
1. Myyjällä on yksi objekti ja kaksi potentiaalista ostajaa. Kumpikin ostaja
arvostaa myytävän objektin 1000 euron arvoiseksi. Kumpikin ostaja osallistuu
tarjouskilpailuun todennäköisyydellä 1

2 . Korkeimman tarjouksen tehnyt voittaa.
Määrää ostajien tarjoukset eli Nash-tasapaino.

2. Määrää seuraavan ekstensiivisen muodon pelin tasapainot

3. Kuvaa peli, jossa P1 valitsee ensin pelatako vangin ongelmaa vai sukupuolten
välistä taistelua, ja tämän jälkeen pelaa valitsemaan peliä P2:sta vastaan. Määrää
sen tasapainot.

4. Kaksi talousyksikköä pohtii osallistuako julkishyödykkeen (siitä voivat
nauttia kaikki) tuottamiseen. He tekevät päätöksensä samanaikaisesti. Talousyk-
sikkö i:n, i ∈ {1, 2}, kustannus on ci. Julkishyödykkeen aikaansaamiseksi riittää,
että yksi talousyksikkö päättää osallistua sen tuottamiseen. Jos julkishyödyke
tuotetaan kumpikin talousyksikkö saa siitä ykkösen verran hyötyä.

a) Kuvaa tilanne normaalimuodon pelinä.
b) Oletetaan, että kummankin talousyksikön kustannus määräytyy riip-

pumattomasti tasajakaumasta välillä [0, 1]. Määrää symmetriset tasapainos-
trategiat.

5. Esitä seuraavaa ekstensiivisen muodon peliä vastaava normaalimuodon
peli ja ratko siitä Nash-tasapainot puhtaissa strategioissa.
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6. Tarkastellaan neljän periodin kakunjakopeliä, jossa kaksi pelaajaa tekee
vuorotellen tarjouksia siitä, miten yksikön kokoinen kakku jaetaan. Ensim-
mäisellä periodilla P1 tekee tarjouksen. Jos tarjous hyväksytään peli loppuu.
Jos P2 hylkää tarjouksen siirrytään seuraavalle periodille, jossa P2 tekee tar-
jouksen. Jos yhtään tarjousta ei ole hyväksytty neljännen periodin loppuun
mennessä pelaajat saavat nollan verran. Pelaajat diskonttaavat tulevaisuuden
voittoja tekijällä δ ∈ (0, 1).

a) Määrää osapelitäydellinen tasapaino.
b) Konstruoi tasapaino, jossa on eri tulema kuin edellä.

7. Tarkastellaan vaihtokauppapeliä, jossa on kaksi pelaajaaA jaB. Kumpikin
pelaaja saa kirjekuoren, jossa on rahasumma. Rahasumma määräytyy satun-
naisesti (kummallekin samalla tavalla riippumattomasti) joukosta {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024}.
Pelaajilta kysytään samanaikaisesti ja riippumattomasti haluavatko he vaihtaa
kirjekuorensa vastapelaajan kirjekuoreen. Jos molemmat haluavat näin tapah-
tuu, muutoin näin ei tapahdu.

a) Muotoile tämä bayesiläisenä pelinä.
b) Olkoon Mi korkein pelaajan i tyyppi, joka haluaa vaihtaa kirjekuoren,

i ∈ {A,B}. Päättele, että Nash-tasapainossa ainoastaan tyypin-1 pelaajat, siis
joiden kirjekuoressa on rahasumma 1, haluavat vaihtaa kirjekuoria.

8. Laumassa on n leijonaa, joilla on selkeä hierarkia niin, että leijona-1 tekee
aina ensin päätöksen, sitten leijona-2 jne. Tällä kertaa leijonat ovat löytäneet
kirahvin raadon. Leijona-1 voi syödä kirahvin, mutta jos se tekee näin siitä
tulee hidas ja leijona-2 voi syödä sen. Jos taas leijona-2 ahmii itsensä täyteen
siitä tulee hidas ja leijona-3 voi syödä sen jne. Jos syöntivuorossa oleva leijona
päättää olla syömättä koko peli päättyy. Ratkaise takaperoisella induktiolla
pelin tasapaino. Leijonien preferenssit ovat sellaiset, että paras tulema on olla
vatsa täynnä eikä joutua syödyksi, toiseksi paras tulema on olla nälkäinen eikä
joutua syödyksi ja huonoin tulema on tulla syödyksi.
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