16 

 

Sotimisen voittotodennäköisyyksiä merkitään P(A) ja P(B). Niin sanottu Tul-
lock -malli ennustaa, että voittotodennäköisyydet määräytyvät sen perusteella, 
paljonko maat sijoittavat varustautumiseen: 

 

                                             𝑃(𝐴) =
𝑥

𝑥+𝑦
;    𝑃(𝐵) =

𝑦

𝑥+𝑦
.                                         

(1) 

Huomataan se ominaisuus, että maan A menestyminen sodassa riippuu kään-
teisesti siitä, paljonko maa B investoi omaan aseistukseensa ja päinvastoin. 
Olemme sen ymmärtämyksen lähteellä, miksi kilpavarustelua on olemassa. 

Huomautetaan silti siitä, että investointien tuotto on aidosti konkaavi (positiivi-
nen mutta kasvaa vähenevästi), 

                                       
𝜕𝑃(𝐴)

𝜕𝑥
=

𝑦

(𝑥+𝑦)2
> 0; 

𝜕2𝑃(𝐴)

𝜕𝑥2
= −

2𝑦

(𝑥+𝑦)3
< 0.                      

(2) 

Sota aiheuttaa aina kustannuksia. Tehdään se tärkeä olettamus, että sodan kus-
tannus maalle A riippuu maan B sotilaallisesta vahvuudesta ja päinvastoin.17 

Merkitään sodan kustannuksia 𝐶(𝑦) ja 𝐶(𝑥), jossa 𝐶′(𝑦) = 𝐶′(𝑥) > 0. Nyt 
sodan odotetut payoffit pelin “alussa” arvioituna ovat (alaindeksi 0 viittaa pelin 
alussa tehtävään arvioon): 

 

                   𝐸0(𝜋𝐴) = 𝑃(𝐴)𝑣 − 𝑥 − 𝐶(𝑦)                                                
(3) 

                   𝐸0(𝜋𝐵) = 𝑃(𝐵)𝑣 − 𝑦 − 𝐶(𝑥).                                           
(4) 

 

                                                            
16 Erottelua hyökkäys- ja puolustussotaan ei tehdä. 
17  Sodan kustannuksen sisällyttivät konfliktiteoriaan ensimmäisinä Baliga and Sjöström 
(2013), mutta liian yksinkertaisessa muodossa: heidän mallissaan kustannus oli vakio eikä 
riippuvainen vihollisen tulivoimasta. Sodan kustannusten merkityksestä oli kirjallisesti käsi-
telty yli 2500 vuotta sitten kiinalaisen kenraalin Sun Tzun (tunnettu myös nimellä Sun Wu) 
tiettävästi kirjoittamassa materiaalissa, joka englanninkielisenä tunnetaan nimellä The Art of 
War. Sen kääntäjä on Lionel Giles (ks. http://classics.mit.edu/Tzu/artwar.html). Siinä on 13 
lukua. Luvun II jakeissa 13 ja 14 käsitellään eksplisiittisesti sodan aiheuttamia kustannuksia 
ja todetaan, että jos sota on vältettävissä, se tulisi välttää. Luvun III jakeessa 17 todetaan, että 
voittaja on se, joka tietää milloin taistella ja milloin jättää taistelematta. 

http://classics.mit.edu/Tzu/artwar.html
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Kahden vaiheen pelissä täytyy ensin ratkaista toisen vaiheen peli.18 Jos kiista rat-

kaistaan rauhanomaisesti, kumpikin pelaaja saa puolet resurssista, (𝜋𝐴 =
𝑣

2
, 𝜋𝐵 =

𝑣

2
). Tällaisen naivin uskomuksen vallitessa kummankaan ei kannata in-

vestoida sotilaalliseen kapasiteettiin lainkaan vaiheessa 0, 𝑥 = 𝑦 = 0. Lopputu-
los on Pareto-tehokas, paras mahdollinen.19 Se ei kuitenkaan voi olla tasapaino, 
jos rauhansopimus ei ole vedenpitävä, mikä tarkoittaisi sitä, että siihen sitoutu-
minen ei olisi uskottavaa. Kummallakin pelaajalla on kannustin opportunisti-
sesti investoida aseistukseen ja käynnistää sota. Siksi kumpikin päättää varustautua. 
Tuleeko kummankin varustauduttua sota vai ei, riippuu sodan kustannuksesta. Jos sodan 
kustannus olisi nolla, kumpikin varmuudella päätyisi sotimaan. 

Nyt on laskettavissa se, kuinka paljon kummankin kannattaa investoida ennen 
pelin alkua tietäen, että sota tulee, mutta että se ei aiheuta kustannuksia. Jos 
sotiminen ei aiheuta kustannuksia, payoffit ovat (alaindeksi 1 viittaa pelin toi-
seen vaiheeseen) 
 

                   𝐸1(𝜋𝐴) =
𝑥

𝑥+𝑦
𝑣 − 𝑥                                                               

(5) 

                   𝐸1(𝜋𝐵) =
𝑦

𝑥+𝑦
𝑣 − 𝑦.                                                          (6) 

Maksimoimalla lausekkeet (5) ja (6) investointien x ja y suhteen toisin sanoen 
muodostamalla niiden osittaisderivaatat päätösmuuttujien x ja y suhteen ja aset-
tamalla ne nollaksi niin sanotut reaktiofunktiot voidaan ilmaista muodossa  
 

                                            𝑥 = −𝑦 + √𝑦𝑣, 𝑦 = −𝑥 + √𝑥𝑣.                                   
(7)                       
 
Reaktiofunktiot kertovat kummallekin maalle optimaalisen varustautumisen 
määrän annettuna vastustajan odotettu varustautuminen. Näistä kahdesta yhtä-

löstä voidaan ratkaista investoinnit Nash tasapainossa (𝑥0, 𝑦0)20 
 
                                                       
  

                                                            
18 Von Clausewitzin tunnettu sitaatti (s. 584), ks. Holmes (2007) kuuluu: “Ennen kuin ottaa 
ensimmäisen askeleen, on syytä arvioida askelista viimeinen”. Tällainen vaatimus on sopu-

soinnussa dynaamisen peliteorian kanssa. 
19 Miksi rationaaliset päättäjät eivät neuvottele rauhanomaisesti molempia osapuolia hyödyt-

tävällä tavalla, mihin niin sanottu Coasen teoreema antaisi mahdollisuuden? Miksi Coasen 

teoreeman ehdot eivät toteudu? Vastauksia on haettu epätäydellisen sitoutumisen ja epätäy-

dellisen informaation suunnalta, vrt. Brito ja Intriligator (1985) sekä Baliga and Sjöström 

(2013).  
20 Toisen kertaluvun ehdot ovat voimassa, koska P(A) on aidosti konkaavi (vähenevästi kas-
vava) x:ssä ja P(B) y:ssä. 
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    𝑥0 = 𝑦0 =
𝑣

4
.                                                       

(8) 

 

On luonteva tulema, että optimaalinen investointi on pienempi kuin saatavilla 

oleva palkinto, 
𝑣

4
< 𝑣. Jos palkinto on suuri, investoinnit ovat sen mukaisesti 

suuremmat. Tasapainossa kummallakin maalla on sama todennäköisyys voittaa 
sota, P(A) = P(B) = 1/2. Jos sotaan ei liity kustannuksia, odotettu payoff on kum-

mallekin myös 
𝑣

4
 . Koska vain toinen voi voittaa ja voittaja vie kaiken, voittajan 

toteutuva payoff (𝜋𝐴, jos voittaja on A) on 3𝑣/4, kun taas häviäjän payoff on 

(𝜋𝐵 , 𝑗𝑜𝑠 𝑗ä𝑣𝑖ä𝑗ä 𝑜𝑛 𝐵) −𝑣/4.  
 
Tasapainon olemassaolosta ei ole epäilyjä (sehän voitiin ratkaista). Jatkuvuuden 
nojalla Nash tasapaino on olemassa myös silloin, kun sotaan liittyy kustannuk-
sia. Tällöin ex ante odotetut tuotot ovat 
 

                   𝐸0(𝜋𝐴) =
𝑥𝑁

𝑥𝑁+𝑦𝑁
𝑣 − 𝑥𝑁 −

𝐶(𝑦𝑁)                                           (9) 

                   𝐸0(𝜋𝐵) =
𝑦𝑁

𝑥𝑁+𝑦𝑁
𝑣 − 𝑦𝑁 − 𝐶(𝑥𝑁).                                     

(10) 

 
Nyt sodat aikaansaavat molemminpuolisia ulkoisvaikutuksia. Nash-tasapainossa 

investoinnit aseistukseen, 𝑥𝑁 ja 𝑦𝑁, ovat kuitenkin riippumattomia sodan kus-

tannuksista ja niiden suuruus on sama kuin yllä eli 𝑥𝑁 = 𝑦𝑁 =
𝑣

4
.21 Tämä johtuu 

siitä, että sodan kustannus maalle A riippuu mallissamme vain maan B sotaka-
pasiteetista ja päinvastoin. Vaiheessa 1 investointikustannukset ovat kuitenkin 
niin sanottuja uponneita kustannuksia ja ex post payoffit olisivat korkeammat, jos 
maat eivät sotisi verrattuna siihen, että ne päätyisivät sotimaan, 
                                           

                                                 𝜋𝐴 =
𝑣

2
>

𝑣

2
− 𝐶(𝑦𝑁).                                                      

(11)                                           

                                                 𝜋𝐵 =
𝑣

2
>

𝑣

2
− 𝐶(𝑥𝑁).                                                      

(12)                              

                                                            
21 Tasapaino täyttää alipelitäydellisen tasapainon ehdot, koska se on löydetty ratkaisemalla 

malli lopusta alkuun. 
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Nyt päätellään, että pelissä voi syntyä kaksi erilaista tasapainoa: toisessa sodi-
taan, toisessa ei. Sotimisen syy on puuttuva sitoutumiskyky palkinnon jaka-
miseksi.  
 

Miten kauhun tasapaino syntyy? 

Koska investoinnit (𝑥𝑁, 𝑦𝑁) ovat uponneita kustannuksia pelin vaiheessa 1, 
kannustinehdot sotimisen välttävälle tasapainolle ovat 
 

                   𝐸1(𝜋𝐴) =
𝑥𝑁

𝑥𝑁+𝑦𝑁
𝑣 − 𝐶(𝑦𝑁) ≤ 0                                          

(13) 

                   𝐸1(𝜋𝐵) =
𝑦𝑁

𝑥𝑁+𝑦𝑁
𝑣 − 𝐶(𝑥𝑁) ≤ 0.                                     

(14) 

Tämän mukaan sodan odotetun kustannuksen ollessa suuri, pelaajat jakavat re-
surssin rauhanomaisesti. Näin tapahtuu, jos sotimisen hyöty/kustannus suhde 
on riittävän pieni, 

                        
𝑣

𝐶(𝑥𝑁)
≤ 2,

𝑣

𝐶(𝑦𝑁)
≤ 2.                                                   (15) 

 
Saavutettua tasapainoa on sopivaa kutsua kauhun tasapainoksi. Pelaajat investoi-
vat saman verran aseistukseen, kuin siinä tasapainossa, että ne päätyisivät so-
taan, mutta kauhun tasapainossa sotien kustannus on niin suuri, että pelaajat 
päätyvät sittenkin valitsemaan rauhan. 

 

9 Nollasummapelit: strategiavalinnan satunnaistaminen 

 

9.1 Maximin-kriteeri 

 

Tarkastellaan kahden pelaajan välistä nollasummapeliä. Merkitään ensimmäi-

sen pelaajan payoffia symbolilla 𝑒𝑖𝑗, jos pelaaja valitsee strategian i ja vasta-

puoli valitsee strategian j. Strategioita voi tietenkin olla tarjolla enemmän kuin 
kaksi.  Nollasummapelissä pelaajien äärimmäinen vastakkainasettelu näkyy 
siinä, että vastustajani pyrkiessään maksimoimaan oman payoffinsa, hän pyrkii 
siis minimoimaan minun payoffin. Tutkin siksi, mikä on kunkin mahdollisen 
strategiani antama pienin payoff ja valitsen strategian, jolle tämä pienin payoff 
on suurin. Näin toimien voin varmistaa, että saan vähintään payoffin 

𝑣𝐿 = 𝑚𝑎𝑥𝑖  𝑚𝑖𝑛𝑗  𝑒𝑖𝑗. 
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Tätä kutsutaan myös pelin alimmaksi arvoksi. Vastustajani toimii täsmälleen sa-
moin omasta näkökulmastaan. Kun (jos) pelimatriisissa esitetään vain minun 
payoffit, vastustajani payoffit ovat niiden vastalukuja. Siksi vastustajani tutkii 
vain kunkin hänelle mahdollisen strategiansa suurimmat matriisissa esiintyvät 
payoffit (jotka hänelle ovat pienimpiä mahdollisia) ja valitsee sen strategian, 
joka minimoi tämän maksimaalisen payoffin. Näin toimiessaan vastustajani voi 
taata sen, että minä en saa suurempaa payoffia kuin on 

𝑣𝑈 =  𝑚𝑖𝑛𝑗  𝑚𝑎𝑥𝑖  𝑒𝑖𝑗 . 

Pelin ratkaisu täyttää ehdon 𝑣𝐿 = 𝑣𝑈. Se selvästi täyttää myös Pareto-tehok-
kuusominaisuuden: kummankaan hyvinvointia ei voi lisätä alentamatta toisen 
hyvinvointia. 

Monissa peleissä, esimerkiksi pokerissa ei kuitenkaan ole järkevää ajatella, että 
pelaajat aina valitsisivat saman puhtaan strategian. Pokerissa kannattaa välillä 
bluffata ja välillä pelata totuudenmukaisesti. Vastustajan pitäminen epätietoisena 
voi olla hyvä idea. Tällöin sanotaan, että pelaajat pelaavat sekastrategiaa. Ne toi-
sin sanoen valitsevat tietyn strategian tietyllä todennäköisyydellä. Hetken 
päästä tarkastelemme tällaisia tilanteita sodankäynnissä. Von Neumannin saa-
vutuksia oli sen todistaminen, että peleissä, joissa sekastrategit ovat sallittuja, 
maximin-kriteerin avulla on löydettävissä paras strategia.  

Myös tiedetään, että toisen pelaajan pelatessa itselleen optimaalista strategiaa myös 
toinen pelaaja tekee näin. Strategiaparit edustavat näin pelin tasapainoa: kum-
mallakaan ei ole kannustinta siitä poiketa. Edellä viittasimme yleisemmissä pe-
leissä jo Nash-tasapainoon, jolla on tämä ominaisuus. Ja mitä vielä: tämä tasa-
paino täyttää niin sanotun satulapisteominaisuuden.22 

 

9.2 Neuvostoliiton hyökkäys Karjalan kannakselle 9.6.1944 

 

Kesäkuun 9 pnä 1944 Neuvostoliitto käynnisti suurhyökkäyksen Suomeen. 
Suomen sodanjohto oli odottanut, että hyökkäys tapahtuisi Aunuksen kannak-
sen kautta; yllättäen se tulikin Karjalan kannakselle. Suomi oli sotahistorioitsi-
joiden mukaan rakentanut puolustusasemansa suurelta osin väärään paikkaan. 
Miten peliteoriaa voidaan hyödyntää tämän tilanteen analyysissa? 

Hyökkäys-puolustus asetelma on analoginen jalkapallopelin rangaistuspotkun kanssa.23 
Otetaan esimerkki FC Barcelonan ja Real Madridin välisestä ottelusta, jossa Bar-
can Lionel Messi on kaadettu rangaistusalueella. Messi vetää ja Realin maalivahti 

                                                            
22 Tässä yhteydessä kannattaa kuvitella hevosen satulaa. Sen istuinosan keskellä on piste, jo-
hon voi sijoittaa pingispallon eikä se siitä mihinkään putoa. Kyseessä on satulapiste. Siinä 
kohtaavat yhden käyrän maksimikohta ja toisen käyrän minimikohta. Onnistutko löytämään 
nuo kuvitellut ja tuossa pisteessä toisensa kohtaavat käyrät hevosen satulalta? 
23 Tähän esimerkkiin poimitut numeeriset arvot löytyvät Harl Varianin kirjasta Intermediate 

Microeconomics. 
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Kaylor Navas pyrkii torjumaan. Messillä on kaksi vaihtoehtoista strategiaa: am-
pua rangaistuspotku maalin vasempaan tai oikeaan laitaan. Navasilla on niin 
ikään kaksi vaihtoehtoista strategiaa: syöksyä maalin vasempaan tai oikeaan kul-
maan.  

Oletetaan, että Messin onnistumistiheys on 80 %, jos hän ampuu vasemmalle ja 
Navas syöksyy oikealle, mutta vain 50 %, jos Navas syöksyy vasemmalle. Jos 
Messi ampuu oikealle, hänen onnistumistiheys on 90 %, jos Navas syöksyy va-
semmalle, mutta vain 20 %, jos Navas syöksyy oikealle. Näin saadaan esimerkki 
strategiavalinnan satunnaistamisesta. Payoff-matriisi on siis: 

 

Taulukko 5. Hyökkäys-puolustus -peli: sekastrategioiden käyttö 

 

             Navas 

vasempaan 

laitaan 

oikeaan 

laitaan 

 
ampuu va-

semmalle 
50,-50 80,-80 

Messi 

ampuu oi-

kealle 
90,-90 20,-20 

 

 

 

Payoffit vastaavat tässä tapauksessa siis onnistumistodennäköisyyksiä. 

Optimaalisen strategiavalinnan selvittämiseksi tarvitaan satunnaismuuttujan 

odotusarvon käsite.  Muodostetaan onnistumisen todennäköisyydet eli valitun 

strategian odotusarvot (R = row, Messi), (C = column, Navas); symboli E kuvaa 

onnistumistodennäköisyyden matemaattista odotusarvoa. Messin ongelma on 

maksimointiongelma, Navas taas kohtaa minimointiongelman: 

𝑚𝑎𝑥𝑝 𝐸[𝑅] =  𝑝[𝑞50 + (1 − 𝑞)80] + (1 − 𝑝)[𝑞90 + (1 − 𝑞)20] 

𝑚𝑖𝑛𝑞 𝐸[𝐶] =  𝑞[𝑝(−50) + (1 − 𝑝)(−90)] + (1 − 𝑞)[𝑝(−80) + (1

− 𝑝)(−20)] 

           

Optimaaliset todennäköisyydet sille, mihin Messi suuntaa ja Navas syöksyy, p ja 

q, saadaan derivaattojen nollakohdista (= ensimmäisen kertaluvun ehdot): 
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𝜕𝐸[𝑅]

𝜕𝑝
= 𝑞50 + (1 − 𝑞)80 − 𝑞90 − (1 − 𝑞)20 = −100𝑞 + 60 = 0 

𝜕𝐸[𝐶]

𝜕𝑞
= −𝑝50 − (1 − 𝑝)90 + 𝑝80 + (1 − 𝑝)20 = 100𝑝 − 70 = 0. 

Nämä ehdot ovat lineaariset, jolloin ratkaisun odottaisi olevan nurkassa (p = 0 

tai 1, q = 0 tai 1), mutta silti löytyy sisäpisteratkaisu:  On löy-

detty ratkaisu, joka on Nash tasapaino todennäköisyyksille, mihin pelaajat päätyvät 

strategiavalinnassaan. Tämän mukaan Messin kannattaa ampua rangaistuspot-

kuista vasempaan nurkkaan 70 % ja oikeaan nurkkaan rangaistuspotkuista 30 

%. Navasin puolestaan kannattaa syöksyä 60 % tapauksista vasempaan nurk-

kaan ja 40 % oikeaan nurkkaan.  

Pelin tulos odotetun onnistumisen avulla ilmaistuna on seuraava: Messi onnis-

tuu 62 % per laukaus ja epäonnistuu 38 % (= ). Navas puolestaan onnistuu 

38 %:ssa tapaukista epäonnistuen 62 %:ssa. 

Jätän lukijalle sen pohtimisen, missä määrin tässä käsitellyssä mallissa on yhteisiä 

piirteitä Tali-Ihantalan menestykselliselle puolustustaistelulle. 

 

9.3 Tornion taistelut vuonna 1944 nollasummapelin avulla tarkastel-

tuna 

 

Lapin sota käynnistyi syksyllä 1944 Tornion taistelulla. Yleisesikuntaeversti L. 
Kaje julkaisi siitä huiman peliteoreettisen analyysin John von Neumannin kehit-
tämään nollasummapelien teoriaan perustuen.24 Vastakkain olivat suomalaiset 
ja saksalaiset.  

Suomalaisilla oli valittavanaan yksi kolmesta vaihtoehtoisesta strategiasta, sak-
salaisilla oli kaksi vaihtoehtoa. Pelissä saattoi siten syntyä 3 x 2 = 6 erilaista tais-
telutilannetta. Taulukon 6 oikeassa laidassa on sarake, johon on merkattu kunkin 
vaakarivin huonoin mahdollinen tulos suomalaisille. Suomalaiset valitsevat vaihtoeh-
don, jonka minimi (heikoin tulos) on suurin: maximin-strategia. Alimmalle vaaka-
riville kirjataan kunkin pystyrivin huonoin mahdollinen tulos saksalaisille. Saksalaisten 
oli niin ikään odotettu valitsevan niistä vaihtoehdon, jonka minimi (heikoin tu-
los) on suurin.  

                                                            
24 Kaje (1961). 

.10/6,10/7  qp

 RE
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Tuntematta peliteoriaa suomalaiset valitsivat matriisin vaakarivin toisen vaihto-
ehdon. Sen sijaan saksalaiset yrittivät voittaa riskillä ja valitsivat – väärin – hyök-
käyksen koko voimin Tornioon – seurauksena oli saksalaisen pohjoisen hyök-
käyskiilan tuho.25 

 

Taulukko 6. Tornion taistelut vuonna 1944 (L. Kaje). Suomalaisten ja saksalaisten toi-

mintavaihtoehdot ja taistelutulosten arviointi. 

 

 

Huomautetaan siitä, että edellä löydetty ratkaisu strategiapareille edustaa tasa-
painoa puhtaissa strategioissa. Siinä puhdas strategia valitaan todennäköisyydellä 1.  
Aina puhtaisiin strategioihin perustuvaa tasapainoa ei ole olemassa. Niinpä on 
selvää, että jos peli toistettaisiin, kumpikin pelaaja pyrkisi vaihtelemaan strategi-
ansa valintaa. Muutoin sen päätös olisi liian ennakoitavissa vastustajalle. Puh-
taissa strategioissa tasapainoa (satulapistettä) ei tällöin välttämättä voisi olla ole-
massa. Edellä käsitellyssä tapauksessa sellainen oli olemassa. Pelaajien tehtä-
väksi jää optimaalisen todennäköisyyden löytäminen valinnalle strategioiden välillä. Jos 
puhtaissa strategioissa tasapainoa ei ole, strategian valinta kertapelissä on mah-
dollista valita arvalla. Eversti Kajeen artikkelissa lasketaan myös sekastrategian 

                                                            
25 Jos pelillä on yksikäsitteinen ratkaisu, ratkaisun strategiakombinaatio täyttää satulaominai-
suuden, jota yllä jo käsiteltiin. Toisin sanoen saavutettu tulos on toisen pelaajan strategiava-

linnan suhteen maksimi, toisen pelaajan strategiavalinnan suhteen minimi. 
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tapaus. Sen mukaan suomalaisille oli edullisinta iskeä suoraan tien suunnassa 60 
%:ssa tapauksista ja koukata vain 40 %:ssa tapauksista. 

 

10 YYA-sopimus ja suomettuminen (Finnlandisierung) rationaalisena 

sopeutumana suurvallan painostukseen 

 

Toisen maailmansodan päättymisen jälkeen Suomen ja Neuvostoliiton välille 

solmittiin YYA-sopimus (sopimus ystävyydestä, yhteistyöstä ja avunannosta). 

Vaikka ei ole yleisesti muistissa, se solmittiin Suomen marsalkka Mannerheimin 

aloitteesta. Hän luonnosteli sen venäjäksi. Suomi ajautui läheiseen yhteistyöhän 

sodan voittajan, Neuvostoliiton kanssa. Menestyksekäs ”suomettuminen” ts. 

rauhanomainen rinnakkaiselo suuren naapurin Neuvostoliiton kanssa on jälki-

käteen nähtävä suurena menestystarinana.26 Sitä aikanaan pilkattiin länsimaiden 

lehdistössä (Finnlandisierung) niiden maiden taholta, jotka eivät olleet Neuvosto-

liiton naapureita. Peliteorian valossa lopputulos oli menestys. Peliteorian valossa 

vain   pelin lopputuloksella voi olla merkitystä. Neuvostoliitto myös ymmärsi, 

että jos se pakottaa Suomen ottamaan neuvostojoukkoja alueelleen, Ruotsi il-

meisesti liittyisi NATO:oon. 

Suomettuminen ei ollut 1940-luvun keksintö. Itse asiassa suomalaiset olivat tu-

keutuneet samaan strategiaan jo Venäjän vallan aikana 1800-luvulla.  ”Suomen 

hallitseva eliitti ymmärsi ja hyväksyi riippuvuutensa keisarivallasta ja kehitti jo varhain toi-

mintatavan, joka pyrki ristiriitojen välttämiseen suhteessa Venäjän viranomaisiin sekä kei-

sarin reaktioiden ennakointiin” (Meinander (2006, 2017) s. 131). Saadakseen ää-

nensä kuuluville suomalaisen nationalismin johtavien edustajien oli vältettävä 

Venäjän arvostelua ja ripoteltava mieluiten ympärilleen keisariin kohdistuvia us-

kollisuudenvakuutuksia.27 

Suomettumisen logiikka on peliteorian avulla analysoitavissa seuraavasti. Eri 

mailla on erilaiset taloudelliset resurssit ja niiden varaan rakentuva sotilaallinen 

suorituskyky. Vahvat valtiot voivat käyttää painostusta pienempiä vastaan tai 

peräti luoda sotilaallisen uhan saadakseen tahtonsa lävitse. Valta on hyödyllistä 

määritellä vahvemman kykynä saada toinen toimija käyttäytymään tahtonsa mukaisesti. 

Tämä tapahtuu luomalla uskottava uhkaus seurauksista, jos vallankäytön koh-

teena oleva toimija ei mukaudu vahvemman tahtoon ja valitse sen mukaista 

käyttäytymistä. Vallankäyttö toimii odotusten kautta: vallankäyttäjä luo vallan 

                                                            
26 ”Rationaalisen suomettumisen” peliteoreettinen analyysi löytyy myös raportistani Kansalli-
nen turvallisuus, asepalvelus ja kansantalous. Miksi yleinen asevelvollisuus on välttämätön ratkaisu joille-
kin maille – ja toisille taas ei?, puolustusministeriö 2019. 
27 Monet muistavat joulun alla esitettävän Tiernapojat-näytelmän. Sen oululaisversio sisältää 
yllättävän ylistyslaulun Venäjän keisari Aleksanterille. Laululla ei ole mitään tekemistä jou-
lun kanssa. Sen tarkoitus oli hälventää tiernapoikiin liittyviä epäluuloja Venäjän johdon sil-
missä laulajien kiertäessään esittämässä näytelmää. 
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kohteena olevalle odotukset siitä, mihin toimenpiteisiin vallankäyttäjä ryhtyy, 

jos sen tahtoon ei mukauduta.28 

Taloudellisilla pakotteilla tai sotilaallisella väliintulolla uhkaamisen erinomaisen 

selkeä peliteoreettinen analyysi löytyy Daniel Ellsbergin varhaisesta artikkelista. 

Se on päiväämätön, mutta lienee julkaistu vuonna 1959.29 Hän käytti termejä 

”uhkaaja” ja ”uhri”. Uhkaajan tavoitteena on vaikuttaa uhrin valintoihin. Val-

lankäytön kuvaamiseen sopii oheinen pelimatriisi. Siinä olevat luvut viittaavat 

uhrin ”hyvinvoinnin” hypoteettisiin arvoihin. 

 

Taulukko 7. Uhrin vaihtoehtoiset hyötytasot uhkaaja-uhri-pelissä. Siirtojen järjestys on 

sellainen, että ensin uhri valitsee strategiansa ja sen jälkeen uhkaaja valitsee omansa. 

 

 

 uhrin vaihtoehtoiset 

strategiat 

myöntyä vastustaa 

 

hyväksyä 90 100 uhkaajan 
vaihtoeh-
toiset stra-

tegiat rangaista 90 0 

 

 

 

Tässä pelissä ajatellaan, että uhkaajalla on keinot kommunikoida uhrille siitä, 

minkä strategian uhkaaja haluaa uhrin valitsevan. Uhkaaja luo uhrille odotukset 

siitä, että jos uhri ei myönny, uhkaaja valitsee strategian, jolla uhrin hyötytaso 

on alempi, kuin jos uhri mukautuu uhkaajan painostukseen. 

Tässä pelissä uhrille on merkitystä sillä, minkä strategian uhkaaja valitsee. Jos 

uhri valitsee strategiakseen ”myöntyä”, se takaa itselleen hyötytason 90. Jos uhri 

puolestaan valitsee strategian ”vastustaa”, se saattaa saada korkeamman hyöty-

tason 100 tai se voi menettää kaiken ja joutua alistumaan hyötytasolle 0 sen 

mukaan, miten uhkaaja reagoi. Uhrin odotukset siitä, miten uhkaaja valitsee, 

                                                            
28 Taloudellista painostusta käsittelevä kirja Hufbauer, Schott ja Elliot (1991) sisältää lukuisan 
määrän esimerkkejä pakotteista. 
29 Ellsberg on taloustieteilijä. Hän perusti analyysinsa osittain Thomas C. Schellingin merkit-
tävään artikkeliin vuodelta 1956. Ellsberg tuli sittemmin tunnetuksi ns. Pentagonin paperei-
den paljastajana. 
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vaikuttavat siten uhrin strategiavalintaan. Jos uhri on varma, että uhkaaja hyväk-

syy, uhri vastustaa. Jos uhri on varma, että uhkaaja rankaisee, uhri myöntyy. Jos 

uhri ei ole varma, se voi yrittää arvioida todennäköisyydet sille, miten uhkaaja 

toimii. Jos osapuolet neuvottelevat, uhkaaja pyrkii vakuuttamaan uhrin siitä, että 

uhkaaja rankaisee suurella todennäköisyydellä. 

Käsillä olevan pelin voi ajatella kuvaavan esimerkiksi suomettumista optimaali-

sena mukautumisena tilanteessa, jossa Neuvostoliiton saattoi odottaa tavalla tai 

toisella rankaisevan, mikäli Suomi ei riittävästi mukaudu sen tahtoon. Toisena 

esimerkkinä voi mainita nyky-Venäjän kyvyn rangaista Suomea, jos Suomi toi-

mii sen oleellisia turvallisuusetuja uhaten. Niin tai näin, Venäjä on ilmoittanut 

reagoivansa kielteisesti Suomen mahdolliseen NATO-jäsenyyteen. Sen keinot 

ovat monet.30 

Käsittelen tuonnempana tapausta, jossa uhrilla on mahdollisuus vaikuttaa omilla 

strategisilla valinnoillaan – asepalvelusratkaisu – siihen, millä todennäköisyy-

dellä uhkaaja uhkauksensa toteuttaa. Uhri voi yrittää kommunikoida uhkaajalle, 

että on tosissaan sanoessaan, että puolustaa itseään. Uhkaajan näkökulmasta ky-

seessä on epäsymmetrisen informaation tapaus siinä mielessä, että se ei välttämättä 

tiedä uhrin sitoutumisen astetta. Uhkaaja voi kuitenkin pyrkiä päättelemään sen 

niistä seikoista, jotka se havaitsee, ja sen perusteella päättää, toteuttaako se uh-

kauksensa vai ei. 

Suurvalloilla on taipumus harjoittaa poliittista ja jopa sotilaallista painostusta 

pienempiä naapurivaltioitaan vastaan. Esimerkkejä lähihistoriasta löytyy run-

saasti. Kuuban vallankumous 1950-luvulla ei ollut Yhdysvaltojen mieleen, ja se 

pyrki kaatamaan Kuuban hallinnon ensin sotilaallisesti ja sitten vuosikymmeniä 

kestäneen kauppasaarron avulla. Monissa Latinalaisen Amerikan maissa Yhdys-

vallat on käyttänyt poliittista ja aseellista voimaa valvoakseen intressejään. Kiina 

valloitti Tiibetin ja katsoo Taiwanin olevan osa Manner-Kiinaa. Vietnamin 

kanssa sillä on ollut sotilaallisia yhteenottoja satojen vuosien ajan. Se on myös 

vaatimassa määräysvaltaa Etelä-Kiinan meren alueella. Neuvostoliitto alisti Itä-

Euroopan valtiot määräysvaltaansa Varsovan liiton nimissä ja lähetti asevoimat 

kukistamaan liberaalimpaa yhteiskuntaa tavoittelevaan Tšekkoslovakiaan 

vuonna 1968. Se oli myös miehittänyt Baltian maat. Kylmän sodan päättyminen 

vapautti Neuvostoliiton satelliitit ja toi Baltian maille ja useille muille alistetuille 

maille itsenäisyyden. Suurvalta-aseman menetys kuitenkin loi venäläisille trau-

man. Venäjä on sittemmin halunnut muistuttaa länsimaita ja naapureitaan siitä, 

että se on yhä suurvalta.  

                                                            
30 Se voi lisätä varustautumista lähialueilla. Se voi avata uudestaan rajansa pakolaistulvalle. 
Se voi vaikeuttaa kauppasuhteita jne. 
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Kauppapolitiikan avulla toteutettu painostus on Kuuban vastaisen kauppasaar-

ron ohella ollut yleistä. Etelä-Afrikkaa vastaan suunnattiin kauppasaarto sen 

apartheidpolitiikan vuoksi. Iran ja Pohjois-Korea ovat olleet kauppasaarron 

kohteina. Venäjän otettua Krimin haltuun ja Ukrainan kriisin puhjettua sotilaal-

liseksi länsimaat ovat kohdistaneet Venäjään kaupallisia pakotteita.31 

Maksamatonta julkista velkaa on myös peritty sotalaivojen avulla. Yhdysvallat, 
Englanti, Saksa ja Italia sulkivat 1800-luvun lopussa satamia velanmaksun lai-
minlyönneissä maissa (Latinalainen Amerikka, Marokko, Egypti). Tämän pelin 
esimerkkejä on runsaasti. 
 

11 Baltian maiden puolustus: sitoutumisongelma perättäisten siirtojen 

pelistä32 

 

Baltian maiden liittyminen puolustusliitto NATO:oon vuonna 2004 toi ne 
NATO:n turvatakuiden (artikla 5) piiriin. Tarkastellaan seuraavassa Venäjän ku-
vitteellista invaasiota Baltiaan. Tapaus auttaa luonnehtimaan perättäisten siirto-
jen pelin logiikkaa ja sitoutumisongelmaa: voivatko Baltian maat luottaa siihen, 
että NATO on sitoutunut artiklaan 5?33 Koska pelissä on eri vaiheita, se kuva-
taan tällä kertaa ekstensiivisen muodon pelinä, mikä tarkoittaa sitä, että pelaajien siir-
tojen järjestyksellä on merkitystä. 

Pelin vaiheet: 

 Pelissä on hyökkääjä ja puolustaja. 

 Puolustaja päättää ensin, paljonko se investoi puolustukseen. Tämän 
nähtyään hyökkääjä arvioi, onko hyökkäyskynnys ylittämisen arvoinen. 

 Jos hyökkäys on tapahtunut, NATO päättää suorittaako se vastahyök-
käyksen vai ei.  

 Sotiminen aiheuttaa kustannuksia. 

 Voittaja vie resurssin häviäjältä. 

Pelin olettamukset: 

 Pelin kuvauksessa esitetään suluissa pelin lopputulos: hyökkääjän pisteet 
ilmoitetaan ensin, sitten NATO:n. 

                                                            
31 Vaikka kauppasaarrot ovat yleisiä, niiden kyky vaikuttaa saarron kohteena olevan hallinnon 
käyttäytymiseen on rajallinen. Niihin liittyy myös vaikeita moraalisia ongelmia, jos niiden seu-
rauksena esimerkiksi lapsia kuolee lääkkeiden tai ravinnon puutteeseen. 
32 Idea tässä esiteltävään malliin perustuu Economist-lehdessä 15.4.2014 julkaistuun artikke-
liin. 
33 Taloustieteessä varhaisia sitoutumispelin analyyseja koski yrityksen investointipäätöstä ja 
työvoiman lakkoilua (tunnetaan ns. hold-up ongelmana). Ajatellaan, että paperitehdas on in-
vestoinut satoja miljoonia euroja maksaneeseen paperikoneeseen. Sen jälkeen paperimiehet 
menevät lakkoon. Pelin ratkaisuja oli paperitehtaiden sulkeminen Suomessa ja pystyttämi-
nen Suomen ulkopuolelle. 
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 Kannustin hyökkäykseen on olemassa, sen mahdollinen tuotto on korkea 
(= 100) suhteessa rauhanomaisen rinnakkaiselon tuottoon (50,50). 
 

 Pelin lopputuloksen kannalta on tärkeätä arvioida, onko NATO:n kus-
tannus väliintulosta suurempi vai pienempi kuin siitä, että se ei vastaa 
sotilaallisesti – yksi kustannus aiheutuu siitä, miten sen Aasian liittolaiset 
reagoivat, jos NATO perääntyy. 
 

Pelin ratkaisu perustuu lopusta alkuun periaatteelle (backward induction). Tämä 
täyttää ehdon niin sanotusta osapelin täydellisyydestä: ratkaistaan ensin viimei-
sen kierroksen tulos ja järkeillään takaisin alkuun.34  

 

 Tehdään olettamukset pelin loppupisteistä. Tutkitaan kaksi vaihtoeh-
toista tapausta. Ensimmäisessä tapauksessa valitaan loppupisteet niin, 
että hyökkäys tapahtuu. Muutetaan seuraavassa tapauksessa loppupisteitä 
niin, että hyökkäystä ei tapahdu. 
 

 Arvioidaan ensin, miten NATO:n kannattaa toimia vaiheessa 2, jos hyök-
käys on tapahtunut. Palataan sen jälkeen vaiheeseen 1 ja kysytään, onko 
hyökkääjän viisasta hyökätä, kun se tietää, miten NATO reagoi. 

Pelin ratkaisut tehdyillä olettamuksilla ovat seuraavat: 

 

(i) Pelin ratkaisu 1: hyökkäys tapahtuu ja Nato ei ryhdy vastahyökkäykseen 
 

 

                                                            
34 Toistettakoon von Clausewitzin (s. 584) tunnettu sitaatti (ks. Holmes (2007): “Ennen 
kuin ottaa ensimmäisen askeleen, on syytä arvioida askeleista viimeinen”. 
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(ii) Pelin ratkaisu 2: hyökkäystä ei tapahdu, koska NATO ryhtyisi vastahyök-
käykseen 

 

 
 
Tässä tapauksessa on oleellista, että NATO:lle aiheutuva kustannus – 60 on 
suurempi kuin sen kustannus – 50 vastahyökkäykseen ryhtymisestä. Kustannus-
ten mitoittaminen ja vertaaminen reaalimaailmassa on varmaan haasteellista. 
Voi ajatella, että jos NATO ei pidä kiinni lupauksestaan, se on puolustusliiton 
loppu, millä olisi merkitystä myös Yhdysvaltain liittolaisten ajatteluun Aasiassa. 
 
 
Toinen esimerkki sitoutumispelistä: Kidnappaus (Thomas Schelling), panttien vaihto 

Peli on kaksivaiheinen. Kidnappaaja nappaa uhrin ja uhkaa surmata tämän, ellei 
suku maksa lunnaita. Kidnappaaja tulee katumapäälle ja haluaisi vapauttaa uh-
rin, mutta ei voi, koska uhri voi paljastaa hänet (vaikka sanoo, että niin ei tee). 
Kysymys: Miten uhri saadaan sitoutumaan siihen, että hän ei paljasta kidnappaajaa 
ja siten pääsee turvallisesti vapaalle jalalle? 
 
Schelling keksi seuraavan vastauksen: kidnappaaja ja uhri sopivat, että uhri itse 
tekee kidnappaajan nähden jonkin rikoksen, jonka kidnappaaja puolestaan voi 
paljastaa, jos uhri paljastaa hänet. Kummallakin on molemminpuolinen kannus-
tin olla paljastamatta toista.35 
 

                                                            
35 Sitoutumisen (commitment) teema on peliteoreettisesti tärkeä keino ratkaista ns. aikakonsis-
tenssiongelma (time consistency), toisin sanoen eliminoida kannustin muuttaa päätöstä peli-
puun tuonnemmassa vaiheessa siitä, mitä pelaaja oli pelin aikaisemmassa vaiheessa ilmoitta-
nut.  Kreikkalainen Odysseus toteutti sen konkreettisesti sidotuttamalla kätensä laivan mas-
toon ja tukkimalla laivan miehistön korvat. Odysseus halusi kuulla seireenien laulun, mutta 
tiesi lankeavansa niiden kiusaukseen, jos saisi niiden laulun kuultuaan muuttaa päätöstään 
olla altistumatta niiden houkutuksille. Maailman johtavat keskuspankit joutuvat päivittäin 
puolustamaan linjaansa, joka edustaa etukäteissitoutumista tietynasteiseen rahapolitiikan vi-

ritykseen. 
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12 Puolustaja-hyökkääjä peli: hyökkääjällä epätietoisuus puolustajan 

puolustustahdosta 

 
Väitöskirjani Essays in National Defence ensimmäisessä esseessä johdettiin for-
maalin matemaattisen mallin avulla tulos, jonka mukaan pieni puolustusarmeija tais-
telee rajummin kuin suuri hyökkäysarmeija. Sotahistoria tuntee lukuisia tapauksia, 
jotka ovat sopusoinnussa tämän tuloksen kanssa: 
 

 Thermopylain taistelussa vuonna 480 eaa pieni joukko kreikkalaisia puo-
lusti menestyksellisesti huomattavasi suurempaa Persian armeijaa vastaan 
seitsemän päivän ajan. 

 Vuonna 1565 johanniittain ritarien ja 8000 maltalaissotilaiden puolustajat 
torjuivat 40.000 miesvahvuisen ottomaanien hyökkäyksen Maltalle. 

 Suomen talvisodassa 1939-40 puna-armeijalla oli 3-kertainen ylivoima 
suomalaisiin puolustajiin nähden. Puna-armeija pysäytettiin.  

 Jatkosodassa puna-armeijalla oli 4-kertainen ylivoima Tali-Ihantalan rat-
kaisutaisteluissa kesällä 1944. Se ei päässyt lävitse. 

 Vähemmän tunnettuja ovat Sinimäkien puolustustaisteluissa Narvan 
kaupungista 25 km lähteen Virossa heinäkuussa 1944. puna-armeija oli 
onnistunut murtamaan tammikuussa 1944 Leningradin piirityksen, joka 
oli kestänyt 872 vuorokautta. Saksan armeija alkoi vetäytyä Baltian suun-
taan puna-armeijan ahdistamana. Taisteluita käytiin koko kevät saksalais-
ten ja virolaisten (mukana oli myös taistelijoita Norjasta ja Belgiasta) ve-
täytyessä. Puna-armeija ei koskaan päässyt Sinimäkien kautta läpi. Se 
eteni sittemmin huomattavasti etelämpänä Peipsijärven eteläpuolella.  

 
Tässä esiteltävässä mallissa (Kanniainen, 2018b) kuolemanriski on puolustus-
taistelussa ulkoistettu rintamalla taisteleville. Ylisukupolvinen altruismi heijas-
tuu kunkin sotilaan kyvyssä kantaa tämä riski. Sotilaan sitoutuminen riskinot-
toon on henkilökohtainen valinta, jota abstraktissa formulaatiossa edustaa 

muuttuja e. Jokainen sotilas vieroksuu suurta riskinottoa, mutta ymmärtää, että 

riskinotto vahvistaa oman joukon menestystä sodankäynnissä. Jos kanssasoti-

laat (heidän lukumäärä on n) sitoutuvat samalla tavalla (𝑒∗), todennäköisyys P 
taistella voitollisesti on esitettävissä niin sanotun Tullockin yhtälön avulla 
 

𝑃 =
𝑛𝑒∗

𝑛𝑒∗ + 𝑚
, 

 
jossa m kuvaa vihollisen sitoutumista. Sotilaan sitoutuminen voidaan nyt esit-
tää hänen ”odotettuna hyötynään”, jossa painottuu hänen oma kohtalonsa ja 
se, minkä painon hän asettaa seuraavan sukupolven selviytymiselle ja sen 
”hyödylle”. Kun ylisukupolvista altruismia kuvaa parametri θ, yksittäisen soti-
laan odotettu ”hyöty” riskin ottamisesta on kirjoitettavissa muodossa 
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𝐸[𝑈(𝑒𝑖) = 𝑃(𝑒𝑖)(1 − 𝑒𝑖)𝑢(. )  + θ𝑃(𝑒𝑖)𝑣(. ), 
 
jossa u(.) ja v(.) kuvaavat sotilaan ja seuraavan sukupolven ”hyötytasoja”. Jos 

kaikki sotilaat sitoutuvat yhtä vahvasti (𝑒𝑖 = 𝑒∗) ), puolustusvaikutus monin-
kertaistuu ja on ratkaistavissa: 
 

𝑒∗ =
√(1 +  θ)𝑚𝑛 + 𝑚2 −  𝑚

𝑛
. 

 
Heti nähdään ne luontevat johtopäätökset, että mitä enemmän sotilaat välittä-
vät tulevan sukupolven selviytymisestä (θ) ja mitä suurempi on vihollisen uhka 
(m), sitä vahvempi on riskinotto (uhrautuminen) taistelussa. Kaikkein kiintoi-
sin on havainto, että vahvan ylisukupolvisen altruismin tapauksessa riskinotto 
on sitä suurempi, mitä pienempi on puolustusarmeijan koko, 
 

 

 

Tulos 1. Ylisukupolvinen altruismi vahvistaa sotilaan riskinottohalua 

            

Tulos 2. Pieni puolustusarmeija taistelee rajummin kuin suuri hyökkäysarmeija. 

      

Intuitio on, että seuraavan sukupolven selviytyminen edellyttää suurempaa puo-
lustusponnistusta puolustajilta, jos armeija on pieni. Silti koko armeijan suori-
tuskyky toki riippuu positiivisesti armeijan koosta. Tämän kertoo seuraava tulos: 

Tulos 3: Oman armeijan koon kasvattaminen vahvistaa sodassa voittotodennäköisyyttä! 

 

              

 

Seuraavaksi käsitellään pidikkeen (deterrenssin) luomista eli miten luoda viholli-
selle hyökkäyskynnys. Pelaajien strategioita koskevat valinnat ovat seuraavat: 
puolustaja mitoittaa armeijan pieneksi tai suureksi; hyökkääjä päättää, hyökätäkö 
vaiko ei. Vihollisella on informaatiorajoite: se ei varmuudella tiedä puolustajan 
puolustahtoa. 
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Pelin tasapainon idea on seuraava. Jos riittävä pidike halutaan, oman armeijan 
suuruus on mitoitettava niin suureksi, että vihollinen on indifferenssi sen suh-
teen käynnistääkö se hyökkäyksen vai ei. Viholliset odotettu voitto hyökkäyk-
sestä on tällöin nolla (indifferenssiehto):                               

 

Muuttujat ovat seuraavat: 1 - P(n,e*,m) = vihollisen voittotodennäköisyys taiste-
lussa, R = vihollisen tavoittelevan resurssin arvo ja nK = viholliselle aiheutuva 
sodan kustannus (K on vakio). Jos puolustaja kykenee heikentämään riittävästi 
vihollisen voittotodennäköisyyttä, hyökkäykselle syntyy pidäke ja hyökkäys ei 
käynnisty. 

Vihollisen informaatiorajoitteesta oletetaan, että vihollinen ei tarkalleen tiedä 
puolustajan puolustustahtoa θ. Se on suuri (H) tai pieni (L) todennäköisyyksillä 

𝑝𝐻 ja 𝑝𝐿, jossa 𝑝𝐻 + 𝑝𝐿 = 1. Jos puolustajalla ei ole keinoa uskottavasti kom-
munikoida - signaloida - puolustustahtoaan hyökkääjälle, syntyvä pelitasapaino 
on niin sanottu poolattu tasapaino (pooling equilibrium). Poolatussa tasapainossa 
kummankin tyypin puolustaja valitsee yhtä suuren armeijan, eikä hyökkääjä ky-
kene varmuudella identifioimaan puolustajan tyyppiä. Tasapainossa yllä esitetty 
indifferenssiehto on voimassa ja vihollinen ei hyökkää. Väitöskirjassa todiste-
taan seuraava matemaattinen tulos: 

Tulos 4. (Poolattu tasapaino): Puolustajan armeijan koolle on olemassa suuruusvaati-
mus, joka toteuttaa hyökkäämättömyysehdon kammankin tyypin tapauksessa. Vahvan 
puolustushalun tyyppi kärsii heikon puolustusvalmiuden tyypin aiheuttamasta negatiivisesta 
ulkoisvaikutuksesta ja joutuu rakentamaan ylisuuren armeijan. 

Tällaisen tasapainon olemassaolo jättää hyökkääjän epävarmaksi puolustajan to-
dellisesta puolustushalukkuudesta. Tämä johtuu siitä, että vahvasti puolustushalui-
sen maan tulee investoida enemmän puolustukseensa kuin siinä tapauksessa, että 
hyökkääjä kykenisi identifioimaan puolustajan tyypin varmasti.  Se mahdolli-
suus, että puolustajaksi sattuu maa, jonka halukkuus puolustaa on heikko, ai-
heuttaa sen, että vahvan puolustushalukkuuden maan tulee yli-investoida puolus-
tukseensa. Vain tällä tavalla niiden keskimääräinen puolustushalukkuus – jonka 
hyökkääjä arvioi – on riittävä, jotta syntyy pidäke olla hyökkäämättä. Ylisuuren 
puolustusarmeijan rakentaminen eliminoi hyökkäysriskin kummaltakin puolustajalta. 

Johdettu tulo on alalla ensimmäinen.36 Suomi on pyrkinyt kaikin tavoin erottau-
tumaan heikon puolustustahdon maasta kertomalla kohtuullisen avoimesti (ei 
toki kaikkea), paljonko ja minkälaista puolustusaseistusta sillä on!  

                                                            
36 Seuraava kysymys on, eikö puolustavalla maalla ole muuta keinoa vakuuttaa puolustustah-
dostaan potentiaalinen hyökkääjä kuin mitoittamalla armeijansa ylisuureksi? Väitöskirjassa 
pyrittiin saamaan tähän vastaus, mutta tällaisen erottelutasapainon todistaminen ei kuitenkaan 
onnistunut. Sodan kustannusten roolia selvitettiin ja esitettiin myös ajatus, että armeijan 
teknologinen valmius tai sotilaiden koulutus voisi mahdollisesti toimia erottelevana signaa-
lina. 
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13 Saalistaja – uhri eloonjäämispeli (haukka – kyyhky peli): Jugosla-

vian hajoamissodat 1990-luvulla 

 
Edellä tarkasteltiin nollasummapelejä, joissa toisen voitto oli toisen tappio. Mal-
leista ratkaistiin se, millä todennäköisyydellä hyökkääjä valitsee oman hyök-
käysstrategiansa (70 % ja 30 %) ja puolustaja vastaavasti oman puolustusstrate-
giansa. Peliasetelmalle voidaan kuitenkin antaa toinenkin tulkinta. Oletetaan, 
että hyökkääjät ja puolustajat saatetaan kohtaamaan toisensa satunnaisesti ja että 
heistä 70 % aina iskee samalla tavalla ja 30 % annetulla vaihtoehtoisella tavalla. 
Puolustajan kannalta tilanne näyttää samalta kuin yhden hyökkääjän satunnais-
taminen. 
 
Eläinten kamppailu luonnossa näyttää tältä, mutta myös Jugoslavian hajoamis-
sodissa oli jossain määrin tällaisia piirteitä: kaikkien sodat kaikkia vastaan. Eläi-
millä strategiat on mahdollista ajatella geneettisesti ohjelmoiduiksi eikä tietoi-
sesti valituiksi: evoluutio valitsee, mitkä jäävät henkiin. Peliä kutsutaan haukka 
– kyyhky peliksi, mutta sen tulkinta ei liity itse asiassa kahden lajin (haukan ja 
kyyhkyn) väliseen taisteluun vaan yhden lajin vaihtoehtoisiin strategioihin. 
Kyyhky väistyy, haukalla on haavoittumisriski. Heitetään ruoka-annos kahdelle 
villikoiralle: ne voivat (haukkamaisesti) käynnistää taistelun tai (kyyhkyn lailla) 
jakaa ruoan rauhassa. Molempien haukkamaisuus on nollasummapeli: lopulta 
toinen voittaa, toinen väistää. Ruoan jakaminen on kyyhkymäinen: se toimii, jos 
kumpikin sen valitsee. Jos toinen toimii haukkamaisesti, se saa kaiken ja toinen 
ei saa mitään. Tämän pelin payoff-matriisi on seuraava: 
 

Taulukko 8. Kyyhky-haukkapeli – Jugoslavian hajoamissodat 

 

 

      maan 2 strategiat 

haukka kyyhky 

 

 

haukka (-2,-2) (4,0) 

maan 1 

strategiat 

kyyhky (0,4) (2,2) 

 

 

Jos intressikonflikti ratkaistaan rauhanomaisesti, pelaajat saavat kumpikin (2,2). 

Jos toinen on haukka ja toinen kyyhky, haukka vie kaiken. Jos kumpikin käyt-

täytyy haukkamaisesti, molemmat haavoittuvat vakavasti. 



 

31 

Selvästi (kyyhky, kyyhky) ei voi olla tasapaino; silloin jollekin mutaatiolle olisi 

edullista toimia haukkana. Tasapaino ei myöskään voi olla (haukka, haukka), 

koska kummallekin olisi edullista pyrkiä pois siitä roolista (-2 < 0).  

Miksi (0,4) tai (4,0) ei voi olla tasapaino: kyyhkyt kuolisivat sukupuuttoon, vain 

haukkoja jäisi, ja nekin kuolisivat keskinäisissä taisteluissa. 

Puhtaissa strategioissa ei siis löydy tasapainoa. Siksi kannattaa tutkia sekastrategian 

mahdollisuus. Olkoon siis p todennäköisyys, jolla palaaja toimii ”haukkana”. Sil-

loin se kohtaa toisen haukan todennäköisyydellä p ja kyyhkyn todennäköisyy-

dellä 1-p. Niiden (H = haukka, D = kyyhky) odotetut payoffit ovat (E on odo-

tusarvo) 

 

             . 

 

Luonteva tulkinta payoffeille on kyky tuottaa jälkeläisiä. Jos E[H] > E[D], kyyh-

kyjen osuus populaatiossa vahvistuu ja päinvastoin. Jotta populaatio säilyisi va-

kaana, täytyy olla E[H] = E[D]. Tästä ratkeaa: p = ½. Pelillä on siis tasapaino, 

jossa populaation jäsenet pelaavat haukkaa ja kyyhkyä todennäköisyyksillä ½.  

Saavutettu tulos on kiintoisa. Se kuvaa evolutiivisesti stabiilia (vakaata) strategiaa, 

ESS. Vakaus näkyy siinä, että jos tästä strategiasta poiketaan, evoluutio palauttaa 

strategioiden esiintymistiheydet kohden tätä tasapainoratkaisua. Havaitaan 

myös, että ESS täyttää Nash-tasapainon ehdot.37  

 

14 Neuvottelupelit (bargaining): hintaneuvottelu hävittäjähankinnoissa 

 

Tarkastellaan tapausta, jossa puolustusvälineiden tilaaja ja tuottaja neuvottelevat 

hankintahinnasta. Kumpikin hyötyy kaupasta, kunhan hinnasta sovitaan. Ky-

seessä on siis niin sanottu kakun jakamisen ongelma: tarjolla on molempia osapuo-

lia hyödyttävä kauppa. Miten sen hyödyt jaetaan pelaajien kesken?38 

Puolustusvälineiden hankinta vahvistaa kansallista turvallisuutta, mutta se mak-

saa. Ostaja voi myös vaatia vastakauppoja, jotta se suostuisi hankintaan. Merki-

tään ostavan maan hyvinvoinnin tasoa lausekkeella 

                                                            
37 Evolutiivisesti vakaan tasapainon käsitteen esitti yksi evoluutiobiologian pioneereja, John 
Maynard Smith. 
38 Jakso perustuu artikkeliin Kanniainen and Lehtonen (2019a). 
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Symbolit: n = ostettava määrä, q = ostajan vastakauppavaatimus, p = yksikkö-

hinta, α, β, γ ja λ ovat positiivisia parametreja (vakioita). 

Merkitään puolustusvälineitä valmistavan maan saamaa hyötyä lausekkeella 

 

Jos neuvotteluratkaisua ei synny, oletetaan, että status quo toteutuu tasaolla (0,0) 

eli kumpikaan osapuoli ei hyödy mitään. 

Merkitään neuvottelijoiden neuvotteluvoimaa parametrilla θ. Neuvottelurat-

kaisu löytyy maksimina seuraavasta lausekkeesta 

 

 

Oheisessa kuviossa esitetään kauppaneuvottelun lopputulos (w*, u*).39 Ratkai-

sun intuitio on, että se maksimoi suorakaiteen pinta-alan, joka jää mahdollisten 

ratkaisujen (FF-käyrä) alapuolelle. Ratkaisu hinnalle ja vastakauppavaateelle on 

luonnehdittavissa. Tässä mallissa se on monimutkainen, eikä sitä yksityiskohtai-

semmin arvioida. 

 

  

                                                            
39 Tarkkaavainen lukija havaitsee, että vastaavanlainen kuvio vilahtaa John Nashin elämää 
koskevassa elokuvassa Kaunis mieli. 
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Kuvio. Neuvotteluratkaisu hintaneuvottelussa ja hyötyjen jakautuminen ostajan ja myyjän 

kesken. 

 

 

Ratkaisuun pääseminen voidaan esittää perättäisten neuvottelujen mallin ja sen 

osapelitäydellisen tasapainon avulla (ns. Rubinsteinin malli kakunjakamisesta). 

Siinä erot pelaajien kärsivällisyyden asteessa (diskonttokorossa) nousevat ratkai-

sevaan asemaan: kärsivällisempi pelaaja saa suuremman osan kakusta. 

15 Kybersodan teoria: ensi-iskun mahdollisuus40 

 
Teknologisen kehityksen myötä varustautuminen kybersotaan on noussut ajan-

kohtaiseksi. Investoinnit kyberkykyyn kilpailevat perinteiseen aseistukseen 

suunnattavan varustautumisen kanssa. Tässä jaksossa käsitellään tilannetta, 

jossa vihollismaiden kyberosaaminen on potentiaalisesti erilainen. Maa, joka on 

onnistunut kehittämään kyberteknologiaan perustuvaa iskukykyä, omaa mah-

dollisuuden sotilaalliseen ensi-iskuun kyberteknologialla. Mallissa ajatellaan, että 

kyberisku tuhoaa osan vihollisen taistelukyvystä. Kyberiskua voivat seurata so-

tatoimet perinteisin asein.  

                                                            
40 Tämän pelin tasapaino edustaa esimerkkiä niin sanotusta täydellisestä bayesiläisestä tasa-
painosta. Mallin alkuperäinen versio on esitetty väitöskirjani luvussa 6, mutta selvästi kehit-

tyneempi versio on julkaistu German Economic Review-lehdessä vuonna 2018. 
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Mallissa on kaksi toisilleen vihamielistä maata A ja B. Mallin toiminta-avaruus 

vaiheessa 0 on kaksi-dimensionaalinen: kumpikin maa investoi sekä perinteiseen 

aseistukseen että kyberkykyyn. Uskomukset koskien vihollisen kykyä kehittää 

kyberiskukykyä muodostetaan vaiheessa 0. Merkitään 𝑝 > 0 todennäköisyyttä 

onnistua kyberkyvyn kehittämisessä. Tämä todennäköisyys on molemmille tie-

dossa. Pelin vaiheessa 1 paljastuu jokin neljästä mahdollisesta lopputuloksesta 

kyberohjelmien osalta. Todennäköisyydellä pp molemmat onnistuivat, todennä-

köisyydellä p(1-p) vain toinen onnistui ja todennäköisyydellä (1-p)(1-p) kumpi-

kaan ei onnistunut. Onnistuminen on yksityistä tietoa, ei julkista. Tältä osin in-

formaatio jää epäsymmetriseksi. Vaiheessa 1 peli kääntyy siksi epätäydellisen in-

formaation peliksi. Onnistunut pelaaja ei tiedä vihollisen mahdollista onnistu-

mista, mutta sillä on uskomukset vihollisen tyypistä. Sen seurauksena se tietää, 

että mahdollisessa sodassa se kärsii suurista tai pienistä kustannuksista. Pelin 

vaiheessa 2 onnistunut pelaaja päättää, suorittaako se kyberiskun vihollistaan 

vastaan vai ei. Päätös on ehdollinen sen uskomuksille vihollisen kyberkyvystä. 

Pelin vaiheessa 3 maat käyvät sodan perinteisin asein, jos kyberisku on tapahtu-

nut vaiheessa 2. 

Pelipuu rakentuu tässä mallissa seuraavista päätöksistä: 

 

(i) Vaihe 0: kumpikin investoi perinteiseen aseistukseen ja kyberohjel-
maan. 

(ii) Vaihe 1: kyberohjelman menestys paljastuu mutta on yksityistä tietoa; 
toinen maa ei voi tietää toisen menestyksestä tai epäonnistumisesta. 

(iii) Vaihe 2a: kyberohjelmassaan onnistunut maa voi tehdä kyberiskun 
toista maata vastaan riippuen uskomuksistaan sen suhteen, onko toi-
selle syntynyt kykyä kyberiskuun vai ei. 

(iv) Vaihe 2b: iskun kohteeksi joutunut maa kostaa tekemällä vastaiskun, 
jos sillä on siihen kyberkykyä. 

(v) Vaihe 3: sodankäynti käynnistyy perinteisin asein tai jää käynnisty-
mättä. 

Mallissa käytetään seuraavia matemaattisia symboleita: investointeja perintei-

seen aseistukseen merkitään symboleilla x ja y. Kyberohjelmaan tehtäviä inves-

tointeja merkitään symboleilla a ja b ja niiden kustannuksia symboleilla c(a) ja 

c(b). Kyberisku tuhoaa vihollisen sodankäyntikyvystä osan 0 < 𝜆 < 1  edellyt-

täen, että vihollinen on onnistunut kehittämään kyvyn kyberiskuun. Jos sodan-

käyntiin ajaudutaan, maalle A aiheutuu kustannus 𝐶(𝑦(1 − 𝜆𝑎)). Kustannus 

riippuu siis vihollisen kyvystä käydä perinteistä sotaa kyberiskun koettuaan, 

𝑦(1 − 𝜆𝑎).  

Mallin ratkaiseminen matemaattisesti johtaa seuraavaan tulokseen. Jos kyberohjel-

man onnistumistodennäköisyys on pieni, 𝑝 ≤ 𝑝∗, maalla on kannustin ryhtyä kyberiskuun, 
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jos se on ohjelmassaan onnistunut. Iskua seuraa sodankäynti perinteisin asein. Kynnysarvo 

𝑝∗ riippuu positiivisesti sodankäynnillä saatavasta hyödystä v mutta käänteisesti oletetusta 

sodan kustannuksesta C(.). 

Kysytään seuraavaksi, kuinka paljon vihollismaiden kannattaa investoida perin-

teiseen aseistukseensa. Tämän ratkaisemiseksi kirjoitetaan mahdollisesta sodan-

käynnistä aiheutuva nettohyöty maalle A (vastaavasti maalle B) pelin vaiheessa 

0 seuraavasti 

 𝐸0[𝜋𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑎)]

= 𝑝2 [
𝑥(1 − 𝜆𝑏)

𝑥(1 − 𝜆𝑏) +  𝑦(1 − 𝜆𝑎)
𝑣 − 𝑥 − 𝑐(𝑎) − 𝐶(𝑦(1

− 𝜆𝑎))] 

+𝑝(1 − 𝑝) [
𝑥

𝑥 + 𝑦(1 − 𝜆𝑎)
𝑣 − 𝑥 − 𝑐(𝑎) − 𝐶(𝑦(1 − 𝜆𝑎))]   

+(1 − p)p [
𝑥(1 − 𝜆𝑏)

𝑥(1 − 𝜆𝑏) +  𝑦
𝑣 − 𝑥 − 𝑐(𝑎) − 𝐶(𝑦)] 

                         + (1 − 𝑝)2 [
𝑥

𝑥 +  𝑦
𝑣 − 𝑥 − 𝑐(𝑎)

− 𝐶(𝑦)].                                           (46) 

Derivoimalla lauseke (46) investoinnin x suhteen vaiheessa 0, asettamalla saatu 

lauseke nollaksi ja vaatimalla symmetriaehto x* = y*, a* = b*, ratkaisu on kirjoi-

tettavissa seuraavasti: 

𝑥∗ = 𝑦∗ = (
𝑣

4
) {𝑝2 + 4𝑝(1 − 𝑝)

1 − 𝜆𝑎

(2 − 𝜆𝑎)2
+ (1 − 𝑝)2}. 

Päätellään, että kyberinvestointien onnistumistodennäköisyys (p) ja teho (𝜆) 

ovat sotilaalliseen valmiuteen tähtäävien investointien mitoitustenkin x* = y* 

kannalta aihetta ottaa huomioon. Yllä esitetystä tuloksesta nähdään erityisesti, 

että 

𝜕𝑥∗

𝜕𝜆
< 0,

𝜕𝑦∗

𝜕𝜆
< 0.  

Toisin sanoen tehokas kyberosaaminen vähentää kannusteita investoida perin-

teiseen sotakalustoon. Sen mitoituksen kannalta on otettava huomioon viholli-

sen kyberkyvyn mahdollisuus ts. se, että se onnistuu lamauttamaan vastustajan 

perinteisen aseistuksen suorituskykyä. Tästä myös seuraa, että kybervalmius 
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alentaa perinteisen sodankäynnin kustannusta. Tämä puolestaan lisää jaksossa 8 

käsitellyn analyysin valossa sodankäynnin riskiä. 

Entä kuinka paljon vihollismaiden kannattaa vaiheessa 0 investoida kyberkyvyn 

kehittämiseen? Derivoimalla tavoitefunktio (46) päätösmuuttuja a:n suhteen ja 

asettamalla se nollaksi, saadaan tällä kertaa ratkaisuksi (ensimmäisen kertaluvun 

ehdoksi):  

𝑀𝑃𝑎 = {𝑝2
1

4(1 − 𝜆𝑎)
+ 𝑝(1 − 𝑝)

1

(2 − 𝜆𝑎)2
} 𝜆𝑣 

                                                         +𝜆𝑥𝑝𝐶′(. )

= 𝑐′(𝑎).                                                                

Tässä ratkaisussa 𝑀𝑃𝑎 kuvaa kyberinvestoinnin hyötyä (tarkemmin: marginaali-

hyötyä) ja 𝑐′(𝑎) on rajakustannus. Onnistuneen kyberohjelman seurauksena 

odotettavissa oleva kyberiskun teho (parametrin 𝜆 vaikutus), luo kannusteen 

tällaiseen ohjelmaan sijoittamiselle. Sillä on sotilaallista hyötyä myös sen kan-

nalta, että se alentaa vihollisen kykyä aiheuttaa tappioita eli sodan kustannusta 

(funktion 𝐶′(. )) kautta. 

 

16 Lopuksi 

 

Tässä katsauksessa on poimittu reaalimaailmasta useita esimerkkejä konflik-
teista ja sodista ja pyritty poimimaan peliteoriasta välineitä, joiden avulla niitä 
voisi pyrkiä analysoimaan. Puhdas peliteoria on laaja ja pitkälle kehitetty tutki-
musalue. Tärkeää olisi, että siitä tulisi poimituksi oikeat palikat eri tapausten 
analyysia varten. Harvat tässä raportissa käsitellyt tilanteet löytyvät alan kirjalli-
suudesta. Kirjoittaja on pyrkinyt kuhunkin käsiteltävään tapaukseen löytämään 
siihen soveltuvan välineen. Käsittelytapa on pyrkinyt kuitenkin olemaan kuiten-
kin enemmän pedagoginen. Tarkoitus ei ole väittää, että kussakin tapauksessa 
kaikki oleelliset tapauskohtaiset piirteet olisi voitu sisällyttää. Etenkin kysymyk-
set epäsymmetrisestä informaatiosta ja vastustaa koskevista uskomuksista ovat 
teemoja, joihin pureuduttiin ainoastaan kahdessa raportin loppuosassa käsitel-
lyssä tapauksessa. Alan teoreettinen kirjallisuus on huomattavan laaja. Useim-
mat peliteorian kirjat ovat kuitenkin varsin teknisiä. Kiinnostuneet voivat tutus-
tua lisää peliteoriaan ja sen sovelluksiin näppärän ja yleistajuisen Binmoren 
(2007) pikkukirjan avulla. 
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