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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus käsittelee kollektiivista rationaalisuutta rationaalisten toimijoiden käyttäytymisessä. Lähtökohta on yksilörationaalisessa
selitysperustassa. Rationaalisuus on ymmärretty käyttäytymistä ohjaavana ja selittävänä periaatteena toimijan resurssien optimaalisen käytön
näkökulmasta. Tällaisen näkökulman tarjoaa mm. odotetun hyödyn maksimoimisen malli. Kollektiivisen rationaalisuden käsitettä ei kuitenkaan
voida palauttaa suoraan odotetun hyödyn maksimoimisen käsitteeseen. Jos kollektiivinen rationaalisuus olisi suoraan selitettävissä
yksilörationaalisuuden termein, olisi kollektiivisen rationaalisuuden käsitteen käyttöönottaminen turhaa muussa kuin esitystä selkiinnyttävässä
mielessä. Toisin sanoen kollektiivinen rationaalisuus olisi epifenomenaalista. Asian tarkkaavaisempi pohdiskelu kuitenkin osoittaa, että
kollektiivisella rationaalisuudella on laajampia tehtäviä kuin yksilörationaalisuus sellaisenaan kykenee sille osoittamaan. Kollektiivisen
rationaalisuuden avulla rationaaliset toimijat kykenevät korjaamaan yksilörationaalisuudesta aiheutuneita epätyydyttäviä ratkaisuja sekä
ratkomaan ongelmia, joita yksilörationaalisuuden käsittein ei pystytä lainkaan ratkaisemaan. Niinpä tutkimukseni perusideologia on luonteeltaan
ei-reduktiivinen, vaikka se selitysstrategialtaan onkin suurelta osin reduktiivinen. Tällainen kaksijakoisuus on aihepiiristä johtuen hyvinkin
perusteltu.
Kollektiivinen rationaalisuus saa ilmaisunsa sosiaalisilla tapoina, käytäntöinä ja normeina. Osoitan, että kollektiivista rationaalisuutta ilmaisevien
sosiaalisten tapojen esittäminen perinteisten peliteoreettisten käsitteiden avulla ei tavoita kaikkia rationaalisiksi sosiaalisiksi tavoiksi luokiteltavia
sosiaalisen käyttäytymisen muotoja eikä riitä oikeuttamaan kollektiivista rationaalisuutta. Ennen kaikkea sääntöjen seuraamista, normien
noudattamista ja tapojen mukaista käyttäytymistä ei voi tyydyttävästi kuvata viittamalla rationaaliseen valintaan vaan pikemminkin ne ovat
kuvattavissa mukautumisella vallitsevaan käytäntöön ja odotuksena yleisestä mukautumisesta tuohon käytäntöön. Perinteinen peliteorian
ratkaisukäsite, tasapaino, tulee korvatuksi 'polun' käsitteeltä. Sen sijaan, että rationaaliset toimijat tekisivät valintoja, joilla pyritään tasapainon
saavuttamiseen, he mukautuvat vallitsevaan käytäntöön osin odotustensa ja osin sen vuoksi, että on olemassa yhteneväinen ratkaisumalli, polku,
joka osoittaa ratkaisun annetussa toiminnan tilanteessa. Kutsun tällaista sosiaalisen vuorovaikutuksen tilannetta 'FUNK-PELIKSI'. Funk-peleissä
ja kollektiivisessa rationaalisuudessa ylipäätään painopiste on epäsuorassa odotetun hyödyn maksimoimisessa. Rationaaliset toimijat pyrkivät
tyydyttämään yleisiä odotuksia ja siten ensisijaisesti koordinoimaan käyttäytymistään, vaikka tämän käyttäytymisen taustalta löytyykin pyrkimys
"odotetun hyödyn maksimoimiseen". Tarkastelutapani johdosta eräs tärkeä rajoitus on otettava huomioon. Tarkasteltavat toimijat ovat kyvyiltään
ja kapasiteetiltaan rajallisia. Ennen kaikkea, rationaalisuus on perimmäiseltä luonteeltaan epätäydellistä.
Tarkasteluni tuo myös aivan uudessa valossa esille kollektiivisen toiminnan, kollektiivisen toiminnan ongelmien ja vapaamatkustajaongelman
tarkasteluun liittyvät kysymykset. Esimerkiksi vapaamatkustajaongelma saa ensikertaa tyydyttävän selityksen rationaalisten toimijoiden
näkökulmasta. Tämä on mahdollista vain jos yksilöllinen ja kollektiivinen rationaalisuus voidaan nähdä elinkelpoisessa vuorovaikutuksessa
keskenään. Tämä käy päinsä funk-pelien käsittein.
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