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Algoritmeja koalitionmuodostuspeleille*

Helena Keinänen
VTM, FT

toimijoiden kyky toimia ryhmänä on yhteisö-
jen perustavanlaatuinen ominaisuus. Yhteistoi-
minta onkin usein välttämätöntä, jotta suuret, 
erityistä osaamista tai resursseja vaativat tehtä-
vät saataisiin suoritetuiksi.  Yhteistoiminta vaa-
tii ryhmän jäseniltä kykyä muodostaa ryhmä ja 
toimia yhdessä sovittaen yhteen yksilöiden ta-
voitteet ja preferenssit. koalitionmuodostuspe-
lillä on pyritty mallintamaan tällaista yhteistoi-
minnallisuutta. taloustieteen peliteorian alaan 
kuuluvissa koalitionmuodostuspeleissä tarkas-
tellaan joukkoa pelaajia, jotka muodostavat 
ryhmiä eli koalitioita mahdollisten preferenssi-
ensä mukaan. 

koalitionmuodostuspelissä tarkastelun pää-
paino on pelaajien muodostamassa ryhmässä 
yksittäisten pelaajien valintojen sijaan. keskei-

senä ajatuksena on mallintaa ja tutkia älykkäis-
tä ja usein itsekkäistä pelaajista koostuvan ryh-
män toimintaa. koalitionmuodostuspelit ovat 
olleet keskeisenä tutkimusalueena tekoälytut-
kimuksessa, jossa niitä on hyödynnetty autono-
misten monitoimijajärjestelmien kehityksessä. 
tärkeimpiin tutkimuskohteisiin koalitionmuo-
dostuspeleissä kuuluvat optimaalisen koalitio-
rakenteen löytäminen, erilaiset tavat jakaa koa-
litiosta saatu hyöty pelaajien kesken ja koalitio-
rakenteiden tasapaino sekä tutkimustulosten 
soveltaminen kaupankäynti- ja neuvottelujär-
jestelmien kehittämiseen. 

Väitöskirjassani tutkin erilaisia menetelmiä 
koalitionmuodostuspeleille. tutkimus on kes-
kittynyt optimaalisten tai tasapainossa olevien 
koalitiorakenteiden löytämiseen erityisesti suu-
resta koalitiorakenteiden joukosta. tehokkaat 
hakumenetelmät ovat välttämättömiä tällaisten 
koalitiorakenteiden löytämiseksi. Väitöskirja 
tuo lisätietoa koalitiorakenteiden ominaisuuk-
sista tietyille koalitionmuodostuspelien ali-
luokille, ja väitöskirjassa esitetään uusia mene-
telmiä löytää annetut kriteerit täyttävät koali-
tiorakenteet. tutkimustyön tulokset osoittavat, 
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että etsittyjä koalitiorakenteita on mahdollista 
löytää tehokkaasti käyttämällä joko stokastisia 
lokaaleja hakutekniikoita hyödyntäviä algorit-
meja tai koalitiorakenteiden erityisominaisuuk-
sia hyödyntäviä hakualgoritmeja.

1. Koalitionmuodostuspelit

kiinnostuksen kohdistaminen ryhmään toimi-
joita yksittäisen pelaajan sijaan ei ole peliteori-
an alalla uusi ajatus. koalitionmuodostuspelejä 
käsiteltiin jo von Neumannin ja morgensternin 
teoksessa 1940-luvulla (von Neumann ja mor-
genstern 2004). Varsinainen kiinnostus koali-
tionmuodostuspeleihin liittyy kuitenkin teko-
älytutkimuksen kehitykseen ja tutkimustulos-
ten soveltamismahdollisuuksien valtavaan 
kasvuun viimeisen kahdenkymmenen vuoden 
aikana. 

Peliteorian alalla koalitionmuodostuspelit 
ovat tarjonneet hyvän teoreettisen viitekehyk-
sen tarkastella mekanismisuunnittelua, huuto-
kauppaa tai sosiaalista valintaa vaihtoehtoises-
ta näkökulmasta. toisaalta viimeaikainen inter-
netin, sosiaalisen median ja sähköisen kaupan-
käynnin kehitys on tarjonnut koalitionmuodos-
tuspeleille laajat sovellutusalueet. teknologisen 
kehityksen ulottuminen sosiaaliseen elämään 
on nostanut relevanteiksi tutkimuskysymyksik-
si virtuaalisen ryhmänmuodostumisen ja erilai-
set voiton- tai kulunjakoon liittyvät tutkimus-
ongelmat. ei siis yllätä, että koalitionmuodos-
tuspelejä on tarkasteltu perinteisen taloustie-
teen ulkopuolella alueella, jossa peliteoria ja 
tietojenkäsittelyteoria kohtaavat tekoälytutki-
muksen.

oletetaan, että meillä on joukko pelaajia, 
joiden tulee suorittaa tietyt tehtävät ja näiden 
tehtävien suorittaminen edellyttää pelaajilta 
yhteistyötä. koalitionmuodostuspelissä pelaa-

jat jakautuvat ryhmiin eli koalitioihin. kun jo-
kainen pelaaja kuuluu täsmälleen yhteen koa-
litioon, jakoa kutsutaan koalitiostruktuuriksi. 
koalitioon kuuluvien pelaajien yhteistoimin-
nasta aiheutuneen hyödyn jakamista voidaan 
koalitionmuodostuspeleissä tarkastella yksilön 
tai ryhmän kannalta.

keskeisenä kysymyksenä koalitionmuodos-
tuspeleissä on selvittää, minkälaisen koalitio-
struktuurin annettu joukko pelaajia muodos-
taa. Yksi vastaus tähän kysymykseen on, että 
koalitiostruktuuri muodostuu niistä koalitiois-
ta, jotka ovat joko optimaalisia tai tasapainossa. 
tällöin jatkokysymykseksi luonnollisesti nou-
see, miten tällaiset koalitiot generoidaan tai 
löydetään kaikkien mahdollisten erilaisten koa-
litioiden joukosta ja miten niistä muodostetaan 
koalitiostruktuuri. 

optimaalisen koalitiostruktuurin generoin-
nin problematiikka on saanut paljon huomiota 
tekoälytutkimusta käsittelevässä kirjallisuudes-
sa. Yksi päätutkimuslinjoista on ollut kysymys 
siitä, miten maksimoida kaikkien koalitiostruk-
tuurien tuottamaa yhteenlaskettua hyötyä, kun 
pelaajat suorittavat annetut tehtävät. tällaisia 
kysymyksiä on usein pyritty lähestymään karak-
teristisen funktion pelien kautta. karakteristi-
sen funktion peli on yksinkertaisesti pari, joka 
koostuu kaikkien pelaajien joukosta ja jokaisel-
le koalitiolle arvon antavasta funktiosta. koali-
tiostruktuurin arvo on kyseisen koalitiostruk-
tuurin koalitioiden arvojen summa. karakteris-
tisen funktion pelissä ei oteta kantaa siihen, 
miten koalitioiden tuottama hyöty jaetaan pe-
laajien kesken. 

joskus koalition tuottama hyöty on selkeäs-
ti osoitettavissa kohdistuvaksi tietyille pelaajil-
le eivätkä he voi siirtää hyötyä toisille. esimerk-
kinä tällaisista koalitionmuodostuspeleistä ovat 
hedoniset pelit. Hedonisissa peleissä jokainen 
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pelaaja antaa joukon preferenssejä, jotka kos-
kevat toimimista toisten pelaajien kanssa sa-
massa koalitiossa. Vaikka yleensä koalition-
muodostuspeleissä tarkastelun pääpaino on 
ryhmissä yksittäisten pelaajien sijaan, hedoni-
sissa peleissä korostetaan yksittäisen pelaajan 
preferenssejä. Hedonisissa peleissä tarkastel-
laan pelaajan toimintaa omien preferenssiensä 
mukaan, olennaisena osana tasapainoista ryh-
mätoimintaa.

Hedoninen peli koostuu siis joukosta pelaa-
jia ja näiden pelaajien preferensseistä. Hedoni-
sessa pelissä pelaajien tavoitteena on maksi-
moida omaa hyötyään. toisin sanottuna hedo-
nisessa pelissä kukin pelaaja välittää vain omas-
ta välittömästä hyödystään ja antaakin muita 
pelaajia koskevat preferenssit vain, jos he ovat 
samassa koalitiossa kyseessä olevan pelaajan 
kanssa. Nämä preferenssit ilmaistaan yleensä 
joko koalitioiden listoina, järjestettynä pelaajan 
parhaana pitämästä koalitiosta huonoimpaan, 
tai matriiseina, joissa kukin pelaaja antaa nu-
meerisen arvon sille, että olisi toisen pelaajan 
kanssa samassa koalitiossa. tärkeimmät hedo-
nisiin peleihin liittyvät tutkimuskysymykset 
koskevat koalitiostruktuurien tasapainoa, jossa 
kukaan pelaajista ei hyödy koalition vaihtami-
sesta.

2. Algoritmit

Niin hedonisissa peleissä kuin karakteristisen 
funktion peleissäkin optimaalisen tai tasapai-
nossa olevan koalitiostruktuurin löytäminen on 
laskennallisesti vaativa kombinatorinen tehtä-
vä. erilaisten koalitioiden ja koalitiostruktuu-
rien määrä kasvaa eksponentiaalisesti pelaajien 
määrän kasvaessa. Niinpä erilaisten koalitio-
struktuurien lukumäärä on usein jo pienillä 
pelaajamäärillä liian suuri, jotta kaikki koalitio-

struktuurit voitaisiin käydä läpi toivottujen 
koalitiostruktuurien löytämiseksi. 

tekoälytutkimusta käsittelevässä kirjalli-
suudessa on esitetty algoritmeja, jotka generoi-
vat optimaalisen koalitiostruktuurin karakteris-
tisen funktion peleissä (sandholm ym.1999; 
rahwan ym. 2009). Näiden lisäksi kirjallisuu-
dessa on esitetty algoritmeja, jotka osoittavat 
tasapainossa olevat koalitiostruktuurit hedoni-
sissa peleissä (sung ja dimitrov 2009; Bogo-
molnaia ja jackson 2002; Ballester 2004). 

optimaalisen koalitiostruktuurin generoi-
miseen tarkoitetut algoritmit perustuvat yleen-
sä hakutekniikoihin, joissa kaikkien koalitioi-
den joukosta muodostetaan koalitiostruktuu-
ria, jolla olisi mahdollisimman suuri arvo. teo-
riassa nämä tekniikat takaavat sen, että opti-
maalinen koalitiostruktuuri löytyy, mutta käy-
tännössä ne usein vievät runsaasti tietokoneen 
muistia ja niiden ajoaika voi osoittautua hyvin 
pitkäksi.   

Vaihtoehtona näille edellä kuvatuille algo-
ritmeille voidaan kehittää hakualgoritmeja, 
jotka perustuvat stokastisille lokaaleille teknii-
koille. stokastiset lokaalit algoritmit ovat osoit-
tautuneet tehokkaiksi menetelmiksi monien 
vaativien optimointiongelmien ratkaisemiseen 
(Hoos 2005). koalitionmuodostuspelien tapa-
uksessa stokastiset lokaalit algoritmit hakevat 
sopivaa (optimaalista tai tasapainossa olevaa) 
koalitiostruktuuria käyttäen usein hakuavaruu-
tenaan kaikkien koalitiostruktuurien joukkoa. 
Liikkuessaan tässä hakuavaruudessa nämä al-
goritmit pyrkivät maksimoimaan kohdefunk-
tionsa arvoa. Välttääkseen juuttumasta hakua-
varuuden lokaaleihin huippuihin nämä heuris-
tiikat voivat joskus ottaa satunnaisia askeleita, 
jotka huonontavat kohdefunktion arvoa. Ha-
kuavaruuden rakenne on erittäin keskeinen 
stokastisten lokaalien algoritmien toiminnalle. 
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usein stokastiset lokaalit algoritmit toimivat 
käytännössä tehokkaasti; niiden muistinkäyttö 
ja ajoajat ovat alhaisia. stokastisten lokaalien 
menetelmien haittapuolena on, ettei niiden 
yleensä ole mahdollista osoittaa takaavan opti-
maalisen koalitiostruktuurin löytymistä haun 
aikana. käytännössä on kuitenkin todettu, että 
stokastiset lokaalit algoritmit usein löytävät op-
timaalisen tuloksen hyvinkin nopeasti.

Yksi tapa lähestyä optimaalisen tai tasapai-
nossa olevan koalitiostruktuurin generointi- ja 
hakuongelmaa on tarkastella uusia represen-
taatiomahdollisuuksia koalitionmuodostuspe-
leille. Niin karakteristinen funktio kuin pelaa-
jien preferenssit hedonisessa pelissä voidaan 
esittää joukkona sääntöjä. tällaista lähtökohtaa 
on hyödynnetty vasta vähän. Yksi tapa on esit-
tää hedoninen koalitionmuodostuspeli diffe-
renssilogiikan kaavajoukkona. differenssilo-
giikka on lauselogiikkaa laajennettuna katta-
maan muuttujien vertailun kokonaislukuihin 
(Niuwenhuis ja oliveras 2005). jos hedoninen 
peli esitetään joukkona tällaisia kaavoja, kaava-
joukon toteuttavasta totuusarvojakelusta saa-
daan tasapainossa oleva koalitiorakenne, jos 
annetussa pelissä on sellainen. differenssilo-
giikkarepresentaation avulla voimme hyötyä 
viimeaikoina differenssilogiikalle kehitetyistä, 
käytännössä erittäin tehokkaista ratkaisimista 
ja selvitä niiden avulla koalitionmuodostuspe-
lien kombinatorisista haasteista.

3. Lopuksi

Väitöskirjassa olen tarkastellut erilaisia mene-
telmiä löytää tai muodostaa optimaalinen tai 
tasapainossa oleva koalitiostruktuuri. Väitös-
kirjan ensimmäinen artikkeli keskittyy erityi-

sesti karakteristisen funktion peleihin. toisessa 
ja kolmannessa artikkelissa tarkastellaan hedo-
nisia pelejä hyödyntäen viimeaikoina kehitetty-
jä stokastisia lokaaleja hakuheuristiikkoja ja 
deterministisiä hakualgoritmeja. Viimeisessä 
artikkelissa tutkitaan differenssilogiikan tarjo-
amia representaatiomahdollisuuksia koalition-
muodostusongelmalle. □
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