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Peliteoria voidaan nähdä perinteisesti matemaattisena konseptina, joten sen soveltaminen lii-
ketoiminnassa voi tarjota uusia näkökulmia siitä, kuinka mallia voidaan hyödyntää myös yrityksen 
päätöksenteossa. Tämä työ selvittää, kuinka yritys pystyy mallintamaan hintakilpailuaan peliteo-
rian avulla, millaisessa markkinatilanteessa mallin käyttämisestä on apua ja mitä yritys hyötyy sen 
käyttämisestä. Tutkimus rajattiin käsittelemään pääosin kahden pelaajan kilpailullisia pelejä, 
joissa peliteoriaa tarkasteltiin päätöksenteon työkaluna, jolloin sen matemaattinen tarkastelu kyet-
tiin jättämään työn ulkopuolelle. 

Työ pohjautuu yritysten kilpailudynamiikan tarkastelulle. Yritysten kilpailu koostuu liikkeistä ja 
vastaliikkeistä, jotka jakautuvat strategisiin ja taktisiin liikkeisiin. Hinnoittelu on merkittävä yrityk-
sen taktinen liike, koska sillä on selkeä vaikutus yrityksen tuottoihin ja se on luonteeltaan nopea, 
joustava ja helppo toteuttaa. 

Peliteoriaa mallinnetaan normaali- ja puumuodossa. Nämä kuvaavat mallin käyttäjälle pelin 
pelaajat, pelaajien valintojen vaihtoehdot ja niiden tulokset pelaajille. Nashin tasapaino kykenee 
tuottamaan tieteellisen ennustuksen pelin lopputulemasta, ja sitä voidaan pitää yhtenä merkittä-
vimmistä ratkaisukonsepteista peliteoriassa. Peliteorian malli sopii hyvin yritysten liikkeiden ja 
vastaliikkeiden kuvaamiseen. Peliteoreettisen tilanteen ominaisuuksiksi voidaan määrittää pelaa-
jien määrä, informaation luonne, päätösten ajoitus, tulokset, yhteistyö, pelin toistuvuus ja strate-
gian valinta. Liiketoiminnan peliteoreettisia ominaisuuksia ei voida kuitenkaan yksiselitteisesti ku-
vata, vaan osa niistä voi olla ala- ja tilannekohtaisia. 

Hintakilpailun peliteoreettisessa mallissa Nashin tasapaino voi ohjata ja selittää, miksi yritykset 
hinnoittelevat siten, että koko markkinan tuotot voivat kärsiä. Mallista voi olla erityisesti hyötyä 
hitaasti kasvavalla markkinalla, jossa toimii tasavahvoja kilpailijoita homogeenisilla tuotteilla. Täl-
löin kilpailu perustuu hintaan ja aggressiiviseen markkinaosuuden tavoitteluun. Luodakseen peli-
teorian mallin yrityksen täytyy määrittää pelin pelaajat, tunnistaa pelaajien valintamahdollisuudet 
ja strategiat ja määrittää valintojen lopulliset tulokset pelaajille. 

Hintakilpailun peliteoreettisella mallilla yritys pystyy jäsentämään ongelmaansa paremmin. 
Mallin luominen pakottaa yrityksen tunnistamaan omat ja kilpailijan mahdolliset liikkeet, sekä poh-
timaan niiden vaikutusta tulosten muodossa. Mallin avulla yritys voi ennakoida kilpailijan toimintaa 
ja selvittää optimaalisen vastaliikkeen kilpailijan liikettä vastaan. Malli sisältää kuitenkin useita 
reunaehtoja ja rajoitteita, joita ovat esimerkiksi pelaajien rationaalisuus, hinnan merkitys kilpai-
lussa ja tulosten luotettavuus. 
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Game theory can be traditionally seen as a mathematical concept. Its applications on business 
can offer new insights on how the model can be utilized in a company’s decision making. This 
thesis studies how a company can model its price competition in game theory, and in which kind 
of market the model can be particularly useful and what a company can benefit from using the 
model. The research was mainly limited to two-player non-cooperative games where game theory 
was considered as a tool for decision making and its mathematical description could be left out. 

This thesis is based on the analysis of companies’ competitive dynamics. The competition 
consists of actions and reactions, and which can be further divided into strategic and tactical 
actions. Pricing can be considered as a significant tactical action as it affects a company’s profits 
drastically and it can be regarded as quick, flexible, and easy to execute action. 

Game theory can be modeled within a normal and extensive form that describes the players, 
their options for choice, and final payoffs for the players. Nash equilibrium can provide a scientific 
prediction of the result of the game and be regarded as one of the most prominent solution con-
cepts in game theory. The game theory applies well to modeling companies’ actions and reac-
tions. The game-theoretic framework can be outlined by the number of players involved, nature 
of the information, the order of decisions, payoffs, option for cooperation, repetition of the game, 
and choice of strategy. However, business’ game-theoretic outlines cannot be unambiguously 
explained as some of the features are industry- and situation-specific.  

Nash equilibrium in price competition can steer and explain why companies end up pricing so 
that the whole market’s profits suffer. The game-theoretic framework in price competition can be 
particularly useful in an industry with a slow growth rate and where equally balanced competitors 
compete with homogenous products. Then the competition is focused on price and aggressive 
pursuit for market share. To create a game theory model, the company must identify who it is 
competing against, what are the options for choice and strategies for players identified, and what 
are players’ payoffs for the given choices. 

By utilizing the game-theoretic model in price competition company can structure its problem 
a better way. The creation of the model forces a company to identify its own and competitors’ all 
possible actions and consider the effect of those in payoffs. A company can foresee what actions 
its competitor might execute and consider how the company itself should react to the actions of 
others. Nonetheless, the use of the model has some clear boundaries and restrictions on players’ 
rationality, the relevance of pricing in competition, and payoffs’ reliability. 
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1. JOHDANTO 

Peliteoriaa on hyödynnetty usealla eri tieteenalalla viime vuosisadan aikana. Teorian 

merkittävyydestä kertovat myös lukuisat Nobel-palkinnot, joita aiheesta on myönnetty 

(The Nobel Prize, 2020). Peliteorian tutkiminen siirtyi erityisesti 1900-luvun viimeisten 

vuosikymmenten aikana teoreettisten kysymysten tarkastelusta kohti mallin sovelluskoh-

teita eri tieteenaloilla (Geçkil & Anderson, 2010, s. 6). Moderneja sovelluskohteita peli-

teorialle on löydetty muun muassa internet-markkinoinnista, sosiaalisen verkoston ana-

lysoinnista, langattomista verkoista ja älykkäistä sähköverkoista (Narahari, 2014, s. 8). 

Yrityksen näkökulmasta peliteoria voi tarjota työkaluja strategisten ongelmien ratkaise-

miseen (Geçkil & Anderson, 2010, s. 9). Liiketoimintaa voidaan pitää isojen panosten 

pelinä, jossa klassisista peleistä poiketen yhden yrityksen voitto ei vaadi muiden yritysten 

epäonnistumista (Brandenburger & Nalebuff, 1995). Vaikka liiketoimintatilanteet mielle-

tään useasti monien yritysten kilpailuna, voidaan niitä kuitenkin käsitellä useassa tilan-

teessa oligopoleina, jossa on vain muutama kilpailija. Tällöin niiden tekemien liikkeiden 

merkitys korostuu kilpailijoille. (Moorthy, 1985) 

Yritysten kilpailudynamiikan tutkiminen liikkeiden ja vastaliikkeiden pohjalta voidaan liit-

tää olennaiseksi osaksi yritysten kilpailun peliteoreettista tutkimusta. Porterin (1998, s. 

18–21) tunnistamien markkinatilanteiden luonteiden avulla pystytään löytämään tilan-

teet, joissa kilpailu on kaikista intensiivisintä. Tällöin lyhytnäköinen markkinaosuuden ta-

voittelu voi ajaa yrityksiä hintasotaan liikkeiden ja vastaliikkeiden kautta, joka ei ole Por-

terin (1998, s. 17) mukaan kestävää yrityksen oman ja markkinan kannattavuuden nä-

kökulmasta. 

Edellä tunnistettu asetelma hintasodasta on hyvin mielenkiintoinen peliteoreettisesta nä-

kökulmasta. Pitäisikö yrityksen tehdä aloite laskemalla hintaansa markkinaosuuden toi-

vossa, ja kuinka kilpailija voisi reagoida tähän? Entä jos kilpailija pudottaa hintaansa, 

mitä vaihtoehtoja yrityksellä on vastata siihen? Entä jos yritykset joutuvat tekemään pää-

töksen hinnasta samaan aikaan tietämättä toisen valintaa, kuinka yrityksen tulisi tällöin 

toimia? Peliteoria ja Nashin tasapaino kykenevät antamaan tieteellisen ennustuksen 

siitä, miten yritykset tulevat tilanteessa valitsemaan, jos oletamme niiden toimivan ratio-

naalisesti ja omaavan jaetun näkemyksen pelistä (Narahari, 2014, s. 77–78). 
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1.1 Tiedonhaun suunnitelma 

Tässä työssä peliteoriaa tarkastellaan yrityksen strategisena työkaluna päätöksente-

ossa. Tiedonhaussa materiaalia on rajattu siten, että peliteorian käyttöä tarkastellaan 

yleisellä tasolla yrityksen päätöksenteon näkökulmasta, ja ei syvennytä tarkemmin mallin 

matemaattiseen käsittelyyn. 

Yritysten kilpailudynamiikkaa tullaan tarkastelemaan Chenin ja Millerin useiden kilpai-

ludynamiikkaa käsittelevien julkaisujen avulla, sekä hyödynnetään Porterin (1998) klas-

sista teosta yritysten strategiasta ja kilpailusta. Peliteorian mallin päälähteenä käytetään 

Neumannin ja Morgensternin (2007) päivitettyä alkuperäisteosta vuodelta 1944, sekä 

valikoituja kokonaisteoksia peliteoriasta (katso Myerson, 1997; Geçkil & Anderson, 2010; 

Narahari, 2014). Lisäksi peliteorian hyödyntäminen yrityksen kilpailutilanteissa ja pää-

töksenteossa pohjataan Moorthyn (1985) artikkeliin kilpailun mallintamisesta peliteorian 

avulla. 

Tiedonhaussa on käytetty Web of Science, Andor ja Scopus tiedonhakupalveluita. 

Käytettyjä hakusanoja ovat olleet: ”game theory”, ”competitive dynamics”, ”competitive 

actions”, “decision making”, ”pricing” ja “price competition”. Työssä on hyödynnetty artik-

keleita, jotka on julkaistu tasojen 1–3 tieteellisissä julkaisukanavissa ja joihin on alan 

tutkimuksessa viitattu useita kertoja (Julkaisufoorumi, 2020). 

1.2 Työn tavoitteet ja toteuttaminen 

Tässä kandidaatintyössä pyritään selvittämään, kuinka yritykset pystyvät hyödyntämään 

peliteoriaa hintakilpailussa. Aiheen käsittely perustetaan yritysten kilpailudynamiikalle, 

jossa hinnoittelu tunnistetaan merkittäväksi osa-alueeksi. Peliteorian yleistä taustaa ja 

sen malleja käsitellään esimerkkien avulla. Lopuksi hintakilpailu ja liiketoiminnan peliteo-

reettinen malli kootaan yhteen ja käsitellään kuinka yritys voi luoda mallin ja hyödyntää 

sitä. Aiheen tutkiminen voi osaltaan olla edistämässä matematiikan teoreettisten mallien 

hyödyntämistä koko organisaation konkreettisina työkaluina päätöksenteossa. 

Työn teoria ja esimerkit rajataan koskemaan pääosin kahden pelaajan pelejä, jossa yri-

tykset eivät tee yhteistyötä (engl. non-cooperative games). Lisäksi peliteorian teoreetti-

nen tausta käsitellään vain liiketoiminnan kannalta oleellisten asioiden näkökulmasta. 

Tämä kandidaatintyö pyrkii vastaamaan kysymyksiin: Miten yritys pystyy mallintamaan 

hintakilpailuaan peliteorian avulla? Millaisessa markkinatilanteessa mallin käyttämisestä 

voi olla apua yritykselle ja mitä yritys voi hyötyä sen käyttämisestä?  
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2. KILPAILUDYNAMIIKKA JA HINNOITTELU 

Yritykset toimivat yleensä tilanteessa, jossa ne ovat vaikutuksessa kilpailijoiden kanssa. 

Kilpailua syntyy, koska joku osapuolista voi nähdä mahdollisuuden tai kokea painetta 

parantaa omaa asemaansa vallitsevassa tilanteessa (Porter, 1998, s. 17). Yritykset te-

kevät jatkuvasti hyökkääviä ja puolustavia liikkeitä tavoitellakseen kilpailuetua (Chen & 

MacMillan, 1992). Kilpailu on erityisesti voimakkainta silloin, kun yritysten toiminta vaatii 

samankaltaisia resursseja ja yritykset ovat samantyyppisiä (Baum & Mezias, 1992; 

Baum & Korn, 1996). 

Yritys tekee kaiken aikaa useita eri päätöksiä, joiden merkitys voi vaihdella paljon. Yri-

tysten päätösten voidaan nähdä jakautuvan strategisiin ja taktisiin päätöksiin (Deng et 

al. 2010). Kun puhutaan tarkemmin strategisista päätöksistä, käsitellään päätöksiä, 

jossa yrityksellä on mahdollisuus vaikuttaa selvästi lopputulemaan ja tulla tällöin toimeen 

paremmin kuin kilpailijansa (Rosenzweig, 2013). Yleisesti strateginen päätös voidaan 

määritellä ei jatkuvasti toistuvana, mutta tärkeänä päätöksenä sen toimenpiteiden ja re-

surssien käytön näkökulmasta. Strategisilla päätöksillä on myös kriittinen vaikutus yrityk-

sen menestymiseen. (Eisenhardt & Zbaracki, 1992) Miller ja Chen (1994) kokoavat kir-

jallisuudesta, että strategisten päätösten aikahorisontti on pidempi ja niiden vaikutukset 

markkinan nykytilanteeseen ovat suuremmat kuin taktisilla päätöksillä. Taktiset päätök-

set sen sijaan vaativat vähemmän resursseja, ovat peruutettavia ja yleensä yrityksen 

keskijohdon tekemiä (Baum & Korn, 1996; Deng et al. 2010). 

Yritysten kilpailun tarkastelu voidaan jakaa kirjallisuudessa kahteen eri luokkaan, joista 

toinen korostaa markkinan rakennetta ja toinen yksittäisten yritysten käyttäytymistä kil-

pailussa (Baum & Korn, 1996). Tämän työn näkökulmasta on perusteltua tarkastella eri-

tyisesti yritysten käyttäytymistä ja sen vaikututusta muihin yrityksiin. Porter (1998, s. 88) 

esittää, että yritykset tuntevat muiden yritysten päätöksien vaikutukset omassa toimin-

nassaan ja ovat alttiita reagoimaan niihin. Aiheen tarkastelu kyetään siis rajaamaan stra-

tegisiin ja taktisiin liikkeisiin (engl. action, move) sekä vastaliikkeisiin (engl. reaction, 

counter-move), ja tarkastella tätä yritysten välistä dynamiikkaa. Päätösten rinnastaminen 

liikkeisiin kuvaa myös paremmin myöhemmin peliteorian avulla tehtävää tarkastelua. 

2.1 Kilpailun dynamiikka 

Chen ja Miller (2012) tiivistävät, että kilpailudynamiikka tutkii yritysten välistä kilpailua 

niiden liikkeiden ja vastaliikkeiden pohjalta, sekä niiden ajureita ja seurauksia strategisen 
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ja organisatorisen kontekstin huomioiden. Ketchen et al. (2004) esittävät, että yrityksen 

täytyy koordinoida sen liikkeitä kokonaisuutena vahvistaakseen yrityksen strategiaa. He 

lisäävät myös, että yrityksen täytyy pohtia aina liikettä tehdessään, kuinka kilpailija voi 

vastata siihen. 

Kilpailudynamiikasta voidaan tunnistaa kolme tärkeää piirrettä. Kilpailu on dynaamista, 

koska se koostuu liikkeistä ja vastaliikkeistä. Toiseksi yritysten liikkeet ovat tarkastelun 

keskiössä ja tällä vuorovaikutuksella on suora yhteys yrityksen strategiaan. Kolmanneksi 

yritysten vertailu niiden aseman, aikomusten, käsitysten ja resurssien näkökulmasta on 

oleellista tarkastellessa kilpailudynamiikkaa. Malli haastaa perinteistä Porterin viiden voi-

man analyysityökalua sen näkemyksestä kilpailuun, kilpailuetuun ja yritysten keskinäi-

seen suhteeseen. (Chen & Miller, 2012) 

Chen ja Miller (2012, 2015) esittävät kolme vaatimusta sille, että yritys voi tehdä vasta-

liikkeen. Yrityksen täytyy ensiksi olla tietoinen kilpailijan alkuperäisestä liikkeestä, jonka 

jälkeen motivoitunut ja kykenevä vastaamaan siihen. Luonnollisesti eri kilpailijoilla vaati-

mukset vastaliikkeeseen täyttyvät eri tavoin (Chen & Miller, 2012). Esimerkiksi yrityksellä 

voi olla täydet kyvykkyydet vastata alkuperäiseen liikkeeseen, mutta sillä ei ole välttä-

mättä tarvetta ja sitä kautta motivaatiota vastata siihen. Pitkälle jatkuneet liikkeiden ja 

vastaliikkeiden sarjat voivat olla myös haitaksi koko alan tuotoille. Joidenkin alojen ko-

konaiskannattavuuden on myös havaittu hyötyvän siitä, etteivät kilpailijat ole hyökänneet 

toisiaan vastaan. (Ketchen et al. 2004) 

Perinteinen kilpailudynamiikan näkemys kilpailijoista on suuntautunut edun tavoitteluun 

hyvin kilpailullisen lähestymistavan kautta. On kuitenkin tärkeä huomata, että yritys voi 

tavoitella etua perinteisen kilpailun lisäksi myös yhteistyön näkökulmasta kilpailijan 

kanssa. Yhteistyön muotoja voi olla muun muassa patenttien ja teknologioiden jakami-

nen, yhteisten teknologisten standardien asettaminen ja hintatason säilyttäminen sanat-

tomalla sopimuksella. Kolmas tunnistettu lähestymistapa kilpailudynamiikkaan on tar-

kastella sitä relationaalisena, jossa liikkeiden seuraukset voivat olla samaan aikaan toi-

selle kilpailijalle viitteitä yhteistyöstä ja toiselle suoraa kilpailua. (Chen & Miller, 2015) 

Laajentaessaan kilpailullista näkemystään edellä mainituin tavoin, yritys tulee ottaneeksi 

huomioon laajemman osan kilpailun keinoja ja voi löytää uusia tapoja saavuttaa kasvua. 

Esitetty kilpailun laajempi määrittely, joka sisältää mahdollisuuden yhteistyöhön, on mer-

kittävä liiketoiminnan ominaisuus sen peliteoreettisessa tarkastelussa (katso Branden-

burger & Nalebuff, 1996; Narahari, 2014). 
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Myöhemmän liiketoiminnan pelillisen analyysin kannalta on lisäksi tärkeä tunnistaa, mi-

ten eri markkinatilanteet vaikuttavat kilpailijoiden käyttäytymiseen ja niiden tekemiin pää-

töksiin. Tällöin voidaan tunnistaa kilpailutilanteet, joissa mallista voi olla erityistä apua. 

Porter (1998, s. 18) tunnistaa, että markkinat, jossa on useita saman vahvuisia kilpaili-

joita ovat epästabiileja. Tällöin yritykset ovat alttiita taistelemaan keskenään ja varautu-

maan vastaliikkeisiin. Hidas markkinan kasvu puolestaan ajaa yritykset taistelemaan 

markkinaosuuksista ja luo markkinasta epävakaan verrattuna kasvavaan markkinaan. 

Jos alalla vallitsee puolestaan korkea kiinteiden kustannusten taso, yritykset pyrkivät 

täyttämään kaiken kapasiteettinsa ja ajautuvat ylimääräisen kapasiteetin realisoituessa 

usein hinnanlaskuihin, jotta toiminnan kiinteät kustannukset pystyttäisiin kattamaan. Yli-

kapasiteetti markkinalla voi lisätä myös epätasapainoa kysynnän ja tarjonnan välillä, 

mikä voi myös laskea markkinan hintatasoa. Lisäksi sama ilmiö voidaan havaita korkei-

den varastointikustannusten markkinalla, jolloin yrityksillä on tarve myydä tuotteet alen-

netulla hinnalla myynnin varmistamiseksi. (Porter, 1998, s. 18–19) 

Markkinalla, jossa yritysten suoritteet eivät juurikaan eroa toisistaan ja vaihtokustannuk-

set ovat matalat, ostaja tekee päätöksen pitkälti hinnan ja palvelun perusteella. Tämä 

aiheuttaa painetta kovaan hintakilpailuun yritysten välillä. Markkinalla voi olla myös yri-

tyksiä, joilla on motiivi kilpailla isoilla strategisilla panoksilla saavuttaakseen jotain. Täl-

löin kilpailu on epävakaata, koska taustalla on usein iso yritys, jolla on mahdollisuus 

käyttää huomattavia panoksia tietyn aseman saavuttamiseen markkinalla, ja jopa luopua 

kannattavuudesta tavoitteen saavuttamiseksi. Korkeat kynnykset poistua markkinalta 

voivat johtaa siihen, että markkinalle jää toimijoita, jotka toimivat kannattamattomasti ja 

lisäävät näin ylimääräistä kapasiteettia, joka puolestaan voi näkyä koko alan heikkona 

kannattavuutena. (Porter, 1998, s. 19–21) 

2.2 Päätökset kilpailutilanteessa 

Päätökset ovat keskeinen osa kilpailudynamiikkaa ja yrityksen kilpailullinen profiili mää-

rittyy markkinalla pitkälti sen mukaan millaisia liikkeitä tai vastaliikkeitä se suorittaa (Chen 

& Miller, 2012). Yrityksellä on tällöin mahdollisuus tehdä strategisia ja taktisia päätöksiä 

(Deng et al. 2010), joita tässä työssä voidaan kuvata myös liikkeinä.  

Strategisia päätöksiä ovat esimerkiksi uudelle markkinalle laajentaminen, tuotelansee-

raus, yritysosto, fuusio, liittoutuminen ja yrityksen tilojen uudelleensijoittelu (Miller & 

Chen, 1994; Chen & Miller, 2012; Rosenzweig, 2013). Chen ja Miller (2012) esittävät 

perustuen aikaisempaan tutkimukseensa (Chen & Miller, 1994), että strategiset päätök-

set vähentävät vastaliikkeiden lukumäärää toisin kuin taktiset, joihin muilla yrityksillä on 
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mahdollisuus tehdä vastaliike helpommin. Chen et al. (1992) ovat myös havainneet, että 

strategisiin liikkeisiin on lisäksi hitaampi vastata. Havainnot vastaliikkeiden pienestä 

määrästä ja hitaudesta voivat selittyä Deng et al. (2010) tulkinnalla siitä, että strategisia 

päätöksiä voi olla haastava lukea ja ymmärtää, sekä niihin vastaaminen voi vaatia huo-

mattavia resursseja. 

Taktisia päätöksiä ovat esimerkiksi hinnanmuutokset, mainonta, tuotejulkistukset ja pal-

velun parannukset (Miller & Chen, 1994; Porter, 1998, s. 17). Taktiset päätökset vaativat 

pienempiä ja rutiininomaisempia muutoksia yrityksen toiminnassa verrattuna strategisiin 

päätöksiin. Niillä ei myöskään usein kyetä saavuttamaan kestävää kilpailuetua, vaan 

useat kilpailijat vastaavat niihin nopeasti, joka puolestaan voi johtaa kilpailun tiukentumi-

seen alalla. (Chen et al. 1992) 

Porterin (1998, s. 95) mukaan yrityksen oman aseman parantaminen edellyttää usein 

kilpailijan tavoitteiden uhkaamista. Yrityksen on siis tärkeä ymmärtää kuinka sen oma 

päätös voi vaikuttaa kilpailijoihin, jotta se voi ennakoida niiden vastaliikkeitä (Chen & 

Miller, 1994; Ketchen et al. 2004). Strategiaa muodostaessaan yrityksen on tärkeä ottaa 

huomioon mahdolliset vastaliikkeet kilpailijoilta, koska niillä voi olla vaikutusta yrityksen 

oman liikkeen tulokseen (Porter, 1998, s. 88; Chen & Miller, 2012). Tällöin on syytä poh-

tia seuraavia kysymyksiä: Kuinka todennäköisesti kilpailija tekee vastaliikkeen? Kuinka 

pian se olisi mahdollista? Kuinka tehokas vastaliike olisi? Kuinka paljon kilpailija on val-

mis uhraamaan vastatakseen liikkeeseen? Voidaanko vastaliikkeeseen vaikuttaa joten-

kin? (Porter, 1998, s. 92–94) Erityisesti kilpailijan vastaliikkeeseen kestävä aika voi olla 

merkittävä tekijä aloitteen tekijän lopputuloksen kannalta (Chen & MacMillan, 1992; 

Chen et al. 1992; Porter, 1998, s. 95–98). 

Aloitteen tekemisen sijaan, yritys voi olla yhtä lailla puolustavassa asemassa kilpailijan 

liikettä vastaan. Porter (1998, s. 98) esittää hyvän puolustautumisen olevan sellaista, 

että kilpailija tulee ymmärtäneeksi jo hyökkäävän liikkeen analyysin aikana tai sen jäl-

keen, että liike ei ole sen kannalta kannattava ratkaisu. Jotta kilpailijan hyökkäyksiltä 

voitaisiin välttyä, täytyy yrityksen vaikuttaa siltä, että se olisi valmis vastaamaan hyök-

käykseen tehokkaasti. Lisäksi yrityksen sitoutuminen sen valitsemaan aiempaan syste-

maattiseen strategiaan hyökätä tai puolustautua on tärkeässä asemassa, kun kilpailija 

analysoi yritystä (Porter, 1998, s. 99–101). Vaikka aiempi käsittely on korostanut nopean 

vastaliikkeen merkitystä, voi yrityksen kannalta olla toisinaan parempi hahmottaa kilpai-

lijan liike ja sen merkitys huolellisesti, ja reagoida vasta tämän jälkeen (Hopkins, 2003). 

Yritys voi antaa toiminnastaan tai aikomuksistaan signaaleja, joita voidaan pitää yhtä 

lailla liikkeinä (Teece et al. 1997). Signaloinnilla tarkoitetaan liikettä, jolla voi olla suora 
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tai epäsuora viittaus yrityksen motiiveihin, tavoitteisiin tai sisäiseen tilanteeseen. Jotkut 

signaaleista ovat hämäystä (engl. bluff), jotkin varoituksia ja osa totisia sitoumuksia tiet-

tyyn toimintatapaan. Olennaisin jako voidaan tehdä todellisten liikkeiden ja hämäysten 

välille. Tyypillistä signalointia yritykselle voi olla tiedottaa jostain päätöksestä, kuten uu-

desta kapasiteetin lisäämisestä, tuotelanseerauksesta tai hinnanmuutoksesta. Sig-

naloinnin etuna on, että siinä kilpailua voidaan käydä ilman, että todellisia toimenpiteitä 

on välttämätöntä tehdä heti. Signaloimalla yritys voi hyödyntää asemaansa ja pyrkiä vai-

kuttamaan kilpailijoihin. (Porter, 1998, s. 75–76) Kilpailijoiden signalointia tarkkailemalla 

yritys voi siis ennakoida sen tulevia liikkeitä ja vastata niihin. Tämän lisäksi se voi oppia 

tunnistamaan mitä tietyt kilpailijan signaalit yleensä tarkoittavat, kuten esimerkiksi uuden 

tuotteen lanseeraus voi tarkoittaa hinnanlaskua vanhalle tuotteelle lähiaikoina. (Porter, 

1998, s. 86) 

Kuten aiemmasta tarkastelusta havaitaan, yrityksillä on mahdollisuus toteuttaa useita 

erilaisia liikkeitä. Ferrier et al. (1999) esittävät, että yritykset, jotka käyttävät laajasti eri 

liikkeitä, voidaan pitää aggressiivisempina kilpailijoina kuin yrityksiä, joiden liikevalikoima 

on suppea. Yritys voi näyttää vahvuutensa myös, jos se onnistuu vakuuttamaan kilpaili-

jansa siitä, että se pysyy päätöksessään, jolloin kilpailija voi tyytyä olemaan vastaamatta 

alkuperäiseen liikkeeseen (Schelling, Chen et al. 1992, mukaan). Yleisesti yrityksen lii-

kettä voidaan arvioida aiemman strategisen ja taktisen jaottelun lisäksi sen vaatimilla 

resursseilla ja vaikutuksella kilpailijaan sekä sen markkinaan (Chen et al. 1992). 

Porterin (1998, s. 106) mukaan Schelling on esittänyt, että kilpailussa on oleellista löytää 

tasapainokohtia (engl. focal point), jossa kilpailijoilla ei ole tarvetta pyrkiä rikkomaan ta-

sapainokohdan asetelmaa. Näitä tasapainokohtia voivat olla esimerkiksi hinnoittelutasot, 

hinnoittelumallit ja markkinaosuudet. Tätä tasapainotilanteen asetelmaa voidaan myö-

hemmin tarkastella kuten Schelling peliteorian viitekehyksen avulla. 

2.3 Hinnoittelu taktisena päätöksenä 

Hinnoittelu voidaan nostaa taktisena päätöksenä erityiseen asemaan. Vaikka muut teki-

jät kuten laatu ja palvelu ovat tulleet tärkeämmiksi ostajan näkökulmasta, niin hinta on 

säilynyt edelleen yhtenä tärkeimpänä elementtinä yrityksen markkinaosuuden ja kannat-

tavuuden kannalta (Moutinho & Chien, 2008, s. 162).  Vohra ja Krishnamurthi (2012, s. 

1) tukevat tätä myös esittämällä, että vakaassa tilanteessa hinta on kaikista merkittävin 

tekijä yrityksen tuloksessa verrattuna esimerkiksi kustannusten laskemiseen tai muutok-

seen myyntivolyymissä. Dolan ja Simon (1996, s. 3–4) nostavat myös esiin, että usean 

yrityksen tulos olisi käännettävissä positiiviseksi pienelläkin hinnan korotuksella, joka 

edelleen kertoo hinnoittelun merkittävyydestä yritykselle.  
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Suomala (2016) tuo esille, että hinnoittelua voidaan pitää monipuolisena ja dynaamisena 

keinona yrityksen kannattavuuteen. Suomala perustelee tätä päätöksen nopeudella ja 

muutettavuudella verrattuna esimerkiksi pyrkimyksiin vaikuttaa kustannuksiin. Chen ja 

MacMillan (1992) tukevat myös näkemystä hintapäätösten monipuolisuudesta mainitse-

malla, että niiden suuruus vaihtelee ja ne sisältävät sekä hinnan korotuksia että laskuja. 

Hinnoittelun tavoitteiksi yrityksissä on tunnistettu markkinaosuuden ja myynnin lisäämi-

nen tai säilyttäminen samalla tasolla (Rao & Kartono, 2009). On havaittu, että aggressii-

vinen markkinaosuuden tavoittelu on toisinaan voinut johtaa hinnanalennuksiin, ja lo-

pulta koko markkina on kärsinyt sen tuotoissa (Dolan & Simon, 1996, s. 94–103). Porter 

(1998, s. 17) nostaa myös esiin, että hinnalla kilpailu on epävakaata ja voi olla haitaksi 

koko markkinan kannattavuudelle. Chen ja MacMillan (1992) myös perustelevat, että 

hintaliikkeen näkyvyys ja sen selkeä vaikutus markkinaosuuteen tekee liikkeestä hyvin 

provokatiivisen. Hintaa voidaan siis pitää myös ongelmallisena kilpailukeinona yrityksille. 

Porter (1998, s. 88) mainitsee, että yritykset voivat ajautua usein dilemmaan, jossa niillä 

on mahdollisuus tavoitella omaa tai alan etua sen hintapäätöksellä. Hinnanlasku voi ajaa 

yrityksiä kiivaaseen hintataisteluun liikkeiden ja vastaliikkeiden myötä (Ketchen et al. 

2004). Heerde et al. (2008) kuvaavat, että hintasodassa yritykset pyrkivät vastaamaan 

toistensa hinnanalennuksiin toinen toisensa perään. Henderson (1997) perustelee, että 

yritysten ei pitäisi laskea hintoja markkinaosuuden toivossa, vaan hankkia kilpailuetua 

kustannusten näkökulmasta, jonka jälkeen hintojen lasku voi olla kestävämpi kilpailu-

keino. 

On siis merkityksellistä tarkastella, miksi yritykset päätyvät kilpailemaan juuri hinnalla, 

vaikka ne tietäisivätkin sen sisältämät ongelmallisuudet. Kilpailudynamiikan mallin mu-

kaisesti hintakilpailu koostuu liikkeistä ja vastaliikkeistä, jossa yritykset joutuvat pohti-

maan hinnoittelussaan, kuinka kilpailija reagoi hinnan muutokseen. Chen ja MacMillan 

(1992) esittävät, että yritykset päätyvät hintaliikkeisiin, koska niiden vaikutusten arviointi 

on helpompaa kuin muiden kilpailullisten liikkeiden. Lisäksi hinta on taktisena kilpailukei-

nona nopea, joustava ja helppo toteuttaa (Kalra et al. 1998; Porter, 1998, s. 17; Moutinho 

& Chien, 2008, s. 162), mikä voi selittää sen yleisyyttä. 

Hinnoittelu on samaan aikaan yksi tärkeimmistä yrityksen kilpailukeinoista, mutta hyvin 

vaarallinen yrityksen ja jopa koko alan kannattavuuden näkökulmasta. Lisäksi hinnoitte-

lua voidaan tarkastella kilpailudynamiikan kautta yrityksen taktisena päätöksenä. Tutki-

malla hintakilpailun dynamiikkaa peliteorian avulla, voidaan yritysten liikkeitä ja vastaliik-

keitä analysoida paremmin sekä pohtia, kuinka hintakilpailua kyettäisiin mallintamaan ja 

mitkä ovat hintakilpailun lopputulemia yrityksen taloudellisesta näkökulmasta. 
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3. PELITEORIA 

Peliteoria voidaan määritellä matemaattisten ristiriitatilanteiden ja älykkäiden rationaalis-

ten päätöksentekijöiden konfliktien ja yhteistyön tutkimukseksi (Myerson, 1997, s. 1). 

Sitä käytetään päätöksenteon ongelmien ratkaisemiseen taloudellisten ja matemaattis-

ten työkalujen avulla (Geçkil & Anderson, 2010, s. 9). Lisäksi peliteorian tekniikoilla voi-

daan analysoida tilanteita, jossa yksilöt tekevät päätöksiä, joilla on vaikutusta muihin yk-

silöihin (Narahari, 2014, s. 19). 

Jotta teoriaa voitaisiin tarkastella tarkemmin, on syytä muodostaa käsitys siitä mitä pelillä 

tarkoitetaan peliteorian kontekstissa. Taulukossa 1 on koottuna peliteorian kirjallisuu-

dessa esiintyviä määritelmiä pelistä. 

Taulukko 1. Pelin määritelmiä peliteorian kirjallisuudessa 

Määritelmät sisältävät tärkeitä ominaisuuksia pelistä yleisen peliteorian kannalta, sekä 

osa ominaisuuksista antaa myös viitteitä myöhempää liiketoiminnan peliteoreettista tar-

kastelua varten. Tämän työn peliteorian käsittelyssä korostuvat erityisesti pelin ominai-

suudet sen vuorovaikutteisuudesta (Osborne & Rubinstein, 1996; Myerson, 1997; Nara-

hari, 2014) ja strategisesta luonteesta (Osborne & Rubinstein, 1996; Kelly, 2003). 

Määritelmä Lähde 
• Peli koostuu liikkeiden ja valintojen sarjoista.  

• Peli on sääntöjen kuvaama kokonaisuus. Säännöt ovat 

ehdottomia, koska ne määrittävät pelin. 

Neumann ja Morgens-

tern (2007, s. 49) 

• Peli on vuorovaikutusta päätöksentekijöiden välillä, jotka 

ovat rationaalisia ja älykkäitä.  

• Peli sisältää sosiaalisen kanssakäymisen piirteet ja sen 

monimutkaisuuden. 

Narahari (2014, s. 1–2) 

• Peli on mikä tahansa sosiaalinen tilanne, jossa on vähin-

tään kaksi rationaalista ja älykästä pelaajaa mukana. 
Myerson (1997, s. 2) 

• Pelissä on vähintään kaksi itsenäistä pelaajaa, joilla täy-

tyy olla vähintään kaksi valintavaihtoehtoa.  

• Pelillä on lopputuloksia, jotka pelaaja kykenee järjestä-

mään etunsa mukaiseen järjestykseen.  

• Peli on strateginen, koska se sisältää epävarmuutta ja pe-

laajilla on mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen. 

Kelly (2003, s. 3–4) 

• Peli on strategisen vuorovaikutuksen kuvaus. 

• Peli sisältää rajoitteet siitä mitä valintoja pelaaja voi tehdä 

ja mitkä ovat pelaajien hyödyt, mutta se ei kerro mitä pe-

laajat valitsevat. 

Osborne ja Rubinstein 

(1996, s. 2) 



10 
 

3.1 Peliteorian käsitteet 

Peliteorian ymmärtämisen kannalta on tärkeä tietää olennaisia käsitteitä, jotka liittyvät 

pelaajien rationaalisuuden ja älykkyyden määrittelemiseen, pelissä esiintyvään infor-

maatioon ja pelistä saavutettaviin tuloksiin. Nämä määrittelemällä voidaan siirtyä tarkas-

telemaan tarkemmin erilaisia pelitilanteita ja pelaajien toimintaa kyseisissä tilanteissa. 

Moorthy (1985) määrittelee strategian pelaajan liikkeiden suunnitelmana. Hänen määri-

telmänsä mukainen strategia kertoo sen, miten pelaaja toimii pelitilanteissa, jossa sillä 

on tietynlaista informaatiota ulkoisista tapahtumista tai toisen pelaajan liikkeistä. Neu-

mann ja Morgenstern (2007, s. 49) määrittelevät yksittäisen liikkeen tapahtumana, jossa 

pelaaja valitsee jonkin pelin vaihtoehdoista, jonka toteuttaa. He esittävät, että strategia 

ohjaa pelaajan valintoja ja on pelaajan itsensä vapaasti valittavissa. 

On huomioitavaa, että peliteorian kontekstissa oleva strategia poikkeaa osittain yritys-

maailmassa yleisesti ymmärretystä strategiasta, joka korostaa pidemmän ajan näkökul-

maa ja kilpailuetua (katso Porter, 1998). Peliteoreettinen näkemys strategiasta ottaa nä-

kökulmakseen yhden yksittäisen pelitilanteen ja käsittää yrityksen siinä toimimisen, 

mutta sen ydin suunnitelmallisuudesta tavoitteen saavuttamiseksi säilyy edelleen. 

Pelaajan rationaalisuus tarkoittaa, että pelaaja valitsee strategiansa siten, että hän mak-

simoi oman tuloksensa ja tavoittelee johdonmukaisesti omaa etuaan (Myerson, 1997, s. 

2; Narahari, 2014, s. 1, 21). Narahari (2014, s. 1) määrittelee, että älykkyys (engl. intelli-

gence) tarkoittaa, että pelaaja kykenee valitsemaan parhaan strategian. Moorthy (1985) 

esittää pelaajan älykkyyden olevan myös yleisesti sitä, että pelaaja osaa tarkastella peliä 

muiden pelaajien näkökulmasta sekä havaita, että myös muut pelaajat ovat rationaalisia. 

Tulos (engl. payoff) voidaan yksinkertaistetusti määritellä asiaksi, jonka pelaaja saa pelin 

lopussa, ja joka on puolestaan riippuvainen pelaajan valitsemasta strategiasta (Geçkil & 

Anderson, 2010, s. 18–19). Tulos voi olla positiivinen tai negatiivinen, ja se voi olla myös 

muussa kuin rahallisessa muodossa. Lisäksi pelaajan tulokseen vaikuttavat myös toisten 

pelaajien päätökset. (Narahari, 2014, s. 21) 

Peliä voidaan kuvata nollasummapelinä, jos pelaajien valintojen lopputuloksien summa 

on nolla (Neumann & Morgenstern, 2007, s. 46). Toisin sanoen pelaajat voivat ainoas-

taan hyötyä toistensa kustannuksella (Geçkil & Anderson, 2010, s. 24). Nollasummape-

lien klassisia esimerkkejä ovat tunnetut pelit, kuten shakki ja ristinolla, joissa voittaak-

seen täytyy toisen pelaajan hävitä. 
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Informaatiolla tarkoitetaan tietoa, joka pelaajilla on pelistä. Se voi sisältää tietoa pelaajien 

määrästä, heidän valintojen vaihtoehdoista, tuloksista tai vuorojen järjestyksestä. Infor-

maatio voidaan jaotella vielä erikseen sen täydellisyyden (engl. perfect information), ko-

konaisuuden (engl. complete information) tai symmetrisyyden mukaan. Täydellisyys kä-

sittää sen, että pelaajien liikkeet eivät ole samanaikaisia ja jokainen pelaaja tietää liikkei-

den järjestyksen. Informaation kokonaisuus käsittää sen, onko pelissä epävarmuuksia 

pelaajien liikkeiden vaihtoehdoista, liikkumisjärjestyksestä tai tuloksista. Symmetrisyys 

tarkoittaa käsittävätkö pelaajat pelin samalla tavalla tai onko niillä erilaista informaatiota 

käytössään. (Geçkil & Anderson, 2010, s. 17–18) 

Yksittäistä pelitilannetta määritellessä se voidaan rajata seuraavin keinoin: Kuinka monta 

pelaajaa pelissä on? Minkä tyyppistä informaatiota pelaajilla on toisistaan tai pelistä? 

Mitä vaihtoehtoja tai strategioita pelaajilla voi olla? Mitkä ovat näiden strategioiden tulok-

set pelaajien näkökulmasta? (Geçkil & Anderson, 2010, s. 16) 

3.2 Peliteorian malli kahdella pelaajalla 

Peliteoriaa voidaan yksinkertaisessa esimerkissä mallintaa pelillä, jossa on kaksi pelaa-

jaa ja heillä on kaksi vaihtoehtoista liikettä 𝑋 ja 𝑌. Tämän työn kannalta on riittävää rajata 

pelien tarkastelu kahden pelaajan peleihin johtuen myöhemmästä liiketoiminnallisesta 

tarkastelusta (katso Weigelt & MacMillan, 1988). 

Peliteorialle on tyypillistä mallintaa pelaajien valintoja ja niiden tuloksia normaali- eli mat-

riisimuodolla pelistä, joka auttaa päätöksentekijää hahmottamaan eri päätöksien mah-

dolliset vaikutukset (Aumann, Geçkil & Andersonin, 2010, s. 2–3 mukaan). Edellä kuva-

tun esimerkin normaalimuotoinen peli on esitettynä Taulukossa 2. 

Taulukko 2. Kahden pelaajan normaalimuotoinen peli (mukaillen Geçkil & Anderson 
2010, s. 15) 

Taulukossa 2 tulos 𝑇𝐴(𝑋, 𝑋) osoittaa yksittäisen pelaajan A tuloksen valinnalla 𝑋, kun 

toinen pelaaja valitsee vaihtoehdon 𝑋. Pelaajan A valinta esitetään tuloksessa kaarisul-

keiden sisällä ensimmäisenä ja pelaajan B valinta toisena.  

 Pelaaja B 

𝑋 𝑌 

Pelaaja A 

𝑋 [𝑇𝐴(𝑋, 𝑋), 𝑇𝐵(𝑋, 𝑋)] [𝑇𝐴(𝑋, 𝑌), 𝑇𝐵(𝑋, 𝑌)] 

𝑌 [𝑇𝐴(𝑌, 𝑋), 𝑇𝐵(𝑌, 𝑋)] [𝑇𝐴(𝑌, 𝑌), 𝑇𝐵(𝑌, 𝑌)] 
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Jos kyseessä on nollasummapeli niin, yksittäiselle tulokselle pelaajien näkökulmasta täy-

tyy päteä  𝑇𝐴 + 𝑇𝐵 = 0, huolimatta siitä minkä vaihtoehdon he valitsivat (Neumann & Mor-

genstern, 2007, s. 98; Geçkil & Anderson, 2010, s. 29). Eli kuten aiemmin on todettu, 

nollasummapelissä voi voittaa ainoastaan toisen pelaajan kustannuksella. 

Geçkilin ja Andersonin (2010, s. 24) mukaan Neumann esitti vuonna 1928 minimax-lau-

seessaan, että pelaaja voi parantaa omaa tulostaan heikentämällä toisen pelaajan tu-

losta nollasummapelissä. Tämän vuoksi pelaajien välillä on aina vastakkaiset intressit 

nollasummapelissä (Neumann & Morgenstern, 2007, s. 220). Useimmat peleistä eivät 

kuitenkaan ole nollasummapelejä, vaan pelaajilla voi risteävien halujen lisäksi olla yhte-

neväisiä tavoitteita. Tämä voi johtaa tilanteisiin, jossa molemmat pelaajista voivat hävitä 

tai voittaa. (Geçkil & Anderson, 2010, s. 24, 30) 

Tähän mennessä tarkastelu ei ole ottanut kantaa siihen missä järjestyksessä pelaajat 

valitsevat liikkeensä tai tietävätkö he toistensa valinnasta. Molemmat näistä ovat tärkeitä 

sen kannalta mihin valintaan pelaaja voi päätyä, koska pelaaja voi hyödyntää tietoa toi-

sen pelaajan päätöksestä omassa päätöksessään. 

Pelaajien tietoa pelistä kutsutaan informaatioksi. Informaatio voi sisältää tietoa pelaajien 

vaihtoehdoista, strategioista, tuloksista ja siirtojen järjestyksestä. Peliteorian lähtökohtai-

nen oletus on, että pelaajat tietävät pelin rakenteesta pelaajien määrän, siirtojen järjes-

tyksen ja pelaajien vaihtoehdot liikkeille. (Geçkil & Anderson, 2010, s. 17) Klassisissa 

peleissä tämä on yleisesti selvää, koska peleille on asetettu tarkat säännöt, jonka mu-

kaan pelaajat joutuvat toimimaan. Peliteorian mallin vieminen liiketoiminnalliseen kon-

tekstiin muuttaa kuitenkin käsitystä pelaajien hallitsemasta informaatiosta, jota tullaan 

käsittelemään myöhemmässä osiossa. 

Järjestystä noudattavat pelit olettavat, että pelaajat tietävät vuorojen järjestyksen, ja täl-

löin on oleellista, kuka pelaajista tekee ratkaisuja missäkin vaiheessa (Geçkil & Ander-

son, 2010, s. 25). Järjestystä noudattavia pelejä voidaan kuvata puumuodossa, jossa 

tulevat ilmi siirtojärjestys, valintavaihtoehdot, pelaajien aikaisemmat valinnat, valintojen 

seuraukset ja tulokset. Puumuotoa voidaan kutsua myös ekstensiiviseksi pelin muo-

doksi. (Narahari, 2014, s. 31). Kuvassa 1 on esitetty aikaisempi Taulukon 2 mukainen 

peli puumuodossa. 
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Kuva 1. Kahden pelaajan puumuotoinen peli (mukaillen Geçkil & Anderson, 2010, 
s. 26) 

Kuvan 1 järjestystä noudattavassa pelissä pelaaja A valitsee ensin vaihtoehtojen 𝑋 ja 𝑌 

välillä, jonka jälkeen pelaaja B valitsee omien vaihtoehtojensa välillä, jotka ovat nyt myös 

𝑋 ja 𝑌. Pelaajien valinnat tapahtuvat solmujen (engl. nodes) kohdalla. 

Pelin analysoiminen lopputuloksesta A:n alkutilanteen päätökseen tuo esille mielenkiin-

toisia näkökulmia. Geçkil ja Anderson (2010, s. 26–27) esittävät, että kun oletetaan tu-

loksien olevan molempien pelaajien tiedossa ja he ovat rationaalisia, niin pelaajan A 

päätös tulee ratkaisemaan lopullisen tuloksen, koska on selvää, että B valitsee tämän 

jälkeen oman tuloksensa maksimoivan vaihtoehdon. Esimerkiksi pelaajan A valitessa 

vaihtoehdon 𝑋, jää pelaajan B tehtäväksi arvioida vaihtoehtojen 𝑋 ja 𝑌 tuloksia 𝑇𝐵(𝑋, 𝑋) 

ja 𝑇𝐵(𝑋, 𝑌), joista pelaaja B rationaalisena tulee valitsemaan sen kumpi tuottaa sen kan-

nalta paremman tuloksen. Pelaajan A saamaa etua näillä säännöillä kutsutaan ensim-

mäisen siirron eduksi (engl. first mover advantage) (Geçkil & Anderson, 2010, s. 26–27). 

Puumuotoisessa pelissä strategia tarkoittaa sääntöä, jolla pelaaja valitsee siirtonsa jo-

kaisessa mahdollisessa informaatiotilanteessa, jonka hän voi kohdata (Myerson, 1997, 

s. 44; Narahari, 2014, s. 37).  

3.3 Dominoiva strategia ja Nashin tasapaino 

Dominoivalla strategialla (engl. dominant strategy) tarkoitetaan strategiaa, jolla pelaaja 

maksimoi oman tuloksensa riippumatta toisen pelaajan tai muiden pelaajien valinnoista. 

Dominoitava strategia (engl. dominated strategy) tarkoittaa puolestaan strategiaa, joka 

on tuloksen kannalta huonompi kuin jokin toinen strategia pelaajalle. Dominoivan strate-

gian olemassaolo on kuitenkin peli- ja pelaajakohtaista. (Geçkil & Anderson, 2010, s. 19, 

21) Lisäksi dominoivat strategiat voidaan edelleen jakaa vahvan, heikon ja hyvin heikon 
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dominanssin strategioihin (Narahari, 2014, s. 65). Taulukossa 3 tarkastellaan pelitilan-

netta dominoivasta strategiasta, jossa pelaajan A tulos esitetään solussa ensimmäisenä. 

Taulukko 3. Esimerkki dominoivasta strategiasta peliteoriassa (mukaillen Geçkil & An-
derson 2010, s. 20) 

Taulukon 3 tilanteessa voidaan löytää dominoiva strategia pelaajalle B. Jos pelaaja A 

valitsisi vaihtoehdon 𝑋, niin pelaajan B kannattaisi valita myös vaihtoehto 𝑋, koska se 

maksimoisi hänen tuloksensa (8 > 5). Toisaalta jos pelaaja A valitsisi vaihtoehdon 𝑌, 

niin pelaajan B kannattaisi valita edelleen vaihtoehto 𝑋, koska se maksimoisi hänen tu-

loksensa (10 > 3). Näin voidaan todeta, että vaihtoehdon 𝑋 valitseminen on pelaajalle 

B dominoiva strategia, koska huolimatta siitä mitä pelaaja A valitsee, niin B tulee maksi-

moineeksi oman tuloksensa. (Geçkil & Anderson, 2010, s. 20) 

Jos samaa Taulukon 3 tilannetta tarkastellaan pelaajan A näkökulmasta, niin hänelle ei 

löydetä dominoivaa strategiaa, koska hänen paras vaihtoehtonsa on riippuvainen siitä 

mitä pelaaja B valitsee. Esimerkiksi pelaajan B valitessa vaihtoehdon 𝑋, kannattaa pe-

laajan A valita 𝑌, kun taas pelaajan B valitessa vaihtoehdon 𝑌, kannattaa pelaajan A 

valita vaihtoehto 𝑋 maksimoidakseen tuloksensa. (Geçkil & Anderson, 2010, s. 20) 

Taulukon 3 esimerkkiä voidaan jatkaa edelleen pidemmälle. Tällöin oletamme, että pe-

laaja B toimii rationaalisesti ja tulee siis systemaattisesti valitsemaan dominoivan strate-

gian mukaisesti vaihtoehdon 𝑋. Vastaavasti, koska pelaaja A on myös rationaalinen niin 

hän voi olettaa pelaajan B valitsevan vaihtoehdon 𝑋, jolloin A voi pohjata oman valin-

tansa tähän tietoon. Tällöin pelaaja A:n kannattaisi valita systemaattisesti vaihtoehto 𝑌, 

koska tällöin hän maksimoi oman tuloksensa olettaen, että B valitsee vaihtoehdon 𝑋. 

Pelin tasapainotilanne on siis lopputulema [5, 10], jossa pelaaja B valitsee vaihtoehdon 

𝑋 ja pelaaja A valitsee vaihtoehdon 𝑌. Jos kahden pelaajan pelissä vähintään toisella tai 

molemmilla on dominoiva strategia niin pelille voidaan löytää tasapaino. (Geçkil & An-

derson, 2010, s. 21) 

Nashin tasapainolla tarkoitetaan tilannetta kahden pelaajan pelissä, jossa on olemassa 

liikepari missä pelaaja optimoi päätöksensä perustuen toisen pelaajan valintoihin. 

Nashin tasapainotilanteessa kummallakaan pelaajista ei ole kannustetta vaihtaa Nashin 

 Pelaaja B 

𝑋 𝑌 

Pelaaja A 

𝑋 [2, 8] [10, 5] 

𝑌 [5, 10] [3, 3] 
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strategiaansa, jos oletamme että toinen pelaaja pitäytyy myös Nashin tasapainon stra-

tegiassa. (Geçkil & Anderson, 2010, s. 23; Narahari, 2014, s. 76) Vaikka pelissä kum-

mallakaan pelaajista ei olisi dominoivaa strategiaa, voi pelissä olla silti strategiapari, joka 

on Nashin tasapainossa. Jos valinnat tehdään järjestyksessä ja tasapainoja on useita, 

on ensimmäisenä valitsevalla pelaajalla valta päättää mihin tasapainotilanteeseen pe-

lissä päädytään. (Geçkil & Anderson, 2010, s. 22) Lisäksi jos dominoivan strategian ta-

sapainotila löydetään, on se Nashin tasapainossa (Narahari, 2014, s. 86). 

Nashin tasapainotilannetta voidaan käydä tunnetun esimerkin kautta läpi, jossa on kaksi 

rikoksen tehnyttä vankia ja heitä kuulustellaan, jolloin heillä on mahdollisuus tunnustaa 

tai olla tunnustamatta rikosta (Narahari, 2014, s. 69). Taulukossa 4 dilemmaa tarkastel-

laan peliteorian viitekehyksen mukaisesti, jossa vangit ovat pelaajia ja eivät tiedä tois-

tensa päätöksiä, mutta tietävät valintojen vaihtoehdot ja niiden tulokset pelaajille. Pelin 

tulokset kuvaavat tässä vankilatuomion pituutta vuosina. 

Taulukko 4. Nashin tasapaino vangin dilemmassa (mukaillen Narahari 2014, s. 69) 

Taulukon 4 pelitilanteesta voidaan havaita edellisen esimerkin päättelyketjun mukaisesti, 

että dominoiva strategia olisi tunnustaa rikos. Tällöin Nashin tasapaino löydetään tulok-

sesta, jossa kumpikin vanki tunnustaa ja tulos on [−5, −5] , vaikka pelaajilla olisi koko-

naisuuden kannalta mahdollisuus myös parempaan lopputulokseen [−2, −2]. Kuiten-

kaan Nashin tasapainon lopputuloksessa kumpikaan pelaajista ei hyödy vaihtamalla va-

lintaansa. Vaihtamalla valintaansa pelaaja altistuisi riskille siitä, että häntä kohtaisi pi-

dempi kymmenen vuoden tuomio viiden vuoden sijaan, jos oletamme että vastapuoli 

pysyy dominoivan strategian mukaisessa valinnassa tunnustaa. (Narahari, 2014, s. 69) 

Nashin tasapainoa voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä peliteorian ratkaisukonsepteista 

(Myerson, 1997, s. 105). Nashin tasapainotilanne voidaan nähdä samaan aikaan suosi-

teltavana strategiana ja itseään vahvistavana sopimuksena. Lisäksi jos oletamme pelaa-

jien olevan rationaalisia ja älykkäitä, niin Nashin tasapaino kykenee tuottamaan tieteelli-

sen ennusteen pelin lopputulemasta. (Narahari, 2014, s. 76–77) Nashin tasapainoja voi 

olla useampia riippuen pelitilanteesta, ja pelin ekstensiiviselle muodolle voidaan määrit-

tää myös erillisiä alipelien Nashin tasapainoja. (Narahari, 2014, s. 78–85) 

 Vanki B 

Ä𝑙ä 𝑡𝑢𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑎 𝑇𝑢𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑎 

Vanki A 

Ä𝑙ä 𝑡𝑢𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑎 [−2, −2] [−10, −1] 

𝑇𝑢𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑎 [−1, −10] [−5, −5] 
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3.4 Liiketoiminta peliteorian näkökulmasta 

Peliteorian hyödyntäminen yrityksen päätöksenteossa on luontevaa sen lähtökohtien 

kannalta. Kuten aiemmasta kilpailudynaamisesta tarkastelusta havaittiin, yritykset toimi-

vat jatkuvassa liikkeiden ja vastaliikkeiden vuorovaikutuksessa kilpailijoidensa kanssa. 

Jotta yritys kykenisi ennakoimaan kilpailijan vastaliikkeitä, sen täytyy käydä läpi kaikki 

kilpailijan mahdolliset reaktiot ja verrata niitä omiin päätöksiinsä (Brandenburger & 

Nalebuff, 1995). Tällöin tilanteen peliteoreettisesta mallintamisesta voi olla apua yrityk-

selle ja se voi tunnistaa optimaalisia liikkeitä kilpailijoitaan vastaan (Weigelt & MacMillan, 

1988). 

Peliteoria ja sen strateginen arvo yritykselle voi näkyä muun muassa uusille markkinoille 

laajentamisessa, tuotelanseerauksissa, investointipäätöksissä, markkinoinnissa ja hin-

noittelupäätöksissä (Moorthy, 1985; Krider & Weinberg, 1998; Geçkil & Anderson, 2010, 

s. 11, 58). Liiketoiminnan peliteorian mallissa yritykset tavoittelevat maksimaalista yrityk-

sen arvoa, ja yrityksillä voi olla samanaikaisesti yhtenäisiä ja ristiriidassa olevia tavoit-

teita (Geçkil & Anderson, 2010, s. 89). Liiketoiminnan peliteoreettisia ominaisuuksia pys-

tytään tarkastella pelin ominaisuuksien kannalta Taulukon 5 mukaisesti. 

Taulukko 5. Peliteoreettisen tilanteen ominaisuudet 

Ominaisuus Peliteoria 

Pelaajien määrä • 1–n 

Lähde Neumann ja Morgenstern (2007) 

Informaatio 

• Täydellinen vs. Epätäydellinen informaatio 

• Kokonainen vs. Puutteellinen informaatio 

• Symmetrinen vs. Epäsymmetrinen informaatio  
Lähde Geçkil ja Anderson (2010, s.18), Narahari (2014, s.27) 

Päätösten ajoitus 
• Samanaikaisesti (normaalimuoto) 

• Järjestyksessä (puumuoto) 

Lähde Geçkil ja Anderson (2010, s.25), Moorthy (1985) 

Tulokset 
• Nollasummapeli vs. Ei nollasummapeli 

• Staattiset vs. Dynaamiset tulokset 

Lähde 

Neumann ja Morgenstern (2007, s. 85), Geçkil ja Anderson (2010, s. 

29–30, 69) 

Yhteistyö 
• Yhteistyötä (pelaajilla mahdollisuus neuvotella) 

• Ei yhteistyötä, kilpailullinen (ei neuvotteluja tai sopimuksia) 

Lähde Geçkil ja Anderson (2010, s. 30) 

Pelin toistuvuus 
• Staattiset pelit (sama pelitilanne vain kerran) 

• Dynaaminen peli (sama pelitilanne toistuu) 

Lähde Geçkil ja Anderson (2010, s. 30) 

Strategian valinta 

(dynaaminen peli) 

• Puhdas strategia (pelaaja valitsee aina samoin) 

• Sekastrategia (pelaaja voi vaihdella valintaansa) 

Lähde Geçkil ja Anderson (2010, s. 23–24) 
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Liiketoiminnan peliteoreettinen käsittely on luonnollista kahdella tai useammalla pelaa-

jalla, koska tällöin voidaan keskittyä pelaajien strategiseen käyttäytymiseen (Geçkil & 

Anderson, 2010, s. 33). Moorthy (1985) esittää, että yritysten informaatio on puutteellista, 

koska ne eivät tiedä kilpailijoidensa motiiveja, kyvykkyyksiä ja niillä voi olla erilaista in-

formaatiota samoista asioista. Hän lisää myös, että puutteellisen informaation peleissä 

pelaajien välinen informaatio on myös usein lähtökohdiltaan epäsymmetristä. Geçkil ja 

Anderson (2010, s. 18) perustelevat, että informaation ollessa puutteellista on se myös 

epätäydellistä. Liiketoiminnan informaatio pelissä on siis usein epätäydellistä, puutteel-

lista ja epäsymmetristä. Tämä voi näkyä pelissä siten, että pelaajat eivät ole tietoisia 

valintojen järjestyksestä, valintojen vaihtoehdoista ja niiden tuloksista. Lisäksi ne voivat 

käsitellä informaatiota eri tavoin, jolloin niiden malli pelistä voi olla poikkeava. 

Liiketoiminnan pelissä ei kyetä määrittelemään, että päätökset tapahtuisivat aina vuoro-

tellen vaan tämä voi riippua päätöksen luonteesta. Toisaalta esimerkiksi hinnoittelussa 

voi olla tyypillistä, että hinnanmuutokset tapahtuvat järjestyksessä liikkeiden ja vastaliik-

keiden kautta. Neumann ja Morgenstern (2007, s. 46–48) esittävät, että taloudelliset jär-

jestelmät eivät ole nollasummapelejä. Hintakilpailun voidaan perustella olevan ei nolla-

summapeli, koska yrityksillä on mahdollisuus tienata yhdessä enemmän tai vähemmän, 

riippuen niiden hinnoittelusta. Toisaalta tietyt markkinatilanteet voivat olla myös hinnoit-

telun nollasummapelejä, jossa yrityksen täytyy kasvattaa tulostaan kilpailijan kustannuk-

sella (Kelly, 2003, s. 2). Liiketoiminnan tulokset ovat myös dynaamisia luonteeltaan ja 

muuttuvat jatkuvasti uusien tapahtumien myötä. Tulosten dynaamisuus voi näkyä myös 

niiden muodossa, joka ei ole aina rahamääräinen. (Geçkil & Anderson, 2010, s. 69–70) 

Pelitilanteiden toistuvuus ja siten dynaamisuus tulee hyvin esille esimerkiksi hintakilpai-

lussa, jossa yritykset asettavat hintojaan tietyille ajanjaksoille ja tarkkailevat kilpailijoiden 

reaktioita sekä mukauttavat sen jälkeen omaa strategiaansa vastaavasti. Liiketoimin-

nalle on myös tyypillistä neuvotella, jolloin pelaajilla on mahdollisuus muodostaa yhtei-

nen strategia, luoda sopimuksia tai uhata toista pelaajaa. (Geçkil & Anderson, 2010, s. 

30) Tässä työssä peliä tarkastellaan kuitenkin kilpailullisesta näkökulmasta hinnoittelun 

luonteen vuoksi, jolloin pelaajat eivät muodosta sopimuksia keskenään. Lisäksi liiketoi-

minnan päätökset voivat olla tyypillisesti sekastrategiaan perustuvia, koska yhteen pää-

tökseen voi vaikuttaa moni ulkopuolinen tekijä, joka puolestaan vaikuttaa yrityksen va-

lintavaihtoehtoihin suhtautumiseen toistuvissa päätöstilanteissa. 

Liiketoimintaa siis kyetään mallintamaan yrityksien pelinä toisiaan vastaan ja selvittä-

mään pelin luonnetta Taulukossa 5 esitettyjen ominaisuuksien perusteella. Toisaalta on 

tärkeä huomioida, että pelin ominaisuudet voivat olla myös liiketoiminnalle ala- ja tilan-

nekohtaisia (katso Geçkil & Anderson, 2010). 
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4. PELITEORIA JA HINTAKILPAILU 

Aiemman kilpailudynaamisen tarkastelun pohjalta hinnoittelu on kyetty nostamaan erityi-

seen asemaan yrityksen taktisena päätöksenä. Tämä on voitu perustella hinnoittelun 

merkittävällä vaikutuksella yrityksen ja koko alan kannattavuuteen, sekä hintaliikkeiden 

käytön yleisyydellä, mikä voi selittyä sen monipuolisuudella, helppoudella ja joustavuu-

della. Lisäksi on havaittu, että peliteorialla kyetään tarkastelemaan yrityksien kilpailudy-

namiikkaa liikkeiden ja vastaliikkeiden näkökulmasta. Nämä lähtökohdat tarjoavat mah-

dollisuuden lähteä tarkastelemaan yrityksen hintakilpailua peliteoreettisen viitekehyksen 

avulla. 

Yrityksellä voi olla hintakilpailussa käytössään useita erilaisia hinnoittelustrategioita, 

jotka suhtautuvat ja altistuvat hintasodalle eri tavoin. Rao ja Kartono (2009) ovat tunnis-

taneet tutkimuksessaan yleisimmiksi hinnoittelustrategioiksi kustannus-, laatu-, arvo- ja 

markkinaperusteisen hinnoittelun. Lisäksi he havaitsivat, että yritysten hinnoittelun tär-

keimpiä tavoitteita olivat markkinaosuuden ja myynnin kasvattaminen tai säilyttäminen 

samalla tasolla. Tästä näkökulmasta on ymmärrettävää, että yritys toimii hinnoittelun liik-

keissä ja vastaliikkeissä näiden tavoitteiden mukaisesti. 

Hinnoittelun peliteoreettisella käsittelyllä kyetään myös selittämään sitä miksi yritykset 

voivat päätyä laskemaan hintojaan, vaikka se ei olisi alan tai yrityksen oman kannatta-

vuuden kannalta järkevä vaihtoehto. Tässä kappaleessa pyritään avaamaan kuinka yri-

tys voi mallintaa hintakilpailuaan peliteorian avulla ja missä markkinatilanteissa mallin 

käyttö voi olla perusteltua. Lopuksi luotua mallia tarkastellaan kriittisesti sen rajoitusten 

ja reunaehtojen näkökulmasta. 

4.1 Hintakilpailun malli peliteoriassa 

Hintakilpailua voidaan tarkastella yksinkertaisen tilanteen kautta, jossa on kaksi yritystä 

ja joilla on molemmilla kaksi hinnoitteluvaihtoehtoa 200 € ja 300 € kilpaileville suoritteille. 

Yrityksillä on mahdollisuus päättää pitävätkö ne hintatason nykyisellään 300 eurossa, 

vai laskevatko ne hintaa 200 euroon ja toivovat, että saavat paremman markkinaosuu-

den ja sitä kautta enemmän tuottoja. Molemmat yritykset tekevät päätöksen tässä tilan-

teessa samanaikaisesti, tietämättä toisen yrityksen valintaa päätöksentekohetkellä. Pe-

lin normaalimuoto on avattu Taulukossa 6. 
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Taulukko 6. Normaalimuodossa esitetty hintakilpailu (mukaillen Moorthy, 1985) 

 Yritys B 

200 € 300 € 

Yritys A 

200 € [8 000€, 8 000€] [13 000€, 4 000€] 

300 € [4 000€, 13 000€] [10 000€, 10 000€] 

 

Pelitilannetta tarkastelemalla voidaan havaita, että koko markkinan kannalta olisi kan-

nattavinta, jos molemmat yrityksistä hinnoittelisivat suoritteensa 300 euron hintaan. Kui-

tenkin valitsemalla toisin (200 €), yrityksellä on mahdollisuus tavoitella itselleen parem-

paa tulosta. Tasapainotilanne hintakilpailulle löydetään tilanteesta aiemman dominoivan 

strategian päättelyketjun avulla. Tässä tasapainotilanteessa molemmat yritykset tulevat 

siis hinnoittelemaan valinnalla 200 €. Tämä saavutettu tulos on Nashin tasapainon mää-

ritelmän mukainen, koska kumpikaan yrityksistä ei hyödy vaihtamalla valintaansa, jos 

kilpailijan oletetaan myös pysyvän dominoivan strategian mukaisessa valinnassaan. 

Edellisen esimerkin peliä kyetään tarkastelemaan myös puumuodossa. Tällöin voidaan 

päättää, että yritys A pääsee valitsemaan ensimmäisenä hintatason, jonka jälkeen B va-

litsee omansa. Puumallin pelissä päätökset tapahtuvat vuorotellen, joka kuvaa hyvin kil-

pailun dynamiikkaa liikkeen ja vastaliikkeen kautta. Puumuotoinen peli on esitetty Ku-

vassa 2. 

 

Kuva 2. Hintakilpailun puumuoto (mukaillen Moorthy, 1985) 

Kuvan 2 pelissä yrityksellä B on käytettävänään neljä eri peliteorian määritelmän mu-

kaista strategiaa, jota se voi noudattaa riippumatta siitä mitä informaatiota sillä on käy-

tettävissään. Pelaaja B voi päättää valita 200 € tai 300 € välittämättä siitä mitä A valitsee. 
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Toisaalta pelaaja B voi päättää valita aina samalla tavoin kuin A tai juuri päinvastoin kuin 

A on valinnut. (Moorthy, 1985) Jos pelitilanne on toistuva niin yritys voi muodostaa stra-

tegiansa myös sen pohjalle, miten toinen pelaaja on viime kerralla toiminut. Tällöin voi-

daan havaita esimerkiksi ”keppi ja porkkana” -asetelma, jossa pelaaja vastaa hinnanlas-

kulla hinnanlaskua vastaan, mutta tyytyy korkeampaan koko markkinan hintatasoon kil-

pailijan valitessa niin. (Vohra & Krishnamurthi, 2012, s. 169–171) 

Aiemmassa hinnoittelun esimerkissä teoria esittää, että yritysten kannattaisi systemaat-

tisesti valita Nashin tasapainon mukainen strategia ja valita 200 €, vaikka se ajaisikin 

yrityksen alkutilannetta huonompaan lopputulemaan. On tärkeää tarkastella, miksi yri-

tykset voivat käyttäytyä näin teorian mukaisesti, vaikka ne tiedostaisivat huonon loppu-

tuleman. Moorthy (1985) esittää, että rationaaliset ja älykkäät yritykset valitsevat tasa-

painoon johtavan strategian kolmesta syystä. Yritys valitsee parhaan strategian, joka 

vastaa muiden pelaajien oletettuihin strategioihin. Toiseksi rationaalisuus ja älykkyys 

vaatii, että pelaajilla on yhteinen näkemys pelistä, joka johtaa tasapainoon. Kolmanneksi 

tasapainotila voidaan nähdä yksimielisyytenä yritysten välillä, koska muuttamalla strate-

giaansa, kumpikaan yritys ei voi hyötyä muutoksestaan. (Moorthy, 1985) Plottin (1982) 

tutkimukset hinnan asettumisesta tasapainotilanteisiin tukevat myös Moorthyn teoreet-

tista näkemystä yrityksien käyttäytymisestä. Lisäksi kuten Raon ja Kartonon (2009) tut-

kimus osoitti markkinaosuuden kasvattamisen ja säilyttämisen olevan yksi hinnoittelun 

tärkeimpiä tavoitteita, on oletettavaa, että yritykset toimivat tämän tavoitteen mukaisesti. 

Vohra ja Krishnamurthi (2012, s. 163–164) jatkavat, että yritysten lyhytnäköisyys, sa-

manlaiset kustannusrakenteet, ylimääräinen kapasiteetti, erikoistumisen puute ja mark-

kinan läpinäkyvyys ajavat hintoja lähelle niiden kustannuksia. Chiu et al. (2009) esittävät, 

että yritysten kuvitelma tilanteesta, jossa hinnanlasku johtaa heille suurempaan markki-

naosuuteen ja lopulta parempaan tulokseen, voi olla harhaanjohtava. Peliteorian malli 

voi tarjota olennaisia näkökulmia yritysten hintasodan tarkasteluun tässä tilanteessa 

(Heil & Helsen, 2001). 

Peliteoriaa voidaan käyttää työkaluna hinnoittelustrategioiden tutkimiseen (Chiu et al. 

2009) ja yritys voi kyetä löytämään optimaalisen hinnoittelustrategian sen avulla (Rao & 

Kartono, 2009). Tässä kappaleessa käsitelty esimerkki yritysten hintakilpailusta on hyvin 

pelkistetty malli, mutta sillä voidaan mallintaa oligopolista hinnoittelutilannetta. Kehitty-

neempi malli oligopolisen kilpailun tarkasteluun on Bertrandin malli, jolla voidaan yhtä 

lailla määrittää Nashin tasapainotilanne, johon yritykset tulevat hinnoittelemaan suorit-

teensa (Blume, 2003; Xia & Song, 2011). Bertrandin kilpailumallissa yritykset, jotka val-

mistavat homogeenisia tuotteita päätyvät lopulta hinnanlaskujen kierteen seurauksena 

hinnoittelemaan suoritteensa aivan niiden kustannustason yläpuolelle (Xia & Song, 
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2011). Mallin lähtökohtana on, että yritykset kilpailevat tuotteen hinnalla ja ne vastaavat 

tuotantomääränsä kohdattuun kysyntään valitsemallaan hinnalla. (Kreps & Scheinkman, 

1983; Narahari, 2014, s. 49–50). Muita peliteorian oligopolisen kilpailun malleja, ovat 

Cournot ja Stackelberg mallit (Moorthy, 1985; Kelly, 2003, s. 115–129). Näiden mallien 

tarkempi tarkastelu on kuitenkin rajattu tässä työssä pois, koska ne korostavat enemmän 

tuotantomäärän merkitystä hinnan määrittäjänä markkinoilla. 

4.2 Mallin luominen 

Tämän työn esimerkeissä käsitelty peliteoreettinen malli on ollut hyvin yksinkertaistettu. 

Todellisessa kilpailutilanteessa yrityksellä voi olla useampia kilpailijoita vastassaan ja 

niillä voi olla useampi määrä valittavia liikkeitä. Tämä voi tehdä todellisen kilpailutilanteen 

mallintamisesta hyvin paljon haastavampaa. (Geçkil & Anderson, 2010, s. 27–29) Kilpai-

lutilanteita pystytään kuitenkin usein tarkastelemaan oligopoleina, ja peliteoreettinen tar-

kastelu kyetään tällöin säilyttämään yksinkertaisena (Moorthy, 1985). 

Chen et al. (1992) esittävät, että peliteoria sopii hyvin mallintamaan yritysten välisiä liik-

keitä, vastaliikkeitä ja lopputuloksia. Peliteoriassa erityisesti lopputulosten merkitys ko-

rostuu sen kannalta, miten yritys toimii eri tilanteissa. Lopputulosten määrittäminen voi 

olla kuitenkin vaikeaa, koska ne perustetaan epätäydelliseen tietoon, ja ne ovat dynaami-

sia luonteeltaan sekä riippuvia monesta eri tekijästä (Weigelt & MacMillan, 1988; Chen 

& MacMillan, 1992; Geçkil & Anderson, 2010, s. 14, 69) Chen ja Miller (2012) nostavat 

myös esiin, että yritysten välinen informaatio toisistaan on usein epäsymmetristä, joten 

niiden muodostamat mallit ja käsitys pelistä voivat poiketa. Moorthy (1985) tukee tätä 

esittämällä, että yritykset tietävät enemmän omista kuin kilpailijan kyvykkyyksistä. 

Luodakseen peliteoreettisen mallin yrityksen täytyy tunnistaa tiettyä pelitilannetta mää-

rittävät tekijät. Geçkil ja Anderson (2010, s. 16) ovat tunnistaneet neljä tärkeää sääntöä, 

jotka esiintyvät jokaisessa pelissä: pelaajien määrä, informaation luonne, pelaajien va-

linta- tai strategiamahdollisuudet ja tulokset. Ensimmäisenä yrityksen täytyy siis tunnis-

taa, keitä vastaan se kilpailee pelitilanteessaan. Tämän jälkeen yritys voi analysoida pe-

lissä olevaa informaatiota valintamahdollisuuksista ja strategioista sen mukaan onko in-

formaatio näistä täydellistä, kokonaista ja symmetristä. Lisäksi se voi tunnistaa, joutu-

vatko pelaajat tekemään valinnan samaan aikaan vai onko kyseessä ekstensiivisen pelin 

muoto, jossa joku yrityksistä tekee liikkeen ensin. Kilpailijan valintamahdollisuuksien ja 

strategioiden analysoinnissa yritys laajentaa pelin malliaan kattamaan kaikki kilpailijan 

mahdolliset liikkeet pelitilanteessa ja pohtimaan mitä strategioita kilpailija voi tilanteessa 

suorittaa. Viimeisenä yritys määrittelee pelille tulokset, jotka ovat lopputulemia tietyistä 

yrityksen ja kilpailijan valitsemista liikkeistä. (Geçkil & Anderson, 2010, s. 16)  
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Mallinnettaessa hintakilpailua tulosten merkitys kasvaa entisestään, koska hintapäätök-

sen vaikutuksen näkyvät suoraan yrityksen taloudessa (Chen & MacMillan, 1992). Tu-

loksia mallintaessa yrityksen täytyy esimerkiksi pohtia mahdollisimman realistisesti, 

kuinka paljon yritys pystyy valtaamaan markkinaosuutta hinnanlaskulla ja kuinka se vai-

kuttaa yrityksen itsensä ja kilpailijan tuottoihin. Weigelt ja MacMillan (1988) esittävät, että 

yritys pystyy kuitenkin esimerkiksi kilpailijan kustannusrakenteen tietämällä arvioimaan 

mitä tuloksia mallissa voidaan käyttää. Lisäksi koska hintapäätös on taktinen ja helppo 

luonteeltaan, yritys voi olettaa, että sen kilpailija tulee vastaamaan liikkeeseen nopeasti, 

jos kilpailija vain täyttää vaatimukset vastaliikkeen tekemiseen. Brandenburger ja 

Nalebuff (1995) tuovat myös esiin, että pelaajan ei tarvitse olla passiivinen osapuoli pe-

lissä, vaan se voi pyrkiä muokkaamaan peliä edukseen pelaajia, tuotettua lisäarvoa, 

sääntöjä, pelaajien käsityksiä tai pelin laajuutta muuttamalla. 

4.3 Mallin käyttäminen 

Hintakilpailun peliteoreettinen viitekehys soveltuu käytettäväksi hyvin tilanteisiin, jossa 

markkinalla on voimakasta kilpailua markkinaosuudesta ja kilpailu perustuu pääosin hin-

taan. Aiemmin kappaleessa 1 käsiteltyjen Porterin (1998, s. 18–21) markkinatilanteiden 

perusteella voidaan esittää, että hintakilpailun mallintaminen peliteorialla sopii erityisesti 

hitaasti kasvavalle markkinalle, jossa toimii tasavahvoja kilpailijoita homogeenisilla tuot-

teilla ja jossa markkina kärsii ylikapasiteetista sekä korkeista kiinteistä kustannuksista. 

Tällöin yritysten kilpailussa korostuu markkinaosuuden kiivas tavoittelu ja hinnan asema 

tärkeimpänä markkinaosuutta ohjaavana tekijänä. Näissä olosuhteissa hintasodan uhka 

on korkea ja peliteoreettisesta hintakilpailun mallista voi olla apua yrityksen päätöksen-

tekoon. 

Konkreettisia esimerkkejä aloista, jotka täyttävät osan edellä mainituista kriteereistä ovat 

esimerkiksi puhelinverkko-, sähkö- ja raakaöljymarkkina. Lisäksi esimerkiksi lentomat-

kailussa ja jälleenmyyntialalla on havaittu samoja piirteitä ja aggressiivista kilpailua hin-

noilla (Busse, 2002; Chiu et al. 2009). Oligopoliset tilanteet edellä mainituilla aloilla ovat 

mielenkiintoisia niiden peliteoreettisen tarkastelun kannalta ja alojen tarkastelussa onkin 

useasti hyödynnetty peliteorian viitekehystä (katso Moorthy, 1988). Peliteoreettinen tar-

kastelu sopii erityisesti tilanteeseen, jossa tarkastellaan yrityksiä, joilla ei ole juurtunutta 

kilpailuetua toisiinsa nähden. Tällöin yritysten liikkeillä on selvä vaikutus toisiinsa ja peli-

teoreettinen tarkastelu on kannattavaa verrattuna esimerkiksi tilanteeseen, jossa toisella 

yrityksellä on huomattava kilpailuetu ja pelillisen analyysin tulokset olisivat itsestään sel-

viä. (Teece et al. 1997) 
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Yritys voi hyötyä peliteoreettisen mallin käytöstä monipuolisilla tavoilla. Geçkil ja Ander-

son (2010, s.11) esittävät, että pelkkä mallin luominen pakottaa yrityksen pohtimaan kil-

pailijoiden mahdollisia liikkeitä ja auttaa päätöksentekijää jäsentelemään ongelmaansa 

paremmin. Weigelt ja MacMillan (1988) tähdentävät myös, että malli auttaa erityisesti 

päätöksentekijää luomaan systemaattisia malleja päätöksentekotilanteista, ja näin otta-

maan huomioon päätöksenteossa vaikuttavia tekijöitä monipuolisesti. 

Moorthy (1985) muistuttaa myös, että mallin tarkoituksena ei olekaan antaa täsmällisiä 

ratkaisuja ongelmiin, vaan toimia työkaluna näkemyksiin yritysten kilpailusta. Saloner 

(1991) tukee tätä myös tuomalla esille, että peliteorialla ei kyetä tarkasti ennustamaan 

päätöksentekijän käyttäytymistä. Ennustamattomuuden syyn taustalla ovat usein vahvat 

olettamukset pelaajien älykkyydestä, jonka puute voi ohjata peliä pois tasapainotilan-

teista (Moorthy, 1985). 

4.4 Mallin rajoitukset 

Peliteoriaa usein kritisoidaan sen oletuksista pelaajien käyttäytymistä kohtaan. Kelly 

(2003, s. 174) on tunnistanut peliteoriaan liittyen kolme tärkeää kritiikin osa-aluetta, joita 

ovat pelaajien rationaalisuus, mallin kyky olla tuottamatta uniikkeja ratkaisuja ja pelaajien 

epäjohdonmukaisuus päätöksentekotilanteissa. Oletukset pelaajien rationaalisuudesta 

ovat vahvoja erityisesti, kun mallia tarkastellaan strategisen johtamisen näkökulmasta 

(Saloner, 1991). Kelly (2003, s. 174–181) tuo lisäksi esiin, että mallin kannalta epäratio-

naalinen toiminta voi olla jopa toisinaan pelaajan näkökulmasta hyvä ratkaisu.  

Uniikkien ratkaisujen ongelma kohdataan tilanteessa, jossa pelillä havaitaan olevan use-

ampia Nashin tasapainoja, ja ei voida olla enää varmoja mihin lopputulokseen peli johtaa 

(Moorthy, 1985). Tällöin valinta perustuu pitkälti siihen, miten kilpailijan epäillään toimi-

van tilanteessa (Saloner, 1991; Teece et al. 1997). Kellyn (2003, s. 174–181) kolmas 

kritiikki kohdistuu epäjohdonmukaisuuteen pelaajien rationaalisessa toiminnassa, koska 

pelaaja voi toimia osan pelistä rationaalisesti ja välillä poiketa mallin kannalta irrationaa-

lisiin valintoihin. 

Chen et al. (1992) mukaan Kreps on esittänyt, että peliteorian rajoitteena on lisäksi vah-

vat olettamukset pelaajien tavoitteista ja pyrkimyksistä. Pelaaja voi olla kykenevä valit-

semaan omasta mielestään rationaalisesti, vaikka se ei johtaisi peliteorian määrittele-

mään tasapainotilanteeseen. Kreps nostaa myös esiin, että yritysten kilpailun peliteo-

reettinen mallintaminen voi olla hyvin haasteellista. Tämä johtuu kilpailun monipuolisuu-

desta ja liikkeiden sekä vastaliikkeiden potentiaalisesta määrästä, jotka yrityksillä on käy-

tössään. (Kreps, Chen et al. 1992, mukaan) 
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Peliteorian sovelluskohteiden esitetyt olettamat toteutuvat myös harvoin todellisessa elä-

mässä, mikä voi selittää joitain poikkeamia teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen välillä 

(Ginevicius & Krivka, 2008). Saloner (1991) esittää, että todellisen elämän tilanteet voi-

vat olla usein niin kompleksisia, että niitä ei kyetä yksinkertaistavalla peliteorian mallilla 

arvioimaan. Muita tekijöitä, joita peliteoreettisessa mallissa voi olla haastava arvioida, 

ovat esimerkiksi tulokset (Chen & MacMillan, 1992; Geçkil & Anderson, 2010, s. 14) ja 

vastaliikkeeseen kestävä aika, jolla voi olla myös merkittävä vaikutus tuloksiin (Chen & 

MacMillan, 1992). 

Tähänastinen aiheen käsittely ja malli ei ole juurikaan huomioinut pelaajien mahdolli-

suutta tehdä yhteistyötä kilpailutilanteessa, joka voi muuttaa pelin asetelmaa huomatta-

vasti (katso Brandenburger & Nalebuff, 1996). Tällöin pelaajien on mahdollista sopimus-

ten avulla saavuttaa niiden molempien kannalta parempi tasapainotilanne kuin kilpailul-

lisessa mallissa (Narahari, 2014, s. 371). Hintakilpailun tilanteessa tämä voi tarkoittaa, 

että pelaajat sopivat salaa olla hyökkäämättä toistensa hintoihin, vaan tyytyvät yleiseen 

markkinan korkeampaan hintatasoon. 

Todellisessa liike-elämässä yritykset ovat myös kiinnostuneita pitkällä aikavälillä kilpai-

lusta, ja näin kilpailu ohjautuu vähemmän kohti lyhytaikaisten voittojen tavoittelua 

(Moorthy, 1985). Tämä voi näkyä siten, että yritys keskittyy suorittamaan strategisia liik-

keitä, joilla on pidempiaikainen kilpailuedun vaikutus yritykselle verrattuna taktisiin liik-

keisiin. Tällöin kilpailuetua voidaan hakea esimerkiksi tuotesuunnittelun kautta hintakil-

pailun sijaan. 

Peli on ainoastaan kuvaus tietystä tilanteesta ja se kykenee huomioimaan vain tietyt pa-

rametrit sen luomisessa. Se ei luonnollisesti kykene huomioimaan mallin ulkopuolisia 

muutoksia, joilla voi olla kuitenkin vaikutus pelin tuloksiin. Tästä syystä mallia voidaan 

pitää hyvin rajoitettuna kuvauksena todellisesta tilanteesta. 

4.5 Mallin käytön reunaehdot 

Peliteorian soveltaminen liiketoiminnassa asettaa sen käytölle uusia tilannekohtaisia 

reunaehtoja. Hintakilpailua tarkastellessa erityisesti hinnan merkitys markkinaosuuksille 

ja pelaajien määrä asettavat mallin käytölle tiettyjä reunaehtoja. Hinnoittelun asettami-

nen tärkeimmäksi kriteeriksi yrityksien markkinaosuuksissa on vahva oletus ostajien 

käyttäytymisestä. Yrityksien erilaistuessa toisistaan esimerkiksi tuotteen ominaisuuk-

sien, palvelun tai kyvykkyyden avulla, ei voida enää olettaa, että markkinaosuudet mää-

räytyisivät ainoastaan pelkän hinnan perusteella. Lisäksi vaihtokustannuksilla on myös 
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vaikutusta kilpailuun (Porter, 1998, s. 19), ja se voi näkyä siinä kuinka tehokasta yrityk-

sen markkinaosuuden tavoittelu on hinnan keinoin. Jos yrityksellä ei ole varmuutta siitä, 

miten hinnanmuutos vaikuttaa tuottoihin, voi pelin tulosten mallintaminen olla harhaan-

johtavaa. 

Jotta tulosten luotettava mallintaminen olisi mahdollista, yrityksen tulee olla selvillä siitä, 

miten hinnanmuutos vaikuttaa markkinaan, ja sitä kautta yrityksen omiin ja kilpailijan 

tuottoihin. Jotta mallin tuloksia pystytään arvioimaan luotettavasti, tulee mallia hyödyntää 

markkinalla, jossa hinnanmuutoksen ja tulosten välille voidaan muodostaa selvä yhteys. 

Peliteoreettinen malli toimii parhaiten pienellä määrällä pelaajia, jolloin pelaajien tulosten 

välillä säilyy vielä selkeä riippuvuus (Weigelt & MacMillan, 1988). Lisäksi jos pelissä on 

useampi määrä pelaajia niin kahden tai useamman pelaajan poiketessa Nashin tasapai-

noon johtavasta strategiasta, ne voivat hyötyä siitä kolmannen pelaajan kustannuksella 

(Narahari, 2014, s. 77). Tällöin Nashin tasapainon perusolettamus on uhattuna ja se 

puolestaan rajoittaa edelleen ennustetta pelin lopputulemasta. 

Pelaajamäärän kasvaessa mallin luominen ja kaikkien pelaajien vaihtoehtojen tunnista-

minen vaikeutuu. Mallia tulisi siis hyödyntää tilanteessa, jossa on ainoastaan rajattu 

määrä pelaajia, ja joiden liikkeet sekä tulokset voidaan vielä luotettavasti arvioida. Toi-

saalta niin kauan, kun tämä analyysiprosessi saadaan säilytettyä luotettavana, pelaajien 

määrä ei itsessään vaadi mitään tiettyä rajaa (Brandenburger & Stuart, 1996). 

Hintakilpailua mallintaessa yrityksen tulee siis olla tietoinen mallin asettamista rajoitteista 

ja siitä missä tilanteissa malli voi olla tukemassa yrityksen päätöksentekoa ja millä reu-

naehdoilla. Yrityksen täytyy tällöin pystyä esittämään hinnanmuutoksen vaikutukset luo-

tettavasti mallin tuloksissa, sekä rajaamaan tarkastelu vain olennaiseen määrään pelaa-

jia, jotta mallin kokonaisvaltaisuus mahdollisten liikkeiden suhteen pystytään takaamaan. 

Peliteoreettinen mallintaminen voi auttaa yritystä hahmottamaan ongelmaansa useassa 

tilanteessa, mutta mallin tuloksiin perustuvat johtopäätökset voivat olla usein puutteelli-

sia. Vaikka mallin täydellinen luominen vaatisi paljon tietoa kilpailijoista ja tulosten muo-

dostumisesta, mallin puutteellinen luominen voi olla silti kannattavaa. Esimerkiksi mää-

rällisten tulosten tilalla voidaan hyödyntää myös laadullisia kuvauksia, jotka konkretisoi-

vat pelaajien valintojen lopputuloksia tällöin määrällisiä luotettavammin. Tällöin malli oh-

jaa sen käyttäjää enemmän ongelman jäsentämiseen, ja löytämään siinä erilaisten liik-

keiden ja vastaliikkeiden lopputulemia laadullisesti kuvattuna. 
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5. YHTEENVETO 

Tässä työssä selvitettiin, kuinka yritys pystyy hyödyntämään peliteorian mallia hintakil-

pailussa. Asetetuilla tutkimuskysymyksillä pyrittiin selvittämään, kuinka yritys pystyy mal-

lintamaan hintakilpailuaan peliteorian avulla, millaisessa markkinatilanteessa mallin 

käyttämisestä voi olla apua ja mitä yritys voi hyötyä sen käytöstä. 

Yritysten kilpailu havaittiin liikkeisiin ja vastaliikkeisiin perustuvaksi, ja työssä analysoitiin 

tätä yritysten välistä kilpailudynamiikkaa. Lisäksi hinnoittelu nostettiin erityiseen ase-

maan yrityksen taktisena liikkeenä, johtuen sen merkittävyydestä yrityksen tuottoihin. 

Hinnoittelua voitiin myös pitää nopeana, joustavana ja helppona kilpailukeinona, mikä 

voi selittää sen käytön yleisyyttä taktisena liikkeenä. 

Peliteoria tunnistettiin työkaluksi yritysten liikkeiden ja vastaliikkeiden mallintamiseen. 

Sen teoreettisessa käsittelyssä tarkasteltiin kahden pelaajan pelejä, ja pyrittiin määrittä-

mään mitkä ovat liiketoiminnan peliteoreettisia ominaisuuksia. Peliteorian mallin luomi-

nen ja hyödyntäminen hintakilpailussa yhdisti yritysten kilpailudynamiikan ja peliteorian 

viitekehyksen tarkastelun. Tässä tarkastelussa havaittiin, että Nashin tasapaino voi oh-

jata ja selittää miksi yritykset voivat päätyä laskemaan hintojaan, vaikka tämä tietäisi 

heikompaa kannattavuutta koko alalle. 

Työssä selvitettiin, että peliteorian mallin luominen hintakilpailuun vaatii yritystä ensin 

tunnistamaan keitä vastaan se kilpailee, jonka jälkeen tunnistamaan minkälaista infor-

maatiota pelissä on valintamahdollisuuksista ja strategioista. Tämän jälkeen mallia luo-

dessa yrityksen tulee kartoittaa kaikki sen omat ja kilpailijoiden mahdolliset liikkeet ja 

arvioida näiden tuloksia pelaajille. 

Mallista tunnistettiin olevan erityisesti apua hitaasti kasvavalla markkinalla, jossa toimii 

tasavahvoja kilpailijoita homogeenisilla tuotteilla, ja jossa esiintyy ylikapasiteettia ja toi-

mijoilla on korkeat kiinteät kustannukset. Tällöin yritysten kilpailu ajautuu usein hinnalla 

taisteluun ja aggressiiviseen markkinaosuuden tavoitteluun. 

Luodun hintakilpailun mallin avulla yritys pystyy paremmin jäsentelemään ongelmaansa, 

ja sen luominen pakottaa yrityksen pohtimaan kaikkia sen omia ja kilpailijan mahdollisia 

liikkeitä. Lisäksi malli voi auttaa yritystä ennakoimaan kilpailijan toimintaa. Hintakilpai-

lussa tämä voi käytännössä näkyä siten, että yritys kykenee mallintamaan mitkä ovat 

kilpailijan mahdollisia hintaliikkeitä ja kuinka yrityksen kannattaisi vastata näihin perus-

tuen pelin tuloksiin. Vastaavasti yritys voi ennakoida kuinka kilpailija voi vastata yrityksen 

omaan hintaliikkeeseen. 
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Malli sisältää kuitenkin peliteorian perusteista nousevia rajoitteita, ja sen hyödyntäminen 

hintakilpailun kontekstissa asettaa mallille myös tiettyjä reunaehtoja. Tässä työssä sel-

vitettyjä peliteorian mallin hyötyjä ja rajoitteita yritykselle on esitettynä Taulukossa 7. 

Taulukko 7. Peliteorian mallin hyötyjen ja rajoitteiden yhteenveto 

 Klassinen peliteoria Hintakilpailun peliteoria 

Hyödyt 

• Ongelman strukturointi 

• Tieteellinen ennustus lopputu-

loksesta 

• Kilpailutilanteen systemaatti-

nen mallintaminen 

• Omien ja kilpailijoiden liikkei-

den tunnistaminen 

• Ennakoi kilpailijan liikkeitä 

• Hintaliikkeiden vaikutukset yri-

tykselle ja kilpailijalle 

Rajoitteet ja 

haasteet 

 

• Pelaajien rationaalisuus 

• Pelaajien älykkyys 

• Pelaajien arvaamaton käytös 

• Useat Nashin tasapainot 

 

• Tulosten muodostaminen 

• Hinta tärkein kilpailutekijä 

• Vaikea ja epävarma mallintaa 

pelaajamäärän kasvaessa 

• Informaation puutteellisuus 

• Kilpailun monimutkaisuus 

 

Vaikka malli kohtaa useita rajoitteita ja haasteita, sen tarkoitus ei kuitenkaan ole antaa 

tarkkoja ratkaisuja ongelmiin, vaan toimia työkaluna päätöksenteon tueksi. Mallin käyt-

täjällä tulee olla erityisesti varmuus mallin tuloksista, jotta päätöksenteko niiden pohjalta 

on perusteltua. Mallin käyttäminen hinnoittelussa on kuitenkin luontevaa juuri sen takia, 

että päätösten vaikutukset ovat helposti muutettavissa määrälliseen muotoon verrattuna 

joihinkin muihin yrityksen liikkeisiin. Toisaalta mallia ei kannata myöskään hylätä, vaikka 

tiettyjä lopputuloksia ei voitaisi muuttaa määrälliseen muotoon. Tällöin malli voi tarjota 

myös useita hyötyjä laadulliseen analyysiin perustuen. 

Yrityksen markkinan kilpailudynaaminen analyysi voi tarjota yritykselle myös selkeitä 

hyötyjä. Tällöin yritys tulee tunnistaneeksi, millaisten yritysten kanssa se kilpailee, millai-

sia liikkeitä ne voivat suorittaa ja miten ne yleensä reagoivat yrityksen omiin liikkeisiin. 

Kilpailudynaaminen ymmärrys markkinasta on hyvä lähtökohta sen peliteoreettiselle tar-

kastelulle. 



28 
 

Kuten tämän työn käsittelystä havaitaan, peliteoriaa voidaan hyödyntää usealla eri ta-

solla sen käyttäjän mukaan. Mallin ei tarvitse olla täydellinen, vaan hyödyt nousevat esiin 

jo pelkästä mallintamisen prosessista, jolloin tilanne voidaan systemaattisesti jäsentää. 

Kelly (2003, s. 3) muistuttaakin, että kaikki teoriat ja mallit ovat aina yksinkertaistuksia 

todellisuudesta ja niitä ei tulisi hylätä sen takia, etteivät ne täydellisesti kuvaa sitä. Tämän 

voidaan nähdä koskevan peliteorian käyttöä yrityksen päätöksenteossa yhtä lailla. 

Tämä työ painottaa mallin käyttöä päätöksenteon tukena, ja parhaimmillaan sen yksin-

kertaista luonnetta, joka on jokaisen päätöksentekijän toistettavissa. Brandenburger ja 

Nalebuff (1996, s. 21–22) tiivistävät tämän hyvin kuvaamalla mallia koko organisaation 

arvokkaana työkaluna ja ajattelun tapana, korostaen sen kuuluvuutta koko organisaation 

käyttöön. Lisäksi tässä työssä kootut hyödyt ja rajoitteet saavat tukea myös mallin sovel-

tamisen tutkimuksen alueelta (katso Ginevicius & Krivka, 2008). 

Tämän työn peliteorian kirjallisuutta tutkiessa voitiin havaita, että teorian tutkimus yrityk-

sen päätöksenteon strategisena työkaluna on edelleen rajallista huolimatta mallin sovel-

luskohteiden yleistymisestä. Myös Geçkil ja Andersson (2010) ovat tunnistaneet aukon 

aiheen käytännön soveltamiselle sen matemaattisen ja teoreettisen tarkastelun välillä. 

Tämä työ onnistuu kuitenkin selvittämään hyvin peliteorian ja sen hyödyntämisen käy-

tännön perusteet päätöksenteossa. Työ sisältää silti useita aihealueita, joiden tutkimusta 

on mahdollisuus syventää. 

Tätä työtä voidaan pitää lähtökohtana aiheen syvemmälle tutkimukselle, ja erityisesti 

matemaattiset mallit voivat tuoda osaltaan lisätä konkretiaa yrityksen päätöksenteon tu-

eksi, joita tässä tutkimuksessa ei käsitelty. Lisäksi useampien Nashin tasapainojen ana-

lysointia ja yksittäisten Nashin tasapainojen olemassaolon tarkastelua voidaan molem-

pia pitää omana peliteorian tutkimuksen haaranaan. Tämä työ korostaa pelin tulosten 

merkitystä yrityksen päätöksentekoa ohjaavana tekijänä, mutta se ei tarjoa keinoja millä 

yritys kykenisi näitä arvioimaan, mikä voidaan nähdä omana jatkotutkimuksen kohtee-

naan. Tässä työssä esitetyt mallin käytön reunaehdot luovat myös ainoastaan perustan 

hintakilpailun peliteoreettisen mallin tarkemmille reunaehdoille. 

Aihepiirin kiinnostavia jatkotutkimuskohteita ovat myös oligopolisen kilpailun mallit Bert-

rand, Cournot, ja Stackelberg. Nämä voivat tarjota matemaattisen lähestymistavan kil-

pailun tarkasteluun säilyttäen kuitenkin viitteet peliteoriaan. Mallien kautta voidaan myös 

saada vielä konkreettisempia laskennallisia tapoja markkinan hinnoittelutason määräy-

tymiseen tasapainotilanteessa. Peliteoria voi olla myös tukemassa yrityksen useita muita 

päätöksiä hinnoittelun ohella, ja mallin tutkiminen näissä tilanteissa voi olla osaltaan 

edesauttamassa peliteorian tutkimusta yrityksen päätöksenteon työkaluna. 
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