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1. JOHDANTO

Tässä tutkimuksessa käsitellään kiinteäkertoimista vedonlyöntipeliä 
Pitkävetoa. Tavoitteena on selvittää miten Veikkaus on menestynyt 

pelinjärjestäjänä tarjotessaan kohteille hintaa, eli kertoimia. Tässä 
tutkimuksessa pyritään myös selvittämään, onko kohteisiin sijoitetuilla 

markoilla ja tarjottujen kerrointen suuruudella vaikutusta palautusprosenttiin. 
Tutkimuksessa selvitetään myös ovatko kertoimet keskimäärin vastanneet 

toteutuneita tuloksia. Lisäksi tutkimuksessa vertaillaan käsiteltävien 

lajiryhmien: kotimaisen jääkiekon, NHL-jääkiekon, englantilaisen jalkapallon 
ja kotimaisen jalkapallon välisiä eroja. Tutkimuksessa käytetty data on saatu 
Veikkauksen tietokannoista, jonne kerätään tietoa Pitkävedon kohteista. 
Tutkimuksen aineisto on siis erittäin luotettava ja hyvin ainutlaatuinen.

1.1

Pitkäveto

Pitkäveto poikkeaa muista vedonlyönneistä, sillä siinä kohteiden kertoimet 
ovat kiinteät. Muissa vedonlyöntipeleissä pelinjärjestäjä toimii riskittömästi ja 

saa kaikista kohteista 30 prosenttia pelivaihdosta. Muuttuvakertoimisten 

vedonlyöntipelien kertoimet muodostuvat siten, että 70 prosenttia 

pelivaihdosta jaetaan vaihtoehtoja pelatulla panoksella. Kiinteiden kerrointen 
laatiminen puolestaan vaatii pelinjärjestäjältä niiden urheilulajien ja sarjojen 

tuntemusta, joiden otteluita se valitsee kohdelistalle. Pitkävedon kohteina on 
ollut lähinnä jalkapalloa ja jääkiekkoa eri maiden sarjoista. Pitkävetolistalla on 
esiintynyt myös pesäpalloa, salibandyä, jääpalloa ja koripalloa. Veikkaus 
julkaisee yleensä kaksi 40 kohteen pelilistaa viikossa. Aikaisemmin julkaistiin 

ainoastaan yksi 40 kohteen pelilista viikossa, mutta kohdetarjontaa lisättiin 

vuoden 1996 kierrokselta 9 alkaen, jolloin Veikkaus siirtyi kahden pelilistan 
järjestelmään. Hiljaisempina aikoina, jolloin pelataan vähemmän otteluita, 

pelilistojen tarjonta saattaa olla suppeampaa.



2

Pitkävedossa on kohteena ottelu, joka voi päättyä kolmeen vaihtoehtoon: 1 

kotivoitto, X tasapeli ja 2 vierasvoitto. Pitkävedon ottelutuloksena 
huomioidaan varsinaisen peliajan tulos, eli jatkoajalle siirtyvän ottelun oikea 

merkki on risti. Ottelun tulos on se, minkä järjestäjä on ilmoittanut 

kilpailupäivänä. Jostain syystä myöhemmin muutettua ottelutulosta ei 
Pitkävedossa oteta huomioon. Ottelussa pelaavat joukkueet esitetään 
pelilistalla siten, että ensimmäisenä on kotijoukkue ja toisena vierasjoukkue. 
Kohteiden vaihtoehdoille 1, X ja 2, asetetaan etukäteen kiinteät kertoimet. 
Kertoimet julkaistaan joko pelilistan julkaisemisen yhteydessä tai tarvittaessa 

myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana. (Vedonlyönnin säännöt)

Pelattaessa Pitkävetoa valitaan pelikohteiksi vähintään kolme ja enintään 
kuusi ottelua. Pelatun kohdeyhdistelmän kokonaiskerroin lasketaan 
kertomalla pelattujen kohteiden valittujen vaihtoehtojen kertoimet keskenään. 

Kokonaiskerroin lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella ja kerrotaan 

asetetulla panoksella, joka voi olla 5 - 500 markan välillä oleva, viidellä 
jaollinen luku. Jos kaikkiin pelattuihin kohteisiin on valittu oikea vaihtoehto, 
maksetaan voittona kokonaiskertoimen ja panoksen tulo, joka pyöristetään 

alas kokonaisluvuksi. Jos vedonlyöjä on pelannut kohdetta, joka peruutetaan, 

keskeytetään tai siirretään, on kohteen kerroin kaikille vaihtoehdoille 1, X ja 2 
tasan 1,00. Näin menetellään myös, jos kohdetta ei ole suljettu ajoissa ja peli 
on otettu vastaan jo kohteen alettua. Pitkävedon kokonaiskertoimen yläraja 
on 3000 ja suurin mahdollinen yksittäisvoitto on miljoona markkaa. 

(Vedonlyönnin säännöt)

Pelinjärjestäjän asettamat kertoimet pohjautuvat kerrointenlaskijoiden 

arvioimiin eri vaihtoehtojen 1, X ja 2 todennäköisyyksiin. Kerroin on 

vaihtoehdon todennäköisyyden käänteisluku. Jos esimerkiksi kotijoukkueen 
arvioitaisiin voittavan ottelun 50 prosentin todennäköisyydellä, olisi kohteen 
vaihtoehdon 1 kerroin 2,00. Tässä tapauksessa on kyseessä ”fair gamble”, 
eli reilu veto. Jos pelinjärjestäjä käyttää kertoimena todennäköisyyden

á
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käänteislukua, ei hän ota mitään palkkiota toiminnan pyörittämisestä. Tällöin 
pelinjärjestäjällä on riski hävitä, jos hän ei ole osannut arvioida 

todennäköisyyksiä, kuten vedonlyöjät keskimäärin.

Esimerkki 1-1-1.
Todennäköisyysarvioista lasketut reilun vedon kertoimet vaihtoehdoille 
1-kotivoitto, X-tasapeli ja 2-vierasvoitto

— *100 = 2,00 —*100 = 5,00 —*100 = 3,33
50 20 30

Esimerkissä 1-1-1 on laskettu reilun vedon kertoimet vaihtoehdoille 1, X ja 2, 

kun kotivoiton todennäköisyydeksi on arvioitu 50 prosenttia, tasapelin 20 

prosenttia ja vierasvoiton 30 prosenttia. Jos pitkävedossa olisi mahdollista 
pelata ainoastaan yhtä kohdetta ja pelinjärjestäjä olisi osannut arvioida 

todennäköisyydet oikein, olisi kaikkien vaihtoehtojen odotusarvo tasan yksi. 

Odotusarvo lasketaan kertomalla todennäköisyys kertoimella. Kotivoiton 
odotusarvo on siis 0,50*2,00=1, tasapelin 0,20*5,00=1 ja vierasvoiton 
0,30*3,33=1. Pelinjärjestäjän tuottoihin vaikuttaa myös kohteeseen 
sijoitettujen markkojen jakautuminen eri vaihtoehtojen välillä. Kun sijoitetut 

markat painottuvat samassa suhteessa todennäköisyyksien kanssa on 
palautettava markkamäärä sama kuin kohteeseen yhteensä sijoitettu summa.

Toisaalta pelatut markat saattavat painottua myös todennäköisyyksistä 

poikkeavalla tavalla. Jos pelinjärjestäjä on arvioinut todennäköisyydet oikein, 
on palautettavien markkamäärien keskiarvo kuitenkin sama kuin kohteisiin 
sijoitettujen markkojen kohdekohtainen keskiarvo. Esimerkissä 1-1-2 on 
esitetty eri vaihtoehdoilla palautettavat markkamäärät, kun kotivoitolle on 

sijoitettu 60 prosenttia, tasapelille 10 prosenttia ja vierasvoitolle 30 prosenttia 
kohteen kokonaisvaihdosta. Kotivoiton toteutuessa pelinjärjestäjän 

palautusprosentti on 120, tasapelin toteutuessa 50 ja vierasvoiton 

toteutuessa 100.
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Esimerkki 1-1-2.
Todennäköisyys * kerroin * pelatut markat = palautus

0,5*2,00*60 = 120
0,2*5,00* 10 = 50
0,3*3,33*30 = 100

-> 0,5 * 120 + 0,2 * 50 + 0,33 * 100 = 100

Jos kohdeotteluita, joiden todennäköisyydet eri vaihtoehdoille ovat samat, 
pelattaisiin esimerkiksi kymmenen kappaletta, olisi pelinjärjestäjän 

keskimääräinen palautusprosentti tasan 100. Näistä kymmenestä ottelusta 

viisi päättyy kotivoittoon, kaksi tasapeliin ja kolme vierasvoittoon. Kun 

lasketaan näiden otteluiden palautukset yhteen, päädytään jälleen siihen, 
että pelinjärjestäjä palauttaa kaikki vedonlyöntiin käytetyt pelimarkat. Tilanne 

mutkistuu huomattavasti todellisessa elämässä, kun pelinjärjestäjällä ei ole 
taitoa arvioida todennäköisyyksiä absoluuttisen oikein. Kun jonkin 

vaihtoehdon todennäköisyysarvio on liian korkea, on toinen liian matala. Jos 
vedonlyöjät osaavat pelata niitä kohteita, joiden todennäköisyysarviot ovat 

liian matalia ja kertoimet liian korkeita, on pelinjärjestäjän palautusprosentti 

yli sata. Kun vedonlyöjän todennäköisyysarvio kerrotaan vaihtoehdon 

kertoimella ja tulon arvo on yli yksi, on kyseessä ylikerroin.

Todellisuudessa pelinjärjestäjät eivät välitä reiluja vetoja, sillä liiketoiminnan 

pyörittämisestä aiheutuu heille kuluja. Lisäksi pelinjärjestäjällä on riski 
arvioida kohteen vaihtoehtojen todennäköisyydet väärin, jolloin paremmin 
todennäköisyydet arvioineet pelaajat pääsevät voitolle. Jos vedonlyöjät 

keskimäärin arvioivat todennäköisyydet paremmin kuin pelinjärjestäjä, koituu 

hänelle liiketoiminnan pyörittämisestä tappiota. Pelinjärjestäjän tarjoamien 
kerrointen ja reilun vedon kerrointen välistä erotusta kutsutaan deduktioksi. 
Pelinjärjestäjä kertoo reilun vedon kertoimet jollain luvulla 0 < Z <1. Tämän 
toimenpiteen jälkeen vedonlyöjän odotettu tuotto kohteesta on Z ja 

pelinjärjestäjän 1 - Z, jos pelatut markat jakautuvat kerrointen taustalla 

olevien todennäköisyyksien mukaisesti.
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Veikkauksen käyttämä deduktio on 20 prosenttia, eli reilun vedon kertoimet 

kerrotaan luvulla 0,8. Tämä tarkoittaa, että laskennallinen kohdekohtainen 

palautusprosentti on 80. Käytännössä vedonlyöjän on valittava vähintään 
kolme kohdetta, jolloin palautusprosentiksi muodostuu 0,83 = 0,512, eli 51,2 

prosenttia. Todellisuudessa koko Pitkävedon historian keskimääräinen 
palautusprosentti on ollut noin 60 prosenttia, eli kohdekohtainen 

palautusprosentti on ollut reilut 84 prosenttia. Jos Veikkaus olisi toiminut 

reilun vedon kertoimilla, olisivat vedonlyöjät selvästi voitolla.

Toisaalta pelinjärjestäjä, joka toimii aidosti kiinteillä kertoimilla ja julkaisee 
kertoimensa jopa muutamia päiviä ennen otteluiden alkamista, on 

vedonlyöjiä huonommassa asemassa arvioidessaan vaihtoehtojen 
todennäköisyyksiä. Tänä päivänä tieto joukkueiden välisten voimasuhteiden 

muutoksista on saatavilla helposti ja nopeasti. Etenkin internetin 

yleistyminen, maksulliset vihjepalvelut ja median kiinnostus Pitkävetoon, on 
lisännyt vedonlyöjien mahdollisuutta hankkia informaatiota kohteina olevista 

otteluista.

Veikkaus on monopoliasemassa toimiva valtion omistama yritys, jonka 
tehtävänä on tulouttaa opetusministeriölle valtion talousarviossa budjetoitu 
summa. Pitkävedon deduktio on määrätty Veikkauksen toimiluvassa, jota 

ainoastaan eduskunta voi muuttaa. Ajoittain tietyt tahot vaativat Pitkävedon 

palautusprosentin kasvattamista. Jos Pitkävedon deduktiota laskettaisiin ja 
kohdekohtainen palautusprosentti olisi esimerkiksi 85 prosenttia, olisi 

laskennallinen kolmen kohteen palautusprosentti 61,4. Tämä puolestaan 

tarkoittaa sitä, että Pitkävedon vaihdon olisi noustava noin 25 prosenttia, jotta 
Veikkaus saavuttaisi nykyisen tuottotason. Deduktion pienentäminen 

saattaisi vaikuttaa joidenkin vedonlyöjien pelaamiseen, mutta 
keskivertovedonlyöjä olisi tuskin valmis nostamaan Pitkävetoon 

sijoittamaansa rahasummaa neljänneksellä, vaikka hänen voittonsa 

kasvaisivatkin.
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Esimerkki 1-1-3.
Todennäköisyysarvioista lasketut kertoimet, joista on poistettu deduktio 
vaihtoehdoille 1-kotivoitto, X-tasapeli ja 2-vierasvoitto

— *80 = 1,60 —*80 = 4,00 —*80 = 2,67
50 20 30

Kertoimet, joista on poistettu pelinjärjestäjän 20 prosentin deduktio voidaan 
laskea kertomalla vaihtoehdon todennäköisyyden käänteisluku 80:llä. 

Esimerkissä 1-1-3 on vähennetty esimerkissä 1-1-1 käytetyistä reilun vedon 

kertoimista pelinjärjestäjän deduktio. Veikkaus asettaa kertoimiensa aina 

viiden sadasosan tarkkuudella, joten esimerkin 1-1-3 vierasvoitosta tarjottu 

kerroin olisi pelilistalla pyöristetty alaspäin 2,65:een. Kun deduktio otetaan 
käyttöön vaikeutuu vedonlyöjän mahdollisuus voitolliseen vedonlyöntiin 

huomattavasti. Ensinnäkin vedonlyöjän on kyettävä arvioimaan kohteen 
vaihtoehtojen todennäköisyydet hyvin tarkasti. Toiseksi pelinjärjestäjän on 
epäonnistuttava todennäköisyyksien arvioinnissa ja kerrointen asettelussa tai 
joukkueiden voimasuhteiden on muututtava kerrointen julkaisun jälkeen.

Esimerkki 1-1-4.
Pelinjärjestäjän kertoimet, joista on poistettu deduktio ja todennäköisyydet,
joilla odotusarvoksi muodostuisi yksi

1,60 * 0,625 = 1 4,00 * 0,25 = 1 2,67 * 0,375 = 1

Esimerkissä 1-1-4 on esitetty pelinjärjestäjän tarjoamat kertoimet, joista on 

poistettu deduktio. Kunkin vaihtoehdon kerroin on kerrottu sillä 

todennäköisyydellä, jolla vaihtoehdon odotusarvoksi muodostuisi tasan yksi. 

Nämä esimerkkitodennäköisyydet ovat 1,25 kertaa suurempia kuin 
pelinjärjestäjän tarjoamien kerrointen takana olevat todennäköisyysarviot. 
Vedonlyöjän ei kannata valita tätä kohdetta, jos mikään hänen eri 
vaihtoehdoille 1, X tai 2, arvioimistaan todennäköisyyksistä ei ole suurempi 

tai vähintään yhtä suuri kuin kyseisen vaihtoehdon esimerkkitodennäköisyys.
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Veikkauksen vedonlyönnin tuotepäällikkö Raimo Dahlman kertoo, että 

pelinjärjestäjällä on useita erilaisia riskinhallinnan keinoja. Kaikkein 
tärkeimpänä hän pitää oikeiden kohteiden valitsemista pelilistalle. 

Pelinjärjestäjän kannattaa valita vedonlyönnin kohteeksi vain ne ottelut, joista 

on tarjolla tarpeeksi tietoa ja joiden todennäköisyydet hän kykenee 
arvioimaan hyvin. Jos jollekin tietylle ottelulle sijoitetaan paljon ja pelatut 
markat painottuvat johonkin suuntaan, esimerkiksi kerrointen julkaisun 

jälkeen esiin tulleen uuden informaation takia, voi pelinjärjestäjä sulkea 

kohteen, eli kieltäytyä ottamasta vetoja vastaan. Veikkaus on joutunut 
turvautumaan edellä mainittuun keinoon koko Pitkävedon historian aikana 

ainoastaan kolme kertaa.

Dahlman toteaa myös, että Veikkauksella on automaattisia pelijärjestelmässä 

olevia riskinhallintakeinoja. Pelijärjestelmä ei ota vastaan vetoja, joiden 

kokonaiskerroin on yli 3000. Lisäksi yksi mahdollinen voitto voi olla 

korkeintaan miljoona markkaa. Näiden vedonlyönnin säännöissäkin 
mainittujen pelinjärjestäjän riskiä rajoittavien keinojen lisäksi Veikkauksen 

vedonlyönnin järjestelmään on määritelty kohdeyhdistelmien maksimaalinen 
ulosmaksu markkoina. Tämä tarkoittaa sitä, että mitään kohdeyhdistelmää ei 

voi pelata rajattomasti. Jos esimerkiksi kolmea tasapeliä on pelattu niin 
paljon, että mahdollinen ulosmaksu ylittäisi järjestelmään asetetun rajan, ei 

tätä kolmen tasapelin yhdistelmää voisi enää pelata. Dahlman kertoo, että he 
voivat tarvittaessa muuttaa järjestelmään asetettua maksimaalista 

ulosmaksun markkamäärää.

Jos pelinjärjestäjä on onnistunut arvioimaan todennäköisyydet täysin oikein, 

ei kenenkään kannattaisi pelata Pitkävetoa. Todennäköisyysarvio on 

kuitenkin hyvin subjektiivinen käsite. Ennen ottelun pelaamista kukaan ei 
osaa varmasti sanoa miten siinä tulee käymään, saati ennakoimaan 

todennäköisyyksiä ottelun eri vaihtoehdoille. Ottelun pelaamisen jälkeen 

tiedetään lopputulos, mutta vieläkään ei voida sanoa kenen
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todennäköisyysarvio oli lähinnä totuutta. Vedonlyöjien todennäköisyysarviot 
saattavat vaihdella hyvinkin paljon. Yksi vedonlyöjä saattaa pitää saman 

kohteen kotivoiton kerrointa ylikertoimena, toinen tasapelin ja kolmas 

vierasvoiton.

Pitkävedon kohteen kysyntä muodostuu eri vaihtoehtojen hintojen, eli 
kerrointen ja vedonlyöjien todennäköisyysarvioiden suhteesta. Jos 

pelinjärjestäjä on arvioinut kertoimet samansuuntaisesti kuin valtaosa 

vedonlyöjistä, ei kovin moni sijoita kohteeseen lainkaan. Ne vedonlyöjät 

joiden omat todennäköisyysarviot poikkeavat selvästi pelinjärjestäjän 

todennäköisyysarvioista, lyövät vetoa sen vaihtoehdon puolesta, jonka 

kertoimen käänteisluku on pienempi tai yhtä suuri kuin vedonlyöjän oma 
todennäköisyysarvio. Jos pelinjärjestäjä on arvioinut kohteelle sellaiset 
todennäköisyysarviot, jotka poikkeavat selvästi vedonlyöjien arvioista, 

sijoittaa moni kyseiseen kohteeseen.

1.2

Vedonlyöjien suhtautuminen riskiin

Ihmiset voidaan luokitella sen mukaan, miten he suhtautuvat riskiin. 
Riskineutraali suhtautuu riskiin suoraan todennäköisyyksien perusteella. 

Riskin kaihtaja välttelee riskiä ja valitsee mielummin riskittömän vaihtoehdon. 
Riskin rakastaja valitsee vaihtoehdon, jonka odotettu tuotto on suurin 

mahdollinen. Riskineutraali valitsee pelien välillä ainoastaan odotusarvojen 
perusteella. Jos riskineutraalilla henkilöllä on mahdollisuus varmaan 10 

markan voittoon, 50 prosentin mahdollisuus 20 markan voittoon tai 10 

prosentin mahdollisuus 100 markan voittoon, ovat kaikki vaihtoehdot hänelle 

yhtä hyviä. Pitkävedossa riskineutraali henkilö suostuisi pelaamaan 
ainoastaan niitä kohteita, joissa hänen arvioimansa odotusarvo on vähintään 

yksi. (Schotter 1993, 442-443)
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Riskin kaihtaja saa pienemmästä riskistä suuremman hyödyn, vaikka 

tarjottavien vaihtoehtojen odotusarvot olisivatkin samat. Riskin kaihtaja 

valitsisi edellä mainituista vaihtoehdoista varman 10 markan voiton. Tällainen 
henkilö sijoittaisi Pitkävetoon ainoastaan jos ylikerroin olisi huomattavan suuri 

ja tuoton odotusarvo nousisi niin valtavaksi, että hänkin voisi hyväksyä 

pelistä aiheutuvan riskin. Käytännössä voidaan kuitenkin olettaa, että 

pelinjärjestäjän kerrointenlaskijat eivät arvioi kohteena olevien joukkueiden 

voimasuhteita niin väärin, että riskin kaihtaja suostuisi osallistumaan 

Pitkävetoon. (Schotter 1993, 444-445)

Riskin rakastaja puolestaan valitsee mieluiten saman odotusarvon omaavista 
vaihtoehdoista sen, jonka mahdollinen tuotto on suurin. Riskin rakastaja saa 

siis reilun vedon kertoimilla toimittaessa suurimman hyödyn korkeammasta 
riskistä. Riskin rakastaja ei harrasta diversifiointia, eli riskin hajauttamista. 
Hän sijoittaa kaikki rahansa kuuden kohteen yhdistelmään, jonka 

kokonaiskerroin on suurin, eikä pelaa esimerkiksi neljää kolmen kohteen 

yhdistelmää, joiden kokonaiskertoimet ovat matalammat ja todennäköisyydet 

voittoon paremmat. (Schotter 1993, 445)

Toimittaessa pelinjärjestäjän tarjoamilla kertoimilla, joista on poistettu 

deduktio, tilanne on mutkikkaampi. Vedonlyöjät, jotka ovat riskin rakastajia, 

saattavat suostua lyömään vetoa kohteesta, jonka odotusarvo on alle yhden. 
Riskin rakastaja saattaa valita ennemmin 50 prosentin mahdollisuuden 16 

markan voittoon kuin varmat 10 markkaa. Pitkävedossa tämä tarkoittaisi, että 
vedonlyöjällä on mahdollisuus jättää veto lyömättä ja säästää 10 markan 
panoksensa tai lyödä vetoa ja saada mahdollisuus 1,6 kertaistaa 

panoksensa. Riskin rakastaja lyö vetoa, jos hänen siitä saamansa hyöty on 

suurempi kuin panoksen säästämisestä syntyvä hyöty. Riskin rakastaja ei siis 

päätä osallistumisesta vedonlyöntiin odotusarvojen perusteella vaan riskistä 

saamansa hyödyn takia.
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Jos suhtautuminen riskiin olisi ainoa Pitkävetoon osallistumista selittävä 

tekijä, riskin kaihtajat eivät suostuisi harrastamaan vedonlyöntiä lainkaan. 

Riskineutraalit puolestaan suostuisivat pelaamaan ainoastaan niitä kohteita 
tai kohdeyhdistelmiä, joiden odotusarvo olisi vähintään yksi. Riskin rakastajat 

löisivät vetoa kuuden kohteen yhdistelmillä ja suurilla panoksilla. 
Pitkävedossa käytetään suuria panoksia lähinnä kolmen kohteen 
yhdistelmissä. Vedonlyöjien panokset ovat enimmäkseen pieniä ja 
Pitkävedon harrastajia on melko paljon. Kaikkia Pitkävedon kohteita 
pelataan. Vedonlyöjien subjektiivisten todennäköisyysarvioiden perustella 

ylikertoimisia kohteita esiintyy Pitkävedossa varmasti viikoittain, mutta 

suuressa osassa kohteita kertoimet ovat kuitenkin asetettu niin oikein, että 

ylikertoimia ei synny. Lisäksi pelinjärjestäjän palautusprosentti on ollut 

keskimäärin noin 60. Tämän perusteella voidaan päätellä, että 
suhtautuminen riskiin ei voi olla ainoa Pitkävetoon osallistumista selittävä 

tekijä.

Pitkäveto on monille harrastus, jonka kautta he saavat lisäjännitystä 
seuratessaan urheilutapahtumia. Pitkävedon tilastojen mukaan selvästi 
eniten käytetty panos on viisi markkaa ja markkamääräisesti suurin 

kokonaissumma kertyy 10 markan panoksista. Riskin kaihtajat ja 
riskineutraalit henkilöt saattavatkin muuttaa suhtautumistaan riskiin 

Pitkävedon kohdalla. Sijoittaessaan pienen panoksen Pitkävetoon 
vedonlyöjät eivät ehkä arvioikaan tilannetta mahdollisten odotusarvojen ja 

tuottojen perusteella vaan kokevat saavansa hyötyä jostain muusta tekijästä 

kuin varallisuuden kasvattamisesta. Urheilua seuraava henkilö voi 

esimerkiksi todistaa urheilutietämyksensä osallistumalla Pitkävetoon ja 
voittamalla. Tällöin hän ei välttämättä ajattele mahdollisia taloudellisia 

tekijöitä vaan kokee hyötyä ollessaan oikeassa otteluiden lopputulosten

suhteen.
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Pitkävedon pelaajien käyttäytymistä voi myös yrittää selittää heidän 

suhtautumisellaan Vedonlyöntiin. Pitkävetoa pelaavat voisi jakaa karkeasti 
kolmeen ryhmään: Ammattimaisesti suhtautuvat, urheilua paljon seuraavat ja 

urheilusta kiinnostuneet. Tällä Pitkävedon pelaajien kolmeen ryhmään 

jakamisella ei ole mitään tieteellisiä perusteita. Ryhmäjako perustuu lähinnä 
keskusteluihin Vedonlyönnin ammattilaisten ja paljon vetoa lyövien 

henkilöiden kanssa. Tämä vedonlyöjien luokittelu voisi kuitenkin osaltaan 

selittää heidän suhtautumistaan riskiin.

Ammattimaisesti suhtautuvat käyttävät paljon aikaa urheilun seuraamiseen ja 

todennäköisyyksien arviointiin. He eivät pelaa Pitkävetoa lainkaan, elleivät 

havaitse ylikertoimia. Yleensäkin tähän ryhmään kuuluvat käyttävät paljon 
rahaa vedonlyöntiin. Ammattimaisuuteen kuuluu myös tarkka kirjanpito 
menoista ja tuloista sekä hyvin usein ns. pelikassapelaaminen. 
Ammattimaisesti suhtautuvat kasvattavat panostaan, kun ylikerroin on 

suurempi, eli sijoittavat vetoon suuremman osuuden pelikassastaan. Kun 
pelikassa pienenee, ovat myös sijoitettavat panokset matalampia. 

Ammattimaisesti Pitkä vetoon suhtautuvien ryhmä ei ole kovin suuri, mutta he 

ovat markkamääräisesti mitattuna merkittävä tekijä vedonlyöntimarkkinoilla. 

He saattavat onnistua voitolliseen vedonlyöntiin, mutta Pitkävedon korkean 

deduktion takia, vedonlyönnillä rikastuminen vaatii erityisen hyvää osaamista.

Paljon urheilua seuraavat ovat melko hyvin perillä kohteena olevien 

joukkueiden voimasuhteista. Tässä ryhmässä odotusarvojen laskeminen on 
kuitenkin harvinaisempaa. Paljon urheilua seuraavat sijoittavat Pitkävetoon 

säännöllisesti, mutta panokset ovat pienempiä kuin ammattimaisesti 

suhtautuvilla. Tässä ryhmässä Pitkävedon tuoma hyöty ei perustu 
tuottoajatteluun, vaan lähinnä urheilun seuraamiseen saatavaan 

lisäjännitykseen.
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Urheilusta kiinnostuneet puolestaan lyövät vetoa satunnaisesti, kun kohteena 

on jokin heitä kiinnostava tai merkittävä tapahtuma, kuten jääkiekon MM- 

kisat. Tähän ryhmään kuuluvat eivät ole joukkueiden voimasuhteista yhtä 
hyvin perillä kuin kahden aikaisemman ryhmän vedonlyöjät. Urheilusta 
kiinnostuneiden käyttämät panokset ovat pieniä ja kohdeyhdistelmien 

kokonaiskertoimet saattavat olla suuria ja epätodennäköisiä. Urheilusta 
kiinnostuneille Pitkäveto on lähinnä mukava lisäharrastus, joka maksaa 
hieman mutta tuottaa lisähyötyä jännityksen ja satunnaisten voittojen 

muodossa.

Lähes kaikkia Pitkävedon harrastajia, jotka Veikkauksen tietojen mukaan 

ovat lähinnä urheilua seuraavia nuoria miehiä, yhdistää kuitenkin ainakin yksi 
tekijä: Vedonlyönti on myös sosiaalinen tapahtuma. Pitkävetoa pelanneet 

voivat keskenään jutella pelaamiensa kohteiden kertoimista, otteluiden 
tuloksista, läheltä piti -tilanteista ja mahdollisista voitoista. Pelaamalla 
Pitkävetoa urheilun seuraaja saa lisäarvoa harrastukselleen ja tuntee 

kuuluvansa vedonlyöjien joukkoon.

1.3
Tutkimusaineiston esittely

Tässä tutkimuksessa analysoidaan 6384 Pitkävedon kohdetta pelin historian 
alusta, vuoden 1997 syksyyn (kierrokset 45/1993 - 35/1997). Analysoitavat 

kohteet on jaettu neljään lajiryhmään: Kotimainen jääkiekko, 

pohjoisamerikkalainen NHL-jääkiekko, englantilainen jalkapallo ja kotimainen 

jalkapallo. Datajou kosta on poistettu ne Pitkävedon kohteet, jotka 
pelinjärjestäjä peruutti, esimerkiksi otteluajankohdan siirtämisen takia. 

Tutkimukseen on valittu merkittävimmät ja suurimmat lajiryhmät. Pitkävedon 

kohteina on ollut myös esimerkiksi pesäpalloa, eurooppalaista jalkapalloa ja 
maaottelulta. Mistään muuta lajiryhmästä ei kuitenkaan muodostu tarpeeksi 

suurta kokonaisuutta, jota voisi analysoida yksittäisenä lajiryhmänä.
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Tutkimusaineistossa on kaksi erilaista jääkiekon ja jalkapallon lajiryhmää. 

Vaikka tutkimuksessa käsitellään vain kahta eri lajia, on eri maiden sarjojen 

välillä suuria eroja. Nyt tämän aineiston avulla voidaan selvittää ovatko 
väitetyt erot todellisia ja kuinka hyvin vedonlyöjät ja pelinjärjestäjä tuntevat eri 
sarjoja. Analysoitavan aineiston kohteista 1119 on kotimaista jääkiekkoa. 
Näistä suurin osa on SM-liigan otteluita, Pitkävedon kohteina on ollut myös 
pelinjärjestäjän valitsemia I divisioonan otteluita. NHL-jääkiekko on 

tutkimuksen pienin lajiryhmä 1012 kohteellaan. Pohjoisamerikkalainen 

jääkiekko on kuitenkin mielenkiintoinen lajiryhmä, sillä se antaa 

vertailupohjaa kotimaiselle jääkiekolle. Valitun ajanjakson aikana on ollut 
eniten englantilaisen jalkapallon kohteita (2750). Tässä kohdejoukossa on 
mukana on Valioliigan, I, Il ja III divisioonan otteluita. Pääpaino on kuitenkin 

kahdessa ensimmäisessä sarjassa. Tutkimuksessa käsiteltävään aineistoon 

kuuluu myös 1503 kotimaisen jalkapallon kohdetta Veikkausliigasta, I ja II 

divisioonasta.

Tutkimuksessa käytettävä data on erittäin ainutlaatuista. Veikkaus ei ole 
koskaan aikaisemmin luovuttanut tutkimuskäyttöön tietoja kohteisiin 
sijoitetuista markoista. Lisäksi tutkimusaineisto on kerätty melko pitkältä 

aikaväliltä, mikä johtaa tarkempiin tuloksiin. Tutkimuksessa käytettävä data 

on myös hyvin luotettavaa, sillä se on kerätty Veikkauksen tietokannoista.

1.4
Analysointiapa

Kaikki laji ryhmät analysoidaan, pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta, saman 
kaavan mukaan. Analyysi jakautuu kolmeen vaiheeseen. Ensin selvitetään 

koko lajiryhmän keskiarvotiedot. Tämän jälkeen kohteet jaetaan kvintillekin 

vaihdon mukaan ja lopuksi kohteet jaetaan kvintillekin kotikerrointen 

mukaan. Ensimmäisenä analysoitavan kotimaisen jääkiekon kohdalla 
käydään suoritettavat toimenpiteet läpi muita lajiryhmiä perusteellisemmin.
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Laji ryhmän analyysin aloittavan perustietojen esittelyn jälkeen selvitetään 
miten voitot jakautuivat merkkien kesken. Ensin lasketaan lajiryhmän eri 

vaihtoehtojen 1, X ja 2, keskimääräiset vaihdot oikean merkin toteutuessa. 

Kotivoittojen keskimääräinen vaihto on esimerkiksi saatu siten, että 
kotijoukkueen voittoon päättyneiden kohteiden vaihdot on laskettu yhteen ja 
saatu summa on jaettu kotivoittojen lukumäärällä. Tämän jälkeen on laskettu 

eri vaihtoehdoilla keskimäärin maksetut voitot. Yhdestä kohteesta maksettu 
voitto saadaan kertomalla oikean merkin kerroin siihen sijoitetulla 
markkamäärällä. Eri vaihtoehtojen keskimääräisistä vaihdoista ja maksetuista 

voitoista voidaan laskea palautusprosentit kotivoitolle, tasapelille ja 

vierasvoitolle. Näitä palautusprosentteja vertaillaan toisiinsa ja koko 

lajiryhmän palautusprosenttiin.

"Smart Money" -hypoteesi olettaa, että olisi olemassa viisasta rahaa, joka 

kasautuisi niihin kohteisiin, joissa pelinjärjestäjän tarjoama kerroin on 

ylikerroin. Toisin sanoen pelinjärjestäjän väärin asettamat kertoimet 
houkuttelisivat useampia vedonlyöjiä ja isompia panoksia, joten kohteen 

vaihto olisi suurempi. Lisäksi suurivaihtoisten kohteiden keskimääräinen 

palautusprosentti olisi suurempi, koska vedonlyöjät ovat olleet oikeassa 

ylikerrointen suhteen. Pelaamalla ylikertoimisia kohteita vedonlyöjät jäävät 

pidemmällä aikavälillä voitolle.

Tutkimuksessa selvitetään onko "Smart Money" -hypoteesi toteutunut 
analysoitavien lajiryhmien kohdalla. Lajiryhmien kohteet on ensin asetettu 
suuruusjärjestykseen vaihdon mukaan siten, että pienivaihtoisin kohde on 

ensimmäisenä. Tämän jälkeen kohteet on jaettu kvintiileihin, joiden 

keskiarvotietoja vertaillaan toisiinsa. Tutkimuksessa esitellään kvintiileittäin 

lajiryhmän pelatut markat, toteutuneet merkit, keskiarvokertoimet ja 

keskiarvokertoimet merkin osuessa. Seuraavaksi kvintiilien keskiarvotiedot 

muutetaan prosenttiosuuksiksi, jotta tietojen vertaileminen olisi selkeämpää. 

Lopuksi esitellään kvintiilien palautusprosentit eri merkeille ja yhteensä.
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Analyysin viimeisessä vaiheessa kohteet asetetaan suuruusjärjestykseen 
kotivoilosta tarjottujen kerrointen perusteella. Ensimmäisenä ovat pienen 

kotikertoimen omaavat kohteet ja viimeisenä ne kohteet joissa on suuri 
kotikerroin. Tämän jälkeen kotikertoimen mukaan järjestetyt kohteet jaetaan 
kvintiileihin, joiden keskiarvotietoja vertaillaan toisiinsa kuten analyysin 

aikaisemmassakin vaiheessa.

Aineiston järjestäminen vaihdon tai kotikerrointen mukaan ja tiivistäminen 

kvintiileihin tarjoaa mahdollisuuden vertailla eri tavalla luokiteltuja kohteita 

toisiinsa. Kerrointen pohjana olevien pelinjärjestäjän todennäköisyysarvioiden 

vertaaminen todellisuudessa toteutuneiden vaihtoehtojen prosenttiosuuksiin 
kertoo, ovatko kertoimet olleet keskimäärin oikeat. Lisäksi voidaan selvittää 

esimerkiksi miten pelinjärjestäjä menestyy kun kotikertoimet ovat matalia tai 

osaavatko vedonlyöjät panostaa niihin kohteisiin, joiden kertoimet ovat 

keskimäärin olleet liian suuria.

1.5
Kirjallisuuskatsaus

Paakkulainen on kirjoittanut Pitkävetokerrointen osumatarkkuutta testaavasta 

mallista. Hän esittelee työssään menetelmän, jolla kertoimista johdetaan 

vedonlyönninjärjestäjän arvioima odotustulos. Menetelmä perustuu 
olettamukseen maalien todennäköisyysjakaumasta ja riippumattomuudesta. 

Paakkulaisen työssä menetelmällä arvioitua pelinjärjestäjän odotustulosta 

verrataan toteutuneeseen lopputulokseen. (Paakkulainen 1995, 6-7)

Paakkulaisen tutkimuksessa oli aineistona yhteensä 2694 ottelua. Hän oli 

valinnut lajiryhmiksi kotimaisen jääkiekon, pohjoisamerikkalaisen NHL- 
jääkiekon, kotimaisen jalkapallon ja englantilaisen jalkapallon. Aineisto oli 

kerätty vuoden 1993 viikolta 45, vuoden 1995 viikkoon 25 asti. Paakkulaisen 

tutkimuksessa selvitettiin testin antamien ottelu kohtaisten p-arvojen
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jakaumaa ja verrattiin sitä teoreettiseen jakaumaan. Lisäksi tutkimuksessa 
arvioitiin pienten p-arvojen lukumäärää ja suoritettiin logistinen regressio. 

Paakkulainen selvitti tutkimuksessaan käyttämiensä menetelmien avulla oliko 

Veikkaus onnistunut kerrointen määrittelyssä paremmin joissain tietyissä 

lajiryhmissä. Seuraavaksi Paakkulainen jakoi aineiston kahteen osaan ajan 

perusteella ja vertasi oliko kausien 1993-94 ja 1994-95 tuloksissa eroa. 
Lisäksi hän pyrki selvittämään viikonpäivän merkitystä kertoimiin. 
(Paakkulainen 1995, 22)

Paakkulainen havaitsi, että suomalaisessa jääkiekossa oli selvästi 
virhekertoimia. NHL-jääkiekossa ei tutkimuksen mukaan ollut virhekertoimia. 

Tutkimustulokset Englantilaisen jalkapallon osalta olivat puolestaan hyvin 

ristiriitaisia. Tuloksia arvioidessaan Paakkulainen pitää kertoimia oikeellisina. 
Selvin näyttö virhekerrointen olemassaolosta oli kotimaisessa jalkapallossa. 
Tutkimuksessa oli poistettu deduktion vaikutus, joten virheelliseksi todetut 
kertoimet eivät välttämättä olleet virheellisiä, koska kerrointen pienentäminen 

luo pelivaraa Veikkaukselle. (Paakkulainen 1995, 41-43)

Paakkulaisen tutkimuksen mukaan jääkiekkokohteiden virhekertoimet 
vähenivät ja englantilaisen jalkapallon lisääntyivät kaudella 1994-95. 
Viikonpäivien vaikutusta virhekertoimiin ei tutkimuksessa havaittu. 

Vaikeutena oli lajiryhmien painottuminen voimakkaasti eri viikonpäiville. 

(Paakkulainen 1995, 34-37)

Paakkulaisen tutkimuksen tavoitteet olivat osaltaan samansuuntaisia kuin 

tässä tutkimuksessa. Paakkulaisen aineisto oli kerätty lyhyemmältä 
ajanjaksolta ja hänellä ei ollut käytössään kuin kertoimet ja ottelutulokset. 

Aineistojen eroavaisuudesta johtuen käytetyt tutkimusmenetelmät ovat 

erilaiset. Molemmissa tutkimuksissa on kuitenkin samansuuntaiset tulokset. 

Selvimmin erottuivat kotimainen jalkapallo ja NHL-jääkiekko.
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Peel ja Pope (1989, 323-328) tutkivat englantilaisen jalkapallon

kiinteäkertoimisten vedonlyöntimarkkinoiden tehokkuutta englannissa. Heillä 

oli aineistonaan 1291 ottelua, jotka pelattiin kaudella 1981-82. Peel ja Pope 
keräsivät tänä aikana neljän eri vedonvälittäjän tarjoamat kiinteät kertoimet. 

Vedonvälittäjillä oli asettamissaan kertoimissa keskimäärin seitsemän 
prosentin marginaali. Tämä deduktio muodostuu vedonvälittäjän palkkiosta ja 

osuudesta, jolla turvataan riskiä. Koska deduktio oli vain seitsemän 

prosenttia, esittivät Peel ja Pope, että uuden informaation merkitys on 

vähäinen.

Kiinteäkertoiminen vedonlyönti eroaa huomattavasti muuttuvakertoimisesta, 

jossa vedonlyöjien panokset vaikuttavat suoraan kertoimiin. 
Kiinteäkertoimisessa vedonlyönnissä avainasemassa on vedonlyönnin 

järjestäjä, joka määrittelee kertoimet, joissain tapauksissa jopa useita päiviä 
ennen ottelutapahtumaa. Kun kertoimet on julkistettu, eivät ne muutu 

pelattujen markkojen mukana, eikä niihin vaikuta jälkeenpäin esiin tuleva 
informaatio. Tästä johtuen kiinteäkertoimiset vedonlyöntimarkkinat ovat hyvin 

samankaltaisia optiomarkkinoiden kanssa ja muuttuvakertoimiset ovat 
lähempänä arvopapereiden spot-markkinoita (Peel & Pope, 324).

Tutkimuksessa kävi ilmi, että vedonvälittäjät olivat hinnoitelleet tietyt ottelut 

houkuttelevammin. Näissä otteluissa oli pienempi deduktio, eli suuremmat 

kertoimet. Lisäksi kävi ilmi, että eri välittäjien kertoimissa oli poikkeavuutta ja 

yhdistämällä kertoimet saatiin aikaan tehokkaampi ennuste. Nämä 
paremmatkaan ennusteet eivät kuitenkaan tuota kannattavia 

vedonlyöntistrategioita. Kun tuotosta on vähennetty vero, joka oli 10 
prosenttia pelatusta panoksesta, ei syntynyt voittoa. Kun otteluiden 
todennäköisyyksiä arvioidaan vedonvälittäjien kerrointen perusteella, eivät ne 

täysin vastaa saatavilla olevaa informaatiota. Täten kertoimet eivät vastaa 

rationaalisia odotuksia ja vedonlyöjillä on mahdollisuus löytää strategioita, 

jotka ainakin vähentävät tappioita (Peel & Pope 1989, 339-340).
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Peel ja Thomas (1992, 325, 331) tulivat tutkimuksessaan siihen 
lopputulokseen, että kiinteillä vedonlyöntikertoimilla voidaan selittää 

englantilaisten jalkapallo-otteluiden yleisömäärää. He toteavat myös, että 
kiinteiden kerrointen vedonlyöntimarkkinat ovat tehokkaat, kun annetut 

kertoimet ovat harhattomia lopputulosten ennusteita. Annettujen kerrointen 

tulisi täysin kuvastaa saatavilla olevaa informaatiota. Tällaista oleellista tietoa 
olisi esimerkiksi joukkueiden viimeisimmät peliesitykset, koti- ja vierasvoitot, 

avainpelaajien kunto sekä pelikyky ja kotietu.

Hevosvedonlyönnissä pätevät samat lainalaisuudet kuin muussakin 
urheiluvedonlyönnissä, joten hevosvedonlyönnin tutkimuksia on käsitelty 

kirjallisuuskatsauksessa melko paljon. Lisäksi hevosvedonlyöntiä on tutkittu 

selvästi enemmän kuin esimerkiksi jalkapallovedonlyöntiä. 
Hevosvedonlyönnissä on käytössä lähinnä kaksi tapaa muodostaa kertoimia. 
Vedonlyönnin järjestäjälle riskittömässä totalisaattori -vedonlyönnissä 

pelaajille palautetaan tietty osuus vaihdosta, josta on poistettu 
pelinjärjestäjän palkkio. Kertoimet muuttuvat sitä mukaa, kun eri vaihtoehtoja 

pelataan. Kerroin muodostuu siten, että pelaajille palautettava rahamäärä 

jaetaan kyseistä vaihtoehtoa pelatulla rahamäärällä. Suomessa Veikkauksen 

järjestämät Voittajaveto- ja Tulosvetopelit toimivat tällä samalla periaatteella. 
Pelaajille palautetaan 70 prosenttia kohteen vaihdosta ja vedonlyönnin 

järjestäjälle jää aina 30 prosenttia vaihdosta. Kiinteäkertoiminen Pitkäveto 
eroaakin näistä peleistä merkittävästi juuri pelinjärjestäjälle aiheutuvan riskin 

takia.

Toinen hevosvedonlyönnissä yleisesti käytetty tapa muodostaa kertoimia on 
vedonvälittäjän omat kertoimet. Myös nämä kertoimet muuttuvat, kun 

vedonvälittäjä haluaa niitä muuttaa, mutta vedonlyöntihetkellä asiakkaan 
kanssa sovittu kerroin on kiinteä. Täten eri vedonlyöjillä voi olla eri kertoimet 

samalle voittajalle, riippuen siitä mihin aikaan hän on vetonsa lyönyt. Crafts 
toteaa, että vedonvälittäjät saavat jatkuvasti uutta informaatiota, kun ottavat
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vastaan uusia vetoja. Vaikka kaikki oleellinen informaatio ei olisikaan 

vedonvälittäjien tiedossa vedonlyönnin alkaessa, tilanne muuttuu, kun vetoja 

lyödään. Myös muut vedonlyöjät saavat merkittävää informaatiota kerrointen 

kautta. (Crafts 1985, 299)

Craftsin tutkimus osoittaa, että Englannissa hevoskilpailujen vedonlyönnissä 
sisäpiiritieto tuo mahdollisuuden kannattavaan vedonlyöntiin. Kun hevonen 

on ollut pitkään poissa kilpakentiltä voi olla, että sen todellinen suorituskyky 
on vain muutaman henkilön tiedossa. Hevosten parissa työskentelevät 
valmentajat ja ratsastajat ovat monesti alipalkattuja, joten heillä on suuri 

houkutus hyödyntää tietojaan vedonlyönnissä. Sisäpiirin tietoa omaava 

henkilö voi lyödä vetoa kertoimella, joka on muodostunut julkisen 
informaation vaikutuksesta. Totalisaattorivedonlyönnissä sisäpiiriläisen 

kannattaa jättää vetonsa aivan vedonlyöntiajan lopussa, jotta informaatio ei 

välittyisi heti kertoimiin ja tulisi julkiseksi. Vedonlyöntihetkellä kiinteäksi jäävä 
veto kannattaa lyödä kun oman vaihtoehdon kerroin on korkeimmillaan. 

(Crafts 1985, 302-303)

Shin on tutkinut tilannetta, jossa vedonvälittäjä tarjoaa vedonlyöntihetkellä 

kiinteitä kertoimia. Vedonvälittäjä tietää, että osalla vedonlyöjistä on 
sisäpiiritietoa, mutta ei pysty tarkasti tunnistamaan heitä. Tällaisessa 

tilanteessa vedonvälittäjällä on karkea arvio sisäpiiritietoa omaavien 
määrästä koko vedonlyöjäjoukossa. Shin malli esittelee vedonvälittäjän 
kannata optimaalisten kerrointen asettamisen sisäpiiriläisten ylivertaisen 

tiedon huomioon ottaen. Mallissa ovat vastakkain sisäpiirin tietoa omaavat, 

muut vedonlyöjät, jotka pitävät tiukasti kiinni omista uskomuksistaan ja 
tavoistaan sekä vedonvälittäjät. Tilanteessa tarjotut kertoimet eroavat 
todennäköisistä lopputulemista. Paljon pelattujen suosikkien kertoimet ovat 

liian alhaiset ja vähän pelattujen hevosten, joiden mahdollisuuden voittoon 

ovat pienemmät, liian suuret. Sama tulos on tullut esiin useissa 

vedonlyöntimarkkinoiden empiirisissä tutkimuksissa. (Shin 1991, 1179-1180)
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Hausch ja Ziemba ovat tutkineet arbitraasin mahdollisuutta USA:n 

hevoskilpailuissa, joissa eri radoilla voi lyödä vetoa toisten ratojen 

tapahtumista. Radat, joilla vedonlyöntiä harrastetaan, toimivat itsenäisesti ja 
toiselta radalta ei voi osallistua toisella radalla suoritettavaan vedonlyöntiin. 
Radoilla järjestetään totalisaattorivedonlyöntiä, eli vedonlyönnin järjestäjälle 

jää aina tietty riskivapaa osuus palkkioksi ja kertoimet muuttuvat pelattuuden 
mukaan. Hauschin ja Ziemban mielestä hevoskilpailuilla on paljon samoja 
piirteitä arvopaperimarkkinoiden kanssa. Erona on se, että hevosvedonlyönti 

on huomattavasti yksinkertaisempaa. Nämä pienoismarkkinat luovat 

kuitenkin hevoskilpailut mielenkiintoisiksi markkinoiden tehokkuuden 

testauskohteeksi. (Hausch & Ziemba 1990, 61-62)

Eri radoilla laukattavien hevoskilpailujen vedonlyöntimarkkinat olisivat 

tehokkaat vaikka ratakohtaiset kertoimet eivät olisi täysin samansuuruisia. 
Tämä johtuu siitä, että edellä mainitussa vedonlyöntitilanteessa olisi otettava 
huomioon arbitraasista aiheutuvat kustannukset. Hauschin ja Ziemban 
keräämän aineiston mukaan eri ratojen kertoimet erosivat huomattavasti 

toisistaan. Tämän perusteella voidaan sanoa, että on olemassa tehottomien 
vedonlyöntimarkkinoiden mahdollisuus. Tutkimuksessa rakennettiin riskitön 

arbitraasimalli, mikä viittaa markkinoiden tehottomuuteen. Kerrointen 

eroavaisuutta selitetään sillä, että niillä vedonlyöjillä, jotka ovat 

tapahtumapaikalla, on täydellisempää informaatiota kuin niillä, jotka lyövät 
vetoa muilla radoilla. Lisäksi tietyt hevoset ovat tunnetumpia joillakin alueilla 
kuin toiset. Hauschin ja Ziemban käyttämän mallin mukaan eri radoilla eri 

tavalla pelattavat hevoset saattavat mahdollistaa voitollisen vedonlyönnin, 
vaikka kertoimissa ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole suuri eroja. 
He toteavat kuitenkin, että merkittävien voittojen mahdollisuuden 

todistamiseksi tarvitaan jatkoselvittelyltä. (Hausch & Ziemba 1990, 62, 63, 

76, 77)
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Gabriel ja Marsden pitävät hevosvedonlyöntiä mielenkiintoisena tehokkaiden 

markkinoiden analysoinnin kannalta, sillä niissä on heidän mielestään paljon 

yhdenmukaisuuksia pääomamarkkinoiden kanssa. Sijoittajilla/vedonlyöjillä on 

mahdollisuus tutustua tarjolla olevaan informaatioon. Kun sijoitus/veto on 

tehty ei ole takuita tuotosta. Lisäksi mahdollisuus sisäpiiritiedon käyttöön 
liittyy myös osakemarkkinoihin. (Gabriel & Marsden 1990, 874-875)

Gabrielin ja Marsden vertailivat muuttuvakertoimisia vedonlyöntimarkkinoita 

(totalisaattori) vedonvälittäjien ylläpitämiin vedonlyöntihetkellä kiinteäksi 
sovittavien kerrointen vedonlyöntimarkkinoihin. He totesivat, että 
totalisaattorivoitot olivat suuremmat kuin vedonvälittäjien kautta saadut voitot. 

He saivat saman tuloksen, vaikka poistivat, vuodelta 1978 keräämästään 
lähes 1 500 lähdön aineistosta, suuret totalisaattorivoitot. (Gabriel & Marsden 

1990, 874-875, 883-885)

Bird ja McRae ovat testanneet Australian hevoskilpailujen vedonlyönnin 
tehokkuutta. Tutkimuksessa käytettiin vedonvälittäjän kertoimia, jotka 
muuttuvat kiinteiksi vedonlyöntihetkellä. Valtaosa hevosvedonlyönnin 
markkinoita koskevista tutkimuksista on tehty Amerikassa ja ovat tämän takia 
liittyneet totalisaattorin tuottamiin kertoimiin. Vedonlyöntiaikaa oli noin 30 

minuuttia ennen lähtöä. Vedonvälittäjät muuttavat kertoimiaan tuona aikana 
noin kahdeksasta kymmeneen kertaan, 3-5 minuutin välein. Birdin ja McRaen 

vertailussa käytettiin neljää ajankohtaa: Heti alussa, 5 minuuttia myöhemmin, 

13 minuuttia ennen lähtöä ja juuri ennen lähtöä. Aineisto oli kerätty vuosilta 
1983-84 ja käsitti yli tuhat lähtöä. (Bird & McRae 1987, 1552-1553)

Bird ja McRae toteavat, että tyypillisessä pääomamarkkinoiden tehokkuutta 

arvioivassa testissä todetaan markkinat tehokkaiksi, jos saatavilla olevaa 

informaatiota ei pysty käyttämään ansaitakseen riskittömiä poikkeavan suuria 

voittoja. Informaatiolähteinä olivat lehtien vihjareiden vinkit ja kerrointen 

liikkuvuus. Tutkimuksessa kävi ilmi, että markkinat ovat tehokkaat näitä
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tietolähteitä käytettäessä. Kuitenkin ne, joilla on ylivertaista tietoa kerrointen 
liikehdinnästä vedonlyöntiaikana, voisivat ansaita merkittäviä voittoja. Ne 

joilla on mahdollisuus yksityiseen informaatioon voivat voittaa, mutta ennen 
kuin markkinoita voidaan sanoa tehottomiksi, on arvioitava informaation 

hankinnasta koituva kustannus. (Bird & McRae 1987, 1555-1561)

Myös koira- ja hevosvedonlyöntimarkkinoita Amerikassa tutkineet Terrell ja 
Farmer ovat kiinnittäneet huomiota informaation kustannusten vaikutuksiin. 
He toteavat, että informaation kustannukset ja vaihdosta verotettavat osuudet 

muuttavat odotettuja voittoja ja kertoimia verrattuna täydellisen informaation 

vedonlyöntimarkkinoihin. Heidän mukaansa odotusarvojen mukaisiin 

kertoimiin vaikuttavat myös huvikseen vetoa lyövät asiantuntemattomat sekä 
tiettyjen uskomusten ja tapojen perusteella vetonsa päättävät henkilöt. 

(Terrell & Farmer 1996, 846, 855-865)

Golee ja Tamarkin ovat selvittäneet amerikkalaisen jalkapallon vedonlyönti- 
markkinoiden tehottomuuden astetta. Vedonlyöntimarkkinat ovat 
verrattavissa arvopaperimarkkinoihin, sillä molempiin liittyy julkista 

informaatiota sekä useita osaan ottajia, joiden joukossa on ammattilaisia. 
Amerikkalaisen jalkapallon piste-ero (pointspread) vedonlyönnissä 
vedonvälittäjä määrittelee pisterajat, joilla joukkueita pelanneet voittavat. 

Esimerkiksi kotijoukkuetta pelanneet voittavat panoksensa kaksinkertaisena, 

jos joukkue voittaa yli 10 pisteellä. Vedonlyönnin järjestäjä palauttaa 
panokset, jos kotijoukkue voittaa tasan 10 pisteellä, mikä on melko 
harvinaista ja vierasjoukkuetta pelanneet voittavat panoksensa 

kaksinkertaisena, jos joukkue häviää, pelaa tasan tai voittaa 1-9 pisteellä. 
Lisäksi hävinneet vedonlyöjät joutuvat maksamaan 10 prosentin palkkion 

vedonlyönnin järjestäjälle. Käytännössä tämä on järjestetty siten, että 
vedonlyöjän panos on esimerkiksi 11 yksikköä ja voittaessaan hän saa 

panoksensa takaisin ja 10 yksikköä tuloa. Hävinneet menettävät koko 11 
yksikön panoksensa. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että voittajat saavat
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panoksensa takaisin noin 1,91 kertaisena. Kun veto on asetettu eivät 
vedonlyöjän pisterajat muutu. Vedonlyönnin järjestäjä voi kuitenkin muuttaa 

piste-eroa ennen seuraavien vetojen asettamista. (Golee & Tamarkin 1991, 

311-313, 320-321)

Golecin ja Tamarkin tutkimuksessa käytettiin aineistona vuosien 1973-87 

välisenä aikana pelatut NFL (National Football League) ja yliopistojen väliset 

ottelut, jotka olivat Las Vegasin vedonlyönnin järjestäjien kohteena. 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että yliopistojalkapallo on tehokkaampaa kuin NFL, 

vaikka ammattilaissarjan peleistä lyödään enemmän vetoja. Selitykseksi 

tarjotaan sitä, että kadunmiehet lyövät noin 70 prosenttia NFL-vedoista ja 50 
prosenttia yliopistopelien vedoista. Ammattivedonlyöjät, joilla on parempaa 
tietoa ja näkemystä ovat keskittyneet yliopistopeleihin. Tämä aiheuttaa sen, 

että yliopistojalkapallon vedonlyönnissä ei ole selvästi hyviä ja huonoja 

vetoasetelmia, kuten NFL-vedonlyönnissä.

Tutkimuksen tilastollisista tuloksista on havaittavissa, että NFL peleissä 

voittaa useammin jos lyö vetoa oletetusti heikomman kotijoukkueen puolesta. 
Vedonlyöjä häviää puolestaan eniten jos lyö vetoa suosikkina olevan 
vierasjoukkueen puolesta. Yliopistopeleissä ei ole havaittavissa vastaavia 

ilmiöitä. Golee ja Tamarkin nimeävät NFL-pelien lopputulosten vaikean 

ennakoinnin, kadunmiesten ison osuuden vedonlyöjistä ja korkeat 
kustannukset, syyksi siihen, että ammattimaiset arbitraasin tavoittelijat eivät 

ole poistaneet NFL-markkinoiden tehottomuutta. (Golee & Tamarkin 1991, 

316-323)

Tryfos on tutkinut amerikkalaisen jalkapallon piste-ero vedonlyöntiä. 

Tutkimuksessa todettiin, että aikaisempien otteluiden tulosten vertaileminen 

ei ole kannattava vedonlyöntistrategia. Vedonlyöjien onnistuminen on 

enemmän kiinni heidän saamansa informaation laadusta kuin edellisten 

otteluiden lopputulosten vertailusta. (Tryfos & muut 1984, 123,132)
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Brown on tutkinut NBA (National Basketball Association) koripallon "Hot 

Hand" -hypoteesia piste-ero vedonlyönnissä. "Hot Hand" -hypoteesi olettaa, 
että koripalloilija, joka on heittänyt pallon koriin monta kertaa peräkkäin, 

tekee korin myös seuraavalla heitollaan. Samaa oletusta on käytetty myös 

joukkueiden tasolla. Joukkueiden voittoputki vaikuttaa piste-ero vedonlyönnin 
markkinoihin. Joukkueen, joka on voittanut useita perättäisiä otteluita, piste- 
eron marginaali kasvaa, eli joukkueen odotetaan voittavan suuremmalla 
piste-erolla. (Brown & Sauer 1993, 1377, 1384) Dana puolestaan on tutkinut 
NFL jalkapalloa ja toteaa, että vedonlyöjät panevat enemmän painoa 
menestykseen koko kauden aikana kuin viimeisimpien otteluiden tuloksiin. Eli 

vedonlyöntimarkkinat eivät usko "Hot Hand" -hypoteesiin. (Dana & Knetter 

1994, 1317,1326)

1.6

Tutkimuksen rakenne

Tässä luvussa esiteltiin tutkimukselle asetettu tavoite ja tutustutettiin lukija 
Pitkävedon perusteisiin, kertoimiin ja pelinjärjestäjän deduktioon. Lisäksi 

tässä luvussa pohdittiin vedonlyöjien suhtautumista riskiin ja esiteltiin 

tutkimusaineisto sekä analysointiapa. Ensimmäiseen luvussa oli myös 
kirjallisuuskatsaus, jossa käytiin lyhyesti läpi vedonlyönnistä tehtyjä 

aikaisempia tutkimuksia.

Toisessa luvussa analysoidaan kukin tutkimuksessa mukana oleva lajiryhmä 

erikseen. Ensin tutustutaan lajiryhmän keskiarvotietoihin, jonka jälkeen 
selvitetään miten vedonlyöjien saamat voitot jakautuivat eri vaihtoehtojen; 

kotivoitta 1, tasapeli X ja vierasvoitto 2, kesken. Tämän jälkeen kohteet 

asetetaan suuruusjärjestykseen pelattujen markkojen, eli vaihdon 

perusteella. Kun pienivaihtoisin kohde on ensimmäisenä ja suurivaihtoisin 

viimeisenä, jaetaan kohteet kvintiileihin, joiden keskiarvotietoja analysoidaan 

tarkemmin.
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Kunkin lajiryhmän analyysin viimeisessä vaiheessa kohteet jaetaan 

kvintiileihin koti kerro inte n perusteella ja näin saatuja keskiarvotietoja 
vertaillaan toisiinsa. Lajiryhmien analyysit päättää lyhyt yhteenveto 

oleellisista ja kiinnostavista tutkimustuloksista. Ensimmäisenä analysoidaan 
kotimainen jääkiekko, jonka jälkeen on vuorossa NHL-jääkiekko. Tämän 
jälkeen analysoidaan englantilaisen jalkapallon aineisto ja viimeisenä 

lajiryhmänä on kotimainen jalkapallo.

Kolmannessa luvussa vedetään yhteen lajiryhmien keskiarvotietoja ja 

vertaillaan analyysien tuloksia. Tämän jälkeen neljännessä luvussa kerrataan 
lyhyesti tutkimuksen keskeisimmät tulokset. Lopuksi viidennessä luvussa 
pohditaan Pitkävedon tulevaisuutta sekä arvioidaan mitä mahdollisia 

jatkotutkimusaiheita tätä tutkimusta tehdessä tuli esiin.
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2. AINEISTON ANALYSOINTI

Tässä luvussa esitellään kotimaisen jääkiekon, NHL-jääkiekon, 

englantilaisen jalkapallon ja kotimaisen jalkapallon kohteiden keskiarvotietoja 

ja selvitetään miten voitot jakautuvat, kun ottelu päättyy kotivoittoon, 

tasapeliin tai vierasvoittoon. Lisäksi kaikkien lajiryhmien aineistot jaetaan 

kvintiileihin ensin kutakin kohdetta pelatun markkamäärän perusteella ja 

sitten pelinjärjestäjän kotivoitosta tarjoaman kertoimen mukaan.

2.1

Kotimainen jääkiekko

Tutkimuksessa mukana olevassa kotimaisen jääkiekon aineistossa on 1119 

kohdetta. Valtaosa kohteista on SM-liigan otteluita, mutta joukossa on 

mukana myös muutamia l-divisioonan otteluita. Kotimainen jääkiekko on 

markkamääräisesti mitattuna Pitkävedon suosituin lajiryhmä ja kohteiden 

keskimääräinen vaihto on lähes 400 000 markkaa.

2.1.1

Keskiarvotietoja

Kotimaisen jääkiekon 1119 kohteen keskimääräinen vaihto oli 396112 

markkaa ottelua kohden. Pelatut markat jakautuivat siten, että kotivoittoa oli 

pelattu keskimäärin 181160 markalla, tasapeliä 55330 markalla ja 

vierasvoittoa 159621 markalla. Taulukosta 2-1-1 näkyy pelattujen markkojen 

lisäksi kotivoittojen, tasapelien ja vierasvoittojen lukumäärät sekä 

keskimääräiset kertoimet. Taulukon alimmalta riviltä löytyy kerrointen 

keskiarvot kullekin merkille niiden osuessa. Tässä on otettu huomioon 

ainoastaan ne kertoimet, jotka ovat toteutuneet.
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Taulukko 2-1-1
Kotimaisen jääkiekon pelatut markat, kohteiden jakauma, 
keskiarvokertoimet ja keskiarvokertoimet merkin osuessa

1_________X________ 2______ yhteensä
Markkaa 181160 55330 159621 396112

Toteutuneet kohteet 563 188 368 1119
Kertoimet 1,72 4,70 2,20

Kertoimet osuessa 1,61 4,72 1,97

Keskiarvokertoimet on laskettu siten, että kunkin kohteen kertoimet on ensin 

muutettu pelinjärjestäjän arvioimiksi todennäköisyyksiksi. Sitten kerrointen 

käänteislukuihin on lisätty pelinjärjestäjän 20 prosentin deduktio. Tämän 

jälkeen prosenttiosuuksien keskiarvot on kunkin merkin kohdalla muutettu 

takaisin kertoimiksi ja niistä on poistettu deduktio. Kerrointen keskiarvoa ei 

voi suoraan laskea summaamalla kertoimet ja jakamalla saatu luku 

kerrointen lukumäärällä, koska kertoimet ovat todennäköisyyksien 

käänteislukuja.

Kun taulukon tietoja vertaillaan prosenttiosuuksina, voidaan eri vaihtoehtoja 

1, X ja 2 tutkia tarkemmin. Kerrointen todennäköisyysarvioiden pohjalta 

saadut prosenttiosuudet eivät välttämättä summaudu tasan sataan, sillä 

kertoimet asetetaan viiden sadasosan tarkkuudella. Juuri tämän takia 

kaikkien kohteiden palautusprosentti ei ole aina tasan 80. Suuressa 

aineistossa virhe, joka esiintyy molempiin suuntiin tasaantuu ja päätyy 

lähelle tavoiteltua 80 prosenttia. Osuneiden kerrointen 

todennäköisyysarvioiden prosenttiosuudet on laskettu ainoastaan niistä 

kertoimista, jotka ovat toteutuneet. Tässäkin tapauksessa jokainen kerroin 

on ensin muunnettu erikseen kerrointen takana oleviksi 

todennäköisyysarvioiksi ja tämän jälkeen niistä on laskettu keskiarvot.
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taulukko 2-1-2
Kotimaisen jääkiekon pelattujen markkojen, kohteiden, kerrointen ja 
osuneiden kerrointen prosenttiosuudet

1 X 2 yhteensä
Markkaa 45,7 14,0 40,3 100,0

Toteutuneet kohteet 50,3 16,8 32,9 100,0
Kertoimet 46,6 17,0 36,4 100,0

Kertoimet osuessa 49,8 17,0 40,7 107,5

Taulukosta 2-1-2 havaitaan, että yli puolet kohteista päättyi kotivoittoon, noin 

kolmannes vierasvoittoon ja noin joka kuudes tasapeliin. Kerrointen pohjalta 

laskettujen todennäköisyysarvioiden prosenttiosuudet osoittavat sen, että 

pelinjärjestäjä oli keskimäärin asettanut tasapelien kertoimet lähes 

toteutuneiden lopputulosten mukaisesti. Kotivoittojen osalta voidaan todeta, 

että niiden kertoimet olivat toteutuneisiin lopputuloksiin verrattuna liian 

korkeita, sillä kerrointen pohjalta laskettu keskimääräinen 

todennäköisyysarvio on pienempi kuin toteutunut.

Vierasvoittojen osalta pelinjärjestäjän asettamat kertoimet olivat puolestaan 

toteutuneeseen verrattuna keskimäärin liian matalia. Taulukon 2-1-1 

toteutuneiden vierasvoittojen kerrointen keskiarvo oli huomattavasti 

matalampi kuin koko aineiston vierasvoittojen keskiarvokerroin. Tämä tulee 

ilmi myös Taulukon 2-1-2 osuneiden kerrointen todennäköisyysarvioiden 

prosenttiosuuksissa, jotka olivat tasapeliä lukuun ottamatta, korkeampia kuin 

koko aineiston prosenttiosuudet. Osuneiden kerrointen 

todennäköisyysarvioiden prosenttiosuudet olivat yhteensä 107,5 prosenttia. 

Tämä johtuu siitä, että osuneet kertoimet olivat pienempiä kuin annetut 

kertoimet keskimäärin. Kun kertoimet on asetettu lähelle todellisia 

todennäköisyyksiä, toteutuvat pienet kertoimet useammin kuin suuret ja 

toteutuneiden kerrointen keskiarvo laskee matalammaksi kuin kaikkien 

kerrointen keskiarvo.
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Verrattaessa pelattujen markkojen prosenttiosuuksia toteutuneisiin tuloksiin, 

on hyvä ottaa huomioon, että luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Pelatut 

markkamäärät vaihtelevat kohdetasolla lähinnä pelinjärjestäjän antamien 

kerrointen ja vedonlyöjien ennakko-odotusten suhteen. Näiden 

prosenttiosuuksien vertailu antaa kuitenkin hyvän yleiskuvan kotimaisen 

jääkiekon Pitkävedon kertoimista ja vedonlyöjien reagoimisesta niihin. 

Lisäksi on hyvä muistaa, että pelinjärjestäjä ei aseta kertoimia puhtaasti 

arvioimiensa todennäköisyyksien perusteella, vaan ottaa huomioon 

vedonlyöjien pelitottumukset ja -tavat. Pelinjärjestäjän tavoitteena on saada 

vedonlyöjät pelaamaan annettujen kerrointen suhteessa.

Jos pelinjärjestäjän tarjoamien kerrointen ja pelattujen markkojen 

prosenttiosuudet ovat kohdetasolla identtiset, on palautusprosentti aina, 

lopputuloksesta riippumatta, tasan 80. Kotivoittojen osalta pelattujen 

markkojen prosenttiosuudet olivat kerrointen kanssa keskimäärin linjassa, 

vaikka kertoimet olivat toteutuneeseen nähden keskimäärin liian suuria. 

Vierasvoittojen osalta voidaan todeta, että vedonlyöjät olivat ilmeisesti 

löytäneet mielenkiintoisa kohteita, joissa oli heidän arvioihinsa verrattuna 

liian suuret kertoimet. Houkuttelevat koti- ja vierasvoittokertoimet ovat 

osaltaan saattaneet laskea tasapeleille pelattua markkamäärää.

2.1.2

Miten voitot jakautuvat merkkien kesken

Pelatut markat ja kertoimet antavat hyvän yleiskuvan siitä, miten kotimaisen 

jääkiekon Pitkävetokohteista lyödään vetoa. Tarkempaa analyysiä varten on 

kuitenkin hyvä selvittää, miten voitot jakautuvat kotivoiton, tasapelin ja 

vierasvoiton kesken. Jos vedonlyöjien ja pelinjärjestäjän 

todennäköisyysarviot poikkeavat toisistaan, eivät pelatut markat jakaannu 

kerrointen mukaan eikä kohteen palautusprosentti ole tavoiteltu 80.
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Kun toteutunutta merkkiä on pelattu esimerkiksi 50 prosentilla kohteen 

vaihdosta ja pelinjärjestäjä on tarjonnut kertoimeksi 2,00 (pelinjärjestäjän 

todennäköisyysarvio 40 % -> 100/40 * 80 = 2,00), on kohteen 

palautusprosentti tasan sata. Jos pelinjärjestäjän arvioimat 

todennäköisyydet, esimerkiksi kotivoittojen osalta, ovat vedonlyöjien 

todennäköisyysarvioita pienempiä, sijoitetaan vaihtoehdolle 1 enemmän 

pelimarkkoja. Jos vedonlyöjät ovat vielä keskimääräisesti enemmän 

oikeassa, eli kotivoiton toteutumisprosentti vastaa paremmin vedonlyöjien 

arvioita, pelinjärjestäjän tavoittelema palautusprosentti ylittyy. Toisaalta 

päinvastaisessa tilanteessa pelinjärjestäjän kohdetasoinen palautusprosentti 

jää alle 80:een

Toteutuneille kotivoitoille 1, tasapeleille X ja vierasvoitoille 2 voidaan laskea 

kullekin omat palautusprosenttinsa. Tämä tapahtuu vertailemalla kohteiden 

vaihtojen keskiarvoa kohteista keskimäärin maksettuun voittoon. Tässä 

voitaisiin käyttää koko kotimaisen jääkiekon keskimääräistä vaihtoa, mutta 

pelatut markat kohdentuvat tarkemmin, jos esimerkiksi kotivoittoon 

päättyneisiin kohteisiin sijoitettuja markkoja verrataan niistä voittoina 

palautettuihin markkoihin.

Kotivoittoon päättyneiden kohteiden keskimääräinen vaihto saadaan 

laskemalla niiden vaihdot yhteen ja jakamalla saatu summa kotivoittojen 

lukumäärällä. Kotivoittoon päättyneiden kohteiden keskimääräinen vaihto 

eroaa hieman kaikkien kohteiden keskimääräisestä vaihdosta. Tämän 

jälkeen lasketaan kotivoittoon päättyneistä kohteista vedonlyöjille maksetut 

voitot. Tämä luku saadaan kertomalla kunkin kotivoittoon päättyneen 

kohteen oikea kerroin siihen sijoitetulla markkamäärällä, laskemalla saadut 

luvut yhteen ja jakamalla kokonaissumma kotivoittoon päättyneiden 

kohteiden lukumäärällä. Esimerkki 2-1-1 havainnollistaa, miten 

palautusprosentti lasketaan kohdetasolla kullekin merkille.
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Esimerkki 2-1-1

1 1 kerroin * 1 pelattu markkamäärä / vaihto, kun 1 osuu = 1 palautus 

X X kerroin * X pelattu markkamäärä / vaihto, kun X osuu = X palautus

2 2 kerroin * 2 pelattu markkamäärä / vaihto, kun 2 osuu = 2 palautus

Taulukon 2-1-3 luvut ovat koko kotimaisen jääkiekon aineistosta laskettuja 

keskiarvoja. Ensimmäisellä rivillä on kotivoitoille, tasapeleille ja vierasvoitoille 

lasketut keskimääräiset vaihdot, toisella rivillä on eri vaihtoehtojen 

toteutuessa keskimäärin maksettavat voitot ja lopuksi kolmannella rivillä on 

ensin kunkin merkin palautusprosentti ja palautusprosentti yhteensä 

kotimaisen jääkiekon osalta.

taulukko 2-1-3
Kotimaisen jääkiekon keskimääräinen vaihto merkin 
osuessa/kohteesta maksetut voitot = palautus

1 X 2 yht
390855 392927 405780 396112
322151 267616 391976 335952

82,4 68,1 96,6 84,8

Taulukosta 2-1-3 voi havaita, että vierasvoittoon päättyneiden kohteiden 

vaihto on ollut keskimääräistä suurempi. Ero on vielä suurempi kotivoittoon ja 

tasapeliin päättyneiden kohteiden keskimääräisiin vaihtoihin verrattuna. 

Tämä viittaa siihen, että vedonlyöjät ovat tavoitelleet omiin 

todennäköisyysarvioihinsa verrattuna liian suuria vierasvoiton kertoimia 

suuremmalla markkamäärällä, kuin muita vaihtoehtoja. Kuvio 2-1-1 

havainnollistaa eri merkkien palautusprosenttien eroja. Kotivoittoon 

päättyneiden kohteiden palautusprosentti oli hieman yli tavoitellun, 

tasapelien huomattavasti alle ja vierasvoittoon päätyneiden kohteiden 

lähenteli sataa.
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kuvio 2-1-1
Kotimaisen jääkiekon merkkien palautusprosenttien 
erot tavoitteesta (80)

100

90

80

70

60

50

Kotimaisen jääkiekon osalta merkkien välisten palautusprosenttien erot ovat 

todella merkittävät ja viittaavat siihen, että annetut kertoimet ja pelatut 

markat eivät ole tasapainossa. Pelinjärjestäjän hyvä menestys 

tasapelitilanteissa kompensoi hieman vierasvoitoista maksettavien voittojen 

markkamäärää, mutta kokonaisuudessaan palautusprosentti kohdetasolla oli 

keskimäärin noin 85 prosenttia, eli selvästi yli tavoitteen.

2.1.3

Kohteet jaettuna kvintiileihin vaihdon perusteella

Koko aineistosta lasketut kotivoiton, tasapelin ja vierasvoiton 

palautusprosentit eivät vielä kerro minkä tyyppiset kohteet ovat 

pelinjärjestäjän kannalta huonoja. Kun tarkasteltavat kohteet järjestetään 

suuruusjärjestykseen vaihdon perusteella ja jaetaan viiteen lukumääräisesti 

yhtä suureen joukkoon, eli kvintiiliin, voidaan arvioida kohteen vaihdon 

merkitystä palautusprosenttiin.
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Kuviossa 2-1-2 on esitetty mustalla käyrällä kohteisiin sijoitetun 

markkamäärän kasvu ensimmäisestä kvintiilistä viimeiseen. Vaaka-akseli on 

jaettu kvintiileihin ja käyrän pätkä kussakin osassa kuvaa niiden kohteiden 

vaihtoa, jotka kuuluvat kyseiseen kvintiiliin. Vaihto kasvaa ensimmäisessä 

kvintiilissä kiihtyvästi, mutta kasvu tasaantuu seuraavissa kolmessa 

kvintiilissä. Viimeisessä kvintiilissä vaihdon kasvu kiihtyy voimakkaasti. 

Käyrän molemmissa ääripäissä on suurta eroa keskiarvoihin verrattuna. 

Vaihdon keskiarvo 396112 markkaa on melko lähellä käyrän puoliväliä, sillä 

vasta 600. kohde ylittää sen.

kuvio 2-1-2
Kotimaisen jääkiekon kohteiden vaihto ja palautettava markkamäärä, kun 
kohteet suuruusjärjestyksessä vaihdon mukaan

markkaa

1500000

1250000

1000000

750000

500000

250000

0 224 448 672 896 1120
■■■vaihto • palautus mk ■*■80 % kappaletta

0
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Kuviossa 2-1-2 esiintyvät mustat pisteet osoittavat kohteesta maksettavaa 

palautusta markoissa. Kohdetta pelattu markkamäärä löytyy palautettavaa 

markkamäärää kuvaavasta pisteestä pystysuoraan vedettävän suoran ja 

vaihtokäyrän kohtauspisteessä. Kuviosta havaitaan, että kohdetasolla 

palautettavien markkamäärien erot suurenevat voimakkaasti vaihdon 

kasvaessa. Tämän takia palautusten trendisuora kulkisi vaihtokäyrän alla ja 

halkaisi pisteparven kahteen saman tyyppiseen kuvioon. Kuvion 2-1-2 

perusteella voidaankin arvioida, että pistejoukolla saattaa olla kaksi 

trendisuoraa.

Kuvion 2-1-2 vaihtokäyrän alla kulkeva vaaleampi käyrä osoittaa tavoiteltua 

palautusta, jossa vaihdot on kerrottu 0,8:lla. Tämän käyrän yläpuolella olevat 

pisteet ovat palautukseltaan suurempia kuin 80 prosenttia. Viimeisessä 

kvinteissä valtaosa pisteistä on joko vaihtokäyrän yläpuolella, jolloin 

palautusprosentti on yli sata, tai tavoitellun palautuskäyrän alapuolella. Tämä 

kahteen jakautuminen tukee oletusta kahden trendisuoran olemassaolosta.

Taulukoon 2-1-4 on kerätty vastaavat tiedot kuin taulukossa 2-1-1 oli. Tässä 

taulukossa on kuitenkin eroteltu kunkin kvintein tiedot omalle rivilleen. 

Pelattujen markkojen taulukosta näkyy, että tasapeleille pelatut markat eivät 

kasva samassa suhteessa vaihdon kanssa. Ne eivät edes kaksinkertaistu 

kuljettaessa ensimmäisestä kvintiilistä viimeiseen. Lisäksi suurin 

keskimääräinen tasapelille pelattu markkamäärä löytyy yllättäen neljännestä 

kvintiilistä, eikä viimeisestä. Kotivoiton ja vierasvoiton kasvavat osuudet 

kohteen vaihdosta imevät markkoja tasapeliltä. Toisaalta tasapelin 

todennäköisyys jääkiekossa on huomattavasti pienempi kuin muiden 

vaihtoehtojen ja panosten kasvaessa vedonlyöjät eivät ehkä hae riskialttiita 

vaihtoehtoja. Lisäksi saattaa olla, että pelinjärjestäjä arvioi tasapelien 

todennäköisyydet paremmin ja ne eivät houkuttele vedonlyöjiä.
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taulukko 2-1-4.
Kotimaisen jääkiekon pelatut markat, osumien kappalemäärät, keskiarvokertoimet ja 
keskiarvokertoimet merkin osuessa, kvintiileittäin vaihdon mukaan

Pelatut markat Toteutuneet merkit Kertoimet Kertoimet osuessa

207613

284388

107861

140575

165035

49285

36464

59007

67121

64691 267158

118725

158584

182682

70561

Kuten aikaisemmin todettiin kvintiilit on jaettu yhtä suuriin osiin, joten eri 

merkkien toteutuneet kappalemäärät taulukossa 2-1-4 ovat vertailukelpoisia. 

Kohteen vaihdon kasvaessa kotivoittojen kappalemäärä laskee aina 

neljänteen kvintiilin asti. Viimeisessä kvintiilissä toteutuneiden merkkien 

kappalemäärät ovat lähes samat kuin toisessa kvintiilissä. Tasapelejä 

toteutui eniten keskimmäisessä kvintiilissä, jossa kohteiden vaihdot olivat 

matalia. Vierasvoittoja toteutui puolestaan eniten neljännessä kvintiilissä, 

jossa kotivoittojen lukumäärä oli matalin.

Kotivoiton kertoimet ovat neljässä viimeisessä kvintiilissä yli kotimaisen 

jääkiekon keskiarvon 1,72. Keskiarvoa pudottaa ensimmäisen kvintiilin 

kotivoiton matalampi keskiarvokerroin 1,59. Tasapelien ja vierasvoittojen 

keskiarvokertoimet ovat puolestaan päinvastaisessa järjestyksessä. 

Ensimmäisen kvintiilin keskiarvokerroin on suurin ja loput alle tasapelien 

keskiarvokertoimen. Ensimmäistä kvintiiliä lukuun ottamatta, 

keskiarvokertoimet ovat melko lähellä koko aineiston keskiarvoja. 

Toteutuneiden kerrointen keskiarvot ovat pääsääntöisesti alle 

keskiarvokerrointen, ainoastaan tasapelien kolme keskimmäistä kvintiiliä 

poikkeavat joukosta. Näissä kvintiileissä on toteutunut muita kvintiilejä 

enemmän niitä tasapelejä, joille pelinjärjestäjä on antanut korkeamman 

kertoimen, eli arvioinut toteutumismahdollisuuden pienemmäksi.
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Kun kohteet on jaettu kvintiileihin vaihdon perusteella, voidaan kvintiilien 

keskiarvokertoimia estimoida koko aineiston keskiarvokertoimiin verrattuna. 

Kunkin merkin 1, X ja 2 kertoimet ovat toisistaan riippumattomia ja 

noudattavat samaa jakaumaa. Keskiarvokerrointen arviointi tapahtuu t-testin 

avulla. Ensin asetetaan nollahypoteesi p = p0. Jos nollahypoteesi joudutaan 

hylkäämään asetetaan silmämääräisen arvioinnin perusteella joko p > p0 tai 

p < p0. Testi suoritetaan yksisuuntaisena viiden prosentin

merkitsevyystasolla. Kvintiileihin kuuluvien kohteiden lukumäärä on joko 223 

tai 224, joten vapausasteina voidaan käyttää vaihtoehtoa ääretön.

taulukko 2-1-5
Kotimaisen jääkiekon keskiarvokertoimet, vaihdon perusteella jaettujen kvintiilien 
keskiarvokertoimet ja t-arvot

keskiarvokertoimet

1,72 4,70 2,20

t-testin kriittinen arvo

1,645

keskiarvot kvintiileittäin t-arvot
-3,13 1,77 3,20
0,70 -0,16 -0,79

1,10 -0,56 -1,25

1,46 -0,66 -1,68
0,92 -0,21 -1,11

1,59 4,78 2,43

1,74 4,69 2,16

1,75 4,67 2,15

1,76 4,67 2,13

1,74 4,69 2,16

Nollahypoteesi joudutaan hylkäämään koko ensimmäisen kvintiilin koti- ja 

vierasvoittojen sekä tasapelien keskiarvokerrointen kohdalla. Ensimmäisen 

kvintiilin kotivoittojen keskiarvokerroin oli selvästi pienempi kuin koko 

aineiston kotivoittojen keskiarvokerroin. Saman kvintiilin tasapelien ja 

vierasvoittojen keskiarvokertoimet olivat puolestaan suurempia kuin koko 

kotimaisen jääkiekon aineiston keskiarvot. T-testin kriittisen arvon ylitti myös 

neljännen kvintiilin vierasvoittojen keskiarvokerroin, joka oli pienempi kuin 

koko aineiston vierasvoittojen keskiarvokerroin. Toisen kvintiilin kerrointen 

keskiarvot olivat lähimpänä koko kotimaisen jääkiekon lajiryhmän 

keskiarvokertoimia.
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Taulukossa 2-1-6 olevista pelattujen markkojen prosenttiosuuksista 

havaitaan, että viimeisen kvintiilin tasapeleille pelattu markkamäärä on 

ainoastaan kymmenen prosenttia kohteiden keskimääräisestä vaihdosta. 

Suurivaihtoisissa kohteissa pelataan lähes yhtä paljon koti- ja vierasvoittoja, 

mutta kartetaan tasapeleihin sijoittamista. Kotivoittoihin sijoitettujen 

markkojen prosenttiosuus on suurin ensimmäisessä kvintiilissä, kun 

kohteiden vaihto on pieni. Prosenttiosuus laskee kolmanteen kvintiiliin asti ja 

nousee kahdessa viimeisessä kvintiilissä.

taulukko 2-1-6
Kotimaisen jääkiekon pelattujen markkojen, osuneiden kohteiden, ja 
keskiarvokerrointen prosenttiosuudet, kun kvintiilit vaihdon mukaan

Pelatut markat
1 % X% 2 %

I 50,2 17,0 32,8
II 45,6 16,0 38,5
III 43,1 15,4 41,4
IV 45,4 14,7 39,9
V 46,1 10,5 43,4

Toteutuneet merkit 
1 % x % 2 %

55,6 16,6 27,8
51,8 15,2 33,0
46,9 19,6 33,5
46,0 17,4 36,6
51,3 15,2 33,5

Kertoimet
1 % x% 2%

50,4 16,7 32,9
45,9 17,1 37,0
45,6 17,1 37,3
45,4 17,1 37,5
45,9 17,1 37,0

Ensimmäisen kvintiilin kohteissa oli keskimäärin matalampi kotikerroin, joka 

oli toteutuneeseen nähden liian korkea. Kvintiilin pelatut markat jakautuivat 

samassa suhteessa kerrointen kanssa. Tämä viittaa siihen, että vedonlyöjillä 

ei ole ollut kohteista sen parempaa tietoa kuin pelinjärjestäjällä ja kohteiden 

kertoimet vastasivat vedonlyöjien ennakko-odotuksia. Kotimaisessa 

jääkiekossa joka toinen ottelu päättyi kotijoukkueen voittoon. Kerrointen 

prosenttiosuudet olivat toteutuneisiin kohteisiin verrattuna pienempiä, eli 

kotivoittojen kertoimet ovat keskimäärin olleet liian suuria. Tasapelien 

kertoimet ovat vaihtelevasti olleet oikeassa suhteessa, liian pieniä tai liian 

suuria. Vierasvoittojen keskimääräiset kertoimet ovat puolestaan olleet 

keskimäärin liian pieniä.
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Kuviossa 2-1-3 esitetään taulukon 2-1-6 informaatio graafisessa muodossa. 

Kuviosta havaitaan, että kertoimet eri kvintiileissä ovat ensimmäistä kvintiiliä 

lukuun ottamatta hyvin samantasoiset. Täten kohteen vaihtoa ei voida 

selittää erilaisilla keskiarvokertoimilla. Lisäksi kertoimet ovat melko hyvin 

linjassa toteutuneiden merkkien kanssa. Poikkeuksena voidaan pitää viidettä 

kvintiiliä, jossa kotivoittojen suhteellinen osuus kasvaa verrattuna 

vierasvoittoihin ja tasapeleihin. Tästä huolimatta vierasvoitoille pelattujen 

markkojen suhteellinen osuus kasvaa selvästi kyseisessä kvintiilissä. 

Kotivoittojen osalta voi todeta, että kertoimet viimeisessä kvintiilissä olivat 

liian suuria ja tämä voisi selittää suurta vaihtoa, mutta vierasvoittojen 

tapauksessa vedonlyöjien motiivi pelata ei ole yhtä selkeä.

kuvio 2-1-3
Kotimaisen jääkiekon pelatut markat, toteutuneet merkit ja kertoimet 
prosentteina, kun kvintiilit vaihdon mukaan

Pelatut markat Toteutuneet merkit Kertoimet

Kvintiilien vaihdot ja palautusprosentit kullekin merkille ja yhteensä lasketaan 

samalla periaatteella kuin koko kotimaisen jääkiekon aineiston, Erona on se, 

että kutakin kvintiiliä käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Näin saadaan 

selville onko kohteeseen sijoitettujen markkojen määrällä vaikutusta 

palautusprosenttiin. Taulukossa 2-1-7 on esitetty kunkin merkin vaihtojen 

keskiarvo kohteen osuessa.
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Taulukon ensimmäiseen lukuun on laskettu ainoastaan niiden ensimmäisen 

kvintiilin kohteiden vaihtojen keskiarvo, jotka ovat päätyneet kotivoittoon. 

Kvintiilin keskiarvo on viimeisessä sarakkeessa. Taulukon 2-1-7 alemmassa 

osiossa näkyvät palautettavat markat, jotka on laskettu kertomalla osunut 

kerroin oikeaa vaihtoehtoa pelatulla markkamäärällä. Palautettavat markat 

on esitetty, kuten vaihdotkin, eli ensin kotivoiton, tasapelin ja vierasvoiton 

osuudet ja lopuksi niiden keskiarvot kaikissa kvintiileissä.

taulukko 2-1-7
Kotimaisen jääkiekon vaihdot merkin osuessa ja palautettavat markat, 
kun kvintiilit vaihdon mukaan

vaihdot 1 X 2 yhteensä
I 217900 202112 216479 214885
II 308054 309857 308833 308585
III 380439 385115 384226 382626
IV 457210 460701 456112 457416
V 610949 616018 624447 616238

palautukset 1 X 2 yhteensä
I 175473 161361 178502 173973
II 241337 201325 261845 242039
III 300724 306609 353150 319433
IV 393069 362699 422806 398668
V 517872 290011 701962 544923

Taulukon 2-1-7 ensimmäisen kvintiilin tasapelien vaihto on selvästi 

alhaisempi kuin muiden vaihtoehtojen. Viimeisessä kvintiilissä puolestaan 

vierasvoiton toteutuessa kohdetta on pelattu eniten. Kun johonkin merkkiin 

päättyneen ottelun keskimääräinen vaihto on suurempi kuin kvintiilin 

keskimääräinen vaihto, ei siitä voi päätellä muuta kuin, että kohde on jostain 

syystä houkutellut vedonlyöjiä sijoittamaan siihen enemmän. Jos tämän 

suurivaihtoisen kohteen pelatut markat painottuvat toteutuneen merkin 

puolelle voimakkaammin kuin kerrointen takana olevat pelinjärjestäjän 

todennäköisyysarviot, on palautusprosentti suurempi kuin tavoiteltu 80.
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Taulukon 2-1-7 alemmasta osasta nähdään, että vierasvoiton palautukset 

ovat selvästi suurempia kuin kotivoiton ja tasapelin. Ero on suurimmillaan 

viidennessä kvintiilissä, jossa tasapelin palautus on alhaisempi kuin 

neljännessä. Tämä johtuu siitä, että pelatut markat painottuvat voimakkaasti 

koti- ja vierasvoitolle. Viidennessä kvintiilissä vierasvoiton tapauksessa 

palautus on suurempi kuin kvintiilin keskimääräinen vaihto. Vaikuttaa siltä, 

että vedonlyöjät ovat löytäneet pelilistoilta kannattavia kohteita, pelanneet 

niitä isoilla panoksilla ja onnistuneet sijoituksissaan. Vedonlyöjien kannalta 

hyvässä kohteessa kerrointen takana oleva todennäköisyysarvio on hänen 

itsensä arvioimaa todennäköisyyttä pienempi.

kuvio 2-1-4
Kotimaisen jääkiekon palautusprosentit merkkiä kohden ja yhteensä, kun 
kvintiiiit vaihdon mukaan
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Kuvion 2-1-4 kvintiilien keskimääräisistä tiedoista nähdään, että 

suurivaihtoisten kohteiden keskimääräiset palautusprosentit ovat suurempia. 

Näin voidaan olettaa, että ainakin kotimaisen jääkiekon kohdalla, "Smart 

Money" -hypoteesi pitää paikkansa. Toisen kvintiilin erikoisuutena on 

tasapelien alhainen palautusprosentti, joka laskee koko kvintiilin palautuksen 

alle 80 prosentin. Koti- ja vierasvoiton palautusprosentit kasvavat vaihdon 

kasvaessa. Etenkin vierasvoittojen palautusprosentti, joka nousee 

viimeisessä kvintiilissä reilusti yli sadan. Viidennen kvintiilin suuret erot 

palautusprosenteissa antavat aihetta tarkempaan selvitykseen.

taulukko 2-1-8
Kotimaisen jääkiekon V kvintiilin suurivaihtoisten kohteiden pelattujen 
markkojen ja kerrointen prosenttiosuudet toteutuneiden merkkien osalta

Oikea merkki 1 
Oikea merkki X 

Oikea merkki 2 

keskiarvo

Pelatut markat
1 % X% 2%

54,8 10,7 34,5

53,1 10,4 36,4

30,1 10,2 59,7

46,1 10,5 43,4

Kertoimet
1 X 2

50,1 16,5 33,4

43,2 17,7 39,1

40,7 17,7 41,6

45,9 17,1 37,0

Taulukossa 2-1-8 on eritelty viidennen kvintiilin tietoja tarkemmin. Ylimmällä 

rivillä ovat keskiarvokerrointen prosenttiosuudet ja pelattujen markkojen 

prosenttiosuudet kotivoiton tapauksessa. Kahdella seuraavalla rivillä ovat 

vastaavat tiedot tasapelin ja vierasvoiton osalta. Taulukosta havaitaan, että 

noin 55 prosenttia vaihdosta on sijoitettu kotivoitolle, keskiarvokertoimen 

prosenttiosuuden ollessa 50. Näistä kahdesta luvusta ei voi suoraan laskea 

viidennen kvintiilin kotivoittojen palautusprosenttia, joka oli 85. Tasapelien 

kohdalla pelattujen markkojen prosenttiosuus ei juuri muutu. Tämä kuvastaa 

sitä, että valtaosa pelaajista on pelannut lähinnä koti- tai vierasvoittoa, minkä 

takia tasapelillä on matala palautusprosentti. Tasapelitilanteessa 

kotijoukkueen kerroin on ollut hieman vierasjoukkueen kerrointa matalampi.
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Kun viidennen kvi nti i Iin kohde on päättynyt vierasvoittoon, on kotivoiton 

keskimääräinen kerroin ollut korkeampi kuin vierasvoiton. Ero on kuitenkin 

ollut hyvin pieni, joten voidaan sanoa, että kerrointen mukaan koti- ja 

vierasvoittojen todennäköisyydet olivat lähes tulkoon yhtä suuret. 

Viidennessä kvintiilissä lähes 60 prosenttia vaihdosta oli pelattu

vierasvoitolle. Kotivoiton osuus oli 30 ja tasapelin 10 prosenttia. Tämä tieto 

osoittaa, että vedonlyöjät ovat selvästi osanneet ennakoida otteluiden 

lopputuloksia. Kun kohteen vaihto on suuri ja pelatut markat painottuvat 

jollekin vaihtoehdolle, on todennäköisesti kyse ylikertoimesta.

2.1.4

Kohteet jaettuna kvintiileihin kotikerrointen perusteella

Kotimaisen jääkiekon kohteista saadaan toisenlainen näkökulma, kun 

kohteet jaetaan kvintiileihin kotivoiton kerrointen perusteella. Kuviossa 2-1-5 

oleva musta käyrä kuvaa kotivoiton kertoimia kvintiileittäin. Mustat pisteet 

puolestaan osoittavat kuhunkin kvintiiliin kuuluvien kohteiden

palautusprosentin. Kuviosta havaitaan, että kotivoiton kertoimella ei voida 

sanoa olevan, ainakaan yhtä selkeää vaikutusta palautusprosenttiin kuin 

kohteiden vaihdolla oli. Kuvion perusteella voidaan kuitenkin todeta, että 

kotivoiton kertoimen ollessa matala tai korkea, ovat palautusprosentit 

matalimmillaan. Tämä johtunee siitä, että matala kerroin vaatii suurta 

panostusta, jotta palautus nousisi korkeaksi. Kun kotivoiton kerroin on suuri, 

on vierasvoitolla pienempi kerroin, jota pelataan suuremmalla 

markkamäärällä. Suuria kertoimia pelataan varovaisemmin, mikä pitää 

palautusprosentin matalana. Tällöin suurelle kertoimelle pelatun 

markkamäärän prosenttiosuus jää pienemmäksi kuin kertoimen takana oleva 

todennäköisyysarvio. Lisäksi monella vedonlyöjällä on tapana vältellä suuria 

kertoimia, vaikka ne olisivat liiankin suuria, sillä ne toteutuvat harvemmin ja 

tällöin vedonlyöjä ei koe onnistumisen iloa.
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kerroin palautus %

kuvio 2-1-5
Kotimaisen jääkiekon kohteiden kotivoiton kertoimet ja palautusprosentti, kun
kvintiilit kotikerrointen mukaan
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Taulukko 2-1-9 on koottu vastaavalla periaatteella kuin taulukko 2-1-4, mutta 

kohteiden järjestys on nyt määritelty kotikerrointen perusteella. Taulukko 2-1- 

9 osoittaa, että kerrointen kasvaessa niihin panostetut markat vähenevät. 

Matalakertoimiset vierasvoitot keräävät kuitenkin suuremman vaihdon kuin 

matalakertoimiset kotivoitot. Tasapelien vaihdot ovat melko tasaisia. Ne 

liikkuvat samassa suhteessa kerrointen kanssa siten, että suurempi kerroin 

aiheuttaa matalamman vaihdon. Kohteiden keskimääräinen vaihto 

kvintiileittäin on matalimmillaan ensimmäisessä kvintiilissä ja korkeimmillaan 

keskimmäisessä kvintiilissä, jossa kotijoukkueen voitosta tarjottu 

keskimääräinen kerroin on 1,71.
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taulukko 2-1-9.
Kotimaisen jääkiekon pelatut markat, osumien kappalemäärät, keskiarvokertoimet ja
keskiarvokertoimet merkin osuessa, kun kvintiilit kotikerrointen mukaan

I
II
III
IV
V

Pelatut markat Toteutuneet merkit Kertoimet Kertoimet osuessa
1 X 2 Yht. 1 X 2 1 X 2 1 X 2

237951 51757 56280 345988 155 36 32 1,27 5,54 3,51 1,25 5,61 3,19
233984 56508 104726 395217 128 38 58 1,50 4,85 2,65 1,49 4,80 2,64
199728 57164 162105 418996 126 33 65 1,71 4,41 2,29 1,69 4,38 2,27
140215 59964 213123 413303 93 41 90 2,01 4,12 1,96 2,00 4,11 1,95
94175 51243 261412 406830 61 40 123 2,63 4,81 1,51 2,48 4,96 1,43

Toinen ja viides kvintiili ovat kerrointen osalta lähestulkoon toistensa 

peilikuvia, mutta pelatut markat poikkeavat selvästi. Viidennessä kvintiilissä 

matalakertoimisinta vaihtoehtoa on pelattu suhteessa enemmän kuin 

toisessa kvintiilissä. Koska kertoimet, eivätkä toteutuneet tulokset anna 

aihetta kyseiselle pelikäyttäytymiselle, täytyy syynä olla jokin muu seikka. 

Vedonlyöjien enemmistö on saattanut arvioida viidenteen kvintiiliin kuuluvia 

kohteita kannattaviksi ja pelanneet niitä suurilla markkamäärillä. 

Kannattavalla kohteella tarkoitetaan tilannetta, jossa vedonlyöjät pitävät 

kerrointa liian suurena verrattuna itse arvioimaansa todennäköisyyteen. 

Tähän saattaa olla syynä aikaisemminkin mainittu kerrointen julkaisemisen 

jälkeen ilmitullut informaatio tai kerrointenlaskijoiden ja vedonlyöjien erilaiset 

odotukset mahdollisten lopputulosten todennäköisyyksistä.

Toteutuneiden merkkien taulukosta havaitaan, että tasapelien lukumäärä ei 

vaihtele merkittävästi kvintiileittän. Näin voidaan olettaa, että ainakin tämän 

aineiston perusteella tasapeli on kotimaisen jääkiekon kohteissa lähes yhtä 

todennäköinen riippumatta koti- tai vierasvoittojen kerrointen suhteesta. 

Vähiten tasapelejä on syntynyt niissä tapauksissa, joissa kotijoukkue on ollut 

lievä ennakkosuosikki. Kotimaisen jääkiekon kotivoiton kerrointen mukaan 

järjestetyssä aineistossa ovat keskiarvokertoimet lähes samat kuin kertoimet 

oikean merkin toteutuessa.
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Taulukossa 2-1-10 on taulukon 2-1-9 tiedot muutettu prosenttiosuuksiksi, 

jotta vertailu pelattujen markkojen, toteutuneiden tulosten ja kerrointen välillä 

olisi helpompaa. Ensimmäisen kvintiilin tiedoista havaitaan, että kotivoiton ja 

tasapelin keskimääräiset kertoimet ovat olleet liian korkeita ja vierasvoiton 

kertoimet liian matalia, verrattuna toteutuneisiin tuloksiin. Valtaosa 

vedonlyöjistä on ollut tilanteen tasalla ja he ovat suunnanneet markkojaan 

enemmän kotivoiton puolelle. Toisessakin kvintiilissä suuntaus on ollut 

samankaltainen. Pelatut markat ovat kuitenkin painottuneet suhteessa 

voimakkaammin kotivoiton puolelle.

taulukko 2-1-10.
Kotimaisen jääkiekon pelattujen markkojen, osuneiden kohteiden ja 
keskiarvokerrointen prosenttiosuudet, kun kvintiilit kotikerrointen mukaan

Pelatut markat Toteutuneet merkit Kertoimet

Kolmannessa kvintiilissä, jossa kohteiden keskimääräinen vaihto oli suurin, 

painottuivat pelatut markat kertoimia selvemmin vierasvoitolle, vaikka 

kertoimet olivat keskimäärin liian pieniä toteutuneisiin tuloksiin verrattuna. 

Kotivoiton kertoimet olivat puolestaan vastaavalla tavalla verrattaessa 

huomattavasti liian suuria. Kolmannen kvintiilin kohteina olleista otteluista yli 

56 prosenttia päättyi kotivoittoon. Kertoimista laskettu prosenttiosuus oli 

samaan aikaan hieman alle 47 prosenttia. Kolmannen kvintiilin kotivoittojen 

ylikertoimet eivät kuitenkaan houkutelleet vedonlyöjiä. Neljännessä 

kvintiilissä kertoimet olivat hyvässä suhteessa toteutuneisiin kohteisiin, mutta 

pelatut markat painottuvat voimakkaasti vierasvoitolle. Viimeisessä 

kvintiilissä pelattiin vierasvoittoa muiden vaihtoehtojen kustannuksella.
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kuvio 2-1-6.
Kotimaisen jääkiekon pelatut markat, toteutuneet merkit ja kertoimet, kun
kvintiilit kotikerrointen mukaan
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Kuviosta 2-1-6 havaitaan kuinka suoraviivaisesti pelatut markat siirtyvät 

kotivoitolta vierasvoitolle, tasapelien pysyessä lähes samalla tasolla. 

Kuviosta käy myös ilmi, kuinka toisessa ja keskimmäisessä kvintiilissä lähes 

yhtä monta ottelua päättyi kotivoittoon. Kolmannessa kvintiilissä 

vierasvoittojen lukumäärä kasvoi vain vähän ja tasapelien lukumäärä väheni. 

Keskimäärin arvioituna, ja kolmatta kvintiiliä lukuun ottamatta, kertoimet 

näyttävät olevan melko hyvin linjassa toteutuneiden merkkien kanssa. 

Pelatut markat painottuivat kuitenkin kahdessa viimeisessä kvintiilissä 

vierasvoiton puolelle, eli vedonlyöjiä kiinnosti vierasvoittojen suuremmat 

kertoimet.

taulukko 2-1-11
Kotimaisen jääkiekon III kvintiilin pelattujen markkojen ja kerrointen %- 
osuudet toteutuneiden merkkien osalta, kun kvintiilit kotikerrointen mukaan

oikea merkki 1 
oikea merkki X 

oikea merkki 2 

keskiarvo

Pelatut markat
1 % x% 2%

52,5 13,5 34,0
44,9 13,3 41,8
42,6 14,0 43,4
47,7 13,6 38,7

Kertoimet
1 % X% 2%

47,3 18,0 34,7

46,6 18,3 35,1

46,4 18,3 35,3

46,9 18,1 35,0
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Taulukossa 2-1-11 on laskettu erikseen kotimaisen jääkiekon kolmannen 

kvintiilin pelattujen markkojen prosenttiosuudet niille otteluille, jotka 

päättyivät kotivoittoon, tasapeliin sekä vierasvoittoon. Tulokset osoittavat, 

että Vedonlyöjät ovat kotivoiton toteutuessa pelanneet voimakkaammin 

kotivoittoa sekä vierasvoiton ja tasapelin toteutuessa pelanneet 

vierasvoittoa. Pelinjärjestäjän tarjoamat matalat tasapelikertoimet eivät 

innostaneet panostamaan pelimarkkoja ristille. Vedonlyöjät ovat siis 

osanneet ennakoida oikeaa tulosta ja hyödyntäneet matalista 

tasapelikertoimista aiheutuneita todellisessa tilanteessa suurempia 

kotikertoimia ja löytäneet vierasvoittoon päättyneet kohteet.

Taulukosta 2-1-11 havaitaan myös, että kvintiilin kohteiden lopputuloksilla ei 

ollut kovin merkittävää vaikutusta kertoimiin, sillä ne ovat hyvin samanlaiset 

eri merkkien toteutuessa. Kolmannen kvintiilin koti- tai vierasvoittoon 

päättyneissä otteluissa vedonlyöjät olivat osanneet sijoittaa oikealle merkille. 

Pelinjärjestäjän antamien kerrointen mukaan 47 prosenttia kolmannen 

kvintiilin otteluista olisi pitänyt päättyä kotivoittoon. Todellisuudessa lukema 

oli 56 prosenttia. Pelinjärjestäjän tarjoamat kotivoitonkertoimet olivat 

keskimäärin liian suuria. Vedonlyöjät sijoittivatkin kotivoitolle noin 47 

prosenttia pelaamistaan markoista.

Kolmannen kvintiilin vierasvoiton keskimääräisen kertoimen olisi 

toteutuneiden tulosten perusteella pitänyt olla noin 2,75. Vierasvoiton 

kerrointen keskiarvo oli kuitenkin 2,29. Keskimääräinen vierasvoiton kerroin 

oli siis huomattavasti liian pieni. Vedonlyöjien pelaamista markoista ohjautui 

kuitenkin lähes 39 prosenttia vierasvoitoille. Vierasvoiton toteutuessa oli 

oikeaa merkkiä pelattu yli 43 prosentilla. Tasapelikerroin olisi samalla tavalla 

arvioituna ollut noin 5,33 ja tässä aineistossa se oli 4,44. Tasapelien osalta 

pelatut markat sijoitettiin loogisesti, eli liian pieniä kertoimia ei pelattu suurilla 

osuuksilla kohteiden vaihdosta.



48

Seunaavaksi taulukossa 2-1-12 esitellään eri vaihtoehtojen toteutuessa 

syntyneet vaihdot ja keskiarvovaihto sekä palautettavat markat kvintiileittäin. 

Ensimmäisessä kvintiilissä, jossa lähes 70 prosenttia markoista pelattiin 

kotivoitolle, oli kohteiden vaihto alhaisin tasapelin toteutuessa. Samalla 

toteutuneeseen nähden suuret tasapelikertoimet osuivat keskiarvokertoimia 

suurempina. Tästä voi olettaa, että vedonlyöjät ovat osanneet ennakoida 

tasapelejä ja hakeneet suuria kertoimia sekä sijoittaneet korkeamman riskin 

takia vähemmän rahaa kyseisiin kohteisiin.

taulukko 2-1-12
Kotimaisen jääkiekon vaihdot merkin osuessa ja palautettavat markat, kun 
kvintiilit kotikerrointen mukaan

vaihdot 1 X 2 yhteensä
I 350372 325379 347940 345988
II 415532 371082 366197 395217
III 407861 431158 434408 418996
IV 400641 428786 419334 413303
V 391897 406178 414447 406830

palautukset 1 X 2 yhteensä
I 312213 315936 210778 298258
II 366459 240047 282367 323240
III 353221 277540 449997 370154
IV 279970 258749 446269 342902
V 254560 251221 420415 345036

Toisessa kvintiilissä kohteiden keskimääräinen vaihto oli suurin kotivoiton 

toteutuessa ja pienin vierailevan joukkueen voittaessa. Kolmannessa 

kvintiilissä, jossa kotijoukkue oli pelinjärjestäjän antamien kerrointen mukaan 

lievä suosikki, vaihto oli suurempi tasapelin ja vierasvoiton tapauksessa. 

Neljännessä kvintiilissä vaihto oli suurimmillaan tasapelin sattuessa ja 

viidennessä vierasvoiton tapauksessa. Tarkasteltaessa taulukon 2-1-12 

palautuksia eri vaihtoehdoille, havaitaan tasapelien palautusten olleen, 

ensimmäistä kvintiiliä lukuun ottamatta, melko matala.
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Saman asian näkee toiselta kantilta taulukon 2-1-10 pelattujen markkojen 

tasapelin matalasta kokonaisvaihdon prosenttiosuudesta. Tasapeliä oli 

pelattu vähän, joten ristin toteutuessa palautettava markkamäärä jäi 

matalammaksi. Tämä suhde näkyy myös kahden viimeisen kvintiilin 

kotivoittoon päättyneiden otteluiden palautettavissa markkamäärissä. 

Vaikka kertoimet ja toteutuneet tulokset ovat melko hyvin linjassa, ovat 

pelatut markat painottuneet voimakkaasti matalakertoimisiin vierasvoittoihin 

ja niistä palautuva markkamäärä on myös suurempi.

kuvio 2-1-7
Kotimaisen jääkiekon palautusprosentit merkkiä kohden ja yhteensä, kun 
kvintiilit kotikerrointen mukaan

110,0

100,0

90,0
pal %

80,0

70,0

60,0

ou,и -
1 X 2 yht

Ш\ 89,1 97,1 60,6 86,2

Dill 88,2 64,7 77,1 81,8

BMI 86,6 64,4 103,6 88,3

Q IV 69,9 60,3 106,4 83,0

■ V 65,0 61,9 101,4 84,8
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Kuviossa 2-1-7 on taulukon 2-1-12 tiedoista johdettavat eri merkkien 

palautusprosentit kvintiileittäin. Kuviosta käy ilmi, että kotivoittoihin 

päättyneiden otteluiden palautusprosentti laskee kotikertoimen kasvaessa. 

Tasapeliin päättyneissä otteluissa ainoastaan ensimmäisen kvintiilin 

palautusprosentti on yli 80. Vierasvoittojen kohdalla kolmessa viimeisessä 

kvintiilissä ylletään yli sadan prosentin palautukseen. Vedonlyöjät ovat 

menestyneet pelinjärjestäjää paremmin kahdessa ensimmäisessä ja 

kahdessa viimeisessä kvintiilissä, kun he ovat pelanneet suosikkijoukkueita. 

Keskimmäisessä kvintiilissä vedonlyöjät ovat onnistuneet pelinjärjestäjää 

paremmin niin kotivoittoon kuin vierasvoittoonkin päättyneissä kohteissa. 

Tässä kvintiilissä keskimääräinen palautusprosentti, joka on 88, on korkein.

Tasapelien palautusprosentit ovat ensimmäistä kvintiiliä lukuun ottamatta 

reilusti alle 80:nen. Ensimmäisessä kvintiilissä, jossa kotivoiton kertoimet 

olivat matalimpia ja tasapelien kertoimet suurimpia, oli keskimääräinen vaihto 

muita kvintiilejä pienempi. Ensimmäisen kvintiilin kotivoittojen ja tasapelien 

kertoimet olivat keskimäärin liian suuria toteutuneisiin tuloksiin verrattuna. 

Tilanne houkutteli vedonlyöjiä ja he sijoittivat enemmän kotivoittoihin ja 

tasapeleihin.

Ensimmäisen kvintiilin kohteita voidaan tutkia tarkemmin. Kun ne asetetaan 

suuruusjärjestykseen tasapelille sijoitettujen markkojen prosenttiosuuden 

perusteella. Taulukossa 2-1-13 on eritelty eri merkeille 1, X ja 2 pelattujen 

markkojen prosentuaaliset osuudet, kohteita pelattu markkamäärä ja 

palautusprosentti, kohdemäärän kasvaessa. Ensimmäisellä rivillä on niiden 

15 kohteen keskiarvotiedot, joiden tasapelivaihtoehtoa on pelattu 

prosentuaalisesti mitattuna eniten. Seuraavalla rivillä on mukana 25 kohteen 

tiedot jne. Alimmalla rivillä on koko ensimmäisen kvintiilin keskiarvotiedot.
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taulukko 2-1-13
Kotimaisen jääkiekon I kvintiilin kohteet järjestyksessä tasapelille sijoitetun %- 
osuuden mukaan kohdejoukon kasvaessa, kun kvintiilit kotikerrointen mukaan
kohteet 1 % X % 2 % pelatut mk pal % 1 X 2

1-15 49 33 18 297560 109 1,23 6,16 3,96
1-25 50 30 20 300113 96 1,26 5,95 3,74
1-50 52 27 21 296604 88 1,26 5,79 3,72

1-100 56 23 21 297135 86 1,28 5,56 3,65
1-150 61 19 20 317262 83 1,28 5,60 3,64
1-200 65 17 18 328873 84 1,28 5,65 3,64
1-223 69 15 16 345988 86 1,28 5,66 3,61

Taulukosta 2-1-13 havaitaan, että kohdejoukon kasvaessa ja tasapeleille 

sijoitetun prosentuaalisen osuuden pienetessä, keskimääräinen vaihto alkaa 

sadan kohteen jälkeen kasvamaan ja palautusprosentti laskee aluksi, mutta 

nousee lopulta 86 prosentin tasolle. Taulukosta 2-1-12 voitiin todeta kuinka 

ensimmäisen kvintiilin tasapeliin päättyneiden kohteiden keskimääräinen 

vaihto oli selvästi pienempi kuin koko kvintiilin kohteiden keskimääräinen 

vaihto. Vaikuttaakin vahvasti siltä, että aikaisempi arvelu suuremman 

kerrointen ja riskin vaikutuksesta matalampaan vaihtoon pitää paikkansa. 

Lisäksi voidaan todeta, että vedonlyöjien ennakko-odotukset tasapelien 

toteutumisesta pitivät hyvin paikkansa. Kun markkoja sijoitettiin tasapelille, oli 

palautusprosentti korkea.

2.1.5

Kotimaisen jääkiekon yhteenveto

Kotimainen jääkiekko oli keskimääräisesti pelatuin lajiryhmä. Kohteiden 

pienimmän ja suurimman vaihdon ero oli yli miljoona markkaa. 

Palautusprosentti oli hieman alle 85. Kotivoittojen palautusprosentti oli 

hieman yli 80, tasapelien alle 70 ja vierasvoittojen yli 95. Erot olivat todella 

huomattavia ja viittaavat siihen, että vedonlyöjät ovat löytäneet ne 

vierasvoittoon päättyneet kohteet, joita on kannattanutkin pelata.
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Kun kotimaisen jääkiekon kohteet jaettiin kvintiileihin vaihdon mukaan, 

kasvoi vierasvoittojen palautusprosentti jokaisessa kvintiilissä. Tämä aiheutui 

pelattujen markkojen siirtymisestä vierasvoitoille. Kotimaisen jääkiekon 

toteutuneiden vierasvoittojen prosenttiosuus oli viimeisessä kvintiilissä 

pienempi kuin kerrointen, joten keskimäärin kertoimet olivat liian pieniä. 

Viimeisen kvintiilin vierasvoittojen palautusprosentti oli kuitenkin yli 112. 

Vedonlyöjät olivat löytäneet hyvät kohteet, joiden kertoimet olivat liian suuria 

ja sijoittaneet niihin enemmän. Viimeisen kvintiiliin vierasvoittoon 

päättyneissä kohteissa oli keskimäärin 60 prosenttia markoista sijoitettu 

oikealle merkille. Vastaavasti kotivoittoon päättyneissä kohteissa 

vierasvoitoille oli sijoitettu keskimäärin vain alle 35 prosenttia pelatuista 

markoista. Kotivoittojen kertoimet olivat kaikissa kvintiileissä keskimäärin 

liian suuria, mutta vedonlyöjät eivät osanneet hyödyntää niitä kuin kahdessa 

viimeisessä kvintiilissä.

Kun kotimaisen jääkiekon kohteet jaettiin kvintiileihin kotikerrointen mukaan, 

oli ensimmäisen kvintiilin tasapelien palautusprosentti lähes 100. Muissa 

kvintiileissä se oli reilusti alle 80:nen. Ensimmäisen kvintiilin tasapelien 

kertoimet olivat toteutuneeseen nähden liian suuria. Kotikerrointen keskiarvo 

oli ensimmäisessä kvintiilissä 1,27. Kertoimet olivat keskimäärin liian suuria 

ja pelatut markat painottuivat kotivoitoille, joiden palautusprosentti oli lähellä 

90:tä. Koska ensimmäisessä kvintiilissä kotivoittojen ja tasapelien kertoimet 

olivat liian suuria, olivat vierasvoittojen selvästi liian pieniä ja niitä pelattiin 

vähemmän. Sama asetelma toistui toisessakin kvintiilissä, mutta tasapeleille 

ei sijoitettu tarpeeksi, joten ainoastaan kotivoittoon päättyneiden kohteiden 

palautusprosentti oli yli 80:nen. Kolmessa viimeisessä kvintiilissä pelatut 

markat siirtyivät vierasvoitoille, joiden kertoimet alkoivat vaikuttaa liian 

suurilta ja vierasvoittojen palautusprosentti oli kaikissa kolmessa kvintiilissä 

yli sata. Kotimaisessa jääkiekossa koti- ja vierasvoittojen pienet kertoimet 

olivat liian suuria ja suuret liian pieniä.
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2.2
NHL-jääkiekko

NHL-jääkiekon kohteita on ollut Pitkävedossa tarkastelujakson aikana 1012 
kappaletta, mikä on noin sata vähemmän kuin kotimaisessa jääkiekossa. 

NHL-jääkiekon kohteiden keskimääräinen vaihto ei yllä läheskään samalle 

tasolle kuin kotimaisen jääkiekon. Syynä saattaa olla se, että NHL-joukkueet 

ja -pelaajat eivät ole kaikille tuttuja. Pohjois-Amerikan jääkiekkosarjassa 

pelataan pitkä kausi ja mukaan mahtuu joitain vähemmän tärkeitäkin 

otteluita. Joukkueiden välisiä voimasuhteita ja päivän kuntoa on hankalampi 
selvittää ja ennakoida. Lisäksi NHL-jääkiekon suosiota vähentää se, että 
ottelut pelataan yöllä ja tulokset saadaan vasta seuraavana päivänä. Näin 

voitonmaksukin aloitetaan vasta yli vuorokauden kuluttua otteluiden 

päättymisestä.

2.2.1

Keskiarvotietoja

NHL-jääkiekon keskimääräinen vaihto oli 138713 markkaa ottelua kohden. 

Pelatut markat jakautuivat siten, että kotivoittoa oli pelattu keskimäärin 67229 

markalla, tasapeliä 26145 markalla ja vierasvoittoa 45339 markalla. 

Taulukosta 2-2-1 nähdään, että NHL-jääkiekon 1012 kohteesta 456 päättyi 
kotivoittoon, 201 tasapeliin ja 355 vierasvoittoon. Keskiarvokertoimet olivat 
kaikkien vaihtoehtojen osalta korkeammat kuin osuneiden kohteiden 
keskiarvokertoimet. Erot eivät kuitenkaan olleet kovin suuria. Tilanne on 

hyvin erilainen verrattuna kotimaisen jääkiekon koko aineiston 
keskiarvokerrointen ja toteutuneiden kohteiden kerrointen keskiarvojen 

eroon. Kotimaisessa jääkiekossa keskiarvokertoimet olivat huomattavasti 
suurempia kuin osuneiden merkkien keskiarvokertoimet. Toinen selvä ero 

näiden lajisarjojen välillä oli tasapelikerroin, joka on NHL-jääkiekossa 

alhaisempi. NHL:ssä tasapelien todennäköisyys on korkeampi.
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Taulukko 2-2-1.
NHL-jääkiekon pelatut markat, kohteiden jakauma, 
kesklarvokertolmet ja kesklarvokertolmet merkin osuessa

1_________X________ 2______ yhteensä
Markkaa 67229 26145 45339 138713

Toteutuneet kohteet 456 201 355 1012

Kertoimet 1,75 4,40 2,23

Kertoimet osuessa 1,70 4,37 2,17

Taulukossa 2-2-2 eri vaihtoehdoille pelatut markat, kohteiden tulosjakauma, 

keskiarvokertoimet ja kertoimet merkin osuessa, on muutettu 
prosenttimuotoon. Toteutuneet tulokset olivat keskimäärin linjassa 
asetettujen kerrointen kanssa. Tasapelien kertoimet ovat kuitenkin olleet 

hieman liian suuria ja koti- sekä vierasvoittojen liian pieniä. Tarjottujen 
kerrointen ja osuneiden kerrointen yhdenmukaisuus näkyy myös 

prosenttiosuuksissa. Pelatut markat puolestaan ovat painottuneet kotivoitolle 
ja tasapelille vierasvoiton osuuden jäädessä selvästi kerrointen ja kohteiden 

tulosjakauman vastaavien lukujen alle.

taulukko 2-2-2.
NHL-jääkiekon pelattujen markkojen, kohteiden, kerrointen 
ja osuneiden kerrointen prosenttiosuudet

1 X 2 yhteensä
Markkaa 48,5 18,8 32,7 100,0

Toteutuneet kohteet 45,0 19,9 35,1 100,0

Kertoimet 45,8 18,2 35,9 99,9

Kertoimet osuessa 47,0 18,3 36,9 102,2

NHL-jääkiekon toteutuneiden tulosten prosenttiosuudet eroavat selvästi 

kotimaisen jääkiekon prosenttiosuuksista. Kotimaisessa jääkiekossa puolet 

kohteista päättyy kotivoittoon ja 17 prosenttia tasapeliin. NHL-jääkiekossa 

kotiedulla, ainakaan kohdeotteluiden osalta, ei ole yhtä suurta merkitystä.
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NHL-jääkiekossa tasapelit ovat huomattavasti todennäköisempiä kuin 

kotimaisessa jääkiekossa. NHL-kohteille asetetut keskimääräiset kotivoiton 

kertoimet ovat olleet hieman liian pieniä toteutuneisiin tuloksiin verrattuna. 

Pelattujen markkojen painottumista ei kuitenkaan voi selittää kertoimilla, sillä 

vierasvoitonkin kertoimet ovat olleet keskimäärin liian pieniä. Syynä 
pelattujen markkojen jakauman painottumiseen kotivoittojen puolelle, saattaa 

olla pelitottumukset ja vedonlyöjien liian suuri usko kotiedun voimaan.

2.2.2

Miten voitot jakautuvat merkkien kesken

Taulukossa 2-2-3 on koko NHL-jääkiekon aineistosta lasketut keskiarvot. 
Ensimmäisellä rivillä on kohteiden pelattujen markkojen keskiarvot eri 

vaihtoehtojen osalta. Toisella rivillä on kustakin vaihtoehdosta keskimäärin 
maksetut palautukset. Alimmalla rivillä on kotivoiton, tasapelin ja vierasvoiton 

palauttaman markkamäärän prosenttiosuus vaihdosta. Viimeisessä 
sarakkeessa on tummemmalla NHL-jääkiekon keskiarvotiedot.

taulukko 2-2-3.
NHL-jääkiekon keskimääräinen vaihto merkin 
osuessa/kohteesta maksetut voitot = palautus

1 X 2 yht
142020 130085 139352 138713
119037 106257 99797 109749

83,8 81,7 71,6 79,1

NHL-jääkiekon kohteiden keskimääräinen vaihto on ollut suurempi koti- ja 

vierasvoiton toteutuessa kuin tasapelitilanteessa. Taulukon 2-2-3 
keskimmäiseltä riviltä nähdään, että kotivoiton keskimääräinen palautus on 
selkeästi suurin. Tasapelitilanteessa palautettava keskimääräinen 

markkasumma ylittää vierasvoiton tapauksessa palautettavan, vaikka 

kohteen vaihto on pienin.
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Kuten taulukosta 2-2-2 havaittiin, oli vierasvoitolle pelattujen markkojen 

prosentuaalinen osuus toteutuneita tuloksia alhaisempi. Tämä selittää 

vierasvoiton alhaisemman palautuksen. Vaikka kohteen vaihto on normaali, 

ei vierasvoiton kerroin nosta palautusta, koska vierasvoitolle pelatut markat 

eivät vastaa kerrointen jakaumaa. Tasapelitilanteen matalampi vaihto voi 

selittyä sillä, että vedonlyöjät ovat tarkoituksellisesti pelanneet tasapeliä ja 

ovat riskialttiimman vaihtoehdon takia pitäneet panokset hieman 
matalampina. Jos pelaajat ovat keskimäärin oikeassa, on paljon pelatulla 

tasapelillä suurempi mahdollisuus toteutua kuin ottelussa, jonka pelatut 
markat jakautuvat muille vaihtoehdoille. Tällaisen kohteen kerroin on 

todennäköisesti matalampi, mutta silti palautusprosentti nousee yli 80:nen.

kuvio 2-2-1.
NHL-jääkiekon merkkien palautusprosenttien erot tavoitteesta (80)

NHL-jääkiekon tasapeli on vedonlyöjille huomattavasti parempi kohde kuin 
kotimaisen jääkiekon. Näiden kahden lajiryhmän palautusprosenttien erot 
ovat muutenkin merkittävät. Kotimaisessa jääkiekossa vedonlyöjät nettoavat 
vierasvoitoilla, kun NHL-jääkiekossa vierasvoittoon päättyneiden otteluiden 

palautusprosentti on matala. Kokonaisuudessaan NHL-jääkiekko on ollut 

pelinjärjestäjän kannalta tavoitteen mukainen, sillä palautusprosentti jää 

kohdetasolla alle 80:nen.
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2.2.3
Kohteet jaettuna kvintiileihin vaihdon perusteella

NHL-jääkiekon vaihtoa kuvaava käyrä on saman muotoinen kuin 

kotimaisessa jääkiekossakin. Erona on se, että NHL-jääkiekon valhtokäyrä 

kulkee huomattavasti matalammalla tasolla. Lisäksi kohteen palautusta 
kuvaavat pisteet ovat selvästi lähempänä valhtokäyrää. Merkille pantavaa on 
myös se, että kohteen palautusta kuvaavat pisteet nousevat suhteellisen 
korkealle ensimmäisen kvlntlllln suuremmilla vaihdoilla ja toisen kvlntlilln 

vaihdoilla. Tämän jälkeen palautukset pysyvät hyvin maltillisina aina 
neljännen kvlntlllln puoliväliin asti. Kuviosta 2-2-2 el löydy lainkaan todella 

suuria palautuksia.

kuvio 2-2-2
NHL-jääkiekon kohteiden vaihto, tavoiteltu 80 % palautus ja palautettava 
markkamäärä, kun kohteet suuruusjärjestyksessä vaihdon mukaan
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NHL-jääkiekossakin on havaittavissa kohteen palautusta kuvaavien pisteiden 

voimakas hajoaminen vaihdon kasvaessa. Viimeisessä kvintiilissä, jossa 
kohteiden vaihto on suurin, jää huomattava määrä pisteistä vaihto käyrä n ja 

jopa pelinjärjestäjän tavoitteleman 80 prosentin palautuskäyrän alle. Kuvion 

2-2-2 perusteella voidaankin olettaa, että kohteiden palautusta kuvaavien 
pisteiden joukolla voisi olla kaksi trendisuoraa, kuten kotimaisen jääkiekonkin 

aineistossa oli.

Taulukossa 2-2-4 on eri vaihtoehtojen pelatut markat, toteutuneet tulokset, 
kertoimet ja kertoimet kohteen osuessa jaettu viiteen kvintiiliin. 

Ensimmäisessä kvintiilissä tasapeliä oli pelattu vierasvoittoa suuremmalla 

markkamäärällä. Tasapeleille pelatut markat eivät kuitenkaan kasva 
läheskään samassa suhteessa kuin koti- ja vierasvoittojen. Pelatut markat 

näyttävät painottuvan kotivoitoille vaihdon kasvaessa.

Ensimmäisessä kvintiilissä toteutui enemmän tasapelejä kuin muissa 
kvintiileissä. Tasapelikerrointen keskiarvo oli kuitenkin suurin. Toisaalta 
toteutuneiden tasapelien kerrointen keskiarvo oli matala. Ensimmäisen 

kvintiilin kotivoittojen keskiarvokerroin oli matalin, mutta kolmessa 

viimeisimmässä kvintiilissä, joissa kotivoittojen kerrointen keskiarvot olivat 

suurempia, toteutui enemmän kotivoittoja.

taulukko 2-2-4.
NHL-jääkiekon pelatut markat, osumien kappalemäärät, kesklarvokertoimet ja 
keskiarvokertoimet merkin osuessa, kvintiileittäin vaihdon mukaan

Pelatut markat
1 X 2

I 30312 20732 19989
II 42911 23300 31204
III 61642 23722 41610
IV 82985 29005 58270
V 134645 26556 85743

Toteutuneet merkit
1 X 2

89 51 62
85 45 72
96 32 74
92 41 70
94 32 77

Kertoimet 
1 X 2

1,71 4,45 2,28
1,76 4,36 2,22
1.75 4,40 2,23
1,77 4,36 2,20
1,76 4,42 2,21

Kertoimet osuessa
1 X 2

1,65 4,34 2,24
1,71 4,41 2,15
1,69 4,43 2,15
1,72 4,29 2,16
1,74 4,43 2,14



59

taulukko 2-2-5
NHL-jääkiekon keskiarvokertoimet, vaihdon perusteella jaettujen kvintiilien 
keskiarvokertoimet ja t-arvot

keskiarvokertoimet keskiarvot kvintiileittäin

1,75 4,40 2,23 1,77 4,48 2,37

1,80 4,38 2,28
t-testin kriittinen arvo 1,80 4,43 2,31

1,645 1,81 4,38 2,26

1,82 4,44 2,30

t-arvot

-1,60 1,97 1,25

0,52 -1,75 -0,28

-0,10 0,27 0,07

0,97 -1,91 -0,76

0,39 0,79 -0,59

Taulukossa 2-2-5 on NHL-jääkiekon keskiarvokertoimet kvintiileittäin ja t- 

testin arvot. T-testi on suoritettu samalla tavalla kuin kotimaisen jääkiekonkin 

kohdalla. NHL-jääkiekon kaikkien kvintiilien kotivoittokerrointen ja 
vierasvoittokerrointen keskiarvot läpäisevät nollahypoteesin, eli niiden 
voidaan katsoa kuuluvan samaan joukkoon koko aineiston keskiarvojen 

kanssa. Tasapelien osalla kolmannen ja viidennen kvintiilin t-arvot alittavat 

kriittisen arvon selvästi ja läpäisevät nollahypoteesin. Ensimmäisen kvintiilin 
tasapelikerrointen keskiarvo on selvästi suurempi kuin keskiarvokerroin. 
Toisen ja neljännen kvintiilin tasapelien keskiarvokertoimet ovat pienemmät 

kuin koko aineiston keskiarvokerroin.

Taulukon 2-2-5 pelattujen markkojen prosenttiosuuksista näkyy, kuinka 
tasapeleille pelattujen markkojen prosenttiosuus pienenee vaihdon 
kasvaessa. Vastaavasti koti- ja vierasvoittojen prosenttiosuudet pelatuista 

markoista kasvavat. Kvintiilien toteutuneiden tulosten prosenttiosuuksien 
vertailu osoittaa, että vaihdon kasvaessa tasapelit vähenevät ja vierasvoitot 
lisääntyvät. Tosin muutokset eivät ole kovin tasaisia. Kotivoitto toteutuu 

useimmin keskimmäisessä, tasapeli ensimmäisessä ja vierasvoitto 
viimeisessä kvintiilissä. Pelinjärjestäjän antamat NHL-jääkiekon kertoimet 

ovat melko samantasoisia kaikissa kvintiileissä.
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taulukko 2-2-5.
NHL-jääkiekon pelattujen markkojen, osuneiden kohteiden ja 
keskiarvokerrointen prosenttiosuudet, kun kvintiilit vaihdon mukaan

Pelatut markat Toteutuneet merkit Kertoimet

Kuviosta 2-2-3 voi havaita vielä selvemmin kuinka tasapeleille pelattujen 
markkojen prosenttiosuus pienenee ja koti- sekä vierasvoittojen 
prosenttiosuus kasvaa vaihdon noustessa. Kaikissa kvintiileissä toteutui 
eniten kotivoittoja, toiseksi eniten vierasvoittoja ja vähiten tasapelejä. 

Tasapelejä toteutui eniten ensimmäisessä kvintiilissä ja vähiten kolmannessa 
ja viimeisessä kvintiilissä. Kertoimet ovat ensimmäistä kvintiiliä lukuun 

ottamatta lähestulkoon samalla viivalla. Missään muussa lajiryhmässä eivät 
kertoimet olleet näin lähellä toisiaan kaikissa kvintiileissä. NHL-jääkiekossa ei 

kohteeseen sijoitettujen markkojen määrää voida selittää ainakaan kohteiden 

keskiarvokertoimilla.

kuvio 2-2-3
NHL-jääkiekon pelatut markat, toteutuneet merkit ja kertoimet 
prosentteina, kun kvintiilit vaihdon mukaan

Pelatut markat Toteutuneet merkit Kertoimet

O-<A —O- -<C>
A- ■yV

“IF =^F-Xp =IF =^r
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NHL-jääkiekon toteutuneiden kohteiden keskiarvovaihdot ovat taulukon 2-2-6 
ylemmässä osassa. Ne ovat viimeistä kvintiiliä lukuun ottamatta melko lähellä 

koko kvintiilin keskiarvovaihtoa. NHL-jääkiekossa pienimmät vaihdot ovat 

huomattavasti pienempiä kuin kotimaisessa jääkiekossa. Tämän takia NHL- 

jääkiekon ensimmäisen ja viimeisen kvintiilin keskiarvovaihtojen suhteellinen 

ero on suurempi kuin kotimaisessa jääkiekossa. NHL-jääkiekon kohteiden 
matalat vaihdot saattavat johtua siitä, että kohdetarjonta painottuu monesti 

yhdelle päivälle. Vedonlyöjät eivät myöskään tunne kaikkia NHL-joukkueita 
yhtä hyvin kuin ns. suomalaisjoukkueita, joita seurataan Suomen medioissa 

huomattavasti enemmän.

taulukko 2-2-6.
NHL-jääkiekon vaihdot merkin osuessa ja palautettavat markat, 
kun kvintiilit jaettu vaihdon mukaan
vaihdot 1 X 2 yhteensä

I 65950 68142 68056 67150

II 97991 96896 97841 97694

III 124486 123618 124231 124255

IV 162377 161806 165225 163244

V 251839 241300 226583 240598

palautukset 1 X 2 yhteensä

I 48962 89603 42897 57361

II 72345 102625 65698 76722

III 101893 104674 85502 96329

IV 140447 123912 120653 130282

V 224158 116870 172277 187567

Kotivoitoista maksettavat palautukset kasvavat vaihdon mukana, mutta eivät 
missään kvintiilissä kasva vaihtoa suuremmiksi. Toteutuneille tasapeleille 

palautettava markkamäärä on vaihtoa suurempi kahdessa ensimmäisessä 

kvintiilissä, mutta jää tämän jälkeen reilusti alle vaihdon. Vierasvoittojen 

kerrointen ja merkille pelattujen markkojen tulojen keskiarvo pysyy melko 

kaukana kohteen vaihdosta kaikissa kvintiileissä.
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Kuvio 2-2-4 osoittaa kuinka kotivoittoon päättyneiden otteluiden 
palautusprosentti nousee vaihdon kasvaessa. Kotivoittojen keskimääräinen 

palautusprosentti oli lähes 84. Tasapelien palautusprosentti on todella korkea 

pienillä vaihdoilla, mutta laskee vaihdon kasvaessa. Tasapelien 
keskimääräiseksi palautusprosentiksi muodostui lähes 82. Vierasvoittoon 
päättyneiden kohteiden palautusprosentti nousee vaihdon kasvaessa, mutta 

pysyy kaikissa kvintiileissä alle 80:nen. Vierasvoittojen keskimääräinen 
palautusprosentti jää noin 72 tasolle. Vedonlyöjien heikko menestys 
vierasvoittojen toteutuessa tiputti koko NHL-jääkiekon palautusprosentin alle 

80:nen. NHL-jääkiekossa ei "Smart Money" -hypoteesi pidä paikkaansa.

kuvio 2-2-4.
NHL-jääkiekon palautusprosentit kvintiileittäin merkkiä kohden ja yhteensä, 
kun kvintiilit vaihdon mukaan.
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NHL-jääkiekon kahden ensimmäisen kvintiilin tasapelien, vedonlyöjien 
kannalta tuottoisat, palautusprosentit ovat todennäköisesti yhteydessä 

pienempiin vaihtoihin. Pelinjärjestäjän kerroinasettelu oli osittain 

epäonnistunut ja koti- sekä vierasvoittojen kertoimet oli asetettu liian 

mataliksi, jolloin tasapelin kerroin nousi liian suureksi. Pienikertoimisia 
useammin osuvia koti- ja vierasvoittoja ei pelattu, joten markat ohjautuivat 
tasapeleille. Lisäksi tasapeleihin liittyvä suurempi riski on ehkä pitänyt 

kohteiden kokonaisvaihdon matalampana. Voi myös olla, että niissä 

kohteissa, joissa on matala vaihto, on taitavien ja NHL-jääkiekkoa paremmin 

tuntevien vedonlyöjien osuus suurempi.

Kokonaisuudessaan NHL-jääkiekon keskimääräinen palautusprosentti 79,1 

jäi selvästi alhaisemmaksi kuin kotimaisen jääkiekon, joka oli lähes 85. NHL- 
jääkiekon kotimaista jääkiekkoa matalammat vaihdot selittyvät varmasti myös 
osaltaan juuri alhaisemmasta palautusprosentista. Vedonlyöjien kannalta 

vaikeammin ennakoitavia kohteita ei ole pelattu ja huonot kokemukset 

pohjoisamerikkalaisesta jääkiekkoliigasta ovat karsineet pelimarkkoja.

2.2.4
Kohteet jaettuna kvintiileihin kotikerrointen perusteella

Kuvion 2-2-5 musta käyrä osoittaa, kuinka kotivoitolle tarjotut kertoimet 

kasvavat kvintiileittäin. Ensimmäisessä kvintiilissä kotikerroin kasvaa hieman 
yli yhdestä 1,50 tasolle. Tämän jälkeen kertoimet kasvavat tasaisesti 
neljännen kvintiilin loppupuolelle, jossa tapahtuu nousua. Viimeisessä 

kvintiilissä suurimpien ja pienimpien kerrointen ero on suurin. Viidennen 
kvintiilin ensimmäiset kertoimet ovat noin 2,00 ja nousevat aluksi tasaisesti ja 

lopussa kiihtyen lähes 3,50 tasolle. NHL-jääkiekon tasapäisyyttä ilmentää se, 

että suurimmat kotivoitosta tarjotut kertoimet jäävät alle 3,50 tason. 

Kotimaisessa jääkiekossa tarjottiin kotivoitolle parhaimmillaan selvästi yli 

neljän kertoimia.
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kuvio 2-2-5.
NHL-jääkiekon kohteiden kotivoiton kertoimet ja palautusprosentti, 
kun kvintiilit kotikerrointen mukaan

kerroin palautus %
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NHL-jääkiekossa kotivoiton kertoimella ei näytä olevan selvää vaikutusta 
kohteiden palautusprosentteihin, joita mustat pisteet kuvaavat. Toisaalta 
kotikerrointen kasvaessa palautusprosenttien hajonta kasvaa. Korkeimmat 
palautusprosentit löytyvät keskimmäisen kvintiilin toiselta puoliskolta ja 

kahdesta viimeisestä kvinteistä. Kaikissa kvintiileissä on tasaisesti alle 80 

jääviä palautusprosentteja.

Taulukon 2-2-7 tiedoista käy ilmi, että NHL-jääkiekon kohteita pelataan 
eniten silloin kun koti- ja vierasvoiton kerrointen erot ovat suurimmillaan. 
Ensimmäisen ja viimeisen kvintiilin vaihtojen keskiarvot ovat suurimmat. 

Kotivoitolle sijoitetut markat laskevat kertoimen kasvaessa ja vierasvoitolle 

sijoitetut markat nousevat kertoimen laskiessa. Tasapeleille sijoitetaan eniten 

pelimarkkoja neljännessä kvintiilissä, jossa tasapelikerrointen keskiarvo on 

matalin ja koti- sekä vierasvoittojen kertoimet ovat lähimpänä toisiaan.
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taulukko 2-2-7.
NHL-jääkiekon pelatut markat, osumien kappalemäärät, keskiarvokertoimet ja 
keskiarvokertoimet merkin osuessa, kun kvintiilit kotikerrointen mukaan
Pelatut markat Toteutuneet merkit Kertoimet Kertoimet osuessa

I
II
III
IV
V

1 X 2 Yht. 1 X 2 1 X 2 1 X 2
102507 18370 21766 148200 110 29 63 1,41 4,91 2,97 1,38 4,78 2,94
86907 23005 27884 132266 92 48 62 1,61 4,48 2,48 1,60 4,47 2,45
59627 24244 44375 134473 92 43 67 1,75 4,31 2,25 1,74 4,26 2,25
49584 32129 57378 136556 96 32 75 1,91 4,07 2,08 1,90 4,08 2,09
46020 24415 78065 142065 66 49 88 2,29 4,30 1,73 2,24 4,38 1,70

Toteutuneiden tasapelien lukumäärä vaihtelee melko paljon. Neljännessä 

kvintiilissä, jossa tasapelien kerroin on matalin, pelattiin ainoastaan 32 
tasapeliä. Ensimmäisessä kvintiilissä toteutui vähiten tasapelejä, mikä oli 

kerrointen osalta odotettavaakin. Kolmessa muussa kvintiilissä toteutui 
huomattavasti enemmän tasapelejä. Tulokset kuvaavat NHL-jääkiekon 

yllätyksellisyyttä.

taulukko 2-2-8.
NHL-jääkiekon pelattujen markkojen, osuneiden kohteiden, ja 
keskiarvokerrointen prosenttiosuudet, kun kvintiilit kotikerrointen mukaan

Pelatut markat Toteutuneet merkit Kertoimet

Taulukon 2-2-8 ensimmäisessä kvintiilissä vierasvoittojen kertoimet olivat 
liian suuria ja kotivoittojen sekä tasapelien liian pieniä. Vedonlyöjät pelasivat 

enemmän pieniä kertoimia. Vaikuttaa siltä, että NHL-jääkiekossa panokset 
on suunnattu ennemminkin kerrointen kuin omien todennäköisyysarvioiden 
perusteella. Toisaalta voi olla, että vedonlyöjien ennakkoarviot olivat 
tarjottujen kerrointen mukaisia, mutta NHL-jääkiekon tulokset olivat vain 

vaikeasti ennakoitavissa.
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Kuviossa 2-2-6 näkyy kuinka selvästi kotivoitolle pelatut markat korvautuvat 
vierasvoitolle pelatuilla markoilla, tasapelien osuuden pysyessä melko 

vakaana. Pelattujen markkojen ja kerrointen kuviot ovat saman tyyppisiä, 
vaikka suhteet vaihtelevatkin hieman. Toteutuneiden tulosten osalta kolmea 
keskimmäistä kvintiiliä on vaikea yhdistää pelattujen markkojen ja kerrointen 

kuviin. Kotivoittojen osuus pysyy tasaisena vaikka kertoimet nousevat ja 

toteutuneiden tasapelien osuus pienenee kerrointen pienetessä. Kuviot 

muistuttavat toisiaan ainoastaan vierasvoittojen kohdalla.

kuvio 2-2-6.
NHL-jääkiekon pelatut markat, toteutuneet merkit ja kertoimet, 
kun kvintiilit kotikerrointen mukaan

Pelatut markat Toteutuneet merkit Kertoimet

XX J\

~w -НГ -Hr -Hr -Hr

Taulukon 2-2-9 ensimmäisessä kvinteissä on kohteiden keskimääräinen 
vaihto ollut melko korkea tasapelin toteutuessa. Kun summaa verrataan 
alemman taulukon ensimmäisen kvintein tasapeleille palautettuun 

keskimääräiseen markkamäärään, havaitaan palautusprosentin oleva 

matala. Tämän takia voidaan olettaa, että paljon pienikertoimisia kotivoittoja 
olikin päättynyt tasatulokseen. Neljässä seuraavassa kvinteissä tasapeliin 
päättyneiden kohteiden keskimääräinen vaihto on alle kvintein 

keskimääräisen vaihdon.
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taulukko 2-2-9.
NHL-jääkiekon vaihdot merkin osuessa ja palautettavat markat, 
kun kvintiilit kotikerrointen mukaan

vaihdot 1 X 2 yhteensä
I 145123 160431 147943 148200
II 139880 122442 128573 132266
III 132583 126145 142414 134473
IV 138170 130931 136891 136556
V 158584 122516 140562 142065

palautukset 1 X 2 yhteensä
I 143703 89760 62900 110758
II 139769 102996 67748 108926
III 104330 104443 99359 102705
IV 95285 131231 118152 109400
V 104074 104497 133484 116925

Neljännessä kvintiilissä, tasapelin toteutuessa, on palautettava markkamäärä 
suurempi kuin keskimääräinen vaihto. Tässä samassa kvintiilissä 

keskimääräinen kerroin oli liian pieni toteutuneisiin tuloksiin verrattuna ja 
sijoitettu markkamäärä noin neljännes vaihdosta. Kotivoittoon päättyneiden 

otteluiden palautettavat markkamäärät laskivat kahden ensimmäisen kvintiilin 
jälkeen. Vierasvoittoon päättyneiden otteluiden palautukset puolestaan 

kasvoivat kerrointen pienetessä.

Kuviosta 2-2-7 nähdään kuinka ensimmäisen kvintiilin palautusprosentti jää 
alle 80:nen, vaikka kotivoittojen palautusprosentti on korkea. Toisessa 
kvintiilissä vedonlyöjät ovat onnistuneet paremmin ja ainoastaan 

vierasvoittojen palautusprosentti on heikko. Keskimmäisessä kvintiilissä eri 

merkkien palautusprosentit ovat tasaisimmat, mutta keskiarvo jää reilusti alle 
80 tason. Neljännessä kvintiilissä tasapelien palautus korvaa kotivoittoon 
päättyneiden otteluiden palautusta ja koko kvintiilin palautusprosentti on 

tasan 80. Viimeisen kvintiilin palautusprosentti nousee yli 80:nen lähinnä 

vierasvoittoon päättyneiden otteluiden hyvän tuloksen takia.
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kuvio 2-2-7.
NHL-jääkiekon palautusprosentit merkkiä kohden ja yhteensä, kun kvintiilit 
kotikerrointen mukaan

110,0

100,0

90,0
pal %

80,0 

70,0 

60,0 

50,0

40,0 -
1 X 2 yht

m\ 99,0 55,9 42,5 74,7

Ш II 99,9 84,1 52,7 82,4

Bill 78,7 82,8 69,8 76,4

HIV 69,0 100,2 86,3 80,1

■ V 65,6 85,3 95,0 82,3

2.2.5
NHL-jääkiekon yhteenveto

NHL-jääkiekon keskimääräinen vaihto ja palautusprosentti, joka jäi alle 

80:nen oli tutkimuksessa mukana olevien lajiryhmien matalin. Kotivoittojen ja 
tasapelien palautusprosentit olivat yli 80:nen, mutta vierasvoitot laskivat koko 
laji ryhmä n palautusprosenttia. Koti- ja vierasvoittojen kertoimet olivat hieman 

liian matalia ja tasapelien liian korkeita. Pelatut markat painottuivat 

voimakkaammin kotivoitoille, mikä selittää niiden korkeampaa palautusta.
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Kun NHL-jääkiekon kohteet jaettiin kvintiileihin vaihdon mukaan, erottui 

ensimmäinen kvintiili tasapelien korkean palautusprosentin takia. Niissä 

kohteissa, jotka kiinnostivat vedonlyöjiä vähiten oli matalimmat kotivoiton 

kertoimet sekä suurimmat tasapeli- ja vierasvoittokertoimet. Ensimmäisen 
kvintiilin keskimääräinen vaihto oli 67150 ja tasapelejä oli pelattu lähes 29 
prosentilla vaihdosta. Ilmeisesti pieni osa vedonlyöjistä oli oivaltanut näiden 
pienivaihtoisten kohteiden liian suuret kertoimet, sillä tasapelien 

palautusprosentti oli yli 130. Kertoimet olivat, ensimmäistä kvintiiliä lukuun 

ottamatta, hyvin samankaltaisia kaikissa kvintiileissä. Koti- ja vierasvoittojen 

pelattujen markkojen osuudet nousivat vaihdon kasvaessa ja tasapeleille 

sijoitettu osuus pieneni. Merkkien palautusprosentit kulkivat samassa 

suhteessa vaihdon kanssa. Kotivoittojen palautusprosentti nousi yli 80:nen 
kolmessa viimeisessä kvintiilissä, tasapelien romahti tasaisesti viimeisen 
kvintiilin alle 50:een ja vierasvoittojen parani vaihdon kasvaessa, mutta ei 
noussut yli 80:nen. NHL-jääkiekko on ainakin valtaosalle vedonlyöjistä 

erittäin hankala lajiryhmä. Yllättävät ja vaikeasti ennakoitavat tulokset tekevät 

kannattavan vedonlyönnin erittäin vaikeaksi.

Kun NHL-jääkiekon kohteet jaettiin kvintiileihin kotikerrointen mukaan, olivat 

pienikertoimisten kohteiden palautusprosentit korkeammat. Kohteisiin 
sijoitettiin enemmän, kun jokin kertoimista oli matala. Kvintiilien 

palautusprosentit eivät kuitenkaan nousseet juuri yli 80:nen. Kotivoiton 

palautusprosentin ollessa korkea, oli vierasvoiton matala ja päinvastoin. 

NHL-jääkiekon erikoisuutta kuvastaa se, että ensimmäisessä kvintiilissä 
tasapeliin päättyneiden kohteiden keskimääräinen vaihto oli suurin, vaikka 

tasapeleille sijoitettiin vain noin 14 prosenttia vaihdosta. Samassa kvintiilissä 
vierasvoitoille sijoitettiin myös 14 prosenttia vaihdosta, vaikka 
vierasvoittokertoimet olivat liian suuria. Vedonlyöjät panostivat pieniin koti- ja 
vieraskertoimiin, jotka olivat liian pieniä. Neljännessä kvintiilissä tasapelien 

palautusprosentti oli yli 100, vaikka keskiarvokerroin oli liian matalia. Koko 

kvintiilin palautusprosentti laski kotivoittojen matalamman palautuksen takia.



70

2.3
Englantilainen jalkapallo

Tutkimusaineistossa oli eniten englantilaisen jalkapallon kohteita. Yhteensä 

2750 kohdetta koostuu lähinnä Valioliigan, I, Il ja III divisioonan otteluista 

sekä englantilaisista cup-otteluista. Englantilaista jalkapalloa on seurattu 

Suomessa pitkään. Jo vuonna 1940 alkanut Vakioveikkaus on osaltaan 

tutustuttanut suomalaiset englantilaiseen jalkapalloon.

2.3.1
Keskiarvotietoja

Englantilaisen jalkapallon 2750 kohteen keskimääräinen vaihto oli 185078 
markkaa ottelua kohden. Vaihtoehdoille 1, X ja 2 pelatut markat jakautuivat 

siten, että koti voittoja oli pelattu keskimäärin 82857 markalla, tasapelejä 
32020 markalla ja vierasvoittoja 70191 markalla. Jalkapallossa tasapeli on 
huomattavasti todennäköisempi vaihtoehto kuin jääkiekossa, joten 
todennäköisyydet eri vaihtoehtojen välillä ovat selvästi tasaisemmat. 

Englantilaisen jalkapallon kohteista 1192 päättyi kotivoittoon. Lopuista noin 

1550 kohteesta päättyi suunnilleen yhtä monta tasapeliin ja vierasvoittoon. 
Koti- ja vierasvoittojen toteutuneiden kerrointen keskiarvot olivat koko 

aineistosta laskettuja keskiarvokertoimia matalampia. Ero oli suurin 

vierasvoiton kohdalla.

Taulukko 2-3-1.
Englantilaisen jalkapallon pelatut markat, kohteiden jakauma, 
keskiarvokertoimet ja keskiarvokertoimet merkin osuessa

1 X________ 2______ yhteensä
Markkaa 82857 32020 70191 185078

Toteutuneet kohteet 1192 789 769 2750
Kertoimet 1,89 2,84 2,73

Kertoimet osuessa 1,77 2,83 2,46
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Taulukosta 2-3-2 nähdään, että englantilaisen jalkapallon toteutuneet kohteet 

ja kertoimet ovat melko hyvin linjassa. Kotivoittojen keskimääräiset kertoimet 

olivat toteutuneisiin tuloksiin verrattuna hieman liian suuret ja vierasvoittojen 
kertoimet liian pienet. Pelatut markat painottuivat kotivoitoille ja 

vierasvoitoille. Tasapeleihin panostettiin keskimäärin vain noin 17 prosentilla 
kohteen vaihdosta. Kerrointen prosenttiosuudet eivät summaudu tasan 
sataan, sillä kertoimet esitetään viiden sadasosan tarkkuudella ja niitä on 

pyöristetty enemmän alas kuin ylöspäin. Tämän takia englantilaisen 
jalkapallon tästä kohdejoukosta saatu laskennallinen palautusprosentti ei ole 

tasan 80, vaan 79,86. Laskennallisen 79,86 prosentin ja 80 prosentin välinen 

ero on kuitenkin niin pieni, että siihen ei tulla jatkossa puuttumaan.

taulukko 2-3-2.
Englantilaisen jalkapallon pelattujen markkojen, kohteiden, kerrointen ja 
osuneiden kerrointen prosenttiosuudet

1 X 2 yhteensä
Markkaa 44,8 17,3 37,9 100,0

Toteutuneet kohteet 43,3 28,7 28,0 100,0
Kertoimet 42,38 28,17 29,27 99,82

Kertoimet osuessa 45,23 28,27 32,54 106,04

2.3.2
Miten voitot jakautuvat merkkien kesken

Englantilaisen jalkapallon keskimääräinen vaihto on ollut matalin kotivoiton 

toteutuessa. Tasapeliin päättyneiden otteluiden keskimääräinen vaihto oli 

lähellä koko aineiston keskimääräistä vaihtoa. Vierailevan joukkueen voittoon 
päättyneissä otteluissa keskimääräinen vaihto oli lähes 10000 markkaa 
suurempi kuin englantilaisen jalkapallon aineiston keskimääräinen vaihto. 
Kohdetasolla arvoituna englantilaisen jalkapallon palautusprosentiksi 

muodostui 83,5, mikä on suurempi kuin pelinjärjestäjän tavoitteena oleva 80 

prosenttia.
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taulukko 2-3-3.
Englantilaisen jalkapallon keskimääräinen vaihto merkin 
osuessa/kohteesta maksetut voitot = palautus

1 X 2 yht
178411 186506 193948 185078
160045 92241 209878 154526

89,7 49,5 108,2 83,5

Kuviossa 2-3-1 olevista kotivoiton 1, tasapelin X ja vierasvoiton 2, 
palautusprosenteista näkyy miten matala tasapeliin päättyneiden otteluiden 

osuus oli. Palautusprosenttien suhteet ovat lähestulkoon samat kuin 
kotimaisessa jääkiekossakin, mutta erot ovat vieläkin suuremmat. 
Kotivoittoon päättyneiden otteluiden keskimääräinen palautusprosentti oli 

lähes 90 ja vierailijan voittoon päättyneiden otteluiden lähenteli 110:tä. 
Tasapeliotteluiden palautusprosentti jäi alle 50:nen. Englantilaisen jalkapallon 
kokonaispalautusprosentti oli kuitenkin vain 83,5. Pelinjärjestäjä oli arvioinut 
kertoimet melko hyvin ja tasapelin toteutuessa ristille oli sijoitettu 
huomattavasti vähemmän pelimarkkoja kuin koti- tai vierasvoitoille. Tällöin 
kohteen palautusprosentti oli niin matala, että se tasasi koti- ja vierasvoittojen 

palautusta.

kuvio 2-3-1.
Englantilaisen jalkapallon merkkien palautusprosenttien 
erot tavoitteesta (80)
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2.3.3
Kohteet jaettuna kvintiileihin vaihdon perusteella

Kuviossa 2-3-2 näkyy mustana käyränä vaihdon nousu ensimmäisen kvintiilin 

alusta viimeisen kvintiilin loppuun. Vaihdot kasvavat kuten muissakin 
lajisarjoissa. Kohteiden vaihto kasvaa eniten viimeisessä kvintiilissä. 
Palautettavaa markkamäärää kuvaavat mustat pisteet hajoavat voimakkaasti 

kohteiden vaihdon kasvaessa. Englantilaisen jalkapallonkin palautettavat 
markat näyttävät jakautuvan kahteen joukkoon, eli pistejoukolla on ilmeisesti 

kaksi trendisuoraa. Osa palautettavaa markkamäärää kuvaavista pisteistä 
kohoaa huomattavasti vaihto käyrä n yläpuolelle. Ensimmäinen ja kolmas 
kvintiili ovat melko tasaisia, mutta etenkin toisessa kvintiilissä, jossa 
kohteiden vaihdot ovat 100000 ja 150000 markan välillä, erottuu muutamia 

korkealla olevia pisteitä.

kuvio 2-3-2
Englantilaisen jalkapallon kohteiden vaihto, 80 % palautus ja palautettava 
markkamäärä, kun kohteet suuruusjärjestyksessä vaihdon mukaan

markkaa 
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Taulukon 2-3-4 tiedoista käy ilmi, että vaihdon kasvaessa panostus 
vierasvoitoille kasvaa eniten. Ensimmäisen kvintiilin noin 25000 markkaa 

kasvaa lähes 140000 markan suuruiseksi, eli summa 5,5 kertaistuu. Neljässä 
ensimmäisessä kvintiilissä toteutui tasapelejä enemmän tai lähes yhtä paljon 

kuin vierasvoittoja. Viimeisessä kvintiilissä vierasvoittoja toteutui selvästi 
eniten. Kun kohteiden vaihto on ollut suuri, ovat vedonlyöjät panostaneet 
vierasvoiton kertoimiin enemmän kuin matalampiin kotivoiton kertoimiin.

taulukko 2-3-4.
Englantilaisen jalkapallon pelatut markat, osumien kappalemäärät, kesklarvokertolmet 
ja kesklarvokertolmet merkin osuessa, kvintiileittäin vaihdon mukaan

Pelatut markat Toteutuneet merkit Kertoimet Kertoimet osuessa

133605

43998
62483
77320
96810

22011

42316
49434

31129

15210

137737

42069
24644

61936
84568

Jos kertoimia verrataan toteutuneisiin kohteisiin, pitäisi niiden olla suurempia, 
kun toteutuneita kohteita on vähemmän. Tämä näyttää toteutuvan 

englantilaisen jalkapallon osalta, karkeasti arvioiden, melko hyvin. Vaikka 

kertoimet eivät aivan noudattele toteutuneiden kohteiden suhdetta, on suunta 

oikea. Toteutuneiden kohteiden keskiarvokertoimet kvintiileittäin ovat 
tasapelien osalta lähes samat kuin keskiarvokertoimet. Koti-ja vierasvoittojen 

kertoimet osuessa ovat puolestaan huomattavasti koko kvintiilin 

keskiarvokertoimia pienempiä.

Kun kaikkien kvintiilien keskiarvokertoimia vertaillaan koko aineiston 

keskiarvokertoimiin t-testillä, saadaan selville kuinka hyvin ne vastaavat 
toisiaan. Taulukossa 2-3-5 on esitetty koko englantilaisen jalkapallon 2750 
kohteen keskiarvokertoimet ja kriittinen arvo viiden prosentin 

merkitsevyystasolla, kun testi suoritetaan yksisuuntaisena.
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taulukko 2-3-5
Englantilaisen jalkapallon keskiarvokertoimet, vaihdon perusteella jaettujen 
kvintiilien keskiarvokertoimet ja t-arvot

keskiarvokertoimet

1,89 2,84 2,73

t-testin kriittinen arvo 

1,645

keskiarvot
1 1,77 2,86 3,00
II 1,83 2,86 2,84
III 1,93 2,76 2,67
IV 1,91 2,82 2,69
V 2,01 2,84 2,52

t-arvot
-5,35 2,17 6,70
-2,16 1,70 2,42
1,65 -8,43 -1,51
0,84 -1,53 -0,92
3,48 0,01 -4,84

Kotivoittojen osalta nollahypoteesi voidaan hyväksyä ainoastaan neljännen 

kvintiilin kohdalla. Ensimmäisen kvintiilin t-arvo osoittaa, että pienivaihtoisten 
kohteiden kotivoittokerrointen keskiarvo on huomattavasti pienempi kuin koko 

englantilaisen jalkapallon aineiston. Toisen kvintiilin kotivoittojen 
keskiarvokerroin on keskiarvokerrointa pienempi ja kolmannen sekä 
viidennen kvintiilin suurempi. Tasapelien kahden viimeisen kvintiilin t-arvot 
läpäisevät nollahypoteesin. Kahden ensimmäisen kvintiilin keskiarvot ovat 
suurempia ja keskimmäisen kvintiilin pienempi kuin koko aineiston keskiarvo. 

Kvintiilien vierasvoittojen kerrointen keskiarvot pienenevät vaihdon 

kasvaessa. Lähimpänä koko aineiston kerrointen keskiarvoa ovat kolmannen 
ja neljännen kvintiilin keskiarvot, joiden osalta nollahypoteesi voidaan 

hyväksyä. Kahden ensimmäisen kvintiilin kerrointen keskiarvot ovat liian 

suuria ja viidennen liian pieni.

Taulukon 2-3-6 pelattujen markkojen prosenttiosuuksista kvintiileittäin 

nähdään, että tasapelien osuudet ovat melko matalia toteutuneisiin 
merkkeihin ja kertoimiin verrattuna. Tasapelien pelattujen markkojen 
prosenttiosuus on alhaisimmillaan viimeisessä kvintiilissä, jossa markkoja on 

sijoitettu eniten vierasvoitoille. Kohteiden vaihdon kasvaessa pelatut markat 
siirtyvät vierasvoiton puolelle. Sama ilmiö toistuu kaikissa muissa 
käsiteltävissä lajiryhmissä, paitsi NHL-jääkiekossa. Tosin vierasvoitolle 

sijoitettu markkamäärä ei kotimaisessa jääkiekossa ylitä kotivoitolle sijoitettua

markkamäärää.
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taulukko 2-3-6.
Englantilaisen jalkapallon pelattujen markkojen, osuneiden kohteiden ja 
keskiarvokerrointen prosenttiosuudet, kun kvintiilit vaihdon mukaan

Pelatut markat Toteutuneet merkit Kertoimet

Vertailemalla taulukon 2-3-6 kerrointen prosenttiosuuksia toteutuneiden 
tulosten prosenttiosuuksiin nähdään, että ensimmäisen ja toisen kvintiilin 

kotivoittojen kertoimet ovat olleet keskimäärin liian suuria. Neljännessä 

kvintiilissä on toteutunut eniten tasapelejä ja melko vähän vierasvoittoja. 

Neljännen kvintiilin keskimääräiset tasapelikertoimet ovat olleet liian suuria ja 

vierasvoittokertoimet liian pieniä. Tasapeleille sijoitettujen markkojen 
prosenttiosuudet ovat olleet hyvin matalia. Kertoimet ovat kuitenkin olleet 
hyvin linjassa toteutuneiden tulosten kanssa ja ylikertoimiakin on ollut tarjolla. 

Saattaa olla, että suomalaiset vedonlyöjät keskimäärin aliarvioivat 

englantilaisen jalkapallon tasapelien toteutumisen todennäköisyyttä.

kuvio 2-3-3.
Englantilaisen jalkapallon pelatut markat, toteutuneet merkit ja kertoimet 
prosentteina, kun kvintiilit vaihdon mukaan

Pelatut markat Toteutuneet merkit Kertoimet
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Kuvio 2-2-3 osoittaa, että englantilaisen jalkapallon keskiarvokertoimet ovat 

olleet linjassa toteutuneiden tulosten kanssa kohtuullisen hyvin. Pelattujen 

markkojen osalta kotivoitoille sijoitettujen markkojen prosenttiosuudet eri 

kvintiileissä ovat melko lähellä kertoimia. Vierasvoittojen kertoimet 

kiinnostivat selvästi vedonlyöjiä. Vierasvoitoille sijoitettujen markkojen 
prosenttiosuus kasvoi voimakkaasti kohteiden vaihdon kasvaessa. Tasapelit 
eivät puolestaan houkuttaneet vedonlyöjiä, sillä kaikissa kvintiileissä alle 20 

prosenttia pelatuista markoista sijoitettiin ristille.

Taulukon 2-3-7 tiedoista käy ilmi, että kvintiilien vaihdot kotivoiton 1, 
tasapelin X ja vierasvoiton 2, toteutuessa ovat ensimmäistä ja viimeistä 

kvintiiliä lukuun ottamatta melko saman suuruiset. Ensimmäisessä kvintiilissä 
vierasvoittoon päättyneiden otteluiden keskimääräinen vaihto oli suurempi 
kuin koko kvintiilin keskimääräinen vaihto. Viimeisessä kvintiilissä kotivoittoon 
päättyneiden otteluiden keskimääräinen vaihto oli pienempi ja tasapeliin sekä 

vierasvoittoon päättyneiden otteluiden keskimääräinen vaihto oli hieman 

suurempi kuin kvintiilin keskiarvovaihto. Viimeisen kvintiiliin tasapeliin 
toteutuneiden kohteiden suuri vaihto aiheutui siitä, että vedonlyöjät sijoittivat 

vierasvoitoille, mutta kohde päättyikin tasapeliin.

Englantilaisen jalkapallon palautettavat markkamäärät vaihtelevat paljon. 

Tasapelien suhteellinen osuus keskimäärin palautettavasta markkamäärästä 

oli neljässä ensimmäisessä kvintiilissä samalla tasolla. Viimeisessä 

kvintiilissä vierasvoittojen palautettava markkamäärä nosti koko kvintiilin 
keskiarvoa ja tasapelien suhteellinen osuus pieneni. Suurivaihtoisten 
vierasvoittojen palautettava markkamäärä osoittaa, että vierasvoiton 
toteutuessa kohteisiin sijoitetut markat olivat painottuneet kertoimia 

voimakkaammin oikealle merkille. Vedonlyöjät ovat keskimäärin sijoittaneet 
enemmän pelimarkkoja niihin kohteisiin, jotka ovat päättyneet vierasvoittoon.
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taulukko 2-3-7.
Englantilaisen jalkapallon vaihdot merkin osuessa ja palautettavat 
markat, kun kvintiilit vaihdon mukaan
vaihdot 1 X 2 yhteensä

I 82705 84192 86028 83903
II 125836 127330 127005 126563
III 170641 169170 171250 170385
IV 224337 223476 223201 223763
V 316705 323307 323603 320776

palautukset 1 X 2 yhteensä
I 76373 44305 73104 67070
II 113388 63224 125872 102520
III 150644 87283 174035 138768
IV 194108 118555 243666 183361
V 290770 143780 382633 280913

Kuvion 2-3-4 tiedot osoittavat miten eri merkkien palautusprosentit jakautuvat 

kvintiileittäin englantilaisessa jalkapallossa. Kotivoiton ja tasapelin 

palautusprosentit olivat melko tasaisia kaikissa kvintiileissä. Vierasvoittoon 
päättyneissä otteluissa palautusprosentti nousi jokaisessa kvintiilissä vaihdon 
kasvaessa. Neljän ensimmäisen kvintiilin palautusprosentit olivat melko 

lähellä pelinjärjestäjän tavoittelemaa 80 prosenttia, mutta nousivat vaihdon 

kasvaessa. Viimeisen kvintiilin palautusprosentti osoittaa, että "Smart Money" 

-hypoteesi toteutui englantilaisen jalkapallon aineistossa.

Viimeisen kvintiilin koti- ja vierasvoittojen palautusprosentit osoittavat, että 
taitava Pitkävedon pelaaja voi lyödä vetoa voitokkaasti. Vedonlyöjän on 
kuitenkin kyettävä arvioimaan joukkueiden voimasuhteet oikein, hankittava 

kohteen kannalta tärkeää uutta informaatiota ja valittava kannattavat kohteet. 

Nämä taidot omaava vedonlyöjä onnistuu pelaamaan ylikertoimisia kohteita 

ja jää pitkällä aikavälillä voitolle. Englantilaisessa jalkapallossa vedonlyöjät 
pystyvät ennakoimaan koti- ja vierasvoitot hyvin, mutta eivät tunnista 
tasapeliherkkiä kohteita. Kvintiilien palautusprosentit olisivat huomattavasti 

korkeammat, jos vedonlyöjät osaisivat ennakoida tasapelejä paremmin.
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kuvio 2-3-4.
Englantilaisen jalkapallon palautusprosentit merkkiä kohden ja yhteensä, kun 
kvintiilit vaihdon mukaan

pal %

30,0 -
1 X 2 yht

El 92,3 52,6 85,0 79,9

DD II 90,1 49,7 99,1 81,0

Bill 88,3 51,6 101,6 81,4

SIV 86,5 53,1 109,2 81,9

■ V 91,8 44,5 118,2 87,6

2.3.4.
Kohteet jaettuna kvintiileihin kotikerrointen perusteella

Kuviossa 2-3-5 pellnjärjestäjän kotivoitolle antama kerroin näkyy mustana 
käyränä, joka kasvaa kvintlllelttäln hieman yli yhdestä kuuteen. Kotikertoimet 
kasvavat ensimmäisissä kvintiileissä melko maltillisesti. Neljännessä 
kvintiilissä kotikertoimet nousevat voimakkaammin loppupuolella ja päätyvät 
noin 2,5 tasolle. Viimeisessä kvintiilissä kotikertoimet kasvavat kiihtyvästi, 
etenkin kvintiilin toisella puoliskolla. Palautusprosentteja kuvaavat mustat 

pisteet ovat toteutuneet niissä kohteissa, jotka löytyvät pisteen läpi vedetyn 
pystysuoran viivan ja kotivoiton kertoimia kuvaavan käyrän leikkauspisteestä.
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Kuvion 2-3-5 palautusprosentit eivät kuvasta ainoastaan kotivoitosta 

maksettua palautusta, vaan kohteen oikealla merkillä maksettua palautusta. 
Ensimmäisen kvintiilin yläosassa näkyvät kolme pistettä, joiden 

palautusprosentti on ollut noin 300, eivät ole olleet kotivoittoja. Jos kohteen 

kerroin on 1,50 ja kaikki pelatut markat on sijoitettu tälle kertoimelle, joka 

toteutuu, on palautusprosentti 150. Näiden kohteiden kertoimet ovat siis 

olleet vähintään kolmen luokkaa.

kuvio 2-3-5.
Englantilaisen jalkapallon kohteiden kotivoiton kertoimet ja 
palautusprosentti, kun kvintiilit kotikerrointen mukaan

kerroin palautus %

5,50 --

4,00 --
.. 200

3,00 ..
.. 150

2750
kappaletta

■^■kerroin • palautus % 80 %

Kuvion 2-3-5 perusteella näyttäisi siltä, että 80 prosentin palautusta 
kuvaavan vaakatasossa olevan suoran alle jää kaikissa kvintiileissä 

suunnilleen yhtä suuret pistejoukot. Näyttää myös siltä, että 

palautusprosenttien hajonta on pienin viimeisessä kvinteissä. Kuvion 
palautusprosenttien pisteparvea silmämääräisesti arvioimalla ei pysty 

sanomaan, että jokin kvintiileistä olisi vedonlyöjien tai pelinjärjestäjän 

kannalta tuottoisin.
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Koska kaikissa kvintiileissä on myös erittäin matalia palautusprosentteja, ovat 
vedonlyöjät selvästi sijoittaneet pelimarkkojaan jollekin tietylle merkille, joka 

ei ole toteutunut. Isoja ylikertoimia etsivät vedonlyöjät häviävät useammin 

kuin voittavat, mutta heidän kertavoittonsa ovat suurempia. Hyvin ennakko- 

odotuksissaan onnistuvat vedonlyöjät pelaavat kohteita, joiden kertoimet ovat 
oikeita todennäköisyyksiä suuremmat. Jos vedonlyöjä onnistuu valitsemaan 
kertoimia, jotka eivät ole ylikertoimia, mutta lähellä niitä, hänen 

tappionsakaan eivät ole kovin suuria.

Taulukossa 2-3-8 kotivoitolle sijoitetut markat pienenevät lähes samassa 

suhteessa kuin vierasvoitolle pelatut markat kasvavat. Tasapelin vaihto on 

korkein neljännessä kvinteissä, jossa tasapelin kerroin on matalin. Vaihto on 
suurin viimeisessä kvinteissä, jossa vierasvoiton kerroin on alhaisin. 
Vedonlyöjiä on siis kiinnostanut ne kohteet, joissa vierasjoukkue on ollut 

suosikki. Kotiedun vaikutusta on vaikea arvioida. Ei ole olemassa mitään 
suhdelukua, jolla kotiedun voisi määritellä. Toiset joukkueet pelaavat 
paremmin kotikentällään kotiyleisön edessä. Vedonlyöjien ja pelinjärjestäjän 
arviot kotiedun suuruudesta vaihtelevat ja englantilaisessa jalkapallossa 

vedonlyöjät ovat pitäneet matalia vieraskertoimia kannattavina kohteina.

taulukko 2-3-8.
Englantilaisen jalkapallon pelatut markat, osumien kappalemäärät, keskiarvokertoimet 
ja keskiarvokertoimet merkin osuessa, kun kvintiilit kotikerrointen mukaan
Pelatut markat Toteutuneet merkit Kertoimet Kertoimet osuessa

I
II
III
IV
V

1 X 2 Yht. 1 X 2 1 X 2 1 X 2
124750 24640 31035 180426 332 138 80 1,40 3,19 4,48 1,40 3,15 4,46
100288 29642 47809 177739 269 159 122 1,66 2,87 3,36 1,67 2,87 3,36
77252 33494 57678 168424 233 168 149 1,85 2,76 2,91 1,84 2,76 2,90
60009 39710 85489 185259 220 148 182 2,16 2,64 2,47 2,17 2,64 2,46
51917 32614 128942 213474 138 176 236 3,02 2,80 1,79 2,95 2,80 1,77
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taulukko 2-3-9.
Englantilaisen jalkapallon pelattujen markkojen, osuneiden kohteiden ja 
keskiarvokerrointen prosenttiosuudet, kun kvintiilit kotikerrointen mukaan

Pelatut markat Toteutuneet merkit Kertoimet

Taulukon 2-3-9 pelattujen markkojen prosenttiosuudet osoittavat, kuinka 

pieni osuus pelatuista markoista sijoitettiin tasapeleille. Ensimmäisessä 

kvlntiilissä tasapeliä oli pelattu vain 14 prosentilla vaihdosta. Saman 
aikaisesti joka neljäs ottelu oli kuitenkin päättynyt tasapeliin. Suurimmat erot 
toteutuneiden merkkien ja kerrointen keskimääräisissä prosenttiosuuksissa 

olivat ensimmäisen kvlntillin koti- ja vlerasvoltoissa, neljännen kvlntlllln 

kotlvoltolssa ja tasapeleissä sekä viimeisen kvlntlllln tasapeleissä. 
Ensimmäisessä kvlntiilissä kotlvolttojen kertoimet olivat Illan korkeita ja 

vlerasvolttojen Illan matalia. Vedonlyöjät olivat suunnanneet pellmarkkansa 

kotlvoltollle. Neljännessä kvlntiilissä kotlvolttojen keskimääräiset kertoimet 
olivat toteutuneeseen nähden Illan korkeita ja tasapelien Illan matalla. 
Pellmarkkoja sijoitettiin kuitenkin eniten vlerasvoitollle. Viimeisessä 

kvlntiilissä puolestaan tasapelien kertoimet olivat jopa selvästi Illan suuria. 

Vedonlyöjät sijoittivat kuitenkin viimeisessä kvlntiilissä yli 60 prosenttia 

pelatuista markoista vierasvoitolle.

Kuviossa 2-3-6 olevat toteutuneiden merkkien ja kerrointen prosenttiosuudet 
eri merkkien osalta muodostavat melko samankaltaiset kuviot. Pelattujen 

markkojen osalta kotlvoltolle sijoitettujen markkojen osuus laski tasaisesti 

lähes samassa suhteessa kuin vlerasvoitollle sijoitettujen markkojen osuus 

kasvo!. Tasapelelhin sijoitettiin parhaimmillaan joka viides pelimarkka.
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Pelatut markat painottuivat selvästi koti- ja vierasvoitoille, mikä laskee 

tasapelien osuutta. Tasapeleille sijoitettiin vähiten, kun koti- tai 

vieraskertoimet olivat matalimmillaan. Kuvion perusteella suurimmat erot 
toteutuneiden merkkien ja kerrointen prosenttiosuuksissa on neljännessä 

kvintiilissä. Kerrointen osalta neljännen kvintiilin kaikkien merkkien 
prosenttiosuudet ovat hyvin lähellä toisiaan, vaikka toteutuneiden 

kotivoittojen osuus on ollut suurempi.

kuvio 2-3-6.
Englantilaisen jalkapallon pelatut markat, toteutuneet merkit ja kertoimet, kun 
kvintiilit kotikerrointen mukaan

Pelatut markat Toteutuneet merkit Kertoimet

Taulukon 2-3-10 kvintiilien keskimääräiset vaihdot pienenevät kotivoitolle 
annetun kertoimen kasvaessa kolmanteen kvintiiliin asti. Neljännessä 

kvintiilissä vaihto nousee ensimmäisen kvintiilin vaihtoa suuremmaksi ja 

viimeisen kvintiilin vaihto on selvästi suurin. Ensimmäisen ja neljännen 
kvintiilin vaihdot merkin osuessa ovat lähellä kvintiilin keskimääräistä vaihtoa. 
Toisessa ja kolmannessa kvintiilissä kotivoittoon päättyneiden kohteiden 
keskimääräiset vaihdot ovat tasapeliin ja vierasvoittoon päättyneiden 

kohteiden keskimääräisiä vaihtoja matalampia. Viimeisen kvintiilin 

kotivoittoon päättyneiden kohteiden vaihto jäi alle 200000 markan, tasapeliin 
päättyneiden kohteiden vaihto oli lähellä kvintiilin keskiarvoa ja vierasvoittoon 

päättyneiden otteluiden vaihto oli selvästi suurin.
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Tasapeliin päättyneiden kohteiden korkea vaihto ei ole seurausta siitä, että 
vedonlyöjät olisivat pelanneet tasapelejä korkeilla panoksilla. Tasapelin 
toteutuessa ja vaihdon ollessa suuri, oli tasapeleille sijoitettu markkamäärän 
prosenttiosuus erittäin matala. Vedonlyöjät olivat pelanneet joko koti- tai 

vierasvoittoa, mutta kohde olikin päättynyt tasapeliin.

taulukko 2-3-10.
Englantilaisen jalkapallon vaihdot merkin osuessa ja 
palautettavat markat, kun kvintiilit kotikerrointen mukaan

vaihdot 1 X 2 yhteensä
I 179503 181535 182342 180426
II 174963 179909 181030 177739
III 164178 170021 173264 168424
IV 185219 184558 185878 185259
V 195680 213736 223843 213474

palautus 1 X 2 yhteensä
I 179812 81818 181377 155452
II 167232 85803 162288 142595
III 152722 95566 197029 147267
IV 135282 102491 221589 155018
V 150320 94438 243221 172301

Taulukon 2-3-10 alemmassa osassa esillä olevat palautettavat 

markkamäärät kvintiileittäin merkin osuessa osoittavat, että viimeisessä 
kvintiilissä tasapelin toteutuessa on palautettava markkamäärä ollut 
huomattavasti pienempi kuin keskimääräinen vaihto merkin osuessa. Kuten 
aikaisemmin todettiin, vedonlyöjät ovat sijoittaneet viimeisessä kvintiilissä yli 

60 prosenttia pelatuista markoista vierasvoitolle. Samalla kuitenkin vain 45 
prosenttia otteluista päättyi vierasjoukkueen voittoon. Taulukon 2-3-10 
tiedoista nähdään, että kolmen viimeisen kvintiilin vierasvoittoon 

päättyneiden kohteiden palautettavat markkamäärät ovat suuremmat kuin 

vastaavat vaihdot.
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Kuviosta 2-3-7 käy ilmi, että kotivoiton palautusprosentti laskee kotikertoimen 

kasvaessa. Palautusprosentti jää kahdessa viimeisessä kvintiilissä alle 

80:nen. Tasapeliin päättyneiden kohteiden palautusprosentti on kaikissa 

kvintiileissä todella matala. Kolmannessa ja neljännessä kvintiilissä, joiden 
palautusprosentit ovat korkeimmat, tasapeliin päättyneiden otteluiden 
palautusprosentit nousevat noin 56:een. Vedonlyöjät sijoittivat enemmän 

matalammille kertoimille, mikä näkyy ensimmäisen kvintiilin kotivoittojen ja 
viimeisen kvintiilin vierasvoittojen palautusprosenteissa. Neljännen kvintiilin 

vierasvoittojen korkea palautusprosentti aiheutui suuremmasta 

panostuksesta ja keskimäärin liian suurista kertoimista.

kuvio 2-3-7.
Palautusprosentit kvintiileittäin merkkiä kohden ja yhteensä, kun kvintiilit 
kotikerrointen mukaan

130,0

ou,и -
1 X 2 yht

ш\ 100,2 45,1 99,5 86,2

шп 95,6 47,7 89,6 80,2

Bill 93,0 56,2 113,7 87,4

HIV 73,0 55,5 119,2 83,7

■ v 76,8 44,2 108,7 80,7
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Vaikka palautusprosentit ovat huomattavan korkeita vierasjoukkueen 
voittaessa, eivät kvintiilien palautukset nouse huomattavan suuriksi. 

Viimeisessä kvintiilissä, jonka keskimääräinen vaihto oli korkein, 

palautusprosentti oli vain hieman yli 80:nen. Viimeisessä kvintiilissä 

kotivoittojen kertoimet olivat suuria ja vierasvoittojen pieniä. Keskimääräiset 

kertoimet jakautuivat seuraavasti: 3,02/2,80/1,79. Vierasvoitoille sijoitettiin 
noin 60 prosenttia pelatuista markoista. Samanaikaisesti vierasvoiton 
keskimääräiset kertoimet olivat toteutuneisiin nähden liian pieniä ja 

tasapelien keskimääräiset kertoimet liian suuria.

Viimeisessä kvintiilissä toteutui selvästi eniten tasapelejä. Yksi selitys 

viimeisen kvintiilin ilmiölle voisi olla, että pelinjärjestäjä on ennakoinut 
pelaajien käyttäytymistä ja tiputtanut vierailevien suosikkijoukkueiden 
kertoimia alemmaksi kuin heidän oikeasti arvioimansa urheilulliset 
todennäköisyydet olivat. Jos pelinjärjestäjä on menetellyt näin, voi toiminnan 
katsoa onnistuneen juuri suunnitelmien mukaan. Kohteet joissa sijoitettiin 
paljon vierasvoitolle päättyvätkin oikeampien todennäköisyyksien mukaan 

usein myös tasapeleihin ja pelinjärjestäjä sai pidettyä koko kvintiilin 

palautusprosentin tavoitteessa.

2.3.5
Englantilaisen jalkapallon yhteenveto

Englantilaisen jalkapallon keskimääräinen vaihto oli lähes sama kuin 

kotimaisen jalkapallon, mutta englantilaisia kohteita oli noin puolet enemmän. 
Laji ryhmä n palautusprosentiksi muodostui 83,5. Englantilaisessa 
jalkapallossa koti- ja vierasvoittojen palautusprosentit olivat suuret ja tasapelit 

laskivat koko lajiryhmän palautusta. Merkkien palautusprosenttien erot olivat 
todella merkittävät. Kertoimet olivat melko hyvin linjassa toteutuneiden 
tulosten kanssa, mutta vedonlyöjät panostivat voimakkaasti vierasvoitoille 
juuri tasapelien kustannuksella. Tätä tilannetta voi verrata esimerkkiin 1-1-2,
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jossa todettiin, että kerrointen ollessa oikeiden todennäköisyyksien mukaisia, 
ei pelattujen markkojen jakautumisella ole pitkällä aikavälillä merkitystä 

palautukseen. Eli pelinjärjestäjä korvasi koti- ja vierasvoitoilla menetetyt 

markat tasapelien toteutuessa.

Kun englantilaisen jalkapallon kohteet jaettiin kvintiileihin vaihdon mukaan, oli 

tasapelien palautusprosentti matala kautta linjan. Vastaavasti kotivoittojen 

palautusprosentti oli kaikissa kvintiileissä melko lähellä 90 tasoa, mutta 

vierasvoittojen palautusprosentti kasvoi vaihdon mukana. Englantilaisen 

jalkapallon kertoimet eivät juuri poikenneet kvintiilien toteutuneista tuloksista. 
Ainoastaan matalavaihtoisten kotivoittojen ja suurivaihtoisten vierasvoittojen 
kertoimet olivat liian korkeita. Pelatut markat siirtyivät kotivoitolta 
vierasvoitolle vaihdon kasvaessa. Pelinjärjestäjä menetti eniten viimeisessä 

kvintiilissä, jossa kohteiden vaihdot olivat suurimmat. Vedonlyöjät osasivat 
panostaa oikeisiin kohteisiin koti- ja etenkin vierasvoittojen toteutuessa. 

Viimeisessä kvintiilissä vierasvoittojen palautusprosentti nousi lähelle 120 

tasoa. Tasapelit laskivat kuitenkin koko kvintiilin palautuksen alle 88 

prosenttiin.

Kun englantilaisen jalkapallon kohteet jaettiin kvintiileihin kotikerrointen 
mukaan, oli tasapelien osuus pelatuista markoista matalin ensimmäisessä ja 

viimeisessä kvintiilissä. Ensimmäisessä kvintiilissä kotivoitosta tarjotut 
matalat kertoimet olivat keskimäärin liian suuria, tasapelien lähellä 

toteutuneita tuloksia ja vierasvoittojen suuret kertoimet liian matalia. 
Vedonlyöjät panostivat kotivoittoihin ja osasivat pelata myös niitä kohteita, 

jotka päättyivät vierasvoittoon. Viimeisessä kvintiilissä ainoastaan tasapelien 
kertoimet olivat keskimäärin liian suuria. Vedonlyöjät eivät käyttäneet 
mahdollisuutta vaan sijoittivat voimakkaasti vierasvoitoille, jonka 

palautusprosentti olikin lähes 110. Tasapelit laskivat viimeisen kvintiilin 

palautusprosentin 80 tasolle. Vedonlyöjät sijoittivat mataliin kertoimiin ja 

karttoivat tasapelejä.
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2.4

Kotimainen jalkapallo

Kotimaisen jalkapallon aineisto koostuu 1503 Veikkausliigan, I divisioonan ja 
Il divisioonan otteluista. Kotimainen jalkapallokausi pelataan kesällä, jolloin 
lähes kaikki muut Euroopan sarjat ovat kesätauolla. Kotimaisen jalkapallon 
keskimääräinen vaihto on lähes sama kuin englantilaisen jalkapallon, mutta 
tarkasteltavalla ajanjaksolla on ollut melkein puolet enemmän englantilaisia 

kohteita. Englantilaisen jalkapallon suurempi suosio ilmenee myös 
Vakioveikkauksessa, jossa kierroskohtaiset vaihdot laskevat, kun kohteet 
muuttuvat englantilaisista kotimaisiksi. Suomalainen jalkapallo on kuitenkin 

terävöittämässä profiiliaan, mikä varmasti tulee näkymään myös Pitkävedon 

vaihdoissa.

2.4.1
Keskiarvotietoja

Kotimaisen jalkapallon 1503 kohteen keskimääräinen vaihto oli 187554 
markkaa. Vaihto jakautui koti- ja vierasvoiton noin 80000 markkaan ja 
tasapeleille pelattuun noin 24000 markkaan. Kohteena olleista otteluista 
toteutui eniten kotivoittoja ja vähiten tasapelejä. Vierasvoittoon päättyi noin 
joka kolmas ottelu. Kotivoiton keskimääräinen kerroin 1,90, oli lähes sama 
kuin englantilaisessa jalkapallossa. Kotimaisen jalkapallon tasapelien 

kertoimet olivat suurempia ja vierasvoittojen kertoimet pienempiä kuin 
englantilaisessa jalkapallossa. Kotimaisessa jalkapallossa toteutui selvästi 

vähemmän tasapelejä kuin vierasvoittoja. Kaikkien merkkien kertoimet olivat 
pienempiä kohteiden osuessa. Tasapelin kerroin oli kuitenkin hyvin lähellä 

koko aineiston keskiarvokerrointa.
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Taulukko 2-4-1.
Kotimaisen jalkapallon pelatut markat, kohteiden jakauma, 
keskiarvokertoimet ja keskiarvokertoimet merkin osuessa

1_________X________ 2______ yhteensä
Markkaa 83526 23933 80094 187554

Toteutuneet kohteet 640 362 501 1503
Kertoimet 1,90 2,92 2,63

Kertoimet osuessa 1,75 2,91 2,30

Taulukossa 2-4-2 kotimaisen jalkapallon tiedot on muutettu 

prosenttiosuuksiksi, mikä helpottaa lukujen keskinäistä vertailua. Vedonlyöjät 
ovat sijoittaneet tasapeleihin huomattavasti vähemmän kuin englantilaisissa 
kohteissa, joissa tasapeleille keskimäärin sijoitettu prosenttiosuus oli 17. 
Toteutuneiden kohteiden prosenttiosuuksista nähdään, että lähes joka neljäs 

ottelu päättyi tasapeliin. Tasapelivaihtoehdon kertoimet ovat keskimäärin 

olleet liian pieniä, sillä tasapelikerrointen prosenttiosuus on suurempi kuin 

toteutuneiden kohteiden.

taulukko 2-4-2.
Kotimaisen jalkapallon pelattujen markkojen, kohteiden, kerrointen ja 
osuneiden kerrointen prosenttiosuudet

1_________ X_________ 2________yhteensä
Markkaa 44,5 12,8 42,7 100,0

Toteutuneet kohteet 42,6 24,1 33,3 100,0
Kertoimet 42,1 27,4 30,4 99,9

Kertoimet osuessa 45,8 27,5 34,7 108,0

Kotivoiton kertoimet ovat olleet lähellä oikeaa, mutta toteutuneeseen 
verrattuna hieman liian suuria. Joka kolmas ottelu päättyi vierasvoittoon, 
mutta kerrointen keskimääräinen prosenttiosuus on vain hieman yli 30. Eli 

vierasvoittojen kertoimet ovat keskimäärin olleet liian suuria. Kerrointen 
prosenttiosuudet eivät summaudu tasan sataan. Kotimaisen jalkapallon 

kertoimilla on siis keskimäärin hieman alle 80 prosentin kohdekohtainen 

palautusprosentti.
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2.4.2
Miten voitot jakautuvat merkkien kesken

Kotimaisen jalkapallon keskimääräinen vaihto oli 187554 markkaa. 

Kotivoittoon päättyneiden otteluiden vaihto jää hieman keskimääräisen 
vaihdon alle. Tasapelin toteutuessa vaihto on lähes sama kuin 
keskimääräinenkin. Vierasvoittoon päättyneiden otteluiden vaihto on korkein. 

Vaihdoissa ei kuitenkaan ole kovin suurta eroa eri vaihtoehtojen toteutuessa, 
mutta palautettavat markkamäärät vaihtelevat enemmän.

taulukko 2-4-3.
Kotimaisen jalkapallon keskimääräinen vaihto merkin 
osuessa/kohteesta maksetut voitot = palautus

1 X 2 yht
184122 187983 191626 187554
169420 68960 232763 166338

92,0 36,7 121,5 88,7

Kuva 2-4-1 osoittaa miten suuret erot eri merkkien palautusprosenteissa oli. 

Kotivoiton toteutuessa palautusprosentti nousi yli 90:nen. Tasapelien 

palautusprosentti oli puolestaan reilusti alle 40:nen. Vierailevan joukkueen 
voittaessa oli palautettava markkamäärä keskimäärin yli 40000 suurempi 
kuin vierasvoittoon päättyneiden otteluiden keskimääräinen vaihto, joten 

palautusprosentti nousi yli 120:nen. Kotimaisen jalkapallon vierasvoiton 
palautusprosentti oli suurin tutkimuksessa mukana olleista lajisarjoista. 
Englantilaisen jalkapallon vastaava palautusprosentti oli melko korkea, mutta 

jäi alle 110:nen. Kotimaisen jääkiekon vierasvoittojen palautusprosentti oli 

reilusti alle sata ja NHL-jääkiekon vain hieman yli 70. Tasapelien 

palautusprosentti oli puolestaan tutkimuksen lajisarjojen matalin. Kotimaisen 

jalkapallon keskimääräiseksi palautusprosentiksi muodostui 88,7.
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kuvio 2-4-1.
Kotimaisen jalkapallon merkkien palautusprosenttien 
erot tavoitteesta (80)

2.4.3
Kohteet jaettuna kvintiileihin vaihdon perusteella

Kuvion 2-4-2 kotimaisen jalkapallon vaihtoa esittävä musta käyrä nousee 

viimeisen kvintiilin alkuun, jolloin vaihto on noin 250000, asti tasaisesti. Käyrä 

rikkoo 200000 markan rajan vasta kolmannen kvintiilin lopussa. Viimeisen 
kvintiilin lopulla käyrä aloittaa selvän nousun. Tämä kertoo, että koko 
kotimaisen jalkapallon kohteista alle kymmenes voidaan luokitella 

suurivaihtoiseksi. Tämän takia kohteisiin sijoitettujen markkamäärien erot 

ovat suurimmat viimeisessä kvintiilissä. Kohteita joiden vaihto oli yli 400000 

oli aineistossa vain hieman alle 30 kappaletta.

Kotimaisen jalkapallon palautettavien markkamäärien pistejoukko vaikuttaa 

jakautuvan kahteen suuntaan vaihdon kasvaessa. Kuten aikaisemminkin on 
todettu, kohteen palautusprosentti olisi merkistä riippumatta tasan 80, jos 
kerrointen takana olevien todennäköisyysarvioiden ja pelattujen markkojen 

suhde olisi sama. Tällöin mustat pisteet peittäisivät kuvion 2-4-2 vaihtokäyrän 

alla kulkevan 80 prosentin palautusta osoittavan käyrän.
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Pisteparven hajoaminen kuvastaa sitä, että vaihdon kasvaessa eri 
vaihtoehtoja pelataan pelinjärjestäjän ennakkoarvioita suuremmalla 

osuudella kohteiden vaihdosta. Kun merkki osuu, nousee palautusprosentti 
korkeaksi. Vastaavasti jonkin muun kuin paljon pelatun merkin toteutuessa, 

palautettava markkamäärä jää pienemmäksi.

kuvio 2-4-2
Kotimaisen jalkapallon kohteiden vaihto, 80 % palautus ja palautettava 
markkamäärä, kun kohteet suuruusjärjestyksessä vaihdon mukaan

■vaihto palautus mk •80 %

Kuviossa 2-4-2 toisen kvintiilin keskivaiheilla on piste, joka kuvaa noin 
400000 markan palautusta. Kohde jolla tämä palautus syntyi, keräsi noin 
150000 markan vaihdon. Jos kohteen oikean merkin kerroin on ollut 

esimerkiksi neljä, on sitä pelattu noin 100000 markalla, eli 66 prosentilla 

vaihdosta. Kolmannessa kvintiilissä on useita pisteitä, jotka ovat selvästi 
vaihtokäyrän yläpuolella. Neljäs kvintiili on tasaisempi, mutta viimeisessä 

palautettavat markkamäärät ovat kasvaneet todella suuriksi.
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Taulukosta 2-4-4 näkee kuinka selvästi pelatut markat ovat painottuneet 

vierasvoitoille. Kotivoittojen kertoimet ovat kaikissa kvintiileissä selvästi 
vierasvoittojen kertoimia pienempiä. Kotivoitoille pelattujen markkamäärien 

voisi tällöin olettaa olevan suurempia. Kolmannessa ja neljännessä 

kvintiilissä kotivoitoille pelatut markkamäärät olivat vain hieman suurempia 
kuin vierasvoitoille pelatut markkamäärät. Viimeisessä kvintiilissä 
vierasvoitoille pelattujen markkojen keskiarvo on huomattavasti suurempi 

kuin kotivoitoille pelattujen markkojen. Viimeisen kvintiilin vierasvoitolle 

pelattujen markkojen keskiarvo on kasvanut edellisen kvintiilin arvosta noin 
70 prosentilla. Samanaikaisesti kerroin ei ole muuttunut juuri lainkaan. Kun 
kotivoitoille ja tasapeleille pelatut keskimääräiset markkamäärät noin 2,5 

kertaistuvat ensimmäisestä kvintiilistä viimeiseen, on vierasvoitoille 

keskimäärin pelattu markkamäärä viimeisessä kvintiilissä yli nelinkertainen 

ensimmäisen kvintiilin arvoon verrattuna.

taulukko 2-4-4.
Kotimaisen jalkapallon pelatut markat, osumien kappalemäärät, keskiarvokertoimet ja 
keskiarvokertoimet merkin osuessa, kvintiileittäin vaihdon mukaan

Pelatut markat Toteutuneet merkit Kertoimet Kertoimet osuessa
1X2 1 X 2 1 X 2 1 X 2

1,67 2,94 2,29
1,69 2,92 2,31
1,79 2,89 2,36
1,77 2,88 2,26
1,84 2,89 2,31

1,82 2,98 2,74
1,85 2,94 2,71
1,92 2,89 2,62
1,96 2,89 2,56
1,97 2,90 2,54

145 67 88
127 75 98
118 75 108
128 73 100
122 72 107

49784 13362 35436
68562 18862 51274
81701 24084 70712
97211 29349 90400

120211 33957 152405

Vertailtaessa kvintiilien keskiarvokertoimia koko kotimaisen jalkapallon 
keskiarvokertoimiin, käytetään t-testiä. Kotivoittojen keskiarvokerroin kasvaa 

vaihdon kasvaessa, mutta arvot eivät poikkea selvästi kaikkien kotivoittojen 

keskiarvokertoimesta. Myös t-testin tulokset osoittavat, että kotivoittojen 
keskiarvokerrointen t-arvot ovat kriittistä arvoa pienempiä. Nollahypoteesi 

hyväksytään kaikkien kvintiilien kotivoittojen osalta.
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Tasapelikerrointen keskiarvot vaikuttavat, ensimmäistä kvintiiliä lukuun 
ottamatta, olevan lähellä kaikkien tasapelikerrointen keskiarvoa. T-testin 

tulokset osoittavat kuitenkin, että nollahypoteesi voidaan hyväksyä vain 

toisessa kvintiilissä. Ensimmäisen kvintiilin tasapelien keskiarvokerroin on 

suurempi ja kolmen viimeisen kvintiilin keskiarvokertoimet pienempiä kuin 
koko aineiston keskiarvokerroin. Tasapelikerrointen suuret t-arvot selittyvät 

sillä, että niiden keskihajonnat ovat selvästi pienempiä kuin koti- tai 

vierasvoittojen. Vierasvoittojen keskiarvokertoimet laskevat kohteiden 
vaihdon kasvaessa. Ensimmäisen ja viimeisen kvintiilin arvojen välinen ero 

on hieman suurempi kuin kotivoittojen kohdalla oli. Nollahypoteesi voidaan 

hyväksyä vierasvoittojen osalta kaikissa kvintiilissä.

taulukko 2-4-5
Kotimaisen jalkapallon keskiarvokertoimet, vaihdon perusteella jaettujen 
kvintiilien keskiarvokertoimet ja t-arvot

keskiarvokertoimet
1,90 2,92 2,63

t-testin kriittinen arvo
1,645

keskiarvot kvintiileittäin t-arvot
-1,59 3,16 1,32
-1,05 1,49 1,17
0,48 -2,14 -0,20
1,28 -2,35 -1,23
1,46 -2,02 -1,49

1,82 2,98 2,74
1,85 2,94 2,71
1,92 2,89 2,62
1,96 2,89 2,56
1,97 2,90 2,54

Taulukon 2-4-6 pelattujen markkojen prosenttiosuuksista nähdään, miten 
matala tasapeleille sijoitettu markkamäärä oli kaikissa kvintiileissä. 
Tasapelien osuus pieneni 11 prosenttiin viimeisessä kvintiilissä, jossa 
kohteiden vaihto oli suurin. Kotivoitolle pelattujen markkojen osuus vaihdosta 

laski 50 prosentista alle 40:neen. Vierasvoitolle pelattujen markkojen osuus 

nousi ensimmäisen kvintiilin 36 prosentista viimeisen kvintiilin 50 prosenttiin. 

Vertailtaessa toteutuneiden merkkien ja kerrointen prosenttiosuuksia, 
nähdään miten kaikissa kvintiileissä vierasvoiton kertoimet ovat olleet liian

suuria.
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Tasapelien kertoimet ovat puolestaan olleet toteutuneisiin tuloksiin nähden 

liian pieniä. Tasapelien liian pienet kertoimet purkautuvat ensimmäisessä 

kvintiilissä liian suurina koti- ja vierasvoiton kertoimina. Lopuissa kvintiileissä, 
joissa oli liian suuret vierasvoiton kertoimet, olivat kotivoiton kertoimet 
hieman paremmin linjassa toteutuneiden tulosten kanssa.

taulukko 2-4-6.
Kotimaisen jalkapallon pelattujen markkojen, osuneiden kohteiden ja 
keskiarvokerrointen prosenttiosuudet, kun kvintiilit vaihdon mukaan

Pelatut markat
1 % x% 2%

I 50,5 13,6 35,9
II 49,4 13,6 37,0
III 46,3 13,6 40,1
IV 44,8 13,5 41,7
V 39,2 11,1 49,7

Toteutuneet merkit 
1 % x % 2 %

48,3 22,3 29,3
42,3 25,0 32,7
39,2 24,9 35,9
42,5 24,3 33,2
40,5 23,9 35,6

Kertoimet
1 % x% 2%

43,9 26,8 29,1
43,2 27,2 29,5
41,6 27,6 30,5
40,9 27,7 31,2
40,7 27,6 31,4

Kuviosta 2-4-3 näkyy kuinka tasapelien kerrointen prosenttiosuus on ollut 
suurempi kuin toteutuneiden tasapelien. Vedonlyöjät eivät pelanneet 

tasapelejä näillä kertoimilla, joten niille sijoitettujen markkojen osuus on ollut 
todella matala. Vierasvoittojen kerrointen prosenttiosuudet kasvavat hieman 
ja kotivoittojen osuudet laskevat hieman ensimmäisestä viimeiseen kvintiiliin. 

Toteutuneiden merkkien prosenttiosuudet eivät olleet kovin tasaisia.

kuvio 2-4-3.
Kotimaisen jalkapallon pelatut markat, toteutuneet merkit ja kertoimet 
prosentteina, kun kvintiilit vaihdon mukaan

Pelatut markat Toteutuneet merkit Kertoimet

-X-X
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Kerrointen eroa toteutuneisiin tuloksiin voidaan verrata toisella tavalla, kun 

toteutuneiden tulosten prosenttiosuudet muutetaan kertoimiksi. Tällöin 

käytetään samaa vertailutapaa, jota vedonlyöjät hyödyntävät vertaillessaan 
omia todennäköisyysarvioitaan pelinjärjestäjän kertoimiin. Tässä 
tapauksessa ei kuitenkaan ole kyse todennäköisyyksistä vaan todellisista 
tuloksista. Vertailussa ei kannata poistaa 20 prosentin dedukdiota, sillä näin 
annettuja kertoimia voidaan verrata todellisiin kertoimiin. Taulukon 2-4-7 on 
ensimmäisessä ruudukossa keskiarvokertoimet, toisessa toteutuneet merkit 

kertoimina ja kolmannessa niiden väliset suhdeluvut kvintiileittäin.

taulukko 2-4-7.
Kotimaisen jalkapallon kertoimet ja toteutuneet kohteet kertoimina sekä niiden 
suhdeluvut, kun kvintiilit vaihdon mukaan

Kertoimet Toteutuneet merkit kertoimina suhdeluku
1 X 2

1 1,82 2,98 2,74
II 1,85 2,94 2,71
III 1,92 2,89 2,62
IV 1,96 2,89 2,56
V 1,97 2,90 2,54

1 X 2
2,07 4,48 3,41
2,36 4,00 3,06
2,55 4,01 2,79
2,35 4,12 3,01
2,47 4,18 2,81

1 X 2
0,88 0,67 0,80
0,78 0,74 0,89
0,75 0,72 0,94
0,83 0,70 0,85
0,80 0,69 0,90

Suhdeluku kuvaa pelinjärjestäjän kerrointen ja toteutuneiden merkkien välistä 

tasapainoa. Jos suhdeluku on 0,80, ovat kertoimet keskimäärin oikeita. Kun 

suhdeluku jää alle 0,80:nen, ovat kertoimet olleet keskimäärin liian pieniä ja 
0,80 ylittävät suhdeluvut kuvaavat liian suuria kertoimia. Kohdetasolla voitiin 

puhua ylikertoimesta, kun suhdeluku ylitti 1,00 tason. Taulukon 2-4-7 

kotivoittojen suhdeluvut ovat matalimmillaan toisessa ja kolmannessa 
kvintiilissä. Tasapelien suhdeluvut ovat kaikki selvästi alle 0,80 tason. 
Vierasvoittojen suhdeluvuista löytyy sama informaatio kuin kerrointen ja 
toteutuneiden kohteiden prosentuaalisesta vertailusta: Vierasvoittojen 

kertoimet ovat ensimmäistä kvintiiiä lukuun ottamatta olleet liian suuria. 
Kolmannen kvintiilin suhdeluku 0,94 osoittaa, että pelinjärjestäjä on selvästi 

aliarvioinut vierasjoukkueiden vahvuutta.
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taulukko 2-4-8.
Kotimaisen jalkapallon vaihdot merkin osuessa ja palautettavat markat, 
kun kvintiilit vaihdon mukaan

vaihdot 1 X 2 yhteensä
I 98114 101679 96994 98582
II 139200 139637 137326 138697
III 177323 177579 174844 176497
IV 216038 217658 217631 216960
V 306201 299402 311824 306573

palautus 1 X 2 yhteensä
I 93828 43423 99206 84148
II 137279 57013 148533 120889
III 167310 69354 192745 152029
IV 190770 81588 241200 181045
V 272359 91952 452257 293156

Taulukosta 2-4-8 eri merkkien keskiarvovaihdot eivät juuri eroa koko kvintiilin 

keskiarvovaihdosta. Vaihto on suurimmillaan viimeisessä kvintiilissä 

vierasvoiton toteutuessa. Kvintiilen keskimääräinen vaihto kasvaa, kuten 
muissakin lajeissa, eniten neljännen ja viimeisen kvintiilin välillä. Taulukon 
alaosassa olevat palautettavat markkamäärät osoittavat kuinka paljon 
vedonlyöjät ovat panostaneet vierasvoitoille. Kotivoittojen osalta palautettava 

markkamäärä on ensimmäisissä kvintiileissä lähellä keskimääräistä vaihtoa, 

mutta pysyy kuitenkin pienempänä. Tasapelien toteutuessa palautettavat 

markkamäärät ovat matalia. Tämä on seurausta tasapeliin sijoitettujen 
markkojen pienestä osuudesta ja liian matalista kertoimista. Vierasvoittojen 
palautettavat markkamäärät ovat puolestaan kaikki suurempia kuin tasapeliin 
päättyneiden kohteiden keskimääräiset vaihdot. Etenkin viimeisen kvintiilin 

vierasvoiton toteutuessa palautettava markkamäärä on valtavan suuri. 

Joukossa täytyy olla useampi kohde, joissa valtaosa pelatuista markoista on 

sijoitettu vierasvoitolle. Viimeisessä kvintiilissä joka toinen pelattu markka 
sijoitettiin vierasvoitolle, jonka toteutuneisiin tuloksiin nähden liian suuri 

keskiarvokerroin oli 2,54.
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kuvio 2-4-4.
Kotimaisen jalkapallon palautusprosentit merkkiä kohden ja yhteensä, 
kun kvintiilit vaihdon mukaan

150,0 -------------------------------------------------------------- 2
140,0---------------------------------
130,0 Ш m II bui es IV ev 
120,0 
110,0 

pal "/• 100,0 
90,0 
80,0 
70,0 
60,0 
50,0 
40,0 
30,0
20,0 -

1
----------------- Ar~]

X 2 yht

m\ 95,6 42,7 102,3 85,4

□ n 98,6 40,8 108,2 87,2

Bill 94,4 39,1 110,2 86,1

□ IV 88,3 37,5 110,8 83,4

■ V 88,9 30,7 145,0 95,6

Kuvion 2-4-4 kotivoittoon päättyneiden kohteiden palautusprosentti on 
suurimmillaan vaihdon ollessa pieni. Prosenttiosuus laskee vaihdon 
kasvaessa, mutta pysyy kaikissa kvintiileissä korkeana. Tasapelien 

palautusprosentti on pieni jo ensimmäisessä kvintiilissä ja laskee vaihdon 

kasvaessa. Kohteen päättyessä vierasvoittoon, palautusprosentti on kaikissa 
kvintiileissä yli sata. Vierasvoittojen palautusprosentti kasvaa vaihdon 
kasvaessa ja on viimeisessä kvintiilissä todella korkea. Vierasvoittojen suuret 
palautusprosentit ovat merkki liian suurista kertoimista, joihin on panostettu 

enemmän ja jotka ovat toteutuneet useammin kuin pelinjärjestäjä on 
odottanut. Viimeisen kvintiilin kohteiden vaihdot olivat huomattavasti 
suurempia kuin edellisessä kvintiilissä, joten "Smart Money" -hypoteesi pitää 

paikkansa.
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2.4.2
Kohteet jaettuna kvintiileihin kotikerrointen perusteella

Kuvion 2-4-5 kotivoltosta tarjottua kerrointa kuvaavasta mustasta käyrästä 

nähdään, että kertoimet kasvavat vain hieman yli yhdestä aina yli seitsemään 

asti. Tosin valtaosa kertoimista on huomattavasti pienempiä. Kotikertoimet 

ovat suurempia kuin kolme vasta viimeisen kvintiilin toisella puoliskolla, joten 

noin 90 prosenttia kotikertoimista jää alle kolmen. Suurimmat palautukset 
ovat syntyneet suurilla vieraskertoimilla. Palautusprosenttien pistejoukko 

onkin hieman samankaltainen kuin englantilaisessa jalkapallossa. 
Ensimmäisten kvintiilien suuria palautusprosentteja lukuun ottamatta, 

pistejoukon yläraja nousee kolmannen kvintiilin loppuun asti, jonka jälkeen se 
kääntyy laskuun. Vaakatasossa olevan 80 prosentin tasoa kuvaavan suoran 
alapuolelle jää kaikissa kvintiileissä lähes yhtä monta pistettä.

kuvio 2-4-5.
Kotimaisen jalkapallon kohteiden kotivoiton kertoimet ja palautusprosentti, 
kun kvintiilit kotikerrointen mukaan

kerroin palautus %

- 350

- 300

- 250

- 200

«• :• r

'kerroin • palautus % 80 %
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Taulukossa 2-4-9 esitetään keskiarvotietoja, kun kohteet on jaettu kvintiileihin 

kotikerrointen mukaan. Kohteiden keskimääräinen vaihto kasvaa neljänteen 

kvintiiliin asti, jossa koti- ja vierasvoiton keskimääräiset kertoimet ovat 
likimain yhtä suuret. Viimeisessä kvintiilissä, jossa kotivoiton kerrointen 

keskiarvo on reilusti yli kolme, keskimääräinen vaihto laskee alle 200000 
markan. Kotivoitolle sijoitetut markat pienenevät ja vierasvoitolle sijoitetut 

markat kasvavat kotikertoimen kasvaessa.

taulukko 2-4-9.
Kotimaisen jalkapallon pelatut markat, osumien kappalemäärät, keskiarvokertoimet ja 
keskiarvokertoimet merkin osuessa, kun kvintiilit kotikerrointen mukaan

Pelatut markat Toteutuneet merkit Kertoimet Kertoimet osuessa

I
II
III
IV
V

1 X 2 Yht. 1 X 2 1 X 2______ 1 X 2
1,34 3,23 4,50
1,62 2,93 3,43
1,88 2,79 2,80
2,31 2,75 2,27
3,08 2,90 1,66

1,36 3,29 4,71
1,63 2,94 3,41
1,88 2,79 2,79
2,29 2,75 2,27
3,21 2,90 1,68

179 68 53
154 77 69
129 74 98
110 75 116
68 68 165

109980 17615 36683 164278
102470 22963 56295 181728
89425 27721 70213 187360
69393 30836 109593 209821
46513 20507 127464 194484

Tasapelitilanteessa ristille sijoitetut markat ovat suurimmillaan 
tasapelikertoimen ollessa matalampi. Kolmannessa kvintiilissä tasapelin ja 

vierasvoiton keskimääräiset kertoimet ovat yhtä suuret. Vierasvoittoja toteutui 
kuitenkin huomattavasti enemmän. Vedonlyöjät ovat olleet ajan tasalla, sillä 
vierasvoitoille sijoitettu markkamäärä on noin 2,5 kertaa suurempi kuin 
tasapeleille sijoitettu markkamäärä. Viimeisessä kvintiilissä toteutui yhtä 

monta kotivoittoa ja tasapeliä. Kotivoittojen keskimääräinen kerroin oli 

kuitenkin selvästi suurempi kuin tasapelien. Kotivoitoille sijoitettiin yli puolet 
enemmän pelimarkkoja kuin tasapelille. Koko kvintiilin keskiarvokertoimet ja 
keskiarvokertoimet merkin osuessa poikkeavat toisistaan selvästi ainoastaan 
ensimmäisen kvintiilin vierasvoiton ja viimeisen kvintiilin kotivoiton kohdalla. 

Tasapelejä toteutui eniten toisessa kvintiilissä, jossa kerrointen keskiarvo oli 

toiseksi suurin.
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Taulukon 2-4-10 kotivoittojen kertoimet olivat neljässä ensimmäisessä 

kvintiilissä liian suuria toteutuneisiin tuloksiin verrattuna. Tämä näkyi 

pelatuissa markoissa kolmessa ensimmäisessä kvintiilissä, vaikka 
kolmannen kvintiilin kertoimet poikkesivat vain hieman todellisista tuloksista. 
Neljännessä kvintiilissä, jossa koti- ja vierasvoittojen kertoimet olivat lähes 

tulkoon yhtä suuria, pelatut markat painottuivat vierasvoitoille. Viimeisessä 

kvintiilissä sekä kotivoittojen että tasapelien kertoimet olivat liian pieniä, joten 
vierasvoittojen kertoimet olivat selvästi liian suuria. Viimeisessä kvintiilissä 

vedonlyöjät sijoittivat vierasvoitolle 65 prosenttia pelatuista markoista. 

Tasapelien kertoimet olivat kautta linjan liian pieniä ja vedonlyöjät panostivat 
mieluimmin koti- tai vierasvoitoille. Vierasvoittojen kertoimet olivat, toista 

kvintiiliä lukuun ottamatta, liian suuria ja pelatut markat painottuivatkin 

vierasvoitoille.

taulukko 2-4-10.
Kotimaisen jalkapallon pelattujen markkojen, osuneiden kohteiden ja 
keskiarvokerrointen prosenttiosuudet, kun kvintiilit kotikerrointen mukaan

Pelatut markat
1 % x% 2 %

I 66,9 10,7 22,3
II 56,4 12,6 31,0
III 47,7 14,8 37,5
IV 33,1 14,7 52,2
V 23,9 10,5 65,0

Toteutuneet merkit 
1 % x % 2 %

59,6 22,7 17,7
51,3 25,7 23,0
42,8 24,6 32,6
36,5 24,9 38,6
22,6 22,6 54,8

Kertoimet 
1 % x % 2 %

58,7 24,3 17,0
49,2 27,3 23,5
42,6 28,7 28,7
34,9 29,1 35,2
24,9 27,6 47,5

Kuviosta 2-4-6 voi havaita kuinka kolmen viimeisen kvintiilin vierasvoittojen 
kertoimet ovat olleet liian korkeita. Tämä näkyy pelattujen markkojen 

kuviossa vierasvoiton osuuden kasvuna. Kotivoittoa oli pelattu kolmessa 
ensimmäisessä kvintiilissä paljon, vaikka kertoimet eivät olleet kovin paljon 

liian suuria. Tämä johtuu osaltaan siitä, että tasapelejä on pelattu todella 

vähän ja pelimarkat olivat purkautuneet koti- ja vierasvoitoille. Vedonlyöjät 

sijoittivat enemmän pienille koti- ja vierasvoitoille, joiden kertoimet olivat liian

suuria.
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kuvio 2-4-6.
Kotimaisen jalkapallon pelatut markat, toteutuneet merkit ja kertoimet, kun 
kvintiilit kotikerrointen mukaan

Pelatut markat Toteutuneet merkit Kertoimet

Taulukon 2-4-11 keskimääräiset vaihdot merkin osuessa ovat kahdessa 
viimeisessä kvintiilissä kaikkien merkkien osalta melko lähellä kvintiilien 
keskiarvoja. Ensimmäisessä kvintiilissä vaihto oli suurempi vierasvoiton 

toteutuessa. Toisessa kvintiilissä vaihto oli suurin tasapelin toteutuessa. Kun 

katsoo tasapeleille pelattua osuutta vaihdosta ja toisessa kvintiilissä 

tasapeleillä palautettavaa markkamäärää, voi todeta, että tasapelin 

toteutuessa on pelattu selvästi enemmän muita vaihtoehtoja.

taulukko 2-4-11.
Kotimaisen jalkapallon vaihdot merkin osuessa ja palautettavat markat, 
kun kvintiilit kotikerrointen mukaan

vaihdot 1 X 2 yhteensä
I 160503 163691 177781 164278
II 180668 185407 179989 181728
III 192107 186978 181398 187360
IV 211977 207788 209092 209821
V 193914 194440 194737 194484

palautus 1 X 2 yhteensä
I 150463 58781 237019 144974
II 162000 66508 207209 147888
III 189531 76617 217992 171037
IV 194089 83399 281686 200267
V 158064 57654 216461 167392
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Taulukon 2-4-11 palautettavia markkamääriä arvioitaessa nähdään miten 
paljon pelinjärjestäjä häviää vierasvoitoilla. Neljännessä kvintiilissä, jossa 
koti- ja vierasvoiton kertoimet sekä toteutuneet merkit olivat lähes samalla 
tasolla, maksettiin vierasvoitoilla keskimäärin 281686 markkaa. Tämä summa 

ylitti vierasvoittoon päättyneiden kohteiden vaihdon. Vierasvoittojen 
toteutuessa kaikissa kvintiileissä maksettiin markkoja keskimäärin enemmän 

ulos kuin saatiin sisään. Kotivoiton toteutuessa palautettavien markkojen 
keskiarvot olivat suuria, mutta jäivät alle kvintiilien keskiarvovaihtojen. 
Tasapelien toteutuessa palautettavat markkamäärät olivat puolestaan 
matalia, mikä laski selvästi kvintiileissä keskimäärin palautettavaa 

markkamäärää.

kuvio 2-4-7.
Kotimaisen jalkapallon palautusprosentit merkkiä kohden ja yhteensä, kun 
kvintiilit vaihdon mukaan
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Kuvion 2-4-7 palautusprosentteja kuvaavista pylväistä näkee kuinka suuret 
erot eri merkkien palautusprosenteilla oli. Kotivoittoon päättyneiden 

otteluiden suurin palautusprosentti kirjattiin kolmannessa kvintiilissä ja pienin 
viimeisessä kvintiilissä, jossa kotivoitoille tarjotut kertoimet olivat 
suurimmillaan. Tasapelien palautusprosentit olivat kautta linjan todella 

matalia. Vierasvoiton toteutuessa palautusprosentti oli kaikissa kvintiileissä 

reilusti yli sadan. Suurimmat palautusprosentit toteutuivat ensimmäisessä ja 
neljännessä kvintiilissä. Kotimaisen jalkapallon keskimääräinen 
palautusprosentti 88,7, on suurempi kuin missään muussa lajiryhmässä. 

Neljäs kvintiili, jossa koti- ja vierasvoittokertoimet oli asetettu lähes samalle 

tasolle, oli pelinjärjestäjän kannalta tuhoisin. Tässä kvintiilissä oli 
toteutuneeseen nähden liian suuret koti- ja vierasvoittokertoimet. Lisäksi 
neljännessä kvintiilissä oli kohteiden keskimääräinen vaihto suurimmillaan, eli 

"Smart Money" -hypoteesin oletus suurivaihtoisten kohteiden suuremmista 

palautusprosenteista piti paikkansa.

2.4.5
Kotimaisen jalkapallon yhteenveto

Kotimaisen jalkapallon keskimääräinen vaihto oli melkein sama kuin 
englantilainkin jalkapallon. Tosin kotimaisen jalkapallon kohteita oli lähes 

puolet vähemmän. Kotimaisen jalkapallon palautusprosentti 88,7 oli 
tutkimuksessa mukana olevien lajiryhmien korkein. Lisäksi kotivoiton, 
tasapelin ja vierasvoiton välisten palautusprosenttien erot olivat kaikkein 
suurimmat. Kotivoiton palautusprosentti oli yli 90, tasapelien reilusti alle 40 ja 

vierasvoittojen yli 120. Palautusprosentit olivat liian pienten tasapelikerrointen 
ja liian suurten vierasvoittokerrointen sekä vedonlyöjien hyvän informaation 

tuloksekkaan panostuksen seurausta. Vedonlyöjien joukossa on paljon 

sellaisia henkilöitä, jotka häviävät enemmän kuin voittavat, joten hyvin 

menestyvien vedonlyöjien palautusprosentti olisi kotimaisessa jalkapallossa 

huomattavasti korkeampi kuin 88,7.
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Kun kotimaisen jalkapallon kohteet jaettiin kvintiileihin vaihdon mukaan, oli 

suurivaihtoisten kohteiden viimeisen kvintiilin palautusprosentti lähes 96. 

Vierasvoittojen liian suuriin kertoimiin panostettiin 50 prosenttia vaihdosta, 
joten vierasvoittojen palautusprosentti oli 145. Tasapelien liian mataliin 
kertoimiin sijoitettiin vain 11 prosenttia vaihdosta, joten palautusprosenttikin 

jäi noin 30 tasolle. Kotimaisen jalkapallon ongelmana oli toteutuneisiin 
tuloksiin verrattuna väärät kertoimet, joita vedonlyöjät osasivat hyödyntää. 
Kotimaisessa jalkapallossa vierasvoittojen suhteellinen osuus vaihdosta 
kasvoi ja kotivoittojen laski vaihdon kasvaessa. Koska tasapelien kertoimet 

olivat liian matalia, ne toteutuivat harvemmin ja pelinjärjestäjän 
palautusprosentti ei korjaantunut, kuten englantilaisessa jalkapallossa. 

Vedonlyöjät olivat pelinjärjestäjää useammin oikeassa.

Kun kotimaisen jalkapallon kohteet jaettiin kvintiileihin kotikerrointen mukaan, 

olivat tasapelien keskiarvokertoimet liian matalia kaikissa kvintiileissä. 
Tasapeleille sijoitettiin vähiten ensimmäisessä ja viimeisessä kvintiilissä, kun 
koti- tai vierasvoittokerroin oli matalin. Neljäs kvintiili oli pelinjärjestäjän 

kannalta huonoin. Tässä kvintiilissä koti- ja vierasvoittojen kertoimet olivat 
lähes samat. Koti- ja vierasvoittoja toteutuikin lähes yhtä paljon, mutta 

pelinjärjestäjä oli kertoimissaan arvioinut, että 30 prosenttia otteluista päättyy 
tasapeliin. Todellisuudessa vain joka neljäs ottelu päättyi tasapeliin, joten 
koti- ja vierasvoittojen kertoimet olivat liian suuria. Viimeisessä kvintiilissä 
vierasvoittojen keskimääräinen kerroin oli 1,68, kun se toteutuneiden tulosten 

perusteella olisi ollut noin 1,45. Vedonlyöjät olivat ajan tasalla ja sijoittivat 65 

prosenttia pelatuista markoista vierasvoitolle. Tässä kvintiilissä oli kuitenkin 
lyöty vetoa myös liian pienillä kotivoiton kertoimilla, joten palautusprosentti jäi 
86 tasolle. Kotimaisen jalkapallon palautusprosentit antavat aihetta olettaa, 

että vedonlyöjillä saattaa olla mahdollisuus hankkia pelinjärjestäjää 
parempaa tietoa tai pelinjärjestäjän kerrointen asettelu ei ole kohdallaan. 

Kotimaisen jalkapallon aineiston perusteella voidaan olettaa, että 

pelinjärjestäjän kertoimet eivät vastaa todellista tilannetta.
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3 YHTEENVETO

Tutkimuksessa mukana olevien lajiryhmien keskimääräiset vaihdot 

poikkesivat toisistaan melko paljon. Kotimainen jääkiekko oli selvästi 
suosituin 396112 markan keskimääräisellä vaihdollaan. Kotimainen ja 
englantilainen jalkapallo olivat lähes yhtä suosittuja. Kotimaisen jalkapallon 
keskimääräinen vaihto oli 187554 markkaa ja englantilaisen 185078 

markkaa. NHL-jääkiekko keräsi puolestaan vähiten pelimarkkoja. Pohjois- 

amerikan jääkiekkosarjan keskimääräiseksi vaihdoksi muodostui 138713 

markkaa. Keskimääräinen vaihto mittaa vain osittain lajiryhmän asemaa 
pitkävedossa. Kun lajiryhmiä vertaillaan kierrosten 45/1993 ja 35/1997 
välisenä aikana kertyneen kokonaisvaihdon suhteen, nousee englantilainen 

jalkapallo suurimmaksi noin 509 miljoonan markan vaihdollaan.

Taulukko 3-1.
Lajiryhmien kohteiden lukumäärä, keskimääräinen vaihtoja kokonaisvaihto

kohteita ka. vaihto mk vaihto mmk
kotimainen jääkiekko 1119 396112 443
NHL-jääkiekko 1012 138713 140
englantilainen jalkapallo 2750 185805 509
kotimainen jalkapallo 1503 187554 282
yhteensä 6384 215268 1374

Taulukossa 3-2 on esitetty kaikkien lajiryhmien toteutuneet kohteet ja 

keskiarvokertoimet prosentteina. Toteutuneiden kohteiden tasapelien 

sarakkeesta näkyy kuinka paljon todennäköisemmin jalkapallokohteet ovat 

päättyneet tasapeliin. NHL-jääkiekossa noin joka viides ottelu päättyi 
tasapeliin. Kotimaisessa jääkiekossa noin joka kuudes ottelu päättyi 

tasapeliin. Englantilaisessa jalkapallossa toteutui eniten tasapelejä. Ero 
kotimaisen ja englantilaisen jalkapallon toteutuneiden kohteiden jakauman 

välillä oli selvä. Kotimaisessa jalkapallossa joka kolmas ottelu päättyi 
vierasvoittoon. Kotimaisessa jääkiekossa yli puolet kohteena olleista 

otteluista päättyi kotivoittoon.



107

Taulukko 3-2.
Lajiryhmien toteutuneet kohteet ja keskiarvokertoimet prosentteina

kotimainen jääkiekko 
NHL-jääkiekko 
englantilainen jalkapallo 
kotimainen jalkapallo 
yhteensä

toteutuneet kohteet
1 X 2

50,3 16,8 32,9
45,0 19,9 35,1
43,3 28,7 28,0
42,6 24,1 33,3
44,7 24,1 31,2

ka. kertoimet
1 X 2

46,6 17,0 36,4
45,8 18,2 35,9
42,4 28,2 29,2
42,1 27,4 30,4
43,6 24,4 31,8

Taulukon 3-2 keskiarvokertoimista, jotka on muutettu prosenttiosuuksiksi, 
näkee onko pelinjärjestäjä osannut ennakoida pelattuja otteluita oikein. 
Kotimaisen jääkiekon kotikertoimet olivat liian suuria, tasapelikertoimet lähes 
tasapainossa ja vierasvoittokertoimet liian matalia toteutuneeseen nähden. 
NHL-jääkiekossa tasapelikertoimet olivat liian korkeita. Erot eivät kuitenkaan 

olleet kovin suuria toteutuneisiin tuloksiin verrattuna. Englantilaisen 

jalkapallon kertoimet olivat melko hyvin linjassa, vaikka kotivoittojen kertoimet 

olivat hieman liian suuria. Kotimaisessa jalkapallossa kerrointen ja 
toteutuneiden tulosten välinen ero oli suurin. Tasapelien kertoimet olivat liian 

matalia ja vierasvoittojen liian suuria. Vierasvoittojen keskimääräinen kerroin 
oli 2,63, kun toteutuneiden tulosten perusteella oikea kerroin olisi ollut 2,40.

On kuitenkin hyvä huomioida, että pelinjärjestäjä ei kertoimia päättäessään 

laske ainoastaan todennäköisyysarvioita, vaan pyrkii myös ennakoimaan 
vedonlyöjien pelikäyttäytymistä. Pelinjärjestäjä on saattanut havaita, että 
jotain suomalaisten suosikkijoukkuetta pelataan aina, olivatpa kertoimet 
mitkä tahansa. Pelinjärjestäjä pyrkii siihen, että kullekin merkille pelatut 
markat ja niiden kertoimet ovat tasapainossa. Kun pelattujen markkojen ja 

kerrointen prosenttiosuudet ovat yhtä suuret, on kohteen palautusprosentti 

tasan 80. Koska pelinjärjestäjän kertoimissa on huomioitu 20 prosentin 

deduktio toteutuu 100 prosentin kohdekohtainen palautus, kun toteutuneen 

kohteen pelattujen markkojen prosenttiosuus on 1,25 kertaa suurempi kuin 

toteutuneen kertoimen prosenttiosuus.
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Taulukko 3-3.
Lajiryhmien pelattujen markkojen ja kerrointen prosenttiosuuksien suhde sekä 
palautusprosentit eri merkkien toteutuessa ja yhteensä

mk %/ kertoimet % palautusprosentti
1X2 1 X 2 yht

kotimainen jääkiekko 
NHL-jääkiekko 
englantilainen jalkapallo 
kotimainen jalkapallo 
yhteensä

82,4 68,1 96,6 84,8
83,8 81,7 71,6 79,1
89,7 49,5 108,2 83,5
92,0 36,7 121,5 88,7
86,9 53,7 103,1 84,5

0,98 0,82 1,11
1,06 1,03 0,91
1,06 0,61 1,30
1,06 0,47 1,40
1,04 0,63 1,23

Pitkävetoa palaavat vertaavat pelinjärjestäjän asettamia kertoimia omiin 

todennäköisyysarvioihinsa ja sijoittavat pelimarkkoja niille merkeille, joissa on 

heidän mielestään liian suuret kertoimet. Taulukossa 3-3 on esitetty 
pelattujen markkojen ja keskiarvokerrointen prosenttiosuuksien suhteet. Kun 

suhdeluku on suurempi kuin yksi, on kerrointen prosenttiosuus pienempi kuin 

merkille sijoitettujen markkojen osuus kohteen kokonaisvaihdosta. 
Kotimaisen jääkiekon palautusprosentti oli lähes 85. Pelatut markat olivat 
painottuneet kertoimia voimakkaammin vierasvoitoille ja se näkyi 
palautusprosentissa. Kotikertoimen prosenttiosuus oli suurempi kuin 

pelattujen markkojen. Tästä huolimatta kotivoiton toteutuessa 

palautusprosentti nousi yli 80:nen.

Kotimaisen jääkiekon pelattujen markkojen jakautuminen on melko 

yllättävää, sillä kotivoittojen kertoimet olivat keskimäärin liian suuria ja 
vierasvoittojen liian pieniä. Palautusprosenttien perusteella vedonlyöjät olivat 

kuitenkin osanneet sijoittaa oikeisiin kohteisiin. Vierasvoitoille sijoitettiin 

keskimäärin 40,3 prosenttia vaihdosta, mutta vierasjoukkueen voittaessa 

vastaava osuus oli selvästi suurempi. NHL-jääkiekossa pelattujen markkojen 
suurempi prosenttisuus näkyi myös palautusprosenteissa. NHL-jääkiekko oli 
pelinjärjestäjän kannalta hyvä lajiryhmä, jos mittarina käytetään 

palautusprosenttia. Toisaalta 15 prosenttia kotimaisen jääkiekon lähes 
400000 markan vaihdosta, on huomattavasti enemmän kuin 20 prosenttia 

NHL-jääkiekon alle 140000 markan vaihdosta.
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Englantilaisessa jalkapallossa vierasvoittojen kertoimet olivat hieman liian 
suuria ja kotivoittojen sekä tasapelien hieman liian pieniä toteutuneeseen 

verrattuna. Pelatut markat painottuivat kuitenkin vierasvoitoille. Tasapeleihin 

sijoitettiin keskimäärin vain noin 17 prosenttia pelatuista markoista. Tämä 

näkyi myös palautusprosenteissa. Vaikka kotivoittojen ja etenkin 

vierasvoittojen palautusprosentit olivat suuria, tasapelit tiputtivat koko 

englantilaisen jalkapallon palautusprosentin noin 83,5:een. Kotimaisessa 
jalkapallossa epätasapainossa olleet kertoimet ohjasivat pelattuja markkoja 
vierasvoitoille. Vierasvoittojen palautusprosentti 121,5, on tutkimuksessa 

mukana olevien lajiryhmien suurin. Kuten englantilaisessakin jalkapallossa 
tasapelien matala palautusprosentti tiputti kotimaisen jalkapallon 

kokonaispalautusprosentin alle 90:nen. Kotimainen jalkapallo oli 

pelinjärjestäjän kannalta kaikkein huonoin lajiryhmä.

Pitkävedossa on kotimaisen jalkapallon kohteina kolmen ylimmän sarjan 
otteluita. Suurimmat palautusprosentit ovat syntyneet silloin, kun kohteina on 

ollut II divisioonan otteluita. Näiden kohteiden ennakointi on pelinjärjestäjälle 

hyvin vaikeaa. Ja vaikka kertoimet vastaisivatkin niiden julkaisuhetkellä 
joukkueiden todellisia voimasuhteita, saattavat tilanteet muuttua hyvinkin 

nopeasti. Suomalaisessa jalkapallossa ei kaikilla II divisioonan joukkueilla ole 
mahdollisuutta ammattimaiseen pelaamiseen. Joukkueiden oletetut 

kokoonpanot vaihtuvat esimerkiksi työkiireiden takia. Lisäksi farmisopimukset 

ylemmissä sarjoissa pelaavien seurojen kanssa saattavat vahvistaa tai 
heikentää joukkuetta kerrointen julkaisun jälkeen. Vedonlyöjillä on 
paikallistason informaatiolähteitä joiden kautta tieto muuttuneista 
voimasuhteista saattaa levitä hyvinkin nopeasti. Tällaisessa tilanteessa 

pelinjärjestäjä voi vain todeta pelattujen markkojen painottuvan voimakkaasti 

jollekin merkille, sillä kiinteitä kertoimia ei voi enää muuttaa. Koko Pitkävedon 

historian aikana pelinjärjestäjä on sulkenut kohteita, joihin on panostettu 

suuria markkamääriä muuttuneiden voimasuhteiden takia, ainoastaan 

muutaman kerran.
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Kun tutkimuksessa käsiteltäviä lajiryhmiä analysoitiin tarkemmin, niiden 

kohteet asetettiin suuruusjärjestykseen vaihdon perusteella siten, että 

pienivaihtoisin kohde oli ensimmäisenä ja suurivaihtoisin viimeisenä. Tämän 

jälkeen kohteet jaettiin kvintiileihin, joiden keskiarvotietoja vertailtiin toisiinsa. 

Kaikkien neljän lajiryhmän kohdalla tasapelien osuus kohteiden vaihdosta 
laski ensimmäisestä viimeiseen kvintiiliin. Tasapelien osuuden pienetessä 
vierasvoitoille sijoitettujen markkojen osuus kasvoi. Englantilaisessa ja 
kotimaisessa jalkapallossa vierasvoittojen kasvava osuus vaihdosta laski 
eniten kotivoitoille sijoitettujen markkojen osuutta. Kaikissa muissa 

lajiryhmissä paitsi NHL-jääkiekossa, viimeisessä kvintiilissä oli koti- ja 
vierasvoittoja pelattu lähes yhtä paljon ja tasapelien osuus pelatuista 
markoista oli matalimmillaan. Tutkittavien lajiryhmien pelattujen markkojen 

prosenttiosuudet eri kvintiileissä noudattelivat paremmin toteutuneiden 
merkkien kuin kerrointen prosenttiosuuksia. Kvintiilien keskiarvokertoimet 

eivät vaihdelleet missään lajiryhmässä yhtä paljon kuin pelatut markat ja 

toteutuneet merkit.

Vertailtaessa eri lajiryhmien palautusprosentteja kvintiileittäin voidaan jälleen 
todeta, että NHL-jääkiekko erosi muista todella selvästi. NHL-jääkiekon 
korkein palautusprosentti toteutui ensimmäisessä kvintiilissä, jossa kohteiden 
vaihto oli matalimmillaan. Muiden lajiryhmien palautusprosentti oli korkein 

viimeisessä kvintiilissä ja vierasvoittoon päättyneiden kohteiden 
palautusprosentti nousi vaihdon kasvaessa. Englantilaisen ja kotimaisen 

jalkapallon palautusprosentit olivat hyvin samankaltaiset eri merkkien osalta. 

Kotivoiton toteutuessa palautusprosentit olivat kaikissa kvintiileissä lähellä 
90:tä ja tasapelin toteutuessa palautusprosentti oli todella matala. Viimeisen 
kvintiilin tasapelin palautusprosentti jäi kaikissa lajeissa alle 50:nen. 
Viimeisen kvintiilin tasapelien kertoimet olivat toteutuneisiin tuloksiin nähden 

liian pieniä kaikkien lajien osalta. Vedonlyöjät olivat ehkä karttaneet matalia 

tasapelikertoimia tai pelatessaan suuremmalla panoksella välttäneet isoja 

kertoimia eli riskiä.
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Tutkimuksessa käsiteltäviä lajiryhmiä analysoitiin myös asettamalla kohteet 

suuruusjärjestykseen kotikerrointen perusteella. Tämän jälkeen lajiryhmät 

jaettiin jälleen kvintiileihin, joiden keskiarvoja vertailtiin toisiinsa. 
Kotimaisessa jääkiekossa sekä englantilaisessa ja kotimaisessa 
jalkapallossa ensimmäisen kvintiilin pienet kotivoittokertoimet olivat 

toteutuneeseen nähden liian korkeita. NHL-jääkiekossa ensimmäisen 
kvintiilin kotivoiton kertoimet olivat puolestaan liian pieniä. Kaikissa 

lajiryhmissä oli kotivoitoille sijoitettujen markkojen prosenttiosuus noin 70. 

Vedonlyöjät sijoittivat markkoja pienikertoimisille kotivoitoille suuremmalla 

osuudella kuin kerrointen prosenttiosuuksien keskiarvo oli. Viimeisessä 
kvintiilissä, jossa kotikerrointen keskiarvo oli suurin, sijoitettiin pelimarkkoja 
vierasvoitoille selvästi suuremmalla osuudella kuin kertoimet olisivat antaneet 

odottaa. Pelatut markat painottuivat pienemmälle kertoimelle vaikka 
ainoastaan kotimaisessa jalkapallossa viidennen kvintiilin vierasvoittojen 

kertoimet olivat toteutuneeseen nähden selvästi liian suuria.

NHL-jääkiekko-otteluiden todennäköisyydet ovat vaikeasti ennakoitavia niin 

kertoimet asettavalle pelinjärjestäjälle että vedonlyöjille, jotka vertaavat 
kertoimia omiin todennäköisyysarvioihinsa. Kun NHL-jääkiekon kertoimet 

olivat järjestetty kotikerrointen perusteella ja jaettu kvintiileihin, oli kahdessa 

kvintiilissä tasapelikerrointen ja toteutuneiden tulosten välillä erittäin suuri 
ero. Toisessa kvintiilissä, jossa keskiarvokertoimet olivat 1,61/4,48/2,48 ja 
viimeisessä kvintiilissä, jonka keskiarvokertoimet olivat 2,29/4,30/1,73, lähes 

joka neljäs kohde päättyi tasapeliin. Jos vedonlyöjä olisi pelannut näiden 
kvintiilien kaikkiin kohteisiin tasapeliä yhtä suurella panoksella, hän olisi 
jäänyt voitolle. Käytännössä Pitkävedossa täytyy pelata vähintään kolmea 

kohdetta ja oikeiden kohteiden valitseminen olisi ollut mahdotonta, joten 

mahdollisuus voitolliseen vedonlyöntiin on teoreettinen. Joka tapauksessa 

näiden kvintiilien tasapelikerrointen joukossa oli huomattavan suuria 

ylikertoimia.
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Kotimaisen jääkiekon kotivoiton palautusprosentit laskivat kotikertoimen 
kasvaessa. Tasapelien palautusprosentti oli ensimmäisessä kvintiilissä lähes 

sata, mutta jäi muissa kvintiileissä reilusti alle 80:nen. Vierasvoittoon 

päättyneiden kotimaisen jääkiekon kohteiden palautusprosentti oli kahdessa 

ensimmäisessä kvintiilissä matala. Kolmessa viimeisessä kvintiilissä 
vierasvoittojen palautusprosentti oli yli sata. Kohteiden keskimääräinen vaihto 
oli matalin ensimmäisessä ja korkein keskimmäisessä kvintiilissä.

NHL-jääkiekon palautusprosentit toteutuivat koti- ja vierasvoittojen osalta 
saman suuntaisesti kuin kotimaisessa jääkiekossakin. Palautusprosentit 
olivat kuitenkin matalampia ja kolmannen kvintiilin arvot alle 80 prosentin 

tason. Tasapelien kohdalla tilanne oli täysin päinvastainen kuin kotimaisessa 
jääkiekossa. Ensimmäisessä kvintiilissä, jossa kotivoittojen kertoimet olivat 

matalimpia, tasapelien palautusprosentti oli alle 60. Kaikissa muissa 
kvintiileissä palautusprosentti nousi yli 80:nen ja neljännessä kvintiilissä se oli 

tasan sata. NHL-jääkiekon keskimääräiset vaihdot olivat korkeimmillaan 
ensimmäisessä ja viimeisessä kvintiilissä, mutta erot eivät olleet kovin suuria.

Englantilaisen ja kotimaisen jalkapallon palautusprosentit olivat hyvin 

samankaltaiset kaikkien kvintiilien ja merkkien osalta. Ainoa selvempi ero 
näiden lajisarjojen välillä oli kotivoittojen kahden viimeisen kvintiilin 
palautusprosenteissa, jotka englantilaisen jalkapallon kohdalla jäivät alle 80 
prosentin tason. Tasapelien toteutuessa palautusprosentit olivat matalia ja 

vierasvoiton tapauksessa suuria. Englantilaisen jalkapallon keskimääräinen 
vaihto oli matalin keskimmäisessä ja korkein viimeisessä kvintiilissä. 

Kotimaisessa jalkapallossa vaihto kasvoi neljänteen kvintiiliin, jonka jälkeen 

se hieman laski viimeisessä kvintiilissä.



113

4. MERKITTÄVIMMÄT TULOKSET

Kotimaisessa jääkiekossa kotivoittojen kertoimet olivat keskimäärin liian 

suuria. Kotivoitoille sijoitettujen markkojen prosenttiosuus oli pienempi kuin 
kerrointen, mutta liian suuret kertoimet nostivat palautusprosentin yli 80:nen. 
Tasapelien kertoimet olivat liian pieniä ja niille sijoitettiin vähemmän, joten 
palautusprosenttikin oli matalampi. Vierasvoittojen kertoimet olivat 

keskimäärin liian pieniä, mutta palautusprosentti oli kuitenkin lähes 97. 
Vedonlyöjät olivat osanneet panostaa niihin kohteisiin, jotka päättyivät 
vierasjoukkueen voittoon. Pelinjärjestäjälle sattuu todennäköisesti kerrointen 

virhearviointeja juuri vierasvoittojen kohdalla. Pelinjärjestäjä on varmasti 

havainnut, että tietyille vierasvoitoille on sijoitettu enemmän ja on asettanut 
vierasvoittojen kertoimet keskimäärin liian mataliksi, mikä on nostanut 

kotikerrointen keskiarvoa. Kotimaisen jääkiekon palautusprosentti oli 84,8.

Kotimaisessa jääkiekossa palautusprosentti kasvoi kohteiden vaihdon 
kasvaessa, eli "Smart Money" -hypoteesi piti paikkansa. Suurivaihtoisissa 
kohteissa vedonlyöjät panostivat kotivoitoille ja etenkin vierasvoitoille sekä 
karttoivat tasapelejä, joiden kertoimet olivatkin liian matalia. Suurivaihtoisten 
vierasvoittojen palautusprosentti oli 112,4. Kotimaisessa jääkiekossa koti-ja 

vierasvoittojen pienet kertoimet olivat liian suuria ja suuret liian pieniä.

NHL-jääkiekko on erilainen lajiryhmä, jonka palautusprosentti jäi alle 80:nen. 
"Smart Money" -hypoteesi ei pitänyt paikkaansa, sillä pienivaihtoisten 
kohteiden palautusprosentit olivat keskimäärin korkeimmat. Kun kohteen 

vaihto oli matala, sijoitettiin tasapeleille enemmän. Tasapelien kertoimet 

olivat keskimäärin ja etenkin matalavaihtoisissa kohteissa liian suuria. 
Tasapelien kertoimet olivat selvästi liian suuria, kun kotijoukkueen 
keskimääräinen kerroin oli 1,61 ja kun vierasjoukkueen keskimääräinen 

kerroin oli 1,73. Tämän perusteella voisi olettaa, että pelinjärjestäjä aliarvioi 

tasapelin todennäköisyyttä kun toinen joukkue on lievä suosikki.
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Englantilaisessa jalkapallossa kotivoiton ja tasapelin keskimääräiset 

kertoimet olivat hieman liian suuria toteutuneisiin tuloksiin verrattuna. Selvästi 

suurin palautusprosentti syntyi kuitenkin vierasvoittoon päättyneille otteluille. 
Pelinjärjestäjällä on todennäköisesti englantilaisen jalkapallon kohdalla 

samoja ongelmia kuin kotimaisessa jääkiekossakin. Vieraskerrointen 

joukossa on ylikertoimia, jotka keräävät suuremmat vaihdot. Tasoittaakseen 
tilannetta pelinjärjestäjä asettaa vierasvoiton kertoimet keskimäärin liian 

mataliksi. Pelinjärjestäjä ei tunnistanut niitä kohteita, joiden vieraskerroin olisi 
pitänyt asettaa vielä alemmaksi. Vedonlyöjät osasivat kuitenkin sijoittaa 

näihin kannattaviin kohteisiin, joissa ainakin osassa oli kyseessä ylikerroin. 
Edellä mainittu tilanne johti siihen, että vedonlyöjät sijoittivat liian suurille 
kotivoiton kertoimille ja houkutteleville vierasvoiton kertoimille, joten 
tasapeleille ei riittänyt pelimarkkoja. Englantilaisen jalkapallon ja etenkin 
vierasvoittojen palautusprosentti kasvoi vaihdon kasvaessa, joten "Smart 

Money" -hypoteesi piti paikkansa.

Kotimaisen jalkapallon vierasvoittojen kertoimet olivat keskimäärin selvästi 

liian suuria. Kotivoittojen kertoimet olivat puolestaan lähellä toteutuneita 
tuloksia ja tasapelien kertoimet olivat liian pieniä. Vedonlyöjät panostivat 

kotivoitoille ja erittäin voimakkaasti vierasvoitoille, sillä liian pienet 
tasapelikertoimet eivät houkutelleet. Asetettujen kerrointen epätasapaino ja 

hyvää informaatiota omanneet vedonlyöjät nostivat kotimaisen jalkapallon 
palautusprosentin 88,7 tasolle, mikä on merkittävästi suurempi kuin tavoiteltu 

80 prosenttia. Kotimaisen jalkapallon kohdalla voidaan todeta "Smart Money" 
-hypoteesin pitäneen paikkansa, sillä suurivaihtoisten kohteiden 
keskimääräinen palautusprosentti oli 95,6, vaikka tasapelien 
palautusprosentti oli vain hieman yli 30. Suurempi panostus liian suurille 

kertoimille ja pienempi liian pienille johtaa pitkällä aikavälillä suurempaan 

palautusprosenttiin.
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Muiden lajisarjojen, paitsi NHL-jääkiekon, kohteissa, joissa oli matala vaihto, 
oli myös pieni palautusprosentti. Matalavaihtoisten kohteiden pelatut markat 

jakautuivat samassa suhteessa kerrointen kanssa. Tämä viittaa siihen, että 
vedonlyöjillä ei ole ollut kohteista sen parempaa tietoa kuin pelinjärjestäjällä 
ja kohteiden kertoimet vastasivat vedonlyöjien ennakko-odotuksia. Jos 

kohteessa ei vedonlyöjien mielestä ole ylikertoimia, ei siihen myöskään 

panosteta.

Suurivaihtoiset kohteet puolestaan houkuttelevat vedonlyöjiä juuri 
ylikerrointen takia. Vedonlyöjät panostavat ylikertoimisiin kohteisiin ja 
palautusprosentit nousevat korkeammiksi. Kun kohteen vaihto on suuri ja 

pelatut markat ovat painottuneet jollekin vaihtoehdolle, on sen 

toteutumismahdollisuus suurempi kuin kertoimet antavat olettaa. "Smart 
Money" -hypoteesi toteutui kaikkien muiden lajiryhmien, paitsi NHL-jääkiekon 

kohdalla.
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5. PITKÄVEDON TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ

Tässä tutkimuksessa käytettyä aineistoa olisi mahdollista analysoida usealla 

eri tavalla. Tutkimus olisi kuitenkin kasvanut aivan liian laajaksi, ellei rajaa 

olisi vedetty tiettyyn pisteeseen. Tutkimuksessa käytetyt analysointi
menetelmät toivat esiin mielenkiintoisia tuloksia. Pelinjärjestäjä saavuttaa 

sille asetetun tavoitteen neljässä valitussa lajiryhmissä hyvin vaihtelevasti. 

Kohteiden vaihdolla ja kertoimilla on selvästi vaikutusta niiden 

palautusprosentteihin.

Vedonlyöntiä ja etenkin kiinteäkertoimisia Pitkävedon tyyppisiä pelejä on 

tutkittu melko vähän. Osasyynä tutkimuksen pieneen määrään on varmasti 
datan hankkimisen vaikeus. Tämä tutkimus herättää kysymyksiä, joihin voisi 
tutustua tarkemmin. Mahdollinen jatkotutkimusaihe on esimerkiksi 
pelaajakäyttäytymisen selvittäminen. Ketkä ovat Pitkävedon pelaajia ja mitkä 

ovat heidän pelitottumuksensa ja motiivinsa? Ketkä pelaavat ansaitaksensa 
ja ketkä vain viihteelliseltä pohjalta, saadakseen lisäjännitystä seuratessaan 

urheilua? Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia Pitkävedon kysyntää, eli mitkä 

tekijät, ja kuinka paljon, vaikuttavat kohteiden kysyntään. Pelinjärjestäjän 

kannalta olisi varmasti hyödyllistä selvittää miten tiettyihin kohteina olleisiin 
joukkueisiin on panostettu ja miten joukkueet onnistuvat erilaisissa 

olosuhteissa. Lisäksi pelinjärjestäjä voisi selvittää mitä yhteisiä tekijöitä löytyy 
niistä kohteista, joiden palautusprosentti on ollut korkea.

Vedonlyönti on kasvava osa rahapeliteollisuutta, jolla on merkittäviä 

kansantaloudellisia vaikutuksia. Vedonlyönnin tuotot tuloutetaan 
opetusministeriölle jaettavaksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Veikkauksen 
monopoliasema on monesti ollut hyvinkin kriittisen keskustelun kohteena. 

Monopolin vastustajat ovat syyttäneet Veikkausta tehottomuudesta ja 

väittäneet vapaan kilpailun tuovan valtiolle lisätuloja, jos uusia yrittäjiä 

osattaisiin verottaa oikein. Monopolin kannattajat puolestaan vetoavat
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mahdollisiin valtion tulojen menetyksiin ja vapaan rahapelitoiminnan tuomiin 

ongelmiin. Joka tapauksessa Iso-Britannia on ainoa Euroopan Unionin 

jäsenvaltio, jossa rahapelitoimintaa ei ole suojattu monopoleilla. EU:n 
jäsenvaltioiden hallitukset ovat, ainakin tähän asti, halunneet pitää kiinni 

valtion määräämästä monopolista.

Toisaalta internetissä toimii tällä hetkellä, Veikkauksen lisäksi, useita 

ulkomaisia vedonvälittäjiä, joiden palveluja suomalaisilla vedonlyöjillä on 
mahdollisuus käyttää. Ulkomaiset vedonvälittäjät eivät saa Suomen Lain 

mukaan mainostaa toimintaansa. Internetissä toimivat ulkomaiset 
vedonväittäjät tarjoavat ainoastaan vedonlyöntihetkellä kiinteitä kertoimia. 
Tosin heidän deduktionsa, joka voi vaihdella kohdekohtaisesti, on pienempi 
kuin Pitkävedossa. Lisäksi joidenkin pelinjärjestäjien kautta on mahdollista 

lyödä vetoa ainoastaan yhden tai kahden kohteen oikeista merkeistä. On 

mielenkiintoista seurata säilyvätkö monopolit vai siirtyvätkö 
vedonlyöntimarkkinat vapaan kilpailun maailmaan. Jos globaaleilla 

markkinoilla toimisi useita vedonvälittäjiä, jotka tarjoaisivat samoja kohteita 
tietyillä kertoimilla, voitaisiin vedonlyöntimarkkinoita verrata hyvinkin 

arvopaperimarkkinoihin.
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