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Urheiluvedonlyöntimarkkinoiden tehokkuus internet-aikakaudella 
Case: Oy Veikkaus Ab:n tulosveto

Tutkimuksen tavoitteet
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää voiko Suomen vedonlyöntimarkkinoiden 
kerrointietoa analysoimalla löytää pysyviä positiivisen tuoton odotusarvoon 
perustuvia vedonlyöntistrategioita. Tällöin vedonlyöntimarkkinat eivät täyttäisi 
heikosti tehokkaan markkinan kriteereitä.

T utkimusmenetelmä
Tutkimusmenetelmänä käytetään kerrointietoaineistosta muodostettuja 
subjektiivisten todennäköisyyksien ja todellisista realisoituneista tuloskenaarioista 
laskettujen objektiivisten todennäköisyyksien vertaamista keskenään. Subjektiiviset 
todennäköisyydet kertovat markkinoiden näkemyksestä jonkun urheilutapahtuman 
eri tulosskenaarioiden todennäköisyyksistä. Heikosti tehokkailla markkinoilla 
markkinoiden näkemys ei poikkea riittävästi objektiivisista todennäköisyyksistä 
voitollisen vedonlyönnin mahdollistamiseksi, kun otetaan huomioon vedonvälittäjän 
provisio pelivaihdosta.

T utkimusaineisto
Tutkimuaineistona käytetään tieteellisiä artikkeleita ja kirjallisuutta 
urheiluvedonlyöntimarkkinoiden tehokkuudesta. Eniten tutkimuksia löytyy 
hevosurheiluvedonlyönnistä, jossa esiintyy myös urheiluvedonlyöntimarkkinoilla 
vallitseva, tämänkin tutkimuksen osalta tärkeä favorit-longshot -harha. 
Tutkimuksen empiirisessä vaiheessa käytetään kahta tutkimusaineistoa, joista toinen 
käsittää Veikkauksen tulosvedon realisoituneet tulosskenaariot kertoimineen 
tulosvedon kierroksilta 06/94-10/02 ja jälkimmäinen käsittää kaikki voimaan jääneet 
tulosskenaarioiden kertoimet pelivaihdon päätyttyä aikaväliltä 21.08.2001- 
11.04.2002.

Tulokset
Tutkimustulokset osoittavat, että Veikkauksen tulosvedon vedonlyöntimarkkinoilla 
favorit-longshot -harha on riittävän suuri mahdollistaen voitollisen vedonlyönnin. 
Vedonlyöntimarkkinat eivät siis täytä heikosti tehokkaiden markkinoiden 
vaatimuksia tältä osin.

Johtopäätökset
Yleisesti urheiluvedonlyöntimarkkinoilla on todettu vallitsevan favorit-longshot - 
harha, joka ei kuitenkaan monessakaan tapauksessa ei ole ollut riittävän suuri 
mahdollistaen voitollisen vedonlyönnin. Veikkauksen tulosvedossa kuitenkin 
pystytään identifioimaan favorit-longshot -harhaan perustuvia voitollisia 
vedonlyöntistrategioita, jolloin vedonlyönnistä muodostuu kannattavaa 
liiketoimintaa.

Avainsanat
Urheiluvedonlyönti, markkinoiden tehokkuus, favorit-longshot -harha.
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1 Johdanto

Monelle vedonlyöjälle urheiluvedonlyönti tarjoaa mahdollisuuden kokea jännitystä 

mahdollistamalla vedonlyönnin urheilutapahtumien tulosskenaarioiden puolesta. Toiset 

vedonlyöjät sen sijaan suhtautuvat urheiluvedonlyöntiin kuten mihin tahansa 

sijoitustoimintaan tavoitteenaan maksimoida tuotto sijoitetulle pääomalle. 

Sijoitustarkoituksessa vedonlyöntiä harjoittavat analysoivat markkinoita ja yrittävät 

löytää vedonlyöntikohteita, jotka sisältävät positiivisen tuoton odotusarvon.

Urheilutapahtuma voidaan nähdä stokastisena prosessina, jossa urheilutapahtuman eri 

tulosskenaarioilla on olemassa tulosskenaarioita vastaavat todennäköisyydet. 

Urheiluvedonlyönnissä osallistujat lyövät vetoa jonkin tai joidenkin tulosskenaarioiden 

puolesta ja mikäli tämä tulosskenaario toteutuu voittaa vedonlyöjä vedon ja 

tulosskenaariota vastaavan kertoimen verran sijoittamalleen pääomalle tuottoa. 

Rahoitusteoriassa tätä asiaa voidaan tarkastella sijoittamisen näkökulmasta, jolloin 

vedonlyöntiin käytettäviä varoja pidetään sijoituksina. Sijoituksilla on olemassa jokin 

tulosskenaarion todennäköisyydestä sekä kertoimen suuruudesta määräytyvä tuoton 

odotusarvo.

Vedonlyöntipelit voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan kertoimenmuodostuksen 

perusteella, kiinteäkertoimiseen ja muuttuvakertoimiseen vedonlyöntiin. 

Kiinteäkertoimisessa vedonlyönnissä kertoimien (hintojen) asetannasta vastaavat 

vedonlyöntitoimistojen kertoimenlaskijat. Heidän tehtävänään on arvioida jonkin 

urheilutapahtuman tulosskenaarioiden todennäköisyyksiä ja asettaa kertoimet siten, että 

vedonlyöntitoimiston voitto maksimoituu. Kertoimien asetanta tapahtuu riittävän 

ajoissa, jotta vedonlyöjille jää tarpeeksi aikaa vedonlyöntiin. Tällöin pelitapahtuman 

tulosskenaarioiden todennäköisyyksiin vaikuttavia tekijöitä, jotka tapahtuvat kertoimien 

julkaisemisen jälkeen, ei voida ottaa huomioon kertoimien määrittelyssä. Tällaisia 

voisivat olla esimerkiksi viime hetken loukkaantumiset, pelikiellot, sekä mahdolliset 

pelaajien tai valmentajien vaihdot. Vedonlyöntitoimistojen voitto riippuu kertoimien 

onnistuneen asetannan lisäksi myös erikseen määritettävän provision perusteella. Mitä 

suurempi on vedonlyöntitoimiston provisio, sitä pienemmät kiinteät kertoimet
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keskimäärin vedonlyöntitoimisto tarjoaa pelattavaksi, joka johtaa myös vähäisempään 

kiinnostukseen vedonlyöntiin pelaajien kohdalla.

Toinen tapa muodostaa kertoimet on antaa niiden määräytyä vapaasti markkinoilla. 

Tällöin vedonlyöntitoimiston rooli on teknisesti muodostaa markkinapaikka 

vedonlyöntiä varten, sekä monitoroida panostuksen suhteessa muuttuvia kertoimia 

vedonlyöjille. Vedonlyöntitoimintaa harjoittava yhtiö ottaa toiminnastaan pelivaihtoon 

perustuvan kiinteän provision, eikä tällöin koe riskiä kertoimien asetannasta tai pelin 

lopputuloksesta. Tämä tilanne vastaa melko hyvin hinnanmuodostusta 

pääomamarkkinoilla. On olemassa eri sijoituskohteita (tulosskenaarioita), joille 

määräytyy hinta (kerroin) markkinoilla sijoittajien yhteisen näkemyksen mukaisesti.

Tehokkailla markkinoilla hinnat kuvastavat eri sijoituskohteiden todellisia arvoja. 

Vedonlyönnin tapauksessa hintojen pitäisi tällöin muodostua niin, ettei yhdenkään 

tulosskenaarion odotettu tuotto ole muita tulosskenaarioita parempi. Odotettu tuotto 

riippuu kertoimen (hinnan) lisäksi myös tulosskenaarion todennäköisyydestä. 

Muuttuvakertoimisilla vedonlyöntimarkkinoilla kertoimet voidaan muuntaa 

tulosskenaarioita vastaaviksi todennäköisyyksiksi muodostaen

todennäköisyysjakauman. Tehokkaiden markkinoiden tapauksessa tämän markkinoiden 

näkemykseen perustuvan jakauman pitäisi siten vastata todellista fundamentaalista 

urheilutapahtuman tulosskenaarioihin liittyvää todennäköisyysjakaumaa.

Mikäli muuttuvakertoimisten vedonlyöntimarkkinoiden todettaisiin olevan tehottomat 

olisi eri tulosskenaarioilla erisuuruinen tuoton odotusarvo. Mikäli tämä tehottomuus ja 

kertoimenmuodostuksen hinnoitteluvirheet markkinoilla olisivat suuria, voisi se 

mahdollistaa voitollisen vedonlyönnin ja positiivisen tuoton odotusarvon joidenkin 

tulosskenaarioiden kohdalla huolimatta vedon välittäjän provisiosta.

Tietojärjestelmien ja tietoverkkojen kehittymisen vaikutuksesta vedonlyöntimarkkinat 

ovat murrosvaiheessa. Monet vedonlyöntitoimistot ovat siirtäneet/siirtämässä 

toimintaansa internetiin, jonka takia kerroininformaatiota on helposti saatavissa ja 

vedonlyöntiä voidaan harjoittaa pienin kustannuksin intemet-yhteyden avulla. Tällainen 

tilanne helpottaa markkinoiden tehokkuustutkimusta ja saattaa helpottaa markkinoiden 

hinnoitteluvirheiden havaitsemista mahdollistaen hinnoitteluvirheisiin perustuvan
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voitollisen vedonlyönnin. Uudessa tilanteessa vedonlyöntiä voi harjoittaa esimerkiksi 

kotoa käsin muutamalla napin painalluksella ja kertoimien ollessa digitaalisessa 

muodossa voi sopivan tietojärjestelmän avulla tallentaa kerroininformaatiota 

esimerkiksi tietokantaan marginaalisin rajakustannuksin myöhempää analysointia 

varten. Toisaalta kertoimet ovat kaikkien vedonlyöjien saatavilla, joka saattaa johtaa 

markkinoiden tehostumiseen ja tilanteeseen, jolloin hinnoitteluvirheitä markkinoilla ei 

esiinny. Tässä tapauksessa vedonlyönti olisi liiketoiminnallisesti kannattamatonta 

vedonlyöntimarkkinoilla, joilla kertoimet muodostuvat vedonlyöjien panostuksen 

funktiona. Tässä murrosvaiheessa onkin mielekästä tutkia vedonlyöntimarkkinoiden 

tehokkuutta, koska mahdollisuudet käytännön sovellusten toteuttamiseen ja voitolliseen 

vedonlyöntiin vedonlyöjän näkökulmasta ovat tietoteknisen kehityksen johdosta 

paremmat kuin koskaan.

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Suomen vedonlyöntimarkkinoiden 

tehokkuutta Intemet-aikakaudella Oy Veikkaus Ab:n tulosvedon osalta. Tutkimus 

rajataan tulosvedon kotimaisen ylimmän sarjatason jääkiekon ja jalkapallon 

vedonlyöntikohteisiin.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää onko vedonlyöntimarkkinoiden 

kerrointietoaineistoa analysoimalla mahdollista löytää pysyviä positiivisen tuoton 

odotusarvoon perustuvia vedonlyöntistrategioita vai täyttävätkö vedonlyöntimarkkinat 

ns. heikosti tehokkaille markkinoille asetetut vaatimukset. Mikäli vedonlyöntimarkkinat 

osoittautuisivat heikosti tehokkaiksi ei positiivisen tuoton omaavaa 

vedonlyöntistrategiaa voitaisi identifioida historian kerrointietoaineksen perusteella.

1.2 Tutkielman rakenne

Johdanto-luvussa esitetään tutkimuksen taustaa, sekä tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet 

ja rakenne. Toisessa luvussa perehdytään urheiluvedonlyöntimarkkinoiden käsitteisiin. 

Kolmannessa luvussa perehdytään urheiluvedonlyöntimarkkinoiden tehokkuuden
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aikaisempaan tutkimukseen. Tähän liittyen käydään läpi 

urheiluvedonlyöntimarkkinoiden tehokkuuden tutkimuksessa esiintyneitä ilmiöitä, 

jonka lisäksi paneudutaan urheiluvedonlyöntimarkkinoilla esiintyviin systemaattisiin 

harhoihin ja niiden mahdollisiin syihin, sekä perehdytään vedonlyöntimarkkinoiden 

tehokkuuteen eri näkökulmista. Tämän jälkeen esitellään vedonlyöntimarkkinoiden 

tehokkuustutkimusta Suomessa ja erilaisia markkinoiden tehottomuudesta indikoivia 

havaintoja ja niihin perustuvia vedonlyöntistrategioita. Neljännessä luvussa esitellään 

empiirisessä osassa käytettävät menetelmät ja tutkimusaineisto. Viidennessä luvussa 

esitellään empiirisen tutkimustyön vaiheita Suomen vedonlyöntimarkkinoita koskien 

analysoimalla kerrointietoja, jotka ovat peräisin Oy Veikkaus Ab:n tulosveto-nimisestä 

vedonlyöntipelimuodosta. Samalla pyritään löytämään ja identifioimaan mahdollisia 

voitollisia vedonlyöntistrategioita, jotka perustuvat markkinoiden tehottomuuteen ja 

arbitraasiin1. Kuudennessa luvussa pohditaan tämän tutkimuksen tulosten kontribuutiota 

aikaisempaan urheiluvedonlyöntimarkkinoiden tutkimukseen.

2 Urheiluvedonlyöntimarkkinoiden käsitteitä

2.1 Markkinoiden yleinen tehokkuus

Klassisen teorian mukaan (Fama 1970) tehokkailla arvopaperimarkkinoilla kaikki 

oleellinen uusi informaatio heijastuu viiveettä arvopapereiden hintoihin. Kun markkinat 

ovat tehokkaat arvopapereiden hinnat vastaavat niiden todellisia arvoja. Tällöin 

arvopaperit ovat oikein hinnoiteltuja ja kukaan ei voi systemaattisesti aikaansaada 

keskimääräistä suurempia voittoja, koska kenelläkään ei voi olla sellaista oleellista 

tietoa, joka ei jo olisi mukana arvopapereiden hinnoissa. Teoria kehitettiin alunperin 

osakemarkkinoita varten, mutta sitä voidaan soveltaa myös 

urheiluvedonlyöntimarkkinoille.

1 Arbitraasilla tarkoitetaan tässä vedonlyöntikertoimien muodostumista markkinoilla siten, että ne 
eroavat riittävästi vastaavista tulosskenaarioiden todennäköisyyksistä. Tällöin vedonvälittäjän 
provisiosta huolimatta voidaan saavuttaa positiivinen tuoton odotusarvo vedonlyönnissä.

9



Arvopaperimarkkinat voidaan jakaa tehokkuuden mukaan kolmeen eri 

tehokkuusasteeseen. Heikot ehdot täyttävillä markkinoilla arvopapereiden hintoihin 

sisältyy kaikki menneeseen hintakehitykseen sisältyvä informaatio. Tällöin ei siis ole 

mahdollista ennustaa tulevaisuutta historian hintatiedon perusteella. Puolivahvat ehdot 

täyttävillä markkinoilla kaikki julkisesti saatavilla oleva informaatio heijastuu 

välittömästi arvopapereiden hintoihin. Tehokkuuden vahvat ehdot täyttyvät, kun 

arvopapereiden hinnat sisältävät myös julkaisemattoman informaation eli 

yksityinenkään informaatio ei mahdollista arvopaperin fundamentaalisen arvon 

ennustamista ja ylisuurten voittojen ansaitsemista. (Fama, 1970)

Markkinoiden tehokkuudesta on tehty lukuisia tutkimuksia. Suurin osa näistä 

tutkimuksista on keskittynyt erilaisten taloudellisten instrumenttien ja erityisesti 

osakemarkkinoiden tutkimiseen. Pieni osa tutkimuksista on tehty koskien 

vedonlyöntimarkkinoita - erityisesti hevosurheilun saralla. (Bird & McRae, 1987)

2.2 Urheiluvedonlyöntimarkkinoiden tehokkuuden tutkiminen

Urheiluvedonlyöntimarkkinoista ja niiden tehokkuudesta eniten kirjallisuutta löytyy 

hevosurheiluvedonlyönnistä. Urheiluvedonlyöntimarkkinat ovat kuitenkin 

perusperiaatteiltaan keskenään samankaltaisia. Urheilutapahtuman luonteen mukaisesti 

on olemassa eri tulosskenaarioita, joihin jokaiseen liittyy tietty todennäköisyys. 

Urheiluvedonlyöntimarkkinoihin liittyy myös kuitenkin eräitä ominaispiirteitä, jotka 

tekevät markkinoista kiinnostavat erityisesti markkinoiden tehokkuuden ja siihen 

liittyvän tutkimuksen näkökulmasta verrattuna perinteisiin arvopaperimarkkinoihin.

Asch et ai. (1984, 165) ovat verranneet hevosurheiluvedonlyöntimarkkinoita ja 

arvopaperimarkkinoita toisiinsa. Hevosurheiluvedonlyöntimarkkinoilla ja 

arvopaperimarkkinoilla on runsaasti yhteisiä piirteitä. Molemmilla markkinoilla toimii 

paljon vedonlyöjiä/sijoittajia, informaatiota eri vedonlyöntikohteista/sijoituskohteista on 

runsaasti saatavilla, sekä tulevaisuuden tuottoihin liittyy epävarmuutta.
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Vedonlyöntimarkkinoilla on selkeästi yksi fundamentaalinen etu markkinoiden 

tehokkuuden tutkimisen näkökulmasta verrattuna arvopaperimarkkinoihin: jokaisella 

vedonlyönnillä on tarkka ajankohta, jolloin vedonlyöntikohde realisoituu ja 

vedonlyöntikohteen todellinen arvo saadaan selville. Arvopaperimarkkinat sen sijaan 

”elävät ikuisesti". Markkinoilla määräytyvä arvopaperin hinta muuttuu jatkuvasti, eikä 

arvopaperilla kuten esimerkiksi osakkeella ole olemassa samanlaista lopullista arvoa 

kuten vedonlyönnissä. Tämä tekee tehokkuustarkastelusta yksinkertaisempaa 

vedonlyöntimarkkinoilla. Enemmän aiheesta ovat kirjoittaneet Hausch & Ziemba (1990, 

61), Gray & Gray (1997), Hausch et ai. (1981), Chevalier (1999)

Hausch & Ziemba (1990) pitävät esimerkiksi hevosurheiluvedonlyöntimarkkinoita 

oikeastaan joukkona peräkkäisiä markkinoita, jotka ovat melko yksinkertaisia, 

lyhytaikaisia ja suurimmaksi osaksi riippumattomia. Juuri tästä syystä voidaan olettaa, 

että vedonlyöntimarkkinoilla on itseasiassa paremmat mahdollisuudet olla tehokkaat 

verrattuna muihin arvopaperimarkkinoihin, koska nopea toistuva palaute yleensä 

mahdollistaa oppimisen (Thaler & Ziemba, 1988).

Terrell & Farmer (1996) sen sijaan esittävät, että perinteiset arvopaperimarkkinat ja 

vedonlyöntimarkkinat ovat periaatteiltaan samankaltaiset, mutta 

vedonlyöntimarkkinoilla pätevät suuremmat transaktiokustannukset, sekä pienempi 

markkinakoko, jolloin informaation heijastuminen kertoimiin on epätäydellisempää 

kuin arvopaperimarkkinoilla yleensä, mikä johtaa alhaisempaan tehokkuuteen 

vedonlyöntimarkkinoilla.

Useita tutkimuksia on tehty koskien erilaisten vedonlyöntimarkkinoiden tehokkuutta. 

Tutkimuksien tulokset ovat olleet jokseenkin vaihtelevia. Monet empiiriset 

hevosurheiluvedonlyöntitutkimukset viittaavat heikon asteen markkinatehokkuuteen 

joissain vedonlyöntimuodoissa tietyillä markkinoilla, kun toisissa pelimuodoissa pätee 

tehottomuus. (Hausch & Ziemba, 1990).
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2.3 Vedonlyöntimarkkinoiden tehokkuuteen liittyviä käsitteitä

Tässä kappaleessa esitellään muuttuvakertoimisten vedonlyöntimarkkinoiden 

tehokkuustutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä. Monia seuraavia käsitteitä on myös 

soveltuvin osin käytetty tämän tutkimuksen empiirisessä osassa suoritettavassa 

tehokkuustutkimuksessa.

2.3.1 Markkinoilla määräytyvät voittokertoimet

Markkinoilla määräytyvien voittokertoimien muodostusta voidaan kuvata esimerkiksi 

hevosurheiluvedonlyönnin avulla. Muuttuvia kertoimia ei kuitenkaan käytetä pelkästään 

hevosurheilussa, vaan pelitapaa voidaan käyttää periaatteessa minkälaisessa 

urheiluvedonlyönnissä tahansa. Suomessa muuttuvia kertoimia käytetään hevosurheilun 

lisäksi esimerkiksi Veikkauksen tulosvedossa.2

Eräs yleisimmistä vedonlyöntimuodoista hevosurheilussa on vedonlyönti voittavan 

hevosen puolesta. Mikäli vedonlyönnin kohteena oleva hevonen sijoittuu kilpailussa 

ensimmäiseksi, vedonlyöjä voittaa vedon. Voittosumma määräytyy kertoimen 

perusteella. Voittokerroin on luku, joka kertoo voitettavan summan pelattua 

rahayksikköä kohden. Olkoon bh pelattu panos hevoselle h , Oh hevosen h 

voittokerroin. Tällöin hevosen h voittaessa kilpailun, voittosumma wh saadaan 

seuraavasti:

(0 wh =bh+h*Oh

Yllä on esitetty amerikkalainen tapa esittää voittosumma, joka siis sisältää pelatun 

panoksen bh. Suomessa palautettava voittosumma ei sisällä pelattua panosta. 

Voittokertoimet määräytyvät pelattujen panosten suhteessa. Olkoon kilpailussa 1, 2,..., 

h..., H hevosta ja olkoon Xh hevoselle h panostettu rahamäärä. Tällöin kaikkien 

panosten summa,

2 Veikkauksen tulosvedossa lyödään vetoa jonkun urheilutapahtuman lopputuloksesta. Esimerkiksi 
jalkapallo-ottelussa 1-0 lopputulos olisi yksi mahdollinen tulosskenaario.
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(2)
H

w = ^xh
h=I

muodostaa voittopoolin W, joka on siis yhden lähdön pelivaihto hevoskilpailuissa. 

Merkitään vedon välittäjän provisiota3 a. Tällöin voittokerroin4 Oh hevoselle h on

(3) Oh = [(l - a)W - Xh\/Xh = (1 - a)W/Xh -1 h = 1,2,...,H.

Voittokertoimet muuttuvat vedonlyönnin aikana panostusten suhteessa ja ne

monitoroidaan yleisölle. Kertoimien muutokset kuitenkin pienenevät 

vedonlyöntiperiodin loppua kohden, kun suurin osa panoksista on jo asetettu. 

Vedonlyöntiperiodin päättyessä ovat lopulliset kertoimet selvillä, jotka määräävät 

mahdollisen voittosumman kaikille tulosskenaarioille.

Esimerkiksi olkoon voittopooli JF=30000, vedonvälittäjän provisio a = 0,3 ja hevoselle 

h panostettu rahamäärä A",, =2100. Tällöin hevosen h voittokerroin

Oh = (l-0,3)-30000/2100-1 = 9.

2.3.2 Subjektiivinen todennäköisyys

Subjektiivinen todennäköisyys voidaan kertoimenmuodostuksen tavoin kuvata 

hevosurheiluvedonlyönnin avulla. Subjektiivisella todennäköisyydellä tarkoitetaan 

yleisesti markkinoiden näkemystä eri urheilutapahtumien tulosskenaarioiden 

todennäköisyyksistä.

Ali (1977) käyttää omassa hevosurheiluvedonlyöntimarkkinoiden 

tehokkuustarkastelussaan metodologiaa, joka perustuu subjektiivisiin ja objektiivisiin 

hevosten voittotodennäköisyyksiin. Subjektiivisella todennäköisyydellä lähtöjen

3 Vedonvälittäjän provisio on kiinteä osuus pelivaihdosta, joka vähennetään voittopoolista. Jäljelle 
jäävä osuus jaetaan oikein veikanneiden vedonlyöjien kesken panosten suhteessa.
4 Voittokertoimien esitystapa vaihtelee maittain. Tässä on esitetty amerikkalainen tapa esittää 
voittokertoimet.
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voittajaan perustuvassa hevosurheilu vedonlyönnissä tarkoitetaan markkinoiden 

näkemystä hevosen voittotodennäköisyydestä. Subjektiivinen voittotodennäköisyys nh 

hevoselle h voidaan määritellä hevoseen h panostettujen panosten Xh osuutena 

voittopoolista W.

(4) 7Th=XJW

2.3.3 Objektiivinen todennäköisyys

Ali (1977) määrittelee objektiivisen voittotodennäköisyyden

hevosurheiluvedonlyönnissä seuraavasti. Hevosen objektiivinen voittotodennäköisyys 

on voittojen suhteellinen osuus, kun hevoskilpailu toistetaan äärettömän monta kertaa. 

Tällöin yksittäinen hevoskilpailu voidaan ajatella binomitoistokokeena objektiivisen 

todennäköisyyden määrittäessä hevosen todennäköisyyden voittaa kilpailu. 

Hevoskilpailuiden kaikkien osallistujien objektiivisten todennäköisyyksien summa on 1. 

Yleisesti objektiivisella todennäköisyydellä tarkoitetaan siis urheilutapahtuman minkä 

tahansa tulosskenaarion oikeaa todennäköisyyttä. Tällöin kaikkien tulosskenaarioiden 

yhteenlaskettujen objektiivisten todennäköisyyksien summa on 1.

Objektiiviset voittotodennäköisyydet vaihtelevat riippuen hevosista ja yksittäisistä 

kilpailuista. Objektiivisten todennäköisyyksien estimointia vaikeuttaa se, että yksi 

kilpailu käydään ainoastaan kerran. Mikäli sama kilpailu voitaisiin toistaa lukemattomia 

kertoja objektiivinen voittotodennäköisyys olisi jokaisen osallistujan voittokertojen 

suhteellinen osuus. Ali (1977) käytti omassa tutkimuksessaan objektiivisten 

todennäköisyyksien estimoinnissa hevosten ryhmittelyä voittotodennäköisyyksien 

perusteella ja laski ryhmille voittojen suhteellisista osuuksista keskiarvot. 

Markkinatehokkuuden tarkastelussa hän vertasi ryhmien kertoimista lasketun 

subjektiivisten todennäköisyyksien keskiarvoja vastaaviin objektiivisten 

todennäköisyyksien keskiarvoihin.
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2.3.4 Harvillen kaavat

Harville (1973) kehitti matemaattiset kaavat hevosurheiluvedonlyönnin pelimuotojen 

väliseen tehokkuustutkimukseen. Seuraavien kaavojen avulla voidaan johtaa 

voittokertoimista laskettujen voittotodennäköisyyksien avulla muidenkin mahdollisten 

skenaarioiden todennäköisyyksiä. Esimerkiksi hevosurheilun voittokertoimista voidaan 

laskea todennäköisyydet eri hevoskombinaatioiden sijoittumiseksi kahden parhaan 

joukkoon (place) tai kolmen parhaan joukkoon (show)5.

Olkoon kilpailuissa hevosia tai osallistujia 1, 2, ... , n kappaletta. Merkitään 

Pk[h’h’—’h] todennäköisyyttä, jolloin hevoset tai osallistujat i sijoittuvat kilpailuissa

ensimmäiseksi, toiseksi,...... kmneksi mainitussa järjestyksessä, k < n. Käytetään p\i\

[/] sijaan merkintänä hevosen tai osallistujan todennäköisyydestä sijoittua kilpailussa 

ensimmäiseksi. Tavoitteena on johtaa pk[/,,z2,...,it] kun tiedetään p[l],/>[2],...p[n] 

kaikille , kun k = 2, 3,..., n.

Oletetaan että kaikille zj,z2,...,zt , k = 2, 3,..., n ehdollinen todennäköisyys, jossa

osallistuja ik sijoittuu ennen ik+l,ii+2.... z'„tilanteessa jossa osallistujat zj,z2,...,zjt_]

sijoittuvat ensimmäiseksi, toiseksi....(k-1 ):nneksi vastaa tilannetta, jossa ik sijoittuu

ennen z't+i,z'Jt+2,...,z'n, mutta osallistujat zj,z'2.... z't_, eivät sijoitu ensimmäiseksi,

toiseksi.... (k-1 ) rnneksi. Tällöin,

(5) Pk h,b....h] _ рЬА

Pk-i Di >h] 4t-i [h >z2>•••>h-\]

missä qk[zj,z'2.... ik\ = 1 - p[z)]- p[z2]-...- p[ik\ jolloin haluttu kaava on:

5 “Place” -vedonlyönnissä veikataan lähdössä kahden parhaan joukkoon sijoittuvia hevosia, ”show” 
-vedonlyönnissä veikataan kolmen parhaan joukkoon sijoittuvia hevosia. ”Show” -pelimuoto vastaa 
Suomessa sija -pelimuotoa.
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(6)
„ r, , , 1,_______ pjiMhl -pjh]
Pklli’l2’-"’lk i- Г. 1 Г- • 1 Г- • ; V

Я\ bi th Lh > h l ■ -4 *-i ri > h •» **-1J

Esimerkiksi haluttaessa laskea todennäköisyys, että hevoset tai osallistujat i ja j 

sijoittuvat kahden parhaan joukkoon saadaan kaavasta:

(7) Pi[hj]+ P2\jA = AMA+Ä/M1
i-pM i - p\j]

Todennäköisyys tapahtumalle, että osallistuja sijoittuu kmneksi tai paremmin saadaan 

kaavasta:

(8) p\V\=Y.P^h.....h\

3 Urheiluvedonlyöntimarkkinoiden aikaisempi tutkimus

Seuraavaksi perehdytään urheiluvedonlyöntimarkkinoiden aikaisempaan tieteelliseen 

tutkimukseen ja esitellään urheiluvedonlyöntimarkkinoille tyypillisiä piirteitä. Tässä 

luvussa esitellään myös erilaisia positiivisen tuoton odotusarvon omaavia 

vedonlyöntistrategioita perustuen urheiluvedonlyöntimarkkinoiden tehottomuuteen.

3.1 Favorit-longshot-harha

Sopiva testi heikon asteen tehokkuuden osoittamiseen hevosurheiluvedonlyönnissä on 

käyttää vedonlyöntikertoimien sisältämää informaatiota ja niistä laskettuja ns. 

subjektiivisia todennäköisyyksiä. Mielenkiinnon kohteena on se, että voiko kertoimien 

sisältämää informaatiota käyttää hyväksi ja näin saavuttaa markkinoiden keskimääräistä 

tuottoa parempi tuotto.

Täydellisen kilpailun oletuksena on, että vedonlyöjät maksimoivat tuottoa. Jos 

markkinat ovat tehokkaat, niin silloin kaikki eri vaihtoehdot tuottavat saman 

markkinoiden keskimääräisen tuoton. Hevosurheiluvedonlyönnin voisi tällöin sanoa
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heijastavan täydellisesti kaikkea saatavilla olevaa informaatiota ja markkinoiden 

voitaisiin sanoa olevan tehokkaat. Jos kuitenkin vedonlyöntimarkkinoilla subjektiivista 

todennäköisyyttä kuvaavat kertoimet muodostuvat jatkuvasti, pysyvästi ja

ennustettavasti erilaisiksi kuin kilpailijoiden todelliset voittoprosentit, niin tällöin tuoton 

odotusarvo ei ole kaikille vaihtoehdoille sama. (Snyder, 1978)

Snyderin (1978) mukaan heikon asteen tehokkuuden vallitessa 

hevosurheiluvedonlyönnissä tuoton odotusarvon pitäisi olla tällöin täsmälleen 

vedonlyönnin kokonaisvaihto vähennettynä vedonvälittäjän provisiolla. Vedon välittäjän 

provisio vaihtelee riippuen raviradasta, jossa kilpailut käydään. Snyderin (1978)

tuloksista ilmenee, että useilla hevosurheiluvedonlyöntimarkkinoilla vallitsee vahvoja ja 

pysyviä harhoja, mutta ne eivät ole tarpeeksi suuria positiivisen tuoton

mahdollistamiseksi. Yleisesti ottaen suosikkeja pelataan liian vähän ja yllätyksiä 

pelataan liian paljon.

Harville (1973) käytti voittotodennäköisyyksien estimoimisessa muuttuvia

voittokertoimia. Hän kuitenkin huomasi Snyderin (1978) tavoin, että kertoimien 

sisältämä markkinoiden näkemys ei vastannut todellisuutta, vaan suosikkeja pelattiin 

liian vähän ja yllätyksiä pelattiin liian paljon suhteessa todellisiin 

esiintymisfrekvensseihin. Tästä huolimatta Harville (1973) käytti näitä markkinoiden 

näkemystä vastaavia todennäköisyyksiä estimaatteina voittotodennäköisyyksistä omassa 

tutkimuksessaan.

Ali (1977) tarkasteli hevosurheiluvedonlyöntiä ja huomasi saman ilmiön, jossa 

hevosurheiluvedonlyönnissä voittajaa veikattaessa tuoton odotusarvo on 

suosikkihevosten kohdalla parempi kuin muilla. 20 000 lähdön otoksessa

suosikkihevosen6 keskimääräinen tuotto oli -10%, kun toiseksi alhaisimman kertoimen 

pelistrategialla saavutettiin -19% tuotto. Sekä suosikkeihin, että kakkossuosikkeihin 

perustuvat vedonlyöntistrategiat olivat siis molemmat tappiollisia. Suosikkihevosiin 

perustuva vedonlyöntistrategia oli kuitenkin vähemmän tappiollinen muihin 

strategioihin verrattuna. Kun kertoimet määräytyvät markkinoilla eri kohteisiin

6 Suosikkihevosella on alhaisin voittokerroin vedonlyönnissä.
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pelattujen panosten mukaan tarkoittaa tämä käytännössä sitä, että suosikkihevoset ovat 

alipelattuja suhteessa muihin hevosiin. Tämä harha tunnetaan hevosurheiluvedonlyöntiä 

käsittelevässä kirjallisuudessa favorit-longshot -harhana. Samantapaisen harhan on 

todettu vallitsevan myös optiomarkkinoilla (Rubinstein 1985, 1987).

Asch et alin (1984) mukaan markkinoiden täydellinen tehokkuus merkitsisi kaikkien 

vedonlyöntistrategioiden tuoton olevan sama ja riippuvainen kilparadan veloittamasta 

kiinteästä provisiosta ja vedonlyönnin pelivaihdosta. Otoksen kilparatojen provisio oli 

noin 18,5%, joten täydellisen tehokkuuden vallitessa sijoittajien tulisi millä tahansa 

vedonlyöntistrategialla saavuttaa keskimäärin -18,5% tuotto sijoitetulle pääomalle.

Sen sijaan Gray & Gray (1997), Hausch & Ziemba (1990), toisin kuin Snyder (1978) 

sekä Asch et ai. (1984), väittävät, että kaikkien vedonlyöntikohteiden tuoton 

odotusarvojen ei tarvitse olla samat tehokkailla markkinoilla, vaan oleellista on tutkia 

ovatko markkinat riittävän tehottomat, jotta hinnoitteluvirheitä hyväksikäyttämällä 

voitaisiin kilparadan provision jälkeenkin saavuttaa positiivinen tuoton odotusarvo. 

Vain jos tällaiset käyttämättä jääneet arbitraasimahdollisuudet pysyvästi jätetään 

hyödyntämättä ja siten toistuvat, voidaan todeta, etteivät vedonlyöntimarkkinat täytä 

markkinoiden heikon asteen tehokkuuden ehtoja.

Hausch & Ziemba (1990) toteavat, että huolimatta favorit-longshot -harhan 

voimakkuudesta ja stabiliteetista se on miltei aina vähemmän kuin 

vedonlyöntimarkkinoiden provisiosta johtuva transaktiokustannus ja tämän takia ei 

voida yleensä saavuttaa positiiviseen tuoton odotusarvoon perustuvaa vedonlyöntiä. 

Poikkeuksena on kuitenkin äärimmäisiin suosikkihevosiin perustuva vedonlyönti. 

Tällaisia vedonlyöntimahdollisuuksia on kuitenkin lukumääräisesti melko vähän.

Cain et ai. (2000) tutkivat esiintyykö favorit-longshot -harhaa 

hevosurheiluvedonlyönnin tapaan myös brittiläisessä jalkapallossa. He käyttävät 

jalkapallo-ottelun lopputuloksen estimointiin negatiivista binomijakaumaa, sekä 

Poisson-jakaumaa ja vertaavat näin saatuja todennäköisyyksiä vedonlyöntitoimistojen 

kiinteistä kertoimista laskettuihin todennäköisyyksiin. Tutkimuksen mukaan favorit- 

longshot -harha esiintyy myös brittiläiseen jalkapalloon perustuvalla kiinteiden

18



kertoimien vedonlyöntimarkkinoilla, sillä epätodennäköisempiin tulosskenaarioihin 

tarjottiin vastaaviin tulosskenaarioiden todennäköisyyksiin nähden liian pieniä 

kertoimia.

3.1.1 Poikkeuksia favorit-longshot -harhaan

Busche & Hall (1988) tutkivat hevosurheiluvedonlyöntimarkkinoiden tietoaineistoa 

Happy Valleystä ja Shatinista Hong Kongista vuosina 1981-1987 käyttämällä samoja 

menetelmiä kuin Ali (1977). Tietoaineisto käsittää 2653 lähtöä ja yli 26000 muuttuvaa 

kerrointa. Suurimmissa aineistoissa, kuten Weitzman (1965) ja Ali (1977) on noin 7,5 - 

kertaisesti lähtöjä, mutta tutkimukset, joissa on suppeampi tietoaines ovat 

kirjallisuudessa yleisempiä (Snyder, 1978: 849 lähtöä; Ali, 1979: 1089 lähtöä; 

Figlewski, 1979: 189 lähtöä; Hausch et ai. 1981: 627 lähtöä; Asch et ai. 1984: 712 

lähtöä).

Busche & Hall (1988) huomasivat, että vedonlyöjät käyttäytyvät toisin kuin mitä 

aikaisemmissa tutkimuksissa oli osoitettu. Aikaisemmassa kirjallisuudessa oli osoitettu 

vedonlyöjien alipelaavan suosikkeja ja ylipelaavan mahdollisia yllättäjiä, mutta Hong 

Kongissa tilanne oli päinvastainen. Hong Kongissa vedonlyöjät löivät mielummin vetoa 

todennäköisempien voittajahevosten puolesta ylipelaten suosikkeja ja alipelaten 

pienemmän voittotodennäköisyyden omaavia hevosia. Käytettäessä uutta Hong 

Kongista peräisin olevaa tietoaineistoa ja vanhoja menetelmiä ei siis pystytty toistamaan 

edellisten tutkimusten tuloksia.

Hong Kongissa on huomattavasti suuremmat volyymit hevosurheiluvedonlyönnissä 

verrattuna Pohjois-Amerikkaan, josta aikaisempi kiijallisuus on pääosin peräisin. 

Keskimääräinen voittopooli Hong Kongissa oli vuonna 1987 oli $1,2 miljoonaa, kun 

vastaava luku Alilla (1977) oli $24 000-$235 000 vuoden 1970-74 dollareina. (Busche 

& Hall, 1988).

Useat olemassa olevat tutkimukset hevosurheiluvedonlyönnistä ovat ehdottaneet 

vedonlyöjän hyöty funktioksi riskinottajan hyötyfunktiota. Esimerkiksi Weitzman
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(1965) esittää, että vedonlyöjien käyttäytymistä hevosradalla voidaan kuvata ikäänkuin 

heidät olisi koottu yksilöistä, joilla on identtinen riskinottajan hyötyfunktio. Riskinottaja 

pitää vedonlyöntiin osallistumista houkuttelevampana, kuin vedonlyönnin odotusarvon 

suuruista varmaa tuloa eli hän on valmis maksamaan vedonlyöntiin osallistumisesta 

enemmän, kuin mitä vedonlyönnin voittojen odotusarvo on. Taloustieteellisessä ja 

psykologisessa kirjallisuudessa spekuloidaan uhkapelaajan erikoisesta psyykkeestä ja 

epätavallisesta riskipreferensseistä pohjois-amerikkalaisten vedonlyöjien keskuudessa. 

(Busche & Hall, 1988)

Woodland & Woodland (1994) tutkivat baseball-vedonlyöntimarkkinoita kausilta 1979- 

1989 ja huomasivat markkinoiden olevan tehokkaat poislukien markkinoilla vallitsevaa 

heikkoa harhaa. He nimittäin huomasivat Busche & Hallin (1988) tavoin favorit- 

longshot harhan olevan päinvastainen eli suosikkeja ylipelattiin suhteessa altavastaajiin. 

Jälleen harha oli kuitenkin liian pieni voitollisen pelin mahdollistamiseksi johtuen 

vedonvälittäjän provisiosta. Tällainen löydös ei myöskään tue vedonlyöjien esitettyä 

riskinottajan profiilia. Baseball-vedonlyönnissä mahdollisia tulemia on tasan kaksi, 

jolloin kertoimet eivät missään vaiheessa nouse kovin suuriksi. Negatiivinen korrelaatio 

tuoton odotusarvon ja riskin välillä on myös ristiriidassa perinteisen rahoitusteorian 

kanssa, jonka mukaan riskin kasvaessa sijoittajat vaativat suurempaa tuoton 

odotusarvoa. (Sharpe 1970).

3.1.2 Favorit-longshot -harhaan esitettyjä selityksiä

Useissa laboratorio-olosuhteissa suoritetuissa kokeissa on todettu, että päätöksenteossa 

epävarmuuden vallitessa alhaisen todennäköisyyden tapahtumia yliarvostetaan ja 

korkean todennäköisyyden tapahtumia aliarvostetaan, (mm. Preston & Baratta, 1948; 

Vaari, 1965; Winkler, 1971).

Psykologit Griffith (1949, 293) ja McGlothlin (1956, 614) selittävät favorit-longshot 

harhaa sillä, että vedonlyöjät preferoivat alhaisen todennäköisyyden ja korkean 

kertoimen kohteita verrattuna korkean todennäköisyyden, mutta vaatimattoman tuoton 

antaviin kohteisiin. Prestonin & Barattan (1948) aikaisemmin tekemät laboratoriokokeet
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myös tukevat tätä havaintoa. He olettivat, että tärkeä psykologinen muuttuja olisi 

nimenomaan subjektiivinen todennäköisyys.

Ekonomistit Weitzman (1965, 26) ja Ali (1977) esittivät, että vedonlyöjillä olisi 

konveksi, riskinottajan hyöty funktio, jolloin rajahyöty olisi positiivinen riskin 

funktiona. Myös Rosett (1965) toteaa vedonlyöjien preferenssien suosivan alhaisen 

voittotodennäköisyyden ja korkean voittokertoimien vedonlyöntikohteita verrattuna 

suosikkeihin, jotka voittavat useammin, mutta voitto-osuuden määräävä kerroin on 

pienempi. Alin (1977, 805) mukaan vedonlyöjien riskipreferensseistä on seurauksena 

favorit-longshot harhan esiintyminen. Tämän lisäksi mitä vähemmän rahaa 

vedonlyöjillä on käytettävissä vedonlyöntiin, sitä riskipitoisempaa vedonlyöntiä he ovat 

valmiita harjoittamaan. Ali (1977).

Kuviossa 3-1 on esitetty Alin (1977) estimoima he vosurheiluvedonlyöj än hyöty funktio. 

Mitä suurempi on kerroin sen enemmän riskiä vedonlyöntikohteeseen sisältyy ja sitä 

suurempi on kertoimen määrittelemä voittosumma. Koska u'(x) > 0 ja u"(x) > 0, 

voidaan todeta hyöty funktion olevan aidosti kasvava ja konveksi funktio, kun x > 0.

kerroin

Kuvio 3-1. Alin (1977) estimoima hevosurheiluvedonlyöjän hyötyfunktio

u(x) = 1,9 Ijc1,17,4.
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Vedon välittäjät eli kilparadat ottavat liikevaihtoon perustuvan välityspalkkion, jonka 

johdosta vedonlyöjän odotetun tuoton on todettu olevan lähes aina negatiivinen. Mutta 

koska vedonlyöntiä kuitenkin tapahtuu, niin vedonlyöjän hyödyn voidaan sanoa olevan 

suurempi pelaamalla negatiivisen tuoton odotusarvon omaavaa vedonlyöntiä, kuin 

jättämällä vedonlyönti vähin ja pitämällä nykyinen varallisuus. (Busche & Hall 1988).

Kahneman7 & Tversky (1979) esittävät artikkelissaan kritiikkiä perinteistä hyötyteoriaa 

vastaan kuvaten päätöksentekoon liittyviä tilanteita, joissa ihmisten preferenssit eivät 

ole yhteensopivia hyötyteorian olettamuksien eli aksioomien kanssa. He tutkivat 

ihmisten suhtautumista päätöksentekoon epävarmuuden vallitessa israelilaisten 

opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan toimiessa koehenkilöinä. Koekysymykset 

esitettiin myös yliopistojen henkilökunnalle ja opiskelijoille Tukholmassa ja 

Michiganissa ja tulokset kaikkien kolmen kokeen perusteella olivat identtiset.

Kahneman & Tversky (1979) huomasivat että alhaisen todennäköisyyden tapahtumia 

ylipainotettiin. Esimerkiksi valintatilanteessa, jossa vaihtoehtoina olivat 5000 

rahayksikköä todennäköisyydellä .01 ja 5 rahayksikköä todennäköisyydellä 1, 72% 

vastaajista valitsi ensimmäisen vaihtoehdon (N=72). Vaihtoehdot ovat tuoton 

odotusarvoltaan samat ja perinteinen hyötyteoria ehdottaa tällöin sen vaihtoehdon 

valitsemista, joka sisältää vähemmän riskiä. Jälkimmäinen vaihtoehdoista edustaa täysin 

riskitöntä vaihtoehtoa. Tässä on kysymyksessä kuitenkin ihmisten painotusero, joka on 

syytä erottaa epätodennäköisien tapahtumien todennäköisyyksien yliestimoinnista, joka 

on Kahnemanin & Tversky n (1979) mukaan tyypillinen piirre alhaisen 

todennäköisyyden tapahtumien todennäköisyysarvioissa. Tutkijat toteavat, että 

mahdollisesti nämä molemmat asiat vaikuttavat alhaisten todennäköisyyksien 

tapahtumien yliarvostamiseen. Urheiluvedonlyönnissä tämä voidaan esittää yhtenä 

mahdollisena syynä favorit-longshot -harhan esiintymiselle.

Ali (1977, 815) toteaa, että mikäli vedonlyöjät ovat riskineutraaleja, mutta heillä ei ole 

kovin hyvää kuvaa eri hevosten voittomahdollisuuksista voi se johtaa favorit-longshot 

harhan esiintymiseen. Chevalier (1999) taas esittää, että mahdollisesti jotkut 

markkinaosapuolet käyttäytyvät irrationaalisesti markkinoilla. Näiden ”noise-

7 Kahneman palkittiin taloustieteiden Nobelin-palkinnolla vuonna 2002.
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tradereiden” merkityksestä hinnanmuodostukseen on jatkuvasti kiistelty. Kuitenkin 

useat viimeaikaiset artikkelit ovat esittäneet tilanteita, joissa rationaaliset sijoittajat eivät 

eliminoi markkinoilla vallitsevia hinnoitteluvirheitä. (mm. DeLong et ai., 1990, 1991; 

Schleifer & Vishny, 1997).

3.2 Vedonlyönti - sijoitus vai hyödyke?

Vedonlyöntiä ollaan perinteisesti tarkasteltu rahoitusteorian näkökulmasta, jossa 

vedonlyönti nähdään keinona sijoittaa rahaa tavoitteena maksimoida varallisuutta. 

(Weitzman, 1965; Rosett, 1965 ja Ali, 1977). Tästä on myös peräisin perinteinen käsitys 

vedonlyöjien riskipreferensseistä, jolloin vedonlyöjiä ollaan pidetty riskinottajina. 

Busche & Hall (1988) halusivat laajentaa tätä näkökulmaa ja pohtivat muitakin 

vedonlyöntiin johtavia tekijöitä kuin varallisuuden maksimointi.

Busche & Hall (1988) esittivät mahdollisena selityksenä sitä, että vedonlyönti on 

harrastus siinä missä muutkin (veneily, oopperassa käynti), joka siis vaikuttaa suoraan 

hyöty funktioon ja kompensaationa sen tuomasta jännityksestä hän on valmis 

maksamaan vedonvälittäjän provision, joka johtaa negatiiviseen tuoton odotusarvoon 

vedonlyöjän kannalta. Busche & Hall (1988) pohtivat myös vedonlyöjien mielipide- 

erojen vaikutusta identtisen hyöty funktion omaavien vedonlyöjien keskuudessa 

vedonlyöntimarkkinoiden syntymisessä. Vedonlyöntihän perustuu pohjimmiltaan 

mielipide-eroihin jonkun tietyn tapahtuman todennäköisyydestä.

Kirjallisuus olettaa vedonlyönnin olevan väline johonkin - ei siis itseasiassa tekemisen 

tavoite. Se myöskin asettaa vedonlyönnin perinteiseen portfolio-riski -yhteyteen. 

Vaikka Busche & Hall (1988) esittivätkin mahdollisia syitä siihen, miksi vedonlyöntiä 

tapahtuu, oli heidän tutkimuksensa tavoitteena kuitenkin aikaisemmin todetun favorit- 

longshot -harhan toistaminen ja pysyvyyden todentaminen.
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3.3 Vedonlyöjän harha

Vedonlyöjän harhalla (gambler’s fallacy) tarkoitetaan uskomusta, jonka mukaan 

toistokokeessa riippumattomien tapahtumien todennäköisyys laskee, mikäli samainen 

tapahtuma on äskettäin sattunut. Tämä siitäkin huolimatta, että tapahtumien 

riippumattomuus toisistaan on yleisesti tiedossa. Arpajaisissa Marylandissa 

Yhdysvalloissa arvontaan osallistuvat pelaajat käyttäytyvät ikäänkuin harha olisi 

todellinen. Jokaisena päivänä arvotaan yksi kolminumeroinen luku ja kaikkien lukujen 

esiintymistodennäköisyys on yhtä suuri. Tällainen luku on esimerkiksi ”324”. Clotfelter 

& Cook (1993) huomasivat, että arvotun numeron jälkeen osallistujien panostukset ko. 

numerolle laskivat huomattavasti ja vasta viikkojen kuluttua arvonnasta panostukset 

palautuivat samalle tasolle, kuin ennen numeron arpomista.

Terrell & Farmer (1996, 864) testasivat vedonlyöjän harhaan perustuvaa

vedonlyöntistrategiaa koirakilpailuissa Woodlandissa Yhdysvalloissa. He huomasivat, 

että heidän otoksessaan, panostettaessa samalle numerolle, joka voitti edellisen lähdön, 

saavutettiin 9% tuotto sijoitettua rahayksikköä kohden. Kertoimet määräytyivät vapaasti 

markkinoilla panostuksen suhteessa. Tällöin edellisen lähdön lopputulos oli 

vedonlyöjien uskomuksen mukaan vaikuttanut seuraa vaan lähtöön alentaen edellisen 

lähdön voittajan numerolla juoksevan koiran todennäköisyyttä voittaa kilpailu. Tämä oli 

samalla myös optimaalinen vedonlyöntistrategia.

3.4 Vedonlyöntipelimuotojen välinen tehokkuus

V edonly öntipelimuotoj a on useita. Ennen kuin pienen todennäköisyyden 

vedonlyöntimuodot yleistyivät hevosurheilussa, pystyivät vedonlyöjät rakentamaan 

tällaisen alhaisen todennäköisyyden, mutta korkean voittokertoimen (low 

probability/high payoff) järjestelmän lyömällä vetoa useamman kuin yhden lähdön 

voittajan puolesta. Tällaista systeemiä kutsutaan kirjallisuudessa nimellä ”Parlay”. 

Voittaakseen vedon, oli kaikkien lähtöjen voittajat saatava oikein. Rosett (1965) 

analysoi tällaista tilannetta ja esitti, että poislukien äärimmäiset yllättäjähevoset, 

vedonlyöjät olivat rationaalisia eivätkä lyöneet perinteillä tavalla vetoa voittajan
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puolesta, mikäli Parlayn avulla samalla todennäköisyydellä ja samalla riskitasolla oli 

saatavissa parempi tuotto.

Harville (1973) tutki eri vedonlyöntimuotojen välistä tehokkuutta Yhdysvalloissa Ohion 

ja Kentuckyn kilparadoilla. Hän käytti johtamiaan kaavoja laskeakseen 

voittokertoimista ”place” ja ”show” pelimuotojen teoreettiset todennäköisyydet eri 

hevosille. Tuloksena Harville (1973) osoitti, että tätä menetelmää hyväksikäyttämällä 

vedonlyöntimuotojen välillä ei juurikaan ollut sellaista tehottomuutta, joka olisi 

mahdollistanut voitollisen vedonlyönnin.

Ali (1979) puolestaan tutki vedonlyöntipelimuotojen välistä tehokkuutta 

hevosurheilussa Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Tietoaineisto käsitti kaiken kaikkiaan 

1089 lähtöä 34 eri kilparadalta vuonna 1975. Alin (1979) tulosten mukaan ”daily 

double” pelimuodon ja vastaavan voittokertoimista rakennetun saman 

todennäköisyyden sisältämän ”parlay” -pelimuodon8 välisessä hinnoittelussa 

(kertomissa) ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Kun kertoimet muodostuvat 

kummankin pelimuodon osalta markkinoilla panosten suhteessa, niin tätä havaintoa 

voidaan pitää signaalina markkinoiden tehokkuudesta tältä osin.

Edelleen Hausch et ai. (1981) testasivat hevosurheiluvedonlyöntimarkkinoiden 

tehokkuutta eri pelimuotojen välillä. He käyttivät Harvillen (1973) kaavoja todetakseen 

päteekö eri pelimuotojen välillä sama markkinoiden näkemys hevosten 

mahdollisuuksista hevoskilpailussa. Kertoimien, joissa hevosta veikattiin voittajaksi 

(win), sijoitusta kahden parhaan joukkoon (place) ja sijoitusta kolmen parhaan joukkoon 

(show), avulla pystyttiin identifioimaan ne hevoset, jotka olivat alipelattuja kahden 

jälkimmäisen pelimuodon osalta verrattuna voittajavetoon (win).

Oletuksena Hausch et alin (1981) tutkimuksessa kuitenkin oli, että voittajavedonlyönnin 

(win) kertoimet vastasivat oikeaa voittotodennäköisyyttä, mikä on melko vahva oletus 

ottaen huomioon hevosurheilussa lähes poikkeuksetta esiintyvä favorit - longshot - 

harha. Favorit-longshot -harhan vallitessa suosikeilla on voittotodennäköisyyteen

8 ”Daily double” -pelimuodossa pyritään veikkaamaan kahden lähdön voittajahevoset ennen 
ensimmäisen lähdön alkua. Saman todennäköisyyden sisältämä ”Parlay” voidaan rakentaa siten, että 
veikataan ensimmäisen lähdön voittajaa ja mikäli veto voittaa, niin sijoitetaan voitetut varat 
veikkaamalla toisen lähdön voittajaa.
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nähden liian korkea kerroin, kun pienemmän voittotodennäköisyyden omaavilla 

hevosilla on vastaavasti liian pieni kerroin suhteessa voittotodennäköisyyteen. Näin 

ollen voittokertoimet eivät vastaisi oikeita voittotodennäköisyyksiä.

Edellämainittujen kolmen pelimuodon osalta markkinoiden välillä esiintyi sellaista 

tehottomuutta, jota voitiin käyttää hyväksi ylisuurten voittojen saavuttamiseksi ts. 

markkinoilla vallitsi mahdollisuus arbitraasiin. Tällöin oli mahdollista kehittää 

järjestelmä, joka mahdollisti voitollisen vedonlyönnin. Koska järjestelmä perustui ns. 

pääoman optimaalisen kasvun malliin ja epälineaariseen optimointiin oli sitä vaikea 

ratkaista nopeasti hevosradalla 80 -luvun alun resursseilla. Hausch, Ziemba & 

Rubinstein (1981) kehittivätkin mallista yksinkertaisemman lineaarisen 

regressioapproksimaation ja minimoivat mallille annettavan syötteen määrän 

vastaamaan käytännön ratkaisutilannetta. Kahden kauden empiirinen tutkimus osoitti, 

että mallilla oli mahdollista saavuttaa positiivinen tuotto vedonlyönnissä.

Hausch & Ziemba (1985) ja Ziemba & Hausch (1987) laajensivat Hausch et alin (1981) 

tutkimusta tarjoamalla lisää todisteita markkinoiden välisestä tehottomuudesta 

tilanteissa, joissa lyötiin vetoa hevosen sijoittumisesta kahden parhaan joukkoon 

(place), sekä sijoittumisesta kolmen parhaan joukkoon (show).

3.5 Kilparatojen välinen markkinoiden tehokkuus

Hausch & Ziemba (1990) tutkivat vedonlyöntipelimuotojen välisen tehokkuuden sijaan 

eri hevoskilparatojen välisen vedonlyönnin tehokkuutta. Tällöin on mahdollista lyödä 

vetoa paikallisella raviradalla jonkun muun raviradan lähdön osalta. Koska kaikissa 

radoissa on kuitenkin erillinen vedonlyöntipooli merkitsee tämä pelitapa kahden tai 

useamman poolin syntymistä samaa lähtöä varten. Mikäli kertoimet saman lähdön 

hevosten osalta eroavat toisistaan voidaan sanoa markkinoiden näkemysten välillä 

olevan eroja eri poolien/raviratojen kesken. Tällainen ilmiö voi johtaa siten 

arbitraasimahdollisuuksien syntymiseen raviratojen välillä.

Hausch & Ziemba (1990) totesivatkin, että raviratojen välisessä vedonlyönnissä vallitsi 

tehottomuutta, jota varten voitiin kehittää riskitön arbitraasin hyväksikäyttöön perustuva
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vedonlyöntistrategia. Myös tässä vedonlyöntistrategiassa käytettiin hyväksi pelikassan 

kasvua optimoivaa pääoman kasvumallia. Eräs vedonlyöntistrategiaan liittyvä vaihe oli 

estimoida hevosten todelliset voittotodennäköisyydet. Hausch & Ziemba (1990) 

toteavatkin, että hevosurheilussa hyvät estimaatit hevosten todellisista 

voittotodennäköisyyksistä saadaan, kun kotiradan voittokertoimista korjataan favorit- 

longshot -harha pois.

Esimerkkinä kilparatojen välisestä tehottomuudesta Hausch & Ziemba (1990) käyttävät 

kahden dollarin pelitositetta hevosesta nimeltä Ferdinand, joka voitti Kentuckyn Derbyn 

1986. Pelitositteen voittosumma oli $13.20 Fairplexissä Pomonassa Kaliformiassa. 

Samalla panoksella voittosumma oli kuitenkin $90.00 Evangeline Downsissa 

Lafayettessa Louisianassa. Luonnollisesti vedonlyöjien olisi tällöin kannattanut sijoittaa 

hevoseen Louisianassa. Muuttuvien kertoimien luonteesta johtuen tällainen tilanne 

tarkoittaa tehottomuutta myös muiden hevosten kuin Ferdinandin kohdalla. Tällainen 

vinouma voi siis parhaillaan tarkoittaa huomattavia arbitraasimahdollisuuksia.

Hausch & Ziemba (1990) siis osoittavat, että hevosurheiluvedonlyönnissä markkinoiden 

näkemys vaihtelee kilparadoittain. Käytännön elämässä tätä markkinoiden 

tehottomuutta ei kuitenkaan voinut hyödyntää ajanpuutteen takia. Tutkimuksessa 

käytettiin hyväksi lopullisia kertoimia, jotka jäivät voimaan vedonlyöntiperiodin 

loputtua. Lopullisten kertoimien ollessa selvillä vetoja ei enää oteta vastaan. Toisaalta 

kertoimien muutokset pienenevät periodin lopulla vedonlyöntipoolin kasvaessa. Hausch 

& Ziemba (1990) osoittivat kuitenkin huomattavia eroavaisuuksia kilparatojen välillä ja 

kuinka yksinkertaista niitä on hyödyntää. Ainoastaan kolmessa tapauksessa 

kymmenestä kerrointen vaihtelu ratojen välillä oli liian pieni mahdollistaaksen 

riskittömän tuoton. Lopuissa seitsemässä lähdössä keskimääräinen riskitön tuotto oli 

4,7% per lähtö. Voidaan siis todeta, etteivät markkinat täyttäneet tässä suhteessa heikon 

asteen tehokkuuden ehtoja. Tämä tuotto oli laskettu siten, että vedonlyöjän omien 

panostusten vaikutuksia kertoimiin ei otettu huomioon: mitä enemmän tehottomuuden 

hyödyntäjä panostaisi, sitä enemmän hän vaikuttaisi kertoimiin tuloksena pienempi 

tuottoaste.
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3.6 Julkinen informaatio ja markkinatehokkuus

Tilastolliset analyysit rahoitusmarkkinoilta osoittavat, että julkisesti saatavilla oleva 

tieto sisältyy markkinahintoihin erittäin hyvin. Markkinat harvoin jättävät huomiotta 

sellaista informaatiota, joka voisi johtaa ylisuuriin voittoihin. Asiantuntijoiden 

näkemystä on kuitenkin ollut vaikeata testata. Mikäli asiantuntijat väittävät, että 

markkinat ovat tehokkaat, niin investoijilla ei olisi mielenkiintoa osallistua 

markkinoille. Näkemyserot johtavat kaupankäyntiin jokaisella spekulatiivisella 

markkinalla. Kun ihmisillä on käytettävissään erilaista informaatiota ja 

analyysitekniikoita, niin on luonnollista, että epävarmoihin tapahtumiin liitetään 

erilaisia todennäköisyyksiä. Kun nämä toimivat yhteisillä markkinoilla, niin muodostuu 

eräänlainen aggregoitu näkemys, jossa on mukana kaikenlaista informaatiota. On 

olemassa paljon todisteita siitä, että spekulatiivisilla markkinoilla saatavilla oleva 

informaatio heijastuu hyvin markkinahintoihin. (Figlewski, 1979)

Suurin osa saatavilla olevasta informaatiosta on ns. subjektiivista informaatiota eli 

jonkinlaisen asiantuntijan analyysin tuloksena syntynyttä informaatiota. Yksittäisen 

sijoittajan on kuitenkin vaikea evaluoida asiantuntijoiden tuottamaa informaatiota. Eri 

asiantuntijoilla on erilaiset näkemykset kaupankäynnin kohteesta ja sen oikeasta 

arvosta. (Figlewski, 1979)

Figlewskin (1979) tutkimuksen tulosten mukaan asiantuntijoiden näkemys 

hevosurheiluvedonlyöntimarkkinoilla sisältyy tehokkaasti markkinahintoihin eli 

kertoimiin. Asiantuntijat tuottavat hyödyllistä informaatiota, mutta sitä ei pystytä 

käyttämään hyväksi ennustettaessa kertoimia tilastollisesti merkitsevästi. Ilmeisesti 

vedonlyöjät pystyvät kuitenkin painottamaan asiantuntijoiden näkemystä oikeanlaisesti 

lyödessään vetoa.

Asch et ai. (1984) analysoivat hevosurheiluun liittyvää vedonlyöntiaineistoa Atlantic 

Citystä, New Jerseystä vuodelta 1978. Aineisto käsittää kaikkiaan 712 lähtöä. He 

tutkivat kuinka hyvin vedonlyöntikertoimet (parimutuel odds), sekä asiantuntijoiden 

näkemykset (morning line odds) ennustavat hevosurheilun lähtöjen voittajia. Analyysi 

suoritettiin ns. logit-mallin avulla, jolla arvioitiin eri hevosten voittotodennäköisyyksiä. 

He havaitsivat, etteivät asiantuntijoiden näkemykset eivätkä markkinoilla muodostuvat
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hevosten lopulliset voittokertoimet antaneet oikeata kuvaa hevosten todellisista 

voittotodennäköisyyksistä.

Brown & Sauer (1993a) toteavat, että yleensä arvopaperimarkkinoilla on markkinoiden 

jatkuvan luonteen takia vaikea tutkia onko selittämätön hinnanvaihtelu ns. valkoista 

kohinaa vai tiedostamattomien tekijöiden vaikutusta. Koripallon piste-eroihin 

perustuvilla vedonlyöntimarkkinoilla on diskreetit yksinkertaiset tulemat, joten tällainen 

tutkimus on mahdollista. Brown & Sauer (1993a) rakensivat ennustemallin hinnoille, 

joka selitti noin 85% hintojen vaihteluista selittämättömän osan jäädessä virhetermiin. 

Tämän jälkeen he tutkivat virhetermien ja otteluiden lopputulosten keskinäistä 

riippuvuutta ja huomasivat, että vaikka virhetermi oli pieni, niin siihen sisältyi 

ennustamisessa relevanttia tilastollista voimaa. Brown & Sauer (1993a) päätyivät siihen 

tulokseen, että koripallo-otteluiden vedonlyöntimarkkinoilla Pohjois-Amerikassa 

kohina-termi edustaa tilastollisesti tiedostamattomia fundamentaalisia tekijöitä, jotka 

kuitenkin ovat tiedostettuja itse vedonlyöntimarkkinoilla ja joihin sisältyy 

lopputuloksiin liittyvää informaatiota. Samalla Brown & Sauer (1993a) osoittivat, että 

koripallossa on mahdollista ennustaa otteluiden lopputuloksia korjaamalla markkinoilla 

muodostunutta piste-eroihin perustuviin kertoimiin sisältyvää harhaista näkemystä 

etukäteen määritetyin korjaustermein.

Chevalierin (1999) mukaan vedonlyönnissä amerikkalaisen jalkapallon osalta pätee 

tilanne, jossa sanomalehdissä julkaistavat asiantuntijoiden vihjeet, jotka sinällään kyllä 

vaikuttavat markkinoiden käyttäytymiseen, eivät sisällä mitään relevanttia informaatiota 

itse vedonlyöntikohteesta. Kukaan kahdestatoista asiantuntijasta ei olisi pystynyt 

voitolliseen vedonlyöntiin tarkasteluajanjaksona, ja yhtä hyvään tuloksellisuuteen olisi 

voitu päästä arpomalla vedonlyöntikohteet satunnaisesti.

3.7 Yksityinen informaatio ja markkinatehokkuus

Pankoff (1968) esitti kysymyksen, olisiko analyytikkojen ylivertaisten näkemysten 

perusteella mahdollista päästä voitolliseen vedonlyöntiin eli markkinoiden 

keskimääräistä parempaan tuottoon. Hän tarkasteli kuuden asiantuntijan 

lopputulosarvioita amerikkalaisessa jalkapallossa kausilta 1963-1965 ja huomasi, että
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yhden asiantuntijan sekä viiden asiantuntijan konsensuksesta johdetun arvion mukaan 

oli mahdollista päästä voitolliseen vedonlyöntiin tarkasteluajankohtana. Hän piti tätä 

viitteenä siitä, että vedonlyöntimarkkinoilla vedon välittäjän provisiosta huolimatta 

saattaa olla mahdollista saavuttaa voitollinen vedonlyönti, joka perustuu yksityiseen 

informaatioon sekä markkinoiden kyvyttömyyteen käyttää tätä informaatiota hyväksi. 

Tällöin markkinat eivät täytä vahvoja ehtoja tehokkuuden osalta.

Asch et ai. (1984, 1986) tutkivat, josko pudotukset kertoimissa hevosurheilussa 

vedonlyöntiperiodin myöhäisessä vaiheessa olisivat antaneet signaalin mahdollisesta 

yksityisestä informaatiosta markkinoilla ja ilmiö olisi täten johtanut positiivisten 

tuottojen odotusarvon omaavien pelaajien jäljille. Heidän tutkimuksensa mukaan näin ei 

kuitenkaan ollut.

3.8 Urheiluvedonlyöntimarkkinoiden tehokkuus Suomessa

Suomessa vedonlyöntimarkkinoiden tieteellinen tutkimus on keskittynyt lähinnä 

hevosurheiluvedonlyönnin tutkimiseen. Kuten Pohjois-Amerikassa, Suomen 

hevosurheiluvedonlyöntimarkkinoilla on havaittu piirteitä, jotka kertovat markkinoiden 

tehottomuudesta.

Kanto & Rosenqvist (1987) laajentavat aikaisempaa ulkomaista hevosurheilun 

voittajavetoon liittyvää tutkimusta käsittämään ns. kaksoisvedonlyöntiä Suomessa. 

Voittajavedonlyönnin vaihdot Suomessa ovat ainoastaan 5-10% kaksoisvedonlyönnin 

vaihdosta lähtöä kohden, joten tutkijoiden mielestä oli parempi keskittyä tarkastelemaan 

juuri kaksoisvedonlyöntipelimuotoa.

Kaksoisvedonlyönnissä pitää valita kaksi ensimmäiseksi sijoittunutta hevosta, eikä 

hevosten maaliintulojärjestyksellä ole merkitystä. Metodologiana Kanto & Rosenqvist 

käyttävät Harvillen (1973) kaavoja muunnettaessa kaksoisvedonlyöntikertoimet 

voittokertoimiksi. Tämän jälkeen käytetään ns. Kellyn (1956) kaavaa9 optimaalisen 

panostuksen määrittämiseen. Systeemiä testattiin 111 lähdössä Teivon raviradalla

9 Professori John L. Kelly kehitti vuonna 1956 kaavan pelikassan keskimääräisen kasvunopeuden 
maksimoimiseksi.
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Tampereella. Yksinkertaisella tekniseen analyysiin perustuvalla systeemillä päästiin 

tarkasteltavassa otoksessa voitolliseen vedonlyöntiin hyväksikäyttämällä markkinoiden 

tehottomuutta eri kaksoisvedonlyönnin hevoskombinaatioiden välillä.

Kanto et ai. (1991) laajensivat edelleen Harvillen metodologian avulla 

vedonlyötitutkimusta Suomessa tutkimalla ns. troikka-vedonlyöntimuotoa. Troikassa 

lyödään vetoa kolmen ensimmäiseksi sijoittuneen hevosen puolesta ja hevosten 

maaliintulojärjestyksen on oltava oikein. Harvillen kaavalla voittotodennäköisyyksistä 

muodostetut toiseksi ja kolmanneksi sijoittuvien hevosten subjektiiviset 

todennäköisyydet eivät vastanneet troikkapelin subjektiivisia todennäköisyyksiä, jolloin 

markkinat osoittautuivat tässä suhteessa tehottomiksi ja tarjosivat mahdollisuuden 

ylisuuriin voittoihin.

Myös favorit-longshot harha on pystytty empiirisesti osoittamaan Suomen 

hevosurheiluvedonlyöntimarkkinoilla aivan kuten Pohjois-Amerikassakin.10 11 Kanto et ai. 

osoittavat, että favorit-longshot harha esiintyy suomalaisessa 

hevosurheiluvedonlyönnissä sekä voittaja- että kaksoisvedonlyöntipelimuodoissa. 

Tutkimuksessa pystyttiin toistamaan Alin (1977) tulokset. Samalla todetaan, että 

rahoitusinstrumenttien hinnanmuodostuksessa käytetty arvopaperin tuoton ja riskin 

vuorovaikutusta kuvaava ns. CAPM-malli" ei kuvaa

hevosurheiluvedonlyöntimarkkinoiden hinnanmuodostusta vedonlyöjien käyttäytyessä 

ikään kuin heillä olisi riskinottajan hyöty funktio. Kuten aikaisemmin todettiin, on tämä 

ristiriidassa perinteisen rahoitusteorian kanssa, joka olettaa markkinoilla toimivien 

sijoittajien olevan riskinkaihtajia.

10 Kts. Ali (1977, 1979), Snyder (1978), Asch & Quandt (1987), Thaler & Ziemba (1988), Hausch 
(1987), Hausch & Ziemba (1990)

11 CAPM eli Capital Asset Pricing-malli on yksi tärkeimmistä riskillisten sijoitusten tai 
arvopapereiden hinnoittelumalleista.
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3.9 Muita vedonlyöntimarkkinoiden tehokkuuteen liittyviä 
tutkimuksia

Amerikkalainen jalkapallo

Pankoff (1968) tutki amerikkalaisen jalkapallon vedonlyöntimarkkinoita kymmenen 

vuoden ajalta kausilta 1956-1965. Otoksessa oli 856 NFL12 -ottelua. Pankoff (1968) 

totesi, että otoksessa piste-erojen13 jakauma noudattaa melko tarkoin normaalijakaumaa 

odotusarvolla -1,69 ja keskihajonnalla 16,65. Kotijoukkueella on keskimäärin kotietua 

1-2 pistettä ja kotivoittoja on 443 eli 51,8% otteluista, kun vierasvoittoon oli päättynyt 

381 ottelua eli 44,5% kaikista otteluista. Tasapelejä oli 32 ottelua eli 3,7%. Pankoff 

(1968) tutki lineaarisen regression avulla vedonlyöntimarkkinoiden näkemystä ja vertasi 

sitä otteluiden lopputuloksiin. Ero näiden kahden välillä oli riittämätön, jotta 

vedon välittäjän provisio mukaanluettuna olisi voitu päästä voitolliseen vedonlyöntiin. 

Markkinat olivat siis keskimäärin riittävän oikeassa, jotta markkinoiden voitiin sanoa 

täyttävän heikot ehdot tehokkuuden osalta.

Gandar et ai. (1988) eivät löytäneet tilastollisia todisteita NFL- 

vedonlyöntimarkkinoiden tehottomuudesta käyttäessään suhteellisen yksinkertaista 

mallia. He kuitenkin esittävät tehottomuuden olemassaolon osoittaen erilaisten 

vedonlyöntistrategioiden voitollisuutta.

Golee & Tamarkin (1991) huomasivat, että NFL-vedonlyöntimarkkinoilla vallitsee 

systemaattinen harha. Tällaisien harhojen olemassaoloa pidetään yleisesti merkkinä 

vedonlyöntimarkkinoiden tehottomuudesta, vaikka niiden avulla ei saavutettaisikaan 

positiivista tuottoa. Fama (1990) sen sijaan toteaa, että löydös ei ole yllättävä, vaan 

tärkeämpää on mitata tehottomuuden laajuutta. Amerikkalaisen jalkapallon osalta harha, 

jossa vedonlyöjät aliarvostavat kotietua, sekä altavastaajan mahdollisuutta voittoon 

NFL:ssa olikin vähäinen. Kotijoukkueen aliarvioimisen harha on pienentynyt 1973- 

1987 samalla, kun altavastaajien aliarvostus on lievästi kasvanut. Yliopistojalkapallon 

osalta markkinat näyttäisivät olevan vielä tehokkaammat, sillä yliopistojalkapallossa ei

12 NFL on lyhennys sanoista National football league ja tarkoittaa Pohjois-Amerikassa pelattavaa 
amerikkalaisen jalkapallon ammattilaissaijaa.
13 Amerikkalaisen jalkapallon vedonlyönnissä vedonlyöntikohteiden hinnoittelu määräytyy 
markkinoilla kertoimien sijaan piste-eron (point spread) avulla. Piste-ero muuttuu markkinoiden 
näkemyksen mukaan vedonlyöntiä)anjakson aikana, kts. Chevalier (1999,499).

32



näitä systemaattisia harhoja esiintynyt, mutta sen sijaan muita tehokkuutta heikentäviä 

harhoja ilmeni. (Golee & Tamarkin, 1991).

Dare & MacDonald (1996) puolestaan laajensivat Golee & Tamarkinin (1991) 

menetelmää ottamalla tarkasteluun myös ottelut, jotka pelattiin puolueettomalla 

maaperällä. Tämän lisäksi tutkimukseen otettiin mukaan ottelut, joissa ei ollut 

suosikkia, vaan joiden vedonlyöntimarkkinat odottivat päätyvän tasapeliin. Dare & 

MacDonald (1996) esittävätkin, että Golee & Tamarkin (1991) saattavat päätyä väärään 

johtopäätökseen markkinoiden tehokkuuden osalta johtuen puutteellisista menetelmistä, 

eivätkä he omalla regressiomallillaan löytäneet todisteita markkinoiden 

tehottomuudesta, kuten Golee & Tamarkin (1996) tekivät.

Dana & Knetter (1994) esittävät tilastollisen mallin, johon syötetään tietoja NFL:n 

lopputuloksista ja vedonlyönnistä markkinoiden tehokkuuden ja oppimisen tarkastelua 

varten. Heidän mukaansa amerikkalaisen jalkapallon vedonlyöntimarkkinat ovat 

tehottomat eli kykenemättömät ennustamaan hyvin otteluiden lopputuloksia. He 

perustavat näkemyksensä Las Vegasista peräisin olevaan tietoaineistoon vuosilta 1980 - 

198914. Sen sijaan oppimista tapahtui jonkin verran, mutta joukkueiden tuoreimpia 

otteluita ei vedonlyöntimarkkinoilla huomioitu tarpeeksi joukkueiden voimasuhteiden 

muuttuessa pelikauden aikana.

Gray & Gray (1997) tutkivat Las Vegasissa toimivien vedonlyöntimarkkinoiden 

tilastollista tehokkuutta amerikkalaisessa jalkapallossa, sekä taloudellista tehokkuutta 

erilaisten vedonlyöntistrategioiden tuottavuuden näkökulmasta hyväksikäyttämällä 

aikaisemmin havaittuja ja heidän itsensä esittämiä vedonlyöntimarkkinoilla vallitsevia 

harhoja. Heidän mukaansa kotijoukkueiden ja altavastaajien mahdollisuuksia 

aliarvioitiin NFL-liigaan perustuvassa vedonlyönnissä. He osoittivat myös, että probit- 

malliin perustuvalla vedonlyöntistrategialla voidaan saavuttaa tilastollisesti merkitseviä 

voittoja. Mallin testaamisen yhteydessä he kuitenkin huomasivat, että markkinoilla 

vallitsevilla hinnoitteluvirheillä on taipumus pienentyä ajan kuluessa, mikä vaikuttaa 

negatiivisesti vedonlyönnin tuloksellisuuteen antaen samalla signaalin markkinoiden 

oppimisesta. Vielä 1970-luvulla tuottava vedonlyöntistrategia, joka perustui

14 Aineistosta olivat poissa kausien 1982 ja 1987 tulokset, koska NFL-pelaajat olivat tuolloin lakossa.
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altavastaaja-kotijoukkueen pelaamiseen oli myöhemmin muodostunut tuottamattomaksi 

hinnoitteluvirheiden pienentyessä.

Chevalier (1999) tutki Las Vegasissa tapahtuvaa vedonlyöntiä amerikkalaisen 

jalkapallon lopputuloksista vuosilta 1983-1994. Hänen mukaansa vedonlyöjät lyövät 

vetoa oman näkemyksensä mukaan, joka ei välttämättä vastaa vedonlyöntikohteen 

fundamentaalista eli todellista arvoa. Chevalier identifioi kolme mahdollista 

virhelähdettä vedonlyöntikohteen hinnanmuodostuksessa. Hän huomasi, että 

markkinoiden näkemystä vedonlyöntikohteesta vääristävät ns. asiantuntijoiden vihjeet, 

joukkueiden viimeaikainen menestys sekä joukkueiden aikaisempi maine ja saatu 

julkisuus. Vedonlyöntistrategia, joka perustuu hinnanmuodostuksen epäonnistumiseen 

edellisten virhelähteiden takia, osoittautui juuri ja juuri tuottavaksi. Chevalier (1999) 

totesi kuitenkin, että markkinoiden tehokkuus tässä suhteessa on parantunut ajan 

kuluessa ja on mahdollista, että arbitraasia aktiivisesti hyödyntävät vedonlyöjät ovat 

aikojen kuluessa ulosmitanneet mahdollisuuden tuottavaan vedonlyöntiin.

Koripallo

Camerer (1989) tutki NBA-koripallosarjaan15 perustuvaa vedonlyöntiä USA:ssa ja 

huomasi, että vedonlyöntimarkkinat yliarvostavat joukkueiden voittoputkia siten, että 

piste-eroihin perustuvalla vedonlyöntimarkkinoilla vedonlyönnin piste-erot 

muodostuvat korkeammiksi kuin mitä toteutuneet realisaatiot ovat. Samoin 

tappioputkien kohdalla vedonlyöntimarkkinat aliarvioivat tappioputken joukkueen 

mahdollisuuksia. Samankaltaisia markkinoiden ylireagointeja ja alireagointeja 

arvopaperimarkkinoilla esittävät mm. De Bondt & Thaler (1985) sekä Jegadeesh 

(1990).

Camererin (1989) mukaan koripallon vedonlyönnin harha ei kuitenkaan ollut riittävän 

suuri vedonvälittäjän provision johdosta, jotta sen avulla oltaisiin päästy ylisuuriin 

voittoihin käsiksi. Vedonlyöntistrategia joka perustuu tappioputkien joukkueiden 

pelaamiseen oli vuosina 1983-86 taloudellisesti katsoen täsmälleen ”break-even” eli ei 

voitollinen, eikä tappiollinen. Camerer (1989) argumentoi, että vedonlyönnin harha

15 Aineisto on peräisin National Basketball Leaguen eli Pohjois-Amerikkalaisen ammattilaissaijan
koripallo-otteluista USA:sta vuosilta 1983-1986.
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johtuu siitä, että vedonlyöjät uskovat aiheettomasti ns. ”hot hand” -ilmiöön16, jolloin 

riippumattomia tapahtumia pidetään riippuvina. Sen sijaan Brown & Sauer (1993b) 

huomauttavat, että toisin kuin Camerer (1989) väittää, niin ”hot-hand” saattaa olla 

todellinen ja joukkueiden peräkkäisissä otteluissa on määrätynlaista riippuvuutta 

joukkueiden pelillisten otteiden vaihdellessa ajan funktiona kauden aikana.

Hevosurheilu

Gabriel & Marsden (1990) tutkivat brittiläisiä hevosurheiluvedonlyöntimarkkinoita. He 

havaitsivat, että vedonvälittäjien asettamat kiinteän kertoimen vedot antoivat 

pienemmän tuoton verrattuna markkinoilla määräytyviin muuttuvakertoimisiin vetoihin, 

vaikka kumpaankin vedonlyöntiin sisältyy sama riski ja kertoimet monitoroidaan 

yleisölle tehokkaasti. Johtopäätöksenä tästä Gabriel ja Marsden (1990) ehdottavat, että 

markkinat eivät täytä keskivahvan tehokkuuden ehtoja. Sen sijaan jonkin verran 

markkinoiden oppimisesta kertoo kiinteiden kertoimien ja muuttuvien kertoimien 

välisen kuilun supistuminen ajan kuluessa. Gabriel ja Marsden (1990) asettivat myös 

markkinoiden tehokkuuden tutkimisen kyseenalaiseksi tilanteessa, jossa markkinoille 

osallistujilla on muitakin kuin rahamääräisiä preferenssejä, esimerkiksi mieltymys tietyn 

pelimuodon pelaamiseen.

Koirakilpailut

Terrell & Farmer (1996) tutkivat vedonlyöntimarkkinoita koirakilpailuissa 

Woodlandissa. He kehittivät mallin, jossa vedonlyöjät jaettiin kahteen ryhmään: 

huvikseen vedonlyöntiä harrastaviin, joilla oli vain vähän informaatiota 

vedonlyöntikohteista, sekä runsaasti informaatiota ostaviin odotettua tuottoa 

maksimoiviin ammattilaisvedonlyöjiin. Markkinatasapainossa informaatiokustannusten 

sekä vedonvälittäjän provision johdosta markkinoilla muodostuvat sellaiset kertoimet, 

jotka eivät vastaa todellisia voittotodennäköisyyksiä ja samalla voi syntyä myös 

positiivisen tuoton odotusarvon mahdollisuuksia. Malli oli myös empiirisesti 

konsistentti Woodlandin koirakilpailuissa kaudella 1989-1990.

16 ”Hot-hand” - ilmiöllä tarkoitetaan markkinoiden uskovan kahden peräkkäisen heiton 
onnistumistodennäköisyyden olevan toisistaan riippuvia koripallossa.
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Suurin kontribuutio edellisellä tutkimuksella yleisesti vedonlyöntimarkkinoiden 

tutkimukseen on, että vedonlyöntimarkkinoilla vallitsevat harhat eivät välttämättä ole 

merkki markkinoiden epäonnistumisesta, vaan tulosta suurista transaktiokustannuksista 

ja vedonlyöjien informaatioeroista. Terrell & Farmer (1996) myös toteavat, että mikäli 

transaktiokustannuksia ei olisi ja informaatiokustannukset olisivat pienet, niin 

vedonlyöntimarkkinat muistuttaisivat perinteisiä arvopaperimarkkinoita myös 

tehokkuuden osalta. Chevalier (1999) esittääkin, että ilman transaktiokustannuksia 

kuten vedonvälittäjän provisiota, olisi mahdollista, että arbitraasi eliminoisi 

vedonlyöntimarkkinoilla esiintyvät hinnoitteluvirheet. Samaan johtopäätökseen 

päätyivät myös Terrell & Farmer (1996) amerikkalaiseen jalkapalloon liittyvässä 

vedonlyönnissä.

3.10 Markkinoiden tehottomuuteen perustuvia 
vedonlyöntistra tegioita

Hausch et ai. (1981) viittaavat arvopaperimarkkinoiden ja 

hevosurheiluvedonlyöntimarkkinoiden samankaltaisuuksiin ja jakavat 

vedonlyöntistrategiat kahteen eri kategoriaan.

Fundamentaalisessa lähestymistavassa käytetään hyväksi eri lähteistä saatavaa 

historian informaatiota arvioitaessa eri hevosten voittotodennäköisyyksiä. Vedonlyöjän 

tehtävänä on löytää sellaiset hevoset, joiden voittotodennäköisyydet ja voittokertoimet 

mahdollistavat positiivisen tuoton odotusarvon vedonlyönnissä. Teknisessä analyysissa 

sen sijaan tarvitaan vähemmän informaatiota ja keskitytään pelkästään 

vedonlyöntiaineiston tarkasteluun. Tällöin yritetään hyötyä markkinoilla 

systemaattisesti vallitsevasta tehottomuudesta ja käyttämällä tätä hyväksi aikaansaada 

positiivinen tuoton odotusarvo. Useat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että 

esimerkiksi hevosurheiluvedonlyönnissä tällaiset pysyvät tehottomuudet, kuten favorit- 

longshot harha, ovat riittämättömiä voitollisen vedonlyönnin mahdollistamiseksi ja tässä 

suhteessa markkinoiden voidaan sanoa täyttävän heikon tehokkuuden ehdot. (Hausch et 

ai. 1981, 1434)
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Harville (1980) kehitti tilastollisen mallin, jolla voitiin ennustaa amerikkalaisen 

jalkapallo-ottelun lopputuloksia. Ennustaminen perustui aikaisempien otteluiden 

maalilukueroihin. Mallissa otettiin huomioon mm. kotietu sekä kausittain määritettävä 

kahden vastakkaisen joukkueen voimalukujen erotus. Mallilla estimoitiin 1320 ottelun 

lopputuloksia vuosilta 1971-1977. Näitä tuloksia verrattiin ammattilaisvedonlyöjien 

näkemykseen (”betting line”)17 ko. otteluista. Mallilla päästiin keskimäärin lähes yhtä 

hyviin ennusteisiin verrattuna ammatilaisiin. Harvillen (1980) mukaan on selvää, että 

asiantuntijoilla on käytettävissään enemmän sellaista informaatiota, joka vaikuttaa 

otteluiden lopputuloksiin, mutta joka ei ole mukana tilastollisessa mallissa.

Vergin & Scriabin (1978) testasivat strategiaa, jossa pelattiin paljon kannattajia omaavia 

joukkueita vastaan amerikkalaiseen jalkapalloon liittyvässä vedonlyönnissä. Vuosina 

1969-1974 tämä osoittautuikin tuottavaksi pelistrategiaksi pelattaessa New York Jetsejä 

ja New York Giantseja vastaan. Tryfos et alin. (1984) mukaan tämä ei sitten enää 

onnistunutkaan. Tällainen lähestymistapa markkinoiden tehokkuuden tutkimisessa 

perustuu tekniseen analyysiin.

Toinen, fundamentaalinen tapa lähestyä esimerkiksi amerikkalaisen jalkapallon 

vedonlyöntimarkkinoiden tehokkuutta on vedonlyönnin sääntöjen simulointi erillisen 

ennustemallin avulla. Aikaisemmin Zuber et ai. (1985) ja Gandar et ai. (1988) 

estimoivat rakenteellisen mallin avulla pelitilastoista ja lopputuloksista tulevaisuuden 

lopputuloksia. Kauden keskiarvoja käytettiin pelitilastojen ennusteina ja mallin 

syötteenä. Zuber et ai. (1985) esittivät näkemyksen markkinoiden tehottomuudesta 

perustuen tällaiseen menetelmään. Sauer et ai. (1988) kuitenkin saivat vastakkaisia 

tuloksia omissa tutkimuksissaan. Kaksi muuta ongelmaa tähän menetelmään liittyen on, 

että kauden keskiarvot voivat olla huonoja estimaatteja tulevaisuuden pelitilastoista. On 

myöskin epätodennäköistä, että pelitilastot olisivat annettuja eli eksogeenisiä muuttujia, 

koska joukkueiden strategian muutos on ajan funktio ja perustuu kausaalisuuteen 

(joukkueet oppivat pelaamaan paremmin ajan kuluessa). Erityisesti jälkimmäisen 

tilanteen johdosta Dana & Knetter (1994) ovat sitä mieltä, että voimasuhteiden 

ennustamiseen pitäisi ennemmin käyttää pelien lopputuloksia, kuin pelistatistiikkaa.

17 Aluksi vedonvälittäjä määrittää oman näkemyksensä perusteella ennusteen joukkueiden väliseksi 
piste-eroksi. Tämän jälkeen joukko valikoituja ammattivedonlyöjiä saa panostaa vedonvälittäjän 
piste-erolla. Prosessin aikana piste-eroa hienosäädetään panostuksen mukaan. Tuloksena on ns. 
”betting-line”.

37



Dixon & Coles (1997) kehittivät tilastollisen mallin, jolla voidaan estimoida jalkapallo- 

ottelun lopputuloksia. Mallia voidaan käyttää hyväksi vedonlyönnissä pelaamalla 

vedonlyöntitoimistojen asettamia kiinteitä kertoimia vastaan. Dixon ja Coles (1997) 

onnistuivat saavuttamaan positiivisen tuoton mallinsa avulla. Malli perustuu Maherin 

vuonna 1982 rakentamaan tilastolliseen malliin, jossa oletetaan maalimäärien 

noudattavan poisson-jakaumaa joukkuekohtäisellä odotusarvolla. Dixon & Coles 

paransivat mallia ottamaan huomioon joukkueiden vaihtelevat otteet kauden aikana ja 

tämän lisäksi uudella mallilla voitiin estimoida myös eri jalkapallosarjojen välisten 

joukkueiden otteluiden lopputuloksien todennäköisyyksiä. Mallin rakentamisessa 

käytettiin tietoaineistona englannin liigan ja eri cupien otteluiden lopputuloksia vuosilta 

1992-1995. Validointiaineistona käytettiin kauden 1985-1986 ottelutuloksia, sekä 

vedonlyöntitoimistojen kertoimia samalta ajanjaksolta.

Dixon ja Coles (1997) huomasivat, että jalkapallon osalta koti- ja vierasjoukkueen 

maalimäärät noudattivat muutoin kahden riippumattoman poisson-j akautuneen 

satunnaismuuttujan arvoja lukuunottamatta tuloksia: 0-0, 1-0, 0-1, 1-1, joiden välillä 

vallitsi riippuvuus. Dixon ja Coles (1997) huomasivat myös, että mallin antamat 

todennäköisyydet ja vedonlyöntitoimistojen kertoimista lasketut todennäköisyydet 

korreloivat keskenään. Lopulta määritettiin vedonlyöntistrategia eli valittiin sellaiset 

kohteet, joiden mallin antama todennäköisyys eroaa riittävästi vedon välittäjän arviosta. 

Kummatkaan todennäköisyysarviot eivät vastaa todellisia todennäköisyyksiä, vaan 

mallin avulla yritetään itse päästä riittävän lähelle todellista todennäköisyyttä, jotta 

vedonvälittäjän provisiosta huolimatta saavutetaan positiivinen tuoton odotusarvo.

Asch et ai. (1984) osoittavat, että hevosurheilumarkkinoilla vallitsevat kertoimet eivät 

anna oikeata kuvaa hevosten voittotodennäköisyyksistä. Tähän perustuen he kokeilevat 

simuloinnin avulla kolmea erilaista vedonlyöntistrategiaa:

1. Panostetaan $2,00 alhaisimman kertoimen hevoselle.

2. Panostetaan $2,00 alhaisimman kertoimen hevoselle, mikäli kerroin on 

alhaisempi, kuin jokin eksogeenisesti määritettävä vakio.
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3. Panostetaan $2,00 alhaisimman kertoimen hevoselle, mikäli subjektiivinen 

todennäköisyys on vähintään 3,5 kertainen seuraavaan hevoseen eli 

kakkossuosikkiin nähden.

Kaikki simuloinnit yhtä lukuunottamatta antoivat markkinoiden keskimääräistä tuottoa 

(-18,5%) paremman tuoton, mutta markkinat eivät olleet riittävän tehottomat, jotta 

oltaisiin saavutettu positiivinen tuotto.

4 Empiiriset tutkimusmenetelmät

Tutkimuksen empiirisessä osassa tutkitaan Suomen vedonlyöntimarkkinoiden 

tehokkuutta. Tarkoituksena on selvittää esiintyykö hevosurheiluvedonlyönnistä tuttu 

favorit-longshot -harha myös Veikkauksen tulosvedossa Suomessa. Ensimmäisessä 

vaiheessa tutkitaan favorit-longshot -harhan esiintyvyyttä keskittymällä eri 

tulosskenaarioihin kotimaisen ylimmän sarjatason jalkapallon ja jääkiekon osalta. 

Tämän jälkeen toisesta aineistosta analysoidaan favorit-longshot -harhan esiintyvyyttä 

yksittäisissä otteluissa. Tämän lisäksi selvitetään ovatko markkinat riittävän tehottomat, 

jotta markkinoilla pystyttäisiin identifioimaan positiivisen tuoton odotusarvon omaavia 

vedonlyöntistrategioita perustuen mahdolliseen favorit-longshot -harhaan sekä historian 

vedonlyöntidatan analysointiin.

Markkinoiden tehokkuuden osalta menetelmänä käytetään kirjallisuudesta tuttua 

objektiivisiin ja subjektiivisiin todennäköisyyksiin perustuvaa metodologiaa 

sovellettuna Suomen vedonlyöntimarkkinoiden olosuhteisiin. Voitollisten 

vedonlyöntistrategioiden identifioimiseksi tutkitaan pelikassan kehitystä ja 

kasvuvauhtia eri vedonlyöntistrategioilla.
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4.1 Oy Veikkaus Ab:n tulosveto

Suomessa urheiluvedonlyöntiin perustuvaa liiketoimintaa on harjoittanut marraskuusta 

1993 lähtien yksinoikeudella Oy Veikkaus Ab18. Toiminta on lakisääteistä ja siitä on 

erikseen säädetty arpajaislaissa. Tällainen järjestely on perinteisesti taannut 

Veikkaukselle monopoliaseman erilaisiin rahapeleihin kuten urheiluvedonlyöntiin. 

Viime aikoina tekninen kehitys ja urheiluvedonlyöntiliiketoiminnan siirtyminen 

internetiin on kuitenkin lisännyt kilpailua kotimaan vedonlyöntimarkkinoilla 

Veikkauksen kohdatessa kilpailua myös ulkomailla toimivien vedonlyöntiliiketoimintaa 

harjoittavien yritysten osalta. Toisaalta samalla tällainen kehitys on avannut 

Veikkaukselle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Eräs tällainen mahdollisuus on ollut 

siirtää omaa toimintaa internetiin ja tätä kautta tehdä pelaaminen helpoksi vedonlyöjille 

ja hakea kasvupotentiaalia markkinoilla. Pääosa vedonlyöntipelien tuotosta, kuten koko 

Veikkauksenkin tuloksesta ohjataan yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Veikkauksen tulosveto on vedonlyöntipelimuoto, jossa on tarkoituksena veikata jonkin 

urheilutapahtuman lopputulos oikein. Tulos vetoa on pelattu Suomessa vuodesta 1994 

lähtien. Tulosvedon viikon kohteet avataan yleisön pelattavaksi jokaisen viikon 

maanantaina ja ne suljetaan 5 minuuttia ennen pelin alkamista. Kohteen ollessa 

avoimena voi eri tulosskenaarioita pelata internetissä sekä Veikkauksen On-net 

pelipisteissä kioskeilla, huoltoasemilla sekä erikoisliikkeissä.

Tulosvedossa pelaaja lyö vetoa yhden ottelun lopputuloksesta eli pelissä veikataan 

kotijoukkueen ja vierasjoukkueen tekemiä maalimääriä. Voittosumman määräävät 

kertoimet muodostuvat markkinoilla19 eri tulosskenaarioille sijoitettujen panosten 

suhteessa. Tulosvedon kohteet ovat pääasiassa jääkiekkoa ja jalkapalloa.

4.2 Tutkimusaineiston kuvaus

Tässä tutkimuksessa on käytettävissä kaksi eri aineistoa. Ensimmäinen aineistoista 

koostuu tulosvedon kohteista kierroksilta 06/94-10/02 ja se on hankittu Oy Veikkaus

18 Pl. hevosurheiluun liittyvä vedonlyönti, jota harjoittaa Fintoto.
19 Eng. Parimutuel betting. Vuonna 2002 Veikkaus alkoi tarjoamaan myös kiinteäkertoimista 
tulosvetoa.
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Ab:n intemet-sivuilla ('www.veikkaus.fi~) sijaitsevan käyttöliittymän avulla. 

Käyttöliittymällä pääsee etsimään tietoa tietokannasta, johon on talletettu kaikkien 

tulosvedon kohteiden tiedot koko tulos vedon historian ajalta.

Kaikenkaikkiaan tämä aineisto sisältää 5007 tulosvedon kohdetta, joista 444 on Suomen 

jalkapallon ylimmän sarjatason, Veikkausliigan kohdetta. Kotimaiselta jääkiekon 

ylimmältä saijatasolta SM-Liigasta on 1202 kohdetta. Sekä jalkapallo- että 

jäälkiekkoaineistoa käytetään tutkittaessa vedonlyöntimarkkinoiden tehokkuutta 

tulosvedossa. Aineisto sisältää seuraavat muuttujat:

1. Vuosi

2. Kierroksen numero

3. Päivämäärä (pp/kk)

4. Kotijoukkue

5. Vierasjoukkue

6. Toteutuneen skenaarion kotijoukkueen maalimäärä

7. Toteutuneen skenaarion vierasjoukkueen maalimäärä

8. Toteutuneen skenaarion kerroin

9. Kohteen rahamääräinen pelivaihto

Näiden muuttujien lisäksi kohteet on luokiteltu eri urheilulajeihin ja saijatasoihin 

käyttämällä luokittelumuuttujaa. Luokittelumuttuja on johdettu kotijoukkueen ja 

vierasjoukkueen nimien perusteella.

Jälkimmäinen aineistoista sisältää kaikki Tulosvedon kohteiden kertoimet aikavälillä 

21.08.2001-11.04.2002. Kaikenkaikkiaan tämä ainesto sisältää täydellisen 

kerroininformaation 483 tulosvedon kohteesta20. Aineistoa käytetään hyväksi 

tutkittaessa favorit-longshot -harhan esiintymistä yksittäisissä otteluissa riippumatta 

siitä, mitä urheilulajia kohde edustaa.

Jälkimmäinen aineistoista on saatu painetussa muodossa Veikkaus Oy:ltä ja se on kesän 

2002 aikana manuaalisesti saatettu digitaaliseen muotoon analysointia varten.

20 Aineisto sisältää kertoimet, jotka ovat jääneet voimaan peliajan päätyttyä.
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Digitointivaiheessa aineistosta on poistettu joitakin tulosvedon kohteita. Kertoimista 

digitoitiin kaikki kertoimet, jotka alittivat luvun 1000. Kertoimet, jotka ylittävät luvun 

1000 ovat tehokkuuden tutkimisen kannalta epärelevantteja, koska niitä vastaavien 

tulosskenaarioiden esiintyminen on erittäin harvinaista jääkiekossa ja vielä 

harvinaisempia jalkapallossa.

4.3 Menetelmässä käytettävien käsitteiden määritelmät

Analyysivaiheessa käytetään muuttuvakertoimisten vedonlyöntimarkkinoiden 

tehokkuuden tutkimiseen menetelmää, joka perustuu kertoimista laskettavan 

subjektiivisen ja eri tulosskenaarioiden todellisen eli objektiivisen todennäköisyyden 

vertaamiseen. Tämän lisäksi markkinoiden tehokkuutta tutkitaan erilaisten 

säännönmukaisten vedonlyöntistrategioiden voitollisuuden perusteella.

4.3.1 Tulosvedon kertoimet

Tulosvedon voittosumman määrittelevät kertoimet muodostuvat panostuksen suhteessa 

vedonlyöntimarkkinoilla. Veikkaus Oy:n provisio tulosvedon liikevaihdosta on 30%. 

Näin ollen Veikkaus Oy pelin järjestäjänä ei kohtaa lainkaan riskiä, joka liittyy 

urheilutapahtuman lopputulokseen, vaan tuotto riippuu lineaarisesti pelkästään 

urheiluvedonlyönnin rahamääräisestä volyymistä.

Merkitään Veikkaus Oy:n provisiota a = 0,3. Olkoon b, panostettu rahamäärä 

tuloskenaariolle t. Tällöin tulosvedon pelivaihto W saadaan summaamalla kaikkien 

pelattujen tulosskenaarioiden panostukset yhteen:

(9) W - ^ bt , missä n on pelattujen tulosskenaarioiden lukumäärä.
/=i

Tulosvedon skenaarion t kerroin O, saadaan kaavasta: 

(10) O, =(l-a)W/b,
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4.3.2 Tulosvedon subjektiivinen todennäköisyys

Subjektiivisella todennäköisyydellä tulosvedossa tarkoitetaan markkinoiden näkemystä 

eri urheilutapahtumien tulosskenaarioiden todennäköisyyksistä. Subjektiivinen 

voittotodennäköisyys к, tuloskenaariolle t voidaan määritellä tulosskenaariolle t 

panostettujen panosten b, osuutena pelivaihdosta W.

(11) л, = b,/W

Esimerkiksi Veikkausliigan jalkapallo-ottelussa FC Jokerit - FC Inter 16.6.1999 

Tulosvedon pelivaihto W oli 25 812 Euroa21. FC Inter voitti ottelun 0-1 ja vastaava 

kerroin O,,,, oli 12,93. Tällöin kaavasta (9) voidaan laskea tulosskenaariolle t = ”0-1” 

panostettu euromääräinen osuus 60_, = (1 - a)W / O,. Sijoitettaessa muuttujat kaavaan 

saadaan 60_, = (1-0,3)25812/12,93 = 1397. Subjektiivinen todennäköisyys eli 

markkinoiden näkemys tulosskenaarion ”0-1” todennäköisyydestä voidaan laskea 

kaavasta (10). Tällöin markkinoiden näkemystä vastaava subjektiivinen todennäköisyys 

я"0_, tuloskenaariolle t=”0-l” on 1397/25812 = 0,0541.

4.3.3 Tulosvedon objektiivinen todennäköisyys

Objektiivisella todennäköisyydellä tarkoitetaan urheilutapahtuman eri 

tulosskenaarioiden todellisia eli fundamentaalisia todennäköisyyksiä. Voidaan ajatella, 

että mikäli joku tietty urheilutapahtuma voitaisiin toistaa äärettömän monta kertaa, niin 

tulosjakauma vastaisi fundamentaalista todennäköisyysjakaumaa. Oikeasti 

urheilutapahtuma järjestetään ainoastaan kerran, joten on keksittävä jokin toinen keino 

estimoida objektiiviset todennäköisyydet aineistosta.

Tulosvedossa tyypillistä ottelutapahtumaa vastaavien objektiivisten todennäköisyyksien 

laskemiseksi voidaan ottelut luokitella lopputuloksen perusteella ja laskea yhteen eri

21 Pelivaihto muutettu Euroiksi. Markkamääräinen pelivaihto oli 153 472 mk.
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luokkiin kuuluvat havainnot. Luokkafrekvenssit muodostavat siten objektiiviset 

todennäköisyysestimaatit eri tulosskenaarioille. Esimerkiksi jos kaikista jääkiekon SM- 

Liigan otteluista 3% olisi tarkasteluaikavälillä päättynyt tulokseen 2-0 olisi tuloksen 2-0 

objektiivinen todennäköisyys 0,03. Tällöin voidaan sanoa, että keskimäärin jääkiekon 

SM-Liigan ottelu päättyy tulokseen 2-0 kolmessa prosentissa tapauksista.

Urheiluvedonlyönnissä vedonlyönti toimisto voi muuttuviin kertoimiin perustuvan 

markkinapaikan ylläpitämisen lisäksi tarjota pelaajille kohteita, joissa eri skenaarioille 

on asetettu kiinteät kertoimet. Vedonlyöntitoimistoissa työskentelee kiinteiden 

kertoimien laskemista varten kertoimenlaskijoita, joiden tehtävänä on tilastollisiin 

menetelmiin perustuen arvioida tulosskenaarioiden todennäköisyyksiä ja edelleen näihin 

pohjautuen laskea markkinoille asetettavat kertoimet.

5 Tulokset

5.1 Tulosvedon markkinatehokkuus

Seuraavaksi mielenkiinnon kohteena on selvittää miten hyvin markkinoilla muodostuvat 

kertoimet heijastavat eri vedonlyöntimahdollisuuksien oikeita todennäköisyyksiä. 

Suomen vedonlyöntimarkkinat antavat erinomaisen mahdollisuuden tutkia 

markkinoiden tehokkuutta eri urheilulajien osalta, sillä tulosvetoon otetaan pelattavaksi 

mm. kotimaista jääkiekkoa ja jalkapalloa usean eri sarjatason osalta. Tämän lisäksi 

jääkiekossa on ollut mukana otteluita mm. Ruotsin Elitserienistä, sekä Pohjois- 

Amerikan NHLrstä22. Jalkapallossa mukana on kotimaisten kohteiden lisäksi kohteita 

mm. Englannin valioliigasta, Saksan Bundesliigasta sekä kansainvälisiä pelejä 

Euroopan eri cupeista. Ensimmäisessä vaiheessa tutkimuksessa keskitytään 

tehokkuustutkimuksen osalta kotimaisiin ylimmän saijatason jalkapallo- ja jääkiekko- 

otteluihin.

22 NHL on lyhenne sanoista National Hockey League. Se on USA:ssa ja Kanadassa pelattava 
ammattilaisliiga, jota yleisesti pidetään maailman kovatasoisimpana.
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5.1.1 Objektiivinen todennäköisyys jalkapallon Veikkausliigassa

Objektiivisten todennäköisyyksien estimointi suoritetaan ryhmittelemällä jalkapallo- 

ottelut lopputuloksitta™ ”luonnollisiin” luokkiin eri tulosskenaarioiden perusteella. 

Tavoitteena on laskea otoksesta (N=428) eri luokkiin kuuluvien otteluiden eli alkioiden 

lukumäärä ja tämän perusteella arvioida miten Veikkausliigan jalkapallo-ottelut 

keskimäärin päättyvät.

Seuraavaan taulukkoon 5-1 on sijoitettu tulosvedon jalkapallon Veikkausliigan 

kohteiden lopputulokset kierroksilta 06/94-10/02. Taulukkoon 5-2 on laskettu vastaavat 

suhteelliset osuudet.

Taulukko 5-1. Jalkapallon Veikkausliigan tulosvedon kohteiden lopputulokset

kontingenssitaulukossa.

vierasjoukkueen
maalimäärä 0 1

kotijoukkueen maalimäärä 
2 3 4 5 6 Yhteensä

0 33 50 31 21 8 5 1 149
1 40 53 32 16 10 4 155
2 19 22 16 12 6 2 77
3 10 13 2 2 1 28
4 1 4 5 2 1 13
5 2 2 1 5
8 1 1

Yhteensä 106 144 87 53 26 11 1 428

Taulukko 5-2. Jalkapallon

suhteelliset osuudet.

Veikkausliigan tulosvedon kohteiden tulosten

vierasmaalit 0 1

kotijoukkkueen maalimäärä

2 3 4 5 6 Yhteensä
0 7,7 % 11,7% 7,2 % 4,9 % 1,9% 1,2% 0,2 % 34,8 %
1 9,3 % 12,4% 7,5 % 3,7 % 2,3 % 0,9 % 0,0 % 36,2 %
2 4,4 % 5,1 % 3,7 % 2,8 % 1,4% 0,5 % 0,0 % 18,0 %
3 2,3 % 3,0 % 0,5 % 0,5 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 6,5 %
4 0,2 % 0,9 % 1,2% 0,5 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 3,0 %
5 0,5 % 0,5 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2%
8 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

Yhteensä 24,8 % 33,6 % 20,3 % 12,4 % 6,1 % 2,6 % 0,2 % 100,0%
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Taulukoiden perusteella voidaan todeta, että tyypillisin Veikkausliigan jalkapallo- 

ottelun tulos on tarkasteluajankohtana ollut tasapeli 1-1 (53 ottelua, 12,4% kaikista 

otteluista). Toiseksi tyypillisin tulos on ollut kotivoitto 1-0 (50 ottelua, 11,7%).

Ottamalla tarkasteluun taulukon 5-2 tulosjakauman reunajakaumat, saadaan suhteelliset 

jakaumat maalien lukumäärälle kotijoukkueen ja vierasjoukkueen osalta. Keskimäärin 

kotijoukkue on tehnyt 1,50 maalia ja vierasjoukkue 1,12 maalia ottelua kohden. Nämä 

reunajakaumat on esitetty kuviossa 5-1.

Kuvio 5-1. Koti- ja vierasjoukkueen maalilukujen suhteellinen jakauma 

jalkapallon Veikkausliigassa tulosvedossa.

35,0 % -

30,0 %

15,0 % -

Maalimäärä

■ Kotijoukkue 
D Vierasjoukkue

5.1.2 Favorit-longshot -harha Veikkausliigan jalkapallossa

Favorit-longshot -harha esiintyy vedonlyöntimarkkinoilla silloin, kun todennäköisimpiä 

skenaarioita alipelataan ja epätodennäköisimpiä skenaarioita ylipelataan. Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että tuoton odotusarvo on keskimäärin korkeampi pelattaessa
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todennäköisimpiä skenaarioita verrattuna muihin skenaarioihin. Veikkausliigan 

jalkapallon todennäköisimmät tulokset otoksessa ovat 1-1 ja 1-0.

Tutkittaessa favorit-longshot -harhan olemassaoloa, käytetään hyväksi realisoituneista 

Veikkausliigan jalkapallon vedonlyöntikohteiden kertoimista laskettuja markkinoiden 

näkemyksiä heijastavia subjektiivisia todennäköisyyksiä sekä otosjakauman perusteella 

määritettyjä objektiivisia todennäköisyyksiä, jotka siis vastaavat ko. lopputuloksen 

esiintymisfrekvenssiä otoksessa. Taulukossa 5-3 on esitetty sekä objektiiviset että 

subjektiiviset todennäköisyydet ja lisäksi näiden välinen suhde.

Merkitään otoksesta laskettua objektiivista todennäköisyyttä p ja kertoimista laskettua 

keskimääräistä subjektiivista todennäköisyyttä n. Objektiivisten ja subjektiivisten 

todennäköisyyksien suhde р/я taulukossa 5-3 antaa viitteitä siitä, että vedonlyöjien 

näkemys on vinoutunut verrattuna otoksesta estimoituun tulosjakaumaan. Tätä 

havaintoa voidaan pitää todisteena siitä, että favorit-longshot -harha esiintyy myös 

Suomen vedonlyöntimarkkinoilla tulosvedossa jalkapallon Veikkausliigassa. 

Todennäköisimmät tulosskenaariot ovat alipelattuja verrattuna epätodennäköisempiin 

skenaarioihin.

Esimerkiksi jalkapallon Veikkausliigan tulosskenaarion 1-1 suhteellinen 

esiintymisfrekvenssi eli objektiivinen todennäköisyys otoksessa on 12,4%, mutta 

kertoimista laskettu subjektiivinen todennäköisyys vastaavalle tulokselle on ainoastaan 

9,7%. Näin ollen markkinoiden näkemyksen mukaan sadassa Veikkausliigan ottelussa 

pelataan tasapeli 1-1 keskimäärin 2,7 %-yksikköä harvemmin, mitä todellisuudessa 

tapahtuu.

47



Taulukko 5-3. Tulosvedon subjektiiviset ja objektiiviset todennäköisyydet jalkapallon

Veikkausliigassa.

Jalkapallo-
ottelun

lopputulos

Objektiivinen
todennäköisyys

P

Subjektiivinen
todennäköisyys

я

р/я Havaintojen 
lukumäärä N

1-1 0,1238 0,0969 1,2776 53
1-0 0,1168 0,0842 1,3880 50
0-1 0,0935 0,0690 1,3535 40
0-0 0,0771 0,0703 1,0960 33
2-1 0,0748 0,0758 0,9860 32
2-0 0,0724 0,0733 0,9886 31
1-2 0,0514 0,0601 0,8548 22
3-0 0,0491 0,0462 1,0612 21
0-2 0,0444 0,0585 0,7593 19
3-1 0,0374 0,0577 0,6482 16
2-2 0,0374 0,0467 0,7997 16
1-3 0,0304 0,0564 0,5384 13

Muut tulokset 0,1916 0,3678 0,5209 82

5.1.3 Jalkapallon Veikkausliiga ja heikon asteen markkinatehokkuus

Eräs yleisimmistä tuloksista urheiluvedonlyönnin kirjallisuudessa koskien 

muuttuvakertoimista vedonlyöntiä on favorit-longshot -harhan esiintyminen, mutta 

yleensä harha ei ole ollut riittävän suuri, jotta sen avulla oltaisiin päästy positiiviseen 

tuoton odotusarvoon johtuen vedon välittäjän provisiosta. Seuraavaksi tutkimme 

tilannetta tulosvedossa jalkapallon Veikkausliigan osalta. Mikäli favorit-longshot - 

harha ei ole riittävän suuri, jotta päästään voitolliseen vedonlyöntiin vedon välittäjän 

provision jälkeen, voidaan markkinoiden tällöin todeta täyttävän heikon asteen 

markkinatehokkuuden vaatimukset.

Objektiivisen todennäköisyyden suhde subjektiiviseen todennäköisyyteen pj я on 

jalkapallon osalta suurimmillaan toiseksi todennäköisimmässä tulosskenaariossa 1-0 

(/7=0,1168), jolloin objektiivisen ja subjektiivisen todennäköisyyden suhde 

yC>/;r =1,3880. Vedon välittäjän provisio liikevaihdosta on 30%, jolloin palautusprosentti 

on 70%. Tällöin objektiivisen todennäköisyyden ja kertoimien suuruutta heijastavan 

subjektiivisen todennäköisyyden suhde pj я pitäisi olla keskimäärin yli 1,43 

positiivisen tuoton odotusarvon omaavan vedonlyönnin mahdollistamiseksi (0,7*1,43 = 

1). Seuraavaksi tutkitaan virtuaalisen pelikassan kehitystä alipelatuimmassa jalkapallon 

Veikkausliigan tulosskenaariossa 1-0 tulosvedossa.
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Kuviossa 5-2 on esitetty pelikassan kehitys tilanteessa, jossa alkukassa on 0 ja 

jokaiseen Veikkausliigan otteluun (N=428) olisi pelattu tulosvedossa tulosskenaariota 

1 -0 yhdellä rahayksiköllä. Kyseiseen lopputulokseen päättyi kaikenkaikkiaan 52 ottelua 

(11,7% kaikista otteluista). Tämän lisäksi kuvioon on lisätty pelikassan kehitystä 

kuvaava stokastinen trendi. Stokastinen trendi on sovitettu aineistoon pienimmän 

neliösumman menetelmällä. Pelikassan keskihajonta tarkasteluaikavälillä on 15,5.

Kuvio 5-2. Pelikassan kehitys systemaattisella 1-0 tuloksen vedonlyönnillä 

tulosvedon Veikkausliigan jalkapallossa panoksena 1 rahayksikkö.

r- T- CN CN СО СО -4-

pelattujen kohteiden lkm

---- pelikassa
---- trendi

Pelaamalla systemaattisesti lopputulosta 1 -0 jalkapallon veikkausliigassa voimme todeta 

tuoton kehittyneen positiivisesti tarkasteluaikavälillä. Virtuaalisen pelikassan tuoton 

hajonta on kuitenkin ollut sen verran suurta, että alkupääoma ja loppupääoma ovat lähes 

samansuuruiset. Keskimäärin voittokertoimet eivät ole olleet riittävän suuria 

voitolliseen vedonlyöntiin tarkasteluaikavälillä, koska р/л-1,3880 < 1,43.

Objektiivisten ja subjektiivisten todennäköisyyksien suhde kuitenkin saattaa vaihdella 

yksittäisissä otteluissa, jonka takia pelikassan kehitys on muodostunut positiiviseksi 

tarkasteluaikavälillä.

Vertailun vuoksi esitetään vielä neljän eri pelikassan kehitys kuviossa 5-3. Vertailuun 

on valittu objektiivisen todennäköisyyden p perusteella mukaan neljä todennäköisintä 

Veikkausliigan jalkapallo-ottelun lopputulosta.
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Kuvio 5-3. Neljän todennäköisimmän tuloksen vedonlyöntiin perustuvan 

pelikassan kehitys jalkapallon Veikkausliigan osalta.

1-1, ¿>=0,1238 р/л=\,277 1-0, /7=0,1168 р/я=\,389

------ 1-1
------- trendi

------ 0-0-------0-1
------- trendi------- trendi

Kuvion 5-3 perusteella voimme todeta todennäköisimmän lopputuloksen 1-1 

systemaattisen vedonlyönnin olevan tappiollinen tarkasteluaikavälillä. Sen sijaan 

toiseksi todennäköisin tulos 1-0 on ollut voitollinen. Seuraavaksi todennäköisimmät 

tulokset 0-1 ja 0-0 ovat molemmat tappiollisia systemaattisessa vedonlyönnissä. 

Huomattavaa tässä tuloksessa on, että todennäköisimmän tulosskenaarion 

vedonlyöntistrategian tuotto on huomattavasti huonompi kuin toiseksi 

todennäköisimmän tulosskenaarion tuotto. Eli vaikka yleensä favorit-longshot -harhan 

mukaan todennäköisimmät tulokset ovat alipelattuja suhteessa epätodennäköisiin 

tulosskenaarioihin, niin tässä tapauksessa kaikista todennäköisin tulos on vastaavasti 

ylipelattu suhteessa muihin todennäköisiin tuloksiin.

Analyysi kotimaan Veikkausliigan jalkapallossa edellä antoi viitteitä favorit-longshot - 

harhan esiintymisestä tulosvedossa. Keskimäärin 1-0 tulosskenaarion kertoimet eivät 

kuitenkaan olleet riittävän suuria, jotta voitaisiin esittää tuoton odotusarvon olevan ко. 

tulosskenaariossa positiivinen. Seuraavaksi suoritamme vastaavat analyysit jääkiekon 

SM-liigan osalta.
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5.1.4 Objektiivinen todennäköisyys jääkiekon SM-liigassa

Tutkimusaineisto sisältää kaikenkaikkiaan 1202 tulosvedossa mukana ollutta jääkiekon 

SM-Liigan kohdetta aikavälillä 1994-2002. Kohteista 4 oli sellaisia, joissa toinen 

joukkueista oli tehnyt jopa yli 10 maalia. Yhdistämällä taulukoissa 5-4 ja 5-5 kaikki 

sellaiset luokat, joiden maalimäärä on 6 tai enemmän voidaan välttää taulukossa 

sellaiset solut, joissa frekvenssi jää hyvin pieneksi. Tuloksena saadaan 6x6 

kontingenssitaulukko. Tämä on esitetty taulukossa 5-4.

Taulukko 5-4. Jääkiekon SM-lilgan tulosvedon kohteiden lopputulokset

kontingenssitaulukossa.

vierasmaalit 0 1
kotijoukkueen maalimäärä

2 3 4 5 6-13 Yhteensä
0 5 8 13 26 14 17 15 98
1 13 31 37 53 59 29 34 256
2 15 30 64 44 44 50 43 290
3 10 38 29 51 34 24 43 229
4 11 28 35 27 34 19 18 172
5 7 11 27 14 13 7 6 85

6-10 3 12 17 16 11 8 5 72
Yhteensä 64 158 222 231 209 154 164 1202

Otoksesta lasketut suhteelliset frekvenssit jääkiekon SM-Liigan tuloksista on esitetty 

taulukossa 5-5.

Taulukko 5-5. Jääkiekon SM-liigan tulosvedossa mukana olleiden kohteiden

suhteellinen tulosjakauma.

vierasmaalit 0 1
kotijoukkueen maalimäärä

2 3 4 5 6-13 Yhteensä
0 0,4 % 0,7 % 1,1 % 2,2 % 1,2% 1,4% 1,2% 8,2 %
1 1,1 % 2,6 % 3,1 % 4,4 % 4,9 % 2,4 % 2,8 % 21,3%
2 1,2% 2,5 % 5,3 % 3,7 % 3,7 % 4,2 % 3,6 % 24,1 %
3 0,8 % 3,2 % 2,4 % 4,2 % 2,8 % 2,0 % 3,6 % 19,1 %
4 0,9 % 2,3 % 2,9 % 2,2 % 2,8 % 1,6% 1,5% 14,3 %
5 0,6 % 0,9 % 2,2 % 1,2% 1,1 % 0,6 % 0,5 % 7,1 %

6-10 0,2 % 1,0% 1,4% 1,3% 0,9 % 0,7 % 0,4 % 6,0 %
Yhteensä 5,3 % 13,1 % 18,5% 19,2 % 17,4% 12,8 % 13,6% 100,0%
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Taulukoiden 5-4 ja 5-5 perusteella voidaan todeta, että tyypillisin jääkiekon SM- 

liigaottelun lopputulos on tarkasteluajankohtana ollut tasapeli 2-2 (64 ottelua, 5,3% 

kaikista otteluista). Toiseksi tyypillisin tulos on ollut kotivoitto 4-1 (59 ottelua, 4,9%).

Ottamalla tarkasteluun tulosjakauman reunajakaumat, saadaan jakaumat maalien 

lukumäärälle kotijoukkueen ja vierasjoukkueen osalta. Otoksesta estimoidut 

maalimäärien odotusarvot ovat kotijoukkueen osalta 3,38 maalia ja vierasjoukkueen 

osalta 2,60 maalia ottelua kohden. Nämä reunajakaumat on esitetty kuviossa 5-4.

Kuvio 5-4. Koti- ja vierasjoukkueen maalilukujen suhteellinen jakauma jääkiekon 

SM-Liigassa tulosvedossa.

30,0%

25,0 %

20,0 %

10,0 %

■ Kotimaalit 
□ Vierasmaalit

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Maallmääri

5.1.6 Favorit-longshot -harha SM-liigan kohteissa

Seuraavaksi vertaillaan jalkapallon tapaan objektiivisia p ja subjektiivisia n 

todennäköisyyksiä tulosvedon jääkiekon SM-Liigakohteissa. Jalkapallon osalta tulokset 

tukevat yleisesti vedonlyöntimarkkinoilla havaitun favorit-longshot -harhan 

esiintymistä kotimaisella vedonlyöntimarkkinalla. Tulokset jääkiekon osalta on esitetty 

taulukossa 5-6. Jälleen voimme todeta, että objektiivisten ja subjektiivisten 

todennäköisyyksien suhde pj л pienenee keskimäärin mitä epätodennäköisemmästä 

lopputuloksesta on kysymys. Tällöin todennäköisiä kohteita alipelataan ja 

epätodennäköisiä tuloksia ylipelataan aivan kuten jalkapallon osaltakin havaittiin. Tämä
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tulos tukee myös aikaisempaa tutkimusta vedonlyöntimarkkinoilta, jossa lähes 

poikkeuksetta on tehty samankaltaisia havaintoja. Favorit-longshot -harhan 

esiintyminen tarkoittaa myös sitä, ettei kaikkien tulosskenaarioiden tuoton odotusarvot 

ole samat.

Taulukko 5-6. Tulosvedon

jääkiekon SM-Liigassa.

subjektiiviset ja objektiiviset todennäköisyydet

Jääkiekko- Objektiivinen Subjektiivinen р/л Havaintojen
ottelun todennäköisyys todennäköisyys lukumäärä N

lopputulos P n
2-2 0,0532 0,0364 1,4621 64
4-1 0,0491 0,0358 1,3719 59
3-1 0,0441 0,0361 1,2221 53
3-3 0,0424 0,0372 1,1418 51
5-2 0,0416 0,0359 1,1578 50
3-2 0,0366 0,0365 1,0023 44
4-2 0,0366 0,0403 0,9078 44
1-3 0,0316 0,0262 1,2049 38
2-1 0,0308 0,0244 1,2598 37
2-4 0,0291 0,0397 0,7342 35
4-3 0,0283 0,0403 0,7015 34
4-4 0,0283 0,0272 1,0394 34
1-1 0,0258 0,0198 1,3056 31
1-2 0,0250 0,0223 1,1190 30
2-3 0,0241 0,0315 0,7664 29
5-1 0,0241 0,0325 0,7416 29
1-4 0,0233 0,0253 0,9213 28
3-4 0,0225 0,0270 0,8326 27
2-5 0,0225 0,0268 0,8391 27
3-0 0,0216 0,0158 1,3690 26
6-3 0,0200 0,0214 0,9314 24
5-3 0,0200 0,0281 0,7113 24
5-4 0,0158 0,0172 0,9186 19

muut tulokset 0,3037 0,5298 0,5731 365

5.1.7 Jääkiekon SM-Liiga ja heikon asteen markkinatehokkuus

Jääkiekon SM-liigassa todennäköisin tulosskenaario (/7=0,0532) on otoksessa 2-2, 

jossa myös kertoimista lasketun objektiivisen todennäköisyyden suhde subjektiiviseen 

todennäköisyyteen on suurimmillaan pj л=1,4621. Suhde ylittää positiivisen tuoton 

odotusarvon vaatimuksen 1,43. Markkinoiden ”näkemyksen” mukaan jääkiekon SM- 

Liigaottelu päättyy tasapeliin 2-2 keskimäärin todennäköisyydellä 0,0364.
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Konstruoidaan jälleen virtuaalinen pelikassa ja seurataan sen kehitystä systemaattisessa 

markkinatehottomuuteen perustuvassa vedonlyönnissä otoksessa noin 8 vuoden 

vedonlyöntiperiodilla.

Kuviossa 5-5 on kuvattu pelikassan kehitys jääkiekon SM-Liigan tulosvetokohteiden 

osalta, kun alkukassa on 0 ja jokaiseen (N=1202) kohteeseen sijoitetaan yksi 

rahayksikkö tulokselle 2-2. Lopputulokseen 2-2 jääkiekon SM-Liigassa päättyi 

tarkasteluaikavälillä 64 ottelua (5,3% kaikista otteluista). Pelikassan kehitystä kuvaavan 

stokastisen trendin kulmakerroin on 0,029 ja pelikassan keskihajonta 

tarkasteluaikavälillä on 33,4.

Kuvio 5-5. Pelikassan kehitys 2-2 lopputuloksen osalta SM-Liigan 

vedonlyönnissä tulosvedossa panoksena 1 rahayksikkö.

— pelikassa
— trendi

pelattujen kohteiden lkm

Silmämääräisesti tarkasteltuna etenkin tulosvedon alkuvuosina näyttäisi hajonta olleen 

suurempaa ja tuotto erityisen hyvä. Sittemmin pelikassan kehitys on ollut hajonnaltaan 

pienempää, samoin tuotto. Tarkastellaan samaa tilannetta vielä jakamalla pelikassan 

kehitys kahteen osaan (Nx = 599 ,N2 = 603) ja sijoittamalla kuvioon pienimmän 

neliösumman menetelmällä sovitettu lineaarinen stokastinen trendi (Kuvio 5-6).

Kuvion 5-6 perusteella alun ”hullujen” vuosien jälkeen jääkiekon SM-Liigaan 

perustuvan tulosvedon tuotto olisi todennäköisimmän 2-2 tulosskenaarion kohdalla
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huonontunut ja markkinat tältä osin tehostuneet, mutta edelleen sen avulla voitaisiin 

päästä positiiviseen tuottoon vedonlyönnissä.

Kuvio 5-6. Aineiston jakaminen kahteen osaan regressioanalyysia varten 

pelikassan kehityksestä 2-2 tulosskenaariossa SM-Liigan jääkiekossa.

— pelikassa
— trendi

pelattujen kohteiden lkm

Lasketaan vielä jääkiekon 2-2 tulosskenaariolle alkuperiodin ja loppuperiodin 

objektiiviset ja subjektiiviset todennäköisyydet, jotka esitetään taulukossa 5-7.

Taulukko 5-7. Tulosvedon subjektiiviset ja objektiiviset todennäköisyydet

jääkiekon SM-Liigan osalta tulosvedossa kahtia jaetussa aineistossa.

Havainnot Objektiivinen
todennäköisyys

P

Subjektiivinen
todennäköisyys

л

Trendin
kulmakerroin

p/tt Havaintojen 
lukumäärä N

1-600 0,0534 0,0343 0,0805 1,557 599
601-1202 0,0530 0,0385 0,0294 1,378 603

Taulukosta 5-7 voidaan todeta objektiivisten todennäköisyyksien olevan kolmen 

desimaalin osalta samat molemmissa aineistoissa. Kummallakin periodilla 2-2 

lopputulokseen päättyneitä jääkiekko-otteluita oli täsmälleen 32 kappaletta. Sen sijaan 

subjektiivinen todennäköisyys on ollut keskimäärin loppuperiodilla suurempi, kuin 

alkuperiodilla. Tämä tarkoittaa vastaavasti sitä, että kertoimet tulokselle 2-2 ovat olleet 

keskimäärin pienempiä loppuperiodilla, kuin alkuperiodilla. Vedonlyöjän kannalta 

subjektiivisten todennäköisyyksien lähentymien objektiivisia todennäköisyyksiä
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merkitsee huonompaa tuoton odotusarvoa ja saattaa olla signaali markkinoiden 

tehostumisesta.

Kuviossa 5-7 Esitetään vielä kaikkien 2-2 lopputulokseen päättyneiden 64 SM-Liigan 

ottelun kertoimien kehitys.

Kuvio 5-7. Jääkiekon SM-Liigan 2-2 päättyneiden otteluiden kertoimet 

tulosvedossa 1994-2002 ja lineaarinen regressio.

ß =-0,17078***

Tulokseen 2-2 päättyneiden otteluiden lkm

♦ kerroin 
—regressio

Kuviosta 5-7 voidaan todeta tulosskenaariota 2-2 vastaavien kertoimien laskeneen 

keskimäärin tulosvedon alkuajoista. Regressionkerroin ß =-0,17078 on tilastollisesti 

erittäin merkitsevä (P=0,00006) ja se voidaan tulkita siten, että kertoimet ovat 

pienentyneet keskimäärin 0,17 yksikköä jokaista 2-2 lopputulokseen päättynyttä 

jääkiekon SM-Liigan ottelua kohden.

Tätä voidaan pitää signaalina markkinoiden tehostumisesta. Suurin kerroin 44,95 on 

peräisin 17.10.1995 pelatusta SM-Liigan ottelusta TuTo-TPS. Toiseksi suurin kerroin 

44,66 on peräisin 27.10.1994 pelatusta ottelusta Jokerit-K-Espoo.
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Tarkastellaan vielä kaikkia neljää todennäköisintä tulosskenaariota ja virtuaalisten 

pelikassojen kehitystä SM-Liigan osalta tutulla 1 rahayksikön panostuksella. Tulokset 

on esitetty kuviossa 5-8.

Kuvio 5-8. Pelikassan kehitys neljän suurimman tuoton odotusarvon omaavan 

tulosskenaarion osalta tulosvedon SM-Liigan kohteissa panoksena 1 

rahayksikkö.

2-2, /7=0,0532 р/я =1,462 4-1, /7=0,0491 /?/я-=1,372

200

100

0
-100

-200

-4-1

-trendi

------- 3-1

------- trendi

------- 3-3

------- trendi

Kuviosta 5-8 voidaan huomata, että kahdessa todennäköisimmässä tulosskenaariossa 

2-2 ja 4-1 ollaan päädytty voitolle ja kahdessa tulosskenaariossa 3-1 ja 3-3 tappiolle. 

Suurin kasvunopeus on koko aineiston osalta jalkapallon Veikkausliigan tavoin toiseksi 

todennäköisemmällä (/7=0,0491) tuloksella 4-1. Taulukkoon 5-8 on taulukoitu 

stokastisen trendin kulmakertoimet kaikille neljälle tulosskenaariolle.

Taulukko 5-8. Regressiokertoimet neljän todennäköisimmän tuloksen

vedonlyöntistrategialle.

Jääkiekko-
ottelun

lopputulos

Objektiivinen
todennäköisyys

P

Stokastisen
trendin

kulmakerroin
P/* Havaintojen 

lukumäärä N

2-2 0,0532 0,0287 1,4621 64
4-1 0,0491 0,0916 1,3719 59
3-1 0,0441 -0,0904 1,2221 53
3-3 0,0424 -0,1491 1,1418 51
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Jääkiekon SM-Liigaan perustuvassa vedonlyönnissä strategia, jossa pelataan 

systemaattisesti 4-1 tulosta näyttäisi antaneen parhaan tuoton, keskimäärin 9% pelatulta 

kohteelta. Tässä ei kuitenkaan ole otettu huomioon oman panostuksen vaikutusta 

kertoimiin, mikäli tätä markkinoilla vallitsevaa harhaa lähdettäisiin aktiivisesti 

hyödyntämään. Todennäköisin lopputulos 2-2 näyttäisi myöskin johtavan positiiviseen 

tuottoon. Favorit-longshot -harha on ollut yleisessä tiedossa jo vuosikymmeniä. Etenkin 

alkuaikoina tulosvedon osalta markkinoilla näyttäisi olleen suuri mahdollisuus favorit- 

longshot -harhan hyödyntämiseen jääkiekon SM-Liigan osalta vedonlyönnissä. Vaikka 

tuo harha näyttäisikin joiltain osin pienentyneen, niin edelleen näyttää siltä, että 

voitollinen vedonlyönti perustuen favorit-longshot -harhaan on olemassa.

Todennäköisimpien tulosten kohdalla sen sijaan favorit-longshot -harha näyttäisi 

jälleen olevan pienempi, kuin seuraavaksi todennäköisten tulosten kohdalla. Jalkapallon 

Veikkausliigan kohteiden tapaan näyttää siltä, että vaikka todennäköisiä tuloksia 

alipelataan suhteessa epätodennäköisiin tuloksiin, niin kaikista todennäköisintä tulosta 

pelataan suhteessa enemmän verrattuna seuraavaksi todennäköisiin tuloksiin. Näin ollen 

keskimäärin eniten alipelattu tulos on vasta toiseksi todennäköisin tulos myös jääkiekon 

SM-Liigassa.

5.2 Tulosvedon markkinatehokkuus yksittäisissä otteluissa

Tähän mennessä on tutkittu vedonlyöntimarkkinoiden tehokkuutta pelattaessa 

systemaattisesti keskimäärin todennäköisimpiä tulosskenaarioita jalkapallon 

Veikkausliigassa ja jääkiekon SM-Liigassa ja todettu markkinoiden olevan tehottomat, 

koska tuoton odotusarvo on ollut positiivinen useammassakin tapauksessa.

Tutkitaan seuraavaksi yksittäisten otteluiden sisältämää favorit-longshot -harhaa 

tulos vedossa. Tällöin vedonlyöntistrategiana ei ole tietyn keskimääräisesti 

todennäköisen tuloksen systemaattinen pelaaminen, vaan jokaisessa kohteessa 

pelattaisiin ko. kohteen todennäköisempiä tuloksia eli niitä tulosskenaarioita, joilla on 

ko. ottelussa pienin kerroin. Nämä pienimmät kertoimet vaihtelevat eri tulosskenaarion 

osalta ottelukohtaisesti riippuen mm. kotiedusta ja joukkueiden välisistä voimasuhteista.
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Analyysiä varten käytetään Oy Veikkaus Ab:lta saatua ja kesällä 2002 digitoitua 

aineistoa, joka sisältää eri tulosskenaarioiden kaikki sellaiset kertoimet, jotka ovat alle 

1000. Aineisto käsittää kaikkiaan 483 vedonlyöntikohdetta, joista 258 kohdetta 

kotimaisesta ja kansainvälisestä jalkapallosta, sekä 225 kotimaisesta ja ulkomaisesta 

jääkiekosta. Jääkiekon kohteista 149 on jääkiekon SM-Liigasta. Aineisto on peräisin 

tulosvedon kohteista 21.08.2001-11.04.2002. Kuviossa 5-9 on esitetty pelikassan 

kehitys, kun pelataan systemaattisesti erikseen neljän pienimmän kertoimen tulosta 

yhden rahayksikön panoksella kaikkiin 483 kohteeseen, jotka siis sisältävät sekaisin eri 

sarjojen jalkapalloa ja jääkiekkoa.

Kuvio 5-9. Pelikassan kehitys ja sitä kuvaavat stokastiset trendit pelattaessa 

neljää pienintä kerrointa vastaavaa jääkiekon ja jalkapallon tulosskenaariota 

tulosvedossa yhden rahayksikön panoksella. Alkukassa 100 rahayksikköä. 

k=trendin kulmakerroin.

pienin kerroin, k = -0,2411 2. pienin kerroin, k = 0,1099

я 50

50 100 150 200 250 300 350 400 450

•o

— pienin

— trendi
S

vt — 2. pienin

— trendi
JC
2

-50
50 100 150 200 250 300 350 400 450

pelattuja kohteita pelattuja kohteita

— 3. pienin
— trendi

50 100 150 200 250 300 350 400 450 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

— 4. pienin
— trendi

pelattuja kohteita pelattuja kohteita

3. pienin kerroin, k = -0,0879 4. pienin kerroin, k = -0,1608
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Jälleen aikaisempien analyysien tavoin näyttäisi siltä, että kaikista pienimmän 

kertoimen tulosskenaario on ylipelattu verrattuna seuraavaksi pienimpien kertoimien 

tulosskenaarioihin.

Pelaamalla systemaattisesti 2. pienimmän kertoimen tulosskenaariota, saavutetaan 

positiivinen tuotto stokastisen trendin kulmakertoimen ollessa noin 0,11.

Kuviossa 5-9 tulosvedon kohteet sisältävät kotimaan ja ulkomaan jalkapalloa ja 

jääkiekkoa useilta sarjatasoilta. Tarkastellaan vielä 2. pienimpien kertoimien 

vedonlyöntiin perustuvaa pelikassan kehitystä erikseen jalkapallon ja jääkiekon osalta.

Aineisto sisältää ainoastaan 9 jalkapallon Veikkausliigan kohdetta, joten otetaan 

jalkapallossa tarkasteluun mukaan kaikki kotimaiset ja ulkomaiset kohteet, sekä 

maaottelut, jolloin jalkapallon osalta N=222. Jääkiekon SM-Liigasta havaintojen 

lukumäärä N=149. Kuviossa 5-10 on esitetty pelikassan kehitys erikseen jalkapallon 

kaikkien kohteiden sekä jääkiekon SM-Liigakohteiden vedonlyönnissä tutulla yhden 

rahayksikön panoksella.

Kuvio 5-10. Pelikassan kehitys ja sitä kuvaavat stokastiset trendit pelattaessa 

toiseksi pienintä kerrointa vastaavaa tulosskenaariota kaikissa 

jalkapallokohteissa, sekä jääkiekon SM-Liigakohteissa yhden rahayksikön 

panoksella. Alkukassa 100 rahayksikköä.

jalkapallo, k = -0,327 SM-Liiga, k = 0,535

Jalkapallon kohdalla 2. pienimmän kertoimen pelaaminen on tuottanut keskimäärin 

noin -32% verran tappiota pelatulta kohteelta sijoitettua rahayksikköä kohden. Vastaava 

keskimääräinen tuotto jääkiekon SM-Liigan kohteissa tarkasteluaikana on noin 54%.
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Jalkapallossa ei siis tämän otoksen mukaan strategia, jossa pelataan 2. pienintä kerrointa 

systemaattisesti ole ollut voitollinen. Jääkiekon SM-Liigassa tämä strategia sen sijaan 

on ollut erittäin tuottava. Tarkastellaan vielä, miten kertoimet jääkiekon SM-Liigan 

osalta ovat kehittyneet ko. aikavälillä. Tämä esitetään kuviossa 5-11.

Kuvio 5-11. Kertoimien kehitys tulosvedon toiseksi pienimpien kertoimien osalta 

jääkiekon SM-Liigassa aikavälillä 21.08.2001-11.04.2002.

ß2=- 0,01

20 

15

2 10
a>

0 J-----------------------------------------------------
0 50 100 150 200

kohteiden lkm

Tarkasteltavien kohteiden osalta kertoimet ovat keskimäärin pienentyneet vauhdilla 

- 0,01 yksikköä pelatulta kohteelta, joten markkinatehokkuus on ollut lievästi 

lisääntymään päin tarkasteluaikavälillä. Tulos on tilastollisesti erittäin merkitsevä 

(P=0,0002).

kertoimet

regressio

6 Pohdinta

Tässä tutkimuksessa pystyttiin osoittamaan urheiluvedonlyöntimarkkinoilla yleisimmin 

mainittu markkinoiden tehokkuuteen vaikuttava tekijä, favorit-longshot -harha (Snyder, 

1978; Harville, 1973; Ali, 1977). Veikkauksen tulosvedossa todennäköisiä 

tulosskenaarioita aliarvostetaan ja epätodennäköisiä skenaarioita yliarvostetaan, jolloin 

markkinoilla määräytyvät vedonlyöntikertoimet muodostuvat systemaattisesti niin, että 

todennäköisten tulosskenaarioiden tuoton odotusarvo on epätodennäköisten 

tulosskenaarioiden tuoton odotusarvoa suurempi.
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Faman (1970) mukaan heikon asteen markkinatehokkuuden vallitessa 

markkinahintoihin sisältyy kaikki arvopapereiden historian hintakehityksen informaatio. 

Tämän määritelmän mukaan ei siis olisi mahdollista saavuttaa positiivista tuoton 

odotusarvoa tutkimalla historian kehitystä ja löytämällä tällaisen analyysin avulla 

voittoa tuottavia kaupankäyntistrategioita. Monet tutkimukset ovat osoittaneet favorit- 

longshot -harhan olemassaolon, mutta lähes aina kyseisen vedonlyöntipelimuodon 

puitteissa se on ollut liian vähäinen voitollisen vedonlyönnin mahdollistamiseksi 

johtuen vedonvälittäjän provisiosta. (Snyder, 1978; Ali, 1977; Hausch & Ziemba, 

1990).

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että tulosvedossa, niin 

jalkapallon Veikkausliigan kuin jääkiekon SM-Liigankin osalta, favorit-longshot - 

harha osoittautui riittävän suureksi, jotta vedonlyöntitoimiston provisiosta huolimatta 

voitiin osoittaa Suomen vedonlyöntimarkkinoilla positiivisen tuoton omaavia 

vedonlyöntistrategioita perustamalla vedonlyöntistrategiat historian

kerroininformaatioon. Näin ollen vedonlyöntimarkkinat Suomessa ainakaan tältä 

osin eivät näyttäisi täyttävän heikon asteen tehokkuuden ehtoja.

Favorit-longshot -harhan mukaan todennäköisimpiä tulosskenaarioita alipelataan 

suhteessa epätodennäköisimpiin tulosskenaarioihin. Tässä tutkimuksessa esille tuli 

kuitenkin viitteitä, että kaikista todennäköisintä tulosskenaariota pelataan suhteessa 

enemmän, kuin muita todennäköisiä tulosskenaarioita. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa 

tuoton odotusarvo todennäköisimmän tulosskenaarion kohdalla on muita todennäköisiä 

tulosskenaarioita huonompi. Tällöin markkinoilla näyttäisi pätevän eräänlainen 

vastavoima favorit-longshot -harhalle. Samoin vedonlyöntimarkkinoilla Suomessa 

näyttäisi olevan systemaattisesti tapana ylipelata alimman kertoimen omaava 

tulosskenaario suhteessa muihin pienikertoimisiin tulosskenaarioihin. Tällaista ilmiötä 

ei ainakaan tämän tutkimuksen lähdekirjallisuudesta löytynyt.

Tällainen vastavoima saattaa tarkoittaa sitä, että jotkut vedonlyöjät harjoittavat 

systemaattisesti vedonlyöntiä todennäköisimmän tulosskenaarion tai vastaavasti 

yksittäisessä ottelussa pienimmän kertoimen tulosskenaarion puolesta. Tällainen 

vedonlyöntistrategia voisi perustua intuitioon tai sitten vedonlyöntikin allisuudesta 

tuttuun favorit-longshot -harhan tiedostamiseen. Joka tapauksessa tuoton odotusarvo
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näyttäisi näiden kaikkien todennäköisimpien tulosskenaarioiden kohdalla olevan 

negatiivinen, joten kovin analyyttisen vedonlyöntitoiminnan jäljille tällainen ilmiö 

tuskin johtaa.

Ajan kuluessa urheiluvedonlyöntimarkkinoiden tehokkuuden on todettu parantuvan ja 

erilaisten tehottomuudesta kertovien ilmiöiden ja harhojen pienentyvän aivan kuten 

Thaler & Ziemba (1988) olettavat. Tällaisia tuloksia ovat saaneet esimerkiksi Golee & 

Tamarkin (1991), sekä Gray & Gray (1997). Suomen urheiluvedonlyöntimarkkinat 

näyttäisivät myös tehostuvan ja pelaajien markkinoilla oppivan, jolloin markkinoiden 

tehottomuuteen perustuvat vedonlyöntistrategiat muuttuvat ajan mittaan huonommin 

kannattaviksi. Samoin pidemmällä aikavälillä ylisuuret ja positiivisen tuoton 

odotusarvon mahdollistavat kertoimet ovat keskimäärin olleet laskussa.

Internetin vaikutuksesta muuttunut vedonlyöntitoimintaympäristö näyttäisi kuitenkin 

tarjoavan vedonlyöjälle erinomaiset mahdollisuudet markkinoiden analysointiin ja 

hinnoitteluvirheiden hyväksikäyttöön positiivisen tuoton saavuttamiseksi. Tämä 

merkitsee myös samalla parempia mahdollisuuksia markkinoiden tehostumiselle ja 

oppimiselle. Sopivia jatkotutkimuksen aiheita voisikin olla tarkemmin mitata 

markkinoiden tehostumisnopeutta ennen internetiä sekä internetin aikana. Myös 

vedonlyöjien tapa ylipelata kaikista todennäköisimpiä tulosskenaarioita vaatisi 

tarkempaa tutkimusta.
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