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Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta osin kaikki oikeudet pidätetään.



Tausta

– Psykofysiologiset reaktiot antavat tietoa aivojen toiminnasta
• Apuna päätöksenteon tutkimuksessa

– Reaktiot usein alitajuisia ja vaikeita kontrolloida
• Luotettavampia kuin koehenkilön oma selonteko

– Henkilön kokema hyöty ei välttämättä riipu pelkästään omasta 
tuotosta

• Myös vastapelurin tuotto voi olla tärkeä (sosiaaliset preferenssit!)



Tausta  

– Aikaisemmin tutkittu tunnereaktioita yksinkertaisissa 
resurssienjakopeleissä (mm. Chapman et al. 2009)

• Motivaatio tutkia reaktioita myös monimutkaisemmissa 
talouskokeissa, joissa sosiaalisella käyttäytymisellä enemmän 
merkitystä

 

– Toistettu Cournot-duopoli
• Ajautuu usein yhteistyöhön 
• Pelaajien samanaikaiset valinnat => symmetria

• Mahdollisuus laajempaan valintatilanneluokitteluun



Työn tavoitteet

– Psykofysiologisten reaktioiden mittaaminen talouspeliin 
osallistuvilta koehenkilöiltä

– Tutkia (karkeasti) vastapelaajan päätösten vaikutusta 
psykofysiologisiin reaktioihin

– Pohtia psykofysiologisten reaktioiden soveltuvuutta 
monimutkaisemman pelin tutkimiseen



Toteutus

– Kokeellinen tutkimus, jossa kerättiin koehenkilöiden 
päätösdataa ja psykofysiologista dataa

– Ihon sähkönjohtavuusvaste (SCR)
• Jännittyneisyys, kiihtyneisyys (arousal)

– Kasvojen elektromyografia (EMG)
• Tunnereaktiot (emotional valence)

– Toistettu Cournot-duopoli
• Pohjana Huck et al. 2001



Tuottomatriisi

– Kokeellinen tutkimus, jossa kerättiin koehenkilöiden 
päätösdataa ja psykofysiologista dataa

– Datan käsittely ja analysointi
• Valintatilanteiden luokittelu

– Vertailu aiempiin tutkimuksiin
• Cournot

Yhteistyöoptimi Nashin tasapaino



Tulokset: duopolikäyttäytyminen



Tulokset: duopolikäyttäytyminen

– Vähemmän yhteistyötä kuin 
aiemmissa tutkimuksissa 
(Huck et al. 2001)
• Keskimääräinen valinta 

8,32 (SD 2,22)
• Kirjallisuuden viitearvo  

7,64 (SD 2,04)

– Nashin tasapaino 17,8 %
– Yhteistyöoptimi 9,3 %

– Syitä eroihin esim. 
anonymiteetti, järjestäjä



Tulokset: psykofysiologiset reaktiot

– Reaktioita tutkittiin vastapelaajan valintojen funktiona
• Keskimääräinen reaktio kutakin valintaa vasten

– Lisäksi varianssianalyysi
• Antavatko eri tuloksia reiluilla ja epäreiluilla lopputulemilla 
• Reilu tulos = Vastapelaajan tuotto ei ole omaa tuottoa 

suurempi



Tulokset: SCR

– Vastapelaajan pienet valinnat 
(=parempi tuotto itselle) saattavat 
olla yhteydessä korkeaan SCR-
aktiivisuuteen

– Varianssianalyysi: Ei 
merkitsevää eroa reilujen ja 
epäreilujen lopputulemien välillä 
(p = 0,5020)



Tulokset: EMG

– Lihasryhmissä 
havaittavissa trendiä

• b ja c ristiriidassa? 

– Varianssianalyysi: 
merkitsevä ero reilun ja 
epäreilun lopputuleman 
välillä 

• kaikkien kolmen lihaksen 
kohdalla (p-arvot 0,0007 – 
0,0383)

(a) otsan lihas; ärtymys, 
vihaisuus

(b) nenänpieli; inhotus

(c) posken lihas; 
myönteisyys



Ongelmat

– Pelaajien käyttäytymistä ei voi kontrolloida
• Tilannejakauma epätasainen 

– Lihaksilla voi olla ristivaikutusta
• Vaatii tarkkuutta koetilanteessa; silti hankala kontrolloida täysin

– Kirjallisuus ei yksimielinen psykofysiologisen datan 
käsittelymenetelmistä



Päätelmät

– Vastapelaajan päätökset näyttäisivät vaikuttavan omiin 
psykofysiologisiin reaktioihin eri tavoin

• Tunteiden kannalta sekä suuruus (SCR) että suunta (EMG)

– Reaktioiden mittaamista voisi soveltaa jatkossa 
vastaavanlaisissa kokeissa ja peliasetelmissa 

• Vaatii kuitenkin koeasetelman hiomista ja pohtimista tasaisemman 
valintajakauman aikaansaamiseksi

• Eettisyys
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