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Epätäydellinen informaatio on tyypillinen 
haaste monissa päämies-agentti-suhteissa. 
Tämä väitöskirjatutkimus lähtee liikkeelle siitä 
varsin yleisesti havaitusta asetelmasta, jossa 
päämiehellä ei ole varmuutta agentin todelli-
sesta tyypistä kuten kyvykkyydestä, motivaatio-
tasosta, poliittisesta suuntautumisesta tai mak-
sukyvystä. Tyypillisiä esimerkkejä ovat suhteet 
poliitikon ja lobbarin, esimiehen ja alaisen, 
ostajan ja myyjän sekä lääkärin ja potilaan vä-
lillä.

Väitöskirjassa tarkastellaan peliteorian 
avulla, miten informaation epäsymmetrinen 
jakautuminen päämiehen ja agentin välillä vai-
kuttaa heidän kahdenkeskiseen kommunikaa-
tioon ja luottamukseen. Väitöskirjan kaksi en-
simmäistä tutkimusta perustuvat Crawfordin ja 
Sobelin (1982) strategisen kommunikaation 
malliin (cheap talk), ja kolmannessa tutkimuk-
sessa mallinnetaan luottamusta yleisemmin nk. 
luottamuspelin (trust game) muodossa (Berg 
ym. 1995). 

Väitöskirja tarjoaa uusia tuloksia epäsym-
metrisen informaation vaikutuksista kommuni-
kaatio- ja luottamuspeleissä. Keskeinen löydös 
on, että joissain tapauksissa epäsymmetrinen 
informaatio itse asiassa parantaa keskimääräis-
tä odotettua kommunikaatiota tai luottamusta 
ja kasvattaa täten pelaajien saamaa odotettua 
hyötyä. 

Väitöskirjan ensimmäisessä tutkimuksessa 
tarkastellaan yhden periodin cheap talk -mallia 
asiantuntijan ja päätöksentekijän välillä. Asian-
tuntija tuntee vallitsevan maailmantilan ja lä-
hettää päätöksentekijälle suullisen mutta to-
dentamattoman viestin, joka sisältää informaa-
tiota maailmantilasta. Viestin saatuaan päätök-
sentekijä tekee päätöksen, joka riippuu maail-
mantilasta ja vaikuttaa kummankin pelaajan 
päätöksestä saamaan hyötyyn. Kommunikaatio 
on strategista, koska asiantuntijalla ei ole insen-
tiiviä kommunikoida maailmantilaa harhatto-
masti paitsi silloin, kun  asiantuntijan ja pää-
töksentekijän preferenssit ovat identtiset.
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Haasteena kommunikaatiolle onkin, että 
asiantuntija  ei tunne päätöksentekijän prefe-
renssejä. Tämä oletus on saanut toistaiseksi 
vähän huomiota cheap talk -kirjallisuudessa. 
Vastakkaista tilannetta, jossa päätöksentekijäl-
lä ei ole varmuutta asiantuntijan preferensseis-
tä, on sen sijaan tutkittu runsaasti niin staatti-
sessa kuin toistetussa pelissä (mm. Sobel 1985, 
Morris 2001; Morgan ja Stocken 2003 Ottavia-
ni ja Sørensen 2006). Epävarmuus päätöksen-
tekijän preferensseistä tarkoittaa, että tarkas-
teltavassa pelissä on kaksipuolinen informaati-
on epäsymmetria: asiantuntija tuntee maail-
mantilan ja päätöksentekijä puolestaan oman 
tyyppinsä eli sen, miten aikoo informaatiota 
hyödyntää. 

Tutkimuksen toinen pääoletus on, että asi-
antuntijan hyöty riippuu päätöksentekijän pää-
töksestä epäsymmetrisesti. Oletetaan esimer-
kiksi, että asiantuntija on projektinjohtaja, joka 
tarvitsee rahoituksen projektilleen. Hän kom-
munikoi projektin kannattavuuden esimiehel-
leen, joka allokoi projektille budjetin. Mallissa 
oletetaan, että projektinjohtajan hyöty kärsii 
enemmän, mikäli budjetti jää tavoiterajan ala-
puolelle kuin jos budjetti on ylimitoitettu.

Organisaatioissa päätöksiä tekee karrikoi-
dusti joko yksilö tai ryhmä. Tutkimuksessa ver-
taillaan, kuinka hyvin nämä vaihtoehtoiset pää-
töksentekomekanismit sietävät mahdollista 
konfliktia asiantuntijan ja päätöksentekijän 
preferensseissä. Mikäli päätöksentekijä on yk-
silö, jonka preferenssejä asiantuntija ei var-
muudella tunne, päätös on asiantuntijan näkö-
kulmasta stokastinen. Mikäli päätöksen tekee 
samasta populaatiosta satunnaisotannalla valit-
tu riittävän suuri otos eli ryhmä, voidaan suur-
ten lukujen lain nojalla olettaa ryhmän päätök-
sen vastaavan populaatiojakauman keskiarvoa. 

Ryhmän päätökseen ei siis sisälly epävarmuut-
ta1. 

Analyysi osoittaa, että kun päätöksentekijän 
preferenssit eroavat asiantuntijan preferens-
seistä ylöspäin (päätöksentekijän päätökset 
ovat reaalilukujen joukossa suurempia kuin 
asiantuntija toivoisi), kommunikaatio yksittäi-
sen päätöksentekijän kanssa mahdollistaa ris-
kisemmän populaatiojakauman kuin kommu-
nikaatio ryhmän kanssa. Kun ryhmän prefe-
renssit eroavat asiantuntijan preferensseistä 
niin paljon, että kommunikaatio olisi täysin 
epäinformatiivista, päätöksenteon tueksi saatu 
informaatio saattaa tarkentua, jos päätös dele-
goidaan yhdelle ryhmän jäsenelle, joka tekee 
päätöksen yksin, omaa hyötyään maksimoiden. 
Tulokset ovat vastakkaissuuntaiset, jos päätök-
sentekijän preferenssit eroavat asiantuntijan 
preferensseistä alaspäin. Tällöin ryhmän teke-
mät päätökset saavat tuekseen todennäköisesti 
enemmän informaatiota. 

Väitöskirjan toisessa tutkimuksessa asian-
tuntija ja päätöksentekijä kohtaavat useammin 
kuin kerran. Tutkimus keskittyy tarkastele-
maan, miten pelin toistuvuudesta kumpuava 
päätöksentekijän maineen muodostus ja toi-
saalta asiantuntijan oppiminen liittyvät toisiin-
sa ja määrittävät tiedon välitystä läpi pelin. 
Oletetaan, että asiantuntija ja päätöksentekijä 
kohtaavat kaksi kertaa ja kummallakin kerralla 
asiantuntija informoi päätöksentekijää vallitse-
van periodin maailmantilasta, jonka jälkeen 
päätöksentekijä tekee päätöksen, joka vaikut-
taa kummankin pelaajan kertapelistä saamaan 

1 Ryhmän päätöksenteko on tietoisesti yksinkertaistettu, 
koska tutkimuksen päähuomio on kommunikaatiossa asian-
tuntijan ja ryhmän välillä. Ryhmän sisäisen päätöksenteon 
avaaminen on kuitenkin tarpeen tulosten yleistettävyyttä 
pohdittaessa.
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hyötyyn. Lisäksi oletetaan jälleen, että asian-
tuntija on epävarma päätöksentekijän tyypistä. 

Koska päätöksentekijän yksittäiset päätök-
set antavat asiantuntijalle informaatiota tämän 
tyypistä, pelaajien  välillä vallitseva informaa-
tioepäsymmetria synnyttää monen periodin 
mallissa maineen rakennuksen ilmiön. Päätök-
sentekijä, jolla ei ole insentiiviä paljastaa todel-
lista tyyppiään, pyrkii päätöksiään muuttamal-
la muodostamaan itselleen maineen, että edus-
taa jotain muuta tyyppiä kuin todellisuudessa 
on, jos tästä  aiheutuvat lyhyen aikavälin kus-
tannukset ovat pienemmät kuin saavutetun 
maineen hyödyt tulevaisuudessa. 

Tätä nykyhetken ja tulevaisuuden välistä 
arvotusta määrittävät päätöksentekijän aika-
preferenssit. Kahden periodin mallissa infor-
maatio periodien suhteellisesta tärkeydestä 
voidaan tiivistää yhteen lukuun, jota mallissa 
kutsutaan päätöspainoarvoksi. Huomattavaa 
on, ettei periodien suhteellinen tärkeys ole 
suinkaan välttämättä sama pelaajien kesken. 
Tähän liittyen voidaan erotella kaksi eri tapa-
usta: pelaajien päätöspainoarvot voivat olla 
joko julkista informaatiota tai kunkin pelaajan 
henkilökohtaista informaatiota. 

Tämä ylimääräinen taso informaation epä-
symmetrisyydessä, joka liittyy erityisesti pää-
töksentekijän päätöspainoarvoon, vaikuttaa 
siihen, kuinka paljon asiantuntija oppii päätök-
sentekijän tyypistä pelin aikana. Tilanteessa, 
jossa asiantuntija ei tunne päätöksentekijän 
preferenssityyppiä eikä tämän päätöspainoar-
voa, asiantuntijan on tasapainossa aina mah-
dollista päivittää uskomustaan päätöksenteki-
jän preferenssityypistä. Tämä mahdollistaa 
maineen muodostuksen myös sellaisilla alku-
oletuksilla, joilla maineen muodostus ei olisi 
mahdollista, mikäli päätöspainoarvot ovat jul-
kista informaatiota. Parantuneet mahdollisuu-

det maineenmuodostukseen puolestaan kan-
nustavat asiantuntijaa luottamaan päätöksente-
kijään pelin ensimmäisellä kierroksella ja kom-
munikoimaan maailmantilan todenmukaisesti. 
Tämä parantaa mahdollisuuksia hyvinvointia 
lisäävälle kaupankäynnille kasvattaen kaikkien 
pelaajien odotettua hyvinvointia.

Tulos on jokseenkin yllättävä, koska ennal-
ta voisi olettaa, että kommunikaatio ja siten 
hyvinvointi reagoisi positiivisesti lisääntynee-
seen informaatioon päätöspainoarvoista. Tulos-
ta voitaneenkin tulkita siten, että läpinäkyvyy-
den parantaminen organisaatioissa ei ole aina 
yksiselitteisesti hyvinvointia lisäävä muutos, 
vaan tarkempi analyysi läpinäkyvyyden hyöty-
jen ja haittojen kartoittamiseksi on joskus tar-
peen. Läpinäkyvyyttä päämies-agentti-kehikos-
sa on tutkittu aiemminkin (Prat 2005; Levy 
2007; Bar-Isaac 2012), mutta hieman eri näkö-
kulmasta.

Kun vastaanottajan reaktiota ei tiedetä var-
muudella, strateginen kommunikaatio vaatii 
toimiakseen luottamusta. Jollei asiantuntijalla 
ole riittävää uskoa siihen, että päätöksentekijä 
toimii hänen toivomallaan tavalla, kommuni-
kaatio on teorian mukaan hyödytöntä. Väitös-
kirjan kolmas tutkimus käsittelee luottamusta 
yleisemmin tarkastelemalla toistettua luotta-
muspeliä (trust game), jossa asetelma ja tutki-
muskysymys on muutoin sama kuin tutkimuk-
sessa kaksi (Berg ym. 1995). 

Tutkimuksessa käytetty käytännön esimerk-
ki koskee investoijan ja yrittäjän välistä peliä, 
jossa investoija päättää, investoidako yrittäjän 
projektiin vai ei. Mikäli investointi tapahtuu, 
yrittäjä voi puolestaan joko maksaa investoin-
nin korkoineen takaisin tai jättää maksamatta. 
Yrittäjiä on kahta tyyppiä, luotettavia ja epä-
luotettavia. Tässä esimerkissä epäluotettavan 
yrittäjän insentiivi maksaa investointi takaisin 
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riippuu hänen projektinsa kannattavuudesta, 
joka säilyy muuttumattomana yli ajan. 

Kuten tutkimuksessa kaksi, kunkin pelaa-
jan saamaa ex ante-hyötyä pelissä, jossa inves-
toija tietää yrittäjän projektin kannattavuuden, 
verrataan saman pelaajan saamaan odotettuun 
hyötyyn pelissä, jossa kannattavuus on vain 
yrittäjän tiedossa. Analyysi osoittaa, että jakau-
maoletuksista riippumatta on aina olemassa 
sellaisia mallin parametrispesifikaatioita, joilla 
kaikkien pelaajien odotettu hyvinvointi on kor-
keampi silloin, kun investoija ei tunne yrittäjän 
projektin kannattavuutta, kun oletetaan, että 
samanaikaisesti on epävarmuutta myös yrittä-
jän luotettavuudesta. Tutkimuksen kaksi tulok-
set pätevät siis myös tässä yksinkertaisemmas-
sa, mutta yleisemmin tulkittavassa sekä hel-
pommin varioitavassa pelissä. Yhtenä tulevai-
suuden projektina onkin tutkia, kuinka hyvin 
tulos on yleistettävissä muihin kuin kommuni-
kaatio- ja luottamuspeleihin. □
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