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Maailman seuratuimmasta ja suosituimmasta urheilulajista jalkapallosta on kehittynyt 

suurta liiketoimintaa, jonka ympärillä liikkuu vuosittain miljardeja euroja. Maailman 

huippujoukkueet ovat valmiita maksamaan kymmeniä, jopa satoja miljoonia euroja 

parhaista pelaajista menestyäkseen. Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on 

tutkia, miten resurssit vaikuttavat joukkueiden urheilulliseen ja taloudelliseen 

menestykseen Suomen jalkapallon Veikkausliigassa. 

Tutkimus rajataan aikavälille 2009-2018 ja suoritetaan käyttäen kvantitatiivisia 

menetelmiä. Tutkimuksessa resursseja mitataan joukkueiden henkilöstökuluilla eli 

pelaajien ja valmentajien palkoilla. Urheilullisen menestymisen mittarina käytetään 

sijoitusta sarjassa ja taloudellista menestystä mitataan liiketuloksella. Tutkimuksen 

luotettavuuden parantamiseksi ja vertailukohdan saamiseksi resurssien vaikutusta 

tutkitaan myös jääkiekon Liigassa. 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että Veikkausliigassa resursseilla ei ole tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä urheilulliseen eikä taloudelliseen menestykseen. Tutkimus toi 

myös ilmi merkittäviä eroja Veikkausliigan ja Liigan joukkueiden taloudellisissa 

tilanteissa. 
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Football is the most popular sports in the world and it has also become a lucrative 

business. The elite football clubs in the world are willing to spend tens even hundreds 

of millions of euros to acquire the best players in order to success. The purpose of this 

bachelor’s thesis is to examine how resources effect on the athletic and financial 

performance in the Finnish Football league. 

 

This research is conducted using quantitative research methods and the research 

period is from 2009 to 2018. In order to increase the reliability of the research and for 

comparison similar methods are applied for the equivalent data from the Finnish 

Hockey league. Resources are measured in the clubs’ staff cost which consist of the 

salaries of the players and coaching staff. Athletic performance is based on the clubs’ 

annual ranking in the league and the financial performance is measured in operating 

results of the clubs. 

 

The research indicates that in the Finnish Football league resources don’t have any 

statistically significant impacts on athletic and financial performance of the clubs. The 

research also showed major differences in the clubs’ financial states between these 

two leagues.  
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1. Johdanto 
 
Kilpailuvietti on ihmisen luonnollinen ominaisuus, mikä on kehittynyt ihmisen 

historiassa selviytymistaistelun myötä (Yle 2015).  Yksi näkyvimmistä ja yleisimmistä 

kilpailun muodoista on urheilu. Urheilulla on keskeinen rooli yhteiskunnassa ja yksilön 

elämässä ja se yhdistää ihmisiä ja voidaan kokea monella eri tavalla, kuten 

harrastuksena, viihteenä tai itsensä toteuttamisena. Urheilu on erittäin laaja käsite ja 

sisältää satojen eri lajien kirjon, joita harrastetaan globaalisti harrastelijoista 

ammattilaisiin. Urheilun tunnetuin ja suosituin muoto maailmanlaajuisesti on 

jalkapallo. Vuonna 2006 kansainvälisen jalkapalloliiton (FIFA) tutkimuksen mukaan 

maailmassa oli 270 miljoonaa jalkapalloa harrastavaa ihmistä (Suomen Palloliitto 

2007). Jalkapallon suuren suosion vuoksi siitä on kehittynyt myös suurta liiketoimintaa. 

Englannin Valioliiga-seurat tienasivat kaudella 2016-2017 maailmanlaajuisista tv-

oikeuksista 9,3 miljardia euroa (Yle 2018). Menestyäkseen huippujoukkueet haluavat 

parhaat pelaajat joukkueeseensa ja ovat valmiita maksamaan heistä kymmeniä, jopa 

satoja miljoonia euroja. Englannin Valioliigassa pelaavan Manchester Cityn 

pelaajahankintakustannukset olivat kaudella 2017-2018 lähes 900 miljoonaa euroa 

(Yle 2018b). Parhaimmat pelaajat eivät kuitenkaan läheskään aina takaa urheilullista 

menestystä. Kaudella 2015-2016 Englannin Valioliigan voitti sensaatiomaisesti 

Leicester City, jonka palkkakustannukset olivat noin 80 miljoonaa puntaa, kun taas 

suurimmat palkkakustannukset olivat Manchester United:lla, noin 232 miljoonaa 

puntaa, joka sijoittui viidenneksi (Daily Express 2017). 

 

Suomen tilanne urheilun suhteen on poikkeuksellinen, sillä Suomessa suosituin laji on 

jääkiekko. Jääkiekko on Suomessa selkeästi suurin ja suosituin laji, mutta maailman 

mittakaavassa jääkiekko on erittäin pieni laji. Jalkapallon suosio on kuitenkin noussut 

Suomessa viime vuosina ja Suomen maajoukkueen historiallisen arvokisapaikan 

saavutuksen myötä jalkapallo nousi vuonna 2020 ensimmäistä kertaa viiden 

suosituimman lajin joukkoon syrjäyttäen Formula 1:n (HS 2020). Jääkiekon suosio on 

kuitenkin edelleen suuri ja noin joka viides suomalainen seuraa aktiivisesti jääkiekkoa 

(Tilastokeskus 2019). Jääkiekon suosio näkyy myös Suomen pääsarjan Liigan 

(selkeyden vuoksi Liigaan viitataan jatkossa nimellä Sm-liiga) katsojamäärissä 

Veikkausliigaan verrattuna. Esimerkiksi vuonna 2019 Sm-liigan katsojakeskiarvo oli 
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lähes kaksi kerta suurempi kuin Veikkausliigan (liitteet 1,2). Suomessa jääkiekko on 

huomattavasti paljon organisoidumpaa ja ammattimaisempaa kuin jalkapallo. Sm-

liigan joukkueet ovat kaikki osakeyhtiöitä, kun taas jalkapallossa osa 

Veikkausliigajoukkueista toimii edelleen rekisteröityinä yhdistyksinä. Lajien 

liiketoiminta on eri suuruusluokassa, josta kertovat esimerkiksi erot 

pelaajabudjeteissa. Vuonna 2018 Sm-liigajoukkueiden keskimääräinen 

pelaajabudjetti oli noin 3,7 miljoonaa euroa ja Veikkausliigajoukkueiden noin 1,1 

miljoonaa euroa.  

 

1.1  Tutkimuksen aihe ja aiemmat tutkimukset 
 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on tutkia resurssien vaikutusta urheilulliseen ja 

taloudelliseen menestykseen jalkapallon Veikkausliigassa. Tutkimuksen 

luotettavuuden parantamiseksi ja vertailukohdan saamiseksi tutkimukseen otetaan 

mukaan myös jääkiekon Sm-liiga. Tutkimuksen pääpaino on kuitenkin 

Veikkausliigassa, mutta Sm-liigan avulla voidaan myös verrata lajien välisiä eroja.  

 

Tutkimuksen liiketaloudellinen näkökulma perustuu Jay Barneyn vuonna 1991 

esittelemään resurssipohjaiseen näkemykseen (resource-based view), joka 

tarkastelee resursseja yrityksen tärkeimpänä keinona saada kilpailuetua, ja 

määrittelee minkälaisia resurssien tulisi olla kilpailuedun saavuttamiseksi. Barneyn 

resurssipohjaista teoriaa on kehitetty eteenpäin, jotta se vastaisi paremmin 

dynaamisesti muuttuvassa ympäristössä toimivien yritysten tarpeisiin. Merkittävin 

jatkokehitys on dynaamisten kyvykkyyksien teoria, jonka mukaan dynaamiset 

kyvykkyydet voitaisiin määritellä yrityksen toimintatapoina integroida, kehittää, 

hyödyntää ja uusia sen resursseja sekä kykyinä päivittää ja parantaa yrityksen 

toimintatapoja. (Eisenhardt & Martin 2000).  

 

Resurssipohjaista näkemystä on hyödynnetty empiirisissä tutkimuksissa (mm. 

Newbert 2007 ; Armstrong & Shimizu 2007), mutta merkittävä empiirinen tuki teorialle 

on jäänyt vähäiseksi. Näkemyksen teoriaa ei ole tutkittu riittävästi empiirisesti, jonka 

vuoksi tutkimukselle on tarvetta. Suomessa urheiluliiketoimintaa on tutkittu vähän, ja 

etenkin jalkapallon osalta tutkimukset ovat pitkälti opinnäytetöitä. Globaalisti 

urheiluliiketoimintaa on kuitenkin tutkittu kattavasti monista eri näkökulmista. 
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Maailmalla jalkapallon suuren suosion vuoksi lajin taloudellista puolta on tutkittu paljon 

monista eri näkökulmista, myös resurssipohjaista näkemystä hyödyntäen. Costa et. al 

(2018) tutkivat kilpailuedun saavuttamista jalkapallojoukkueissa resurssipohjaista 

näkemystä hyödyntäen. Brändin johtamisen strategialla, kommunikaatiolla ja 

kilpailulla oli merkittävimmät yhteydet kilpailuedun saavuttamiseen.    

 

1.2  Tutkimuksen tavoitteet 
 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia kvantitatiivisia menetelmiä hyödyntäen resurssien 

yhteyttä taloudelliseen ja urheilulliseen menestykseen. Tutkimus pyrkii 

tarkastelemaan liiketaloudellisesta näkökulmasta resurssien vaikutusta 

menestykseen ja urheiluliiketoiminta on tutkimuksen empiirinen viitekehys. 

Urheilujoukkueiden tärkeimmät resurssit ovat pelaajat sekä valmentajat, joten 

tutkimuksessa resursseja mitataan joukkueiden henkilöstökuluilla. Henkilöstökulut 

eivät ole optimaalinen mittari resursseille, joka vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. 

Taloudellista menestystä mitataan liiketuloksella ja urheilullista menestymistä 

sijoituksella sarjassa. Tutkimusongelmaa ja tavoitteita tutkitaan kahden hypoteesin 

avulla. 

 

Voidaan olettaa, että paremmat pelaajat ovat kalliimpia joukkueelle, joten suuremmat 

resurssit tarkoittavat parempia pelaajia. Urheilullisen menestymisen kannalta on 

perusteltua olettaa, että parempien pelaajien avulla menestyminen on 

todennäköisempää. Näin ollen ensimmäinen hypoteesi on: 

 

H1: Resurssit vaikuttavat sijoitukseen positiivisesti 

 

Suuremmat resurssit tarkoittavat luonnollisesti myös suurempia kuluja joukkueelle, 

joten on perusteltua olettaa resurssien vaikuttavan tulokseen. Resurssien tulisi 

vaikuttaa teorian mukaan positiivisesti suorituskykyyn, mutta tässä tapauksessa 

resurssien mittarin vuoksi vaikutus on negatiivinen. Tulee myös huomioida, että 

paremmat pelaajat voivat myös lisätä tuloja, sillä menestyvä joukkue herättää 

enemmän kiinnostusta, jolloin lipputulot, oheismyynti ja vastaavanlaiset tulot kasvavat. 

Tutkimuksen toinen hypoteesi on siis: 
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H2: Resurssit vaikuttavat liiketulokseen negatiivisesti 

 

Hypoteesien avulla voidaan todeta, onko resursseilla yhteyttä urheilulliseen ja 

taloudelliseen menestykseen ja jos on, onko yhteys tilastollisesti merkitsevä. Lisäksi 

voidaan vertailla lajien välisiä tuloksia ja nähdä onko lajien välillä resurssien 

vaikutuksissa eroja.  

 

1.3  Tutkimuksen rajaukset  
 

Kuten aiemmin mainittu tutkimus rajataan koskemaan jääkiekon osalta Sm-liigaa ja 

jalkapallon osalta Veikkausliigaa. Sarjojen joukkueet rajataan siten, että tutkitaan 

pääsarjoissa pelanneita joukkueita, joten alemmalle tasolle pudonneet joukkueet ovat 

osa tutkimusta vain vuosina, jolloin ne ovat pelanneet pääsarjassa. Tutkimus rajataan 

Sm-liigan osalta vuosille 2009-2018 ja Veikkausliigan osalta vuosille 2010-2018. Sm-

liigan tiedot on saatu Olli Laasoselta. Laasonen on rajannut tiedoista pois kaksi 

joukkuetta HPK:n ja KooKoo:n myöhäisen yhtiöitymisen aiheuttamien puutteellisten 

tietojen vuoksi.  

 

Tutkimuksessa mittarit on rajattu kolmeen (henkilöstökulut, liiketulos, sijoitus) 

tutkimuksen laajuuden ja tavoitteiden vuoksi. Vain yksi muuttuja tutkittavaa aihetta 

kohden heikentää tutkimuksen tulosten luotettavuutta. Mittareista henkilöstökulut eivät 

ole optimaalinen mittari resursseille, joka myös heikentää tutkimuksen tulosten 

luotettavuutta. Henkilöstökulut eivät edusta pelaajien ja valmentajien todellisia kykyjä 

ja vaikuttavat negatiivisesti liiketulokseen. Teorian mukaan resurssit ovat kestävän 

kilpailuedun lähde ja vaikuttavat positiivisesti suoriutumiseen. Pelaajien ja 

valmentajien todellisia kykyjä on vaikea mitata suoraan vertailukelpoisesti ja 

luotettavasti, joten henkilöstökulut toimivat siten mittarina. Henkilöstökulut ovat 

kuitenkin käyttökelpoinen mittari, sillä urheilussa paremmat pelaajat ovat 

lähtökohtaisesti kalliimpia, joten henkilöstökulut kuvaavat siten resurssien laatua.  

Liiketulos ja sijoitus sarjassa ovat luotettavia mittareita urheilulliselle ja taloudelliselle 

menestykselle. Tulee kuitenkin huomioida, että mittareihin vaikuttavat myös muut 

tekijät kuin resurssit, joka vaikuttaa mittareiden luotettavuuden. Tämän vuoksi 

useamman mittarin käyttäminen parantaisi tulosten luotettavuutta, mutta on 

tutkimuksen rajausten ulkopuolella. 
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Tulee huomioida, että Veikkausliigan ja Sm-liigan kausirakenteet poikkeavat hieman 

toisistaan. Veikkausliigassa kaikki joukkueet pelaavat saman verran otteluita ja 

joukkueiden sijoitukset sarjassa määräytyvät suoraan pisteiden perusteella ja eniten 

pisteitä kerännyt joukkue voittaa mestaruuden. Sm-liigassa pelataan runkosarja, jonka 

jälkeen kymmenen parasta joukkuetta jatkavat pudotuspeleihin, jossa lopulta kaksi 

pudotuspelien parasta joukkuetta kilpailevat mestaruudesta. Aineistossa Sm-liigan 

joukkueiden sijoitukset on laskettu huomioiden pudotuspelit. Pudotuspeleihin 

etenevien joukkueiden sijoitus määräytyy pudotuspelisijoituksen perusteella ja muiden 

joukkueiden sijoitus määräytyy runkosarjasijoituksen perusteella. 

Pudotuspelijärjestelmä vaikuttaa myös joukkueiden liikevaihtoon ja liiketulokseen. 

Veikkausliigassa kaikki joukkueet pelaavat yhtä paljon otteluita, joten 

pelaajakustannukset jakautuvat tasaisesti ja kaikilla on mahdollisuus saada lippu-, 

sponsori- ja oheistuloja kaikista otteluista. Sm-liigan pudotuspeleistä ulos jäävät 

joukkueet menettävät pudotuspelien mahdolliset lippu-, sponsori- ja oheistulot, jotka 

ovat usein runkosarjaottelujen tuloja suurempia, koska pudotuspelit herättävät 

enemmän mielenkiintoa kannattajissa ja katsojissa.  Joukkueet myös maksavat 

palkkoja koko kauden ajalta vaikkei joukkue pelaa pudotuspeleissä. Tulee siis 

huomioida, että sarjojen lähtökohdat ovat hieman erilaiset ja Sm-liigassa 

runkosarjassa kymmenen parhaan joukkoon pääseminen on joukkueille tärkeää sekä 

urheilullisen että taloudellisen menestyksen vuoksi. 

 

Veikkausliigan osalta aineisto on huomattavasti puutteellisempi ja tämän vuoksi 

tarkasteluväli jouduttiin rajaaman vuosille 2010-2018. Vuosien 2010-2018 osalta 

aineisto sisältää myös puuttuvia tietoja, koska osa Veikkausliigajoukkueista on 

yhtiömuodoltaan rekisteröityjä yhdistyksiä, joten taloudelliset tiedot eivät ole 

saatavissa. Veikkausliigan osalta joukkueet, joiden taloudelliset tiedot ovat 

puutteellisia sisällytetään aineistoon, koska niitä voidaan käyttää myös tilastojen 

laskemiseen huomioiden taloudellisten tietojen puutteet. 

 

Tutkimuksen aineisto muodostuu kahden pääsarjan joukkueista, joita on yhteensä 25. 

Tarkasteluväli on jääkiekon osalta kymmenen vuotta ja jalkapallon osalta yhdeksän 

vuotta. Tämän kokoisen aineiston perusteella ei voida tehdä yleistettäviä 

johtopäätöksiä, mutta voidaan silti löytää tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä Suomen 

jääkiekon ja jalkapallon pääsarjoissa. 
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1.4  Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimus koostuu viidestä pääluvusta johdanto, teoreettinen viitekehys, 

tutkimusmenetelmät ja -aineisto, tulokset ja johtopäätökset. Johdannon tarkoitus on 

perehdyttää lyhyesti tutkimuksen aiheeseen ja lähtökohtiin sekä avata tutkimuksen 

tavoitteita ja rajoitteita. Toinen luku käsittelee teoreettista viitekehystä, joka 

muodostuu neljästä osasta: kilpailuetu, resurssipohjainen näkemys ja 

resurssipohjainen näkemys urheiluliiketoiminnassa. Kolmas luku esittelee 

tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä sekä aineistoa. Neljäs luku käsittelee 

tutkimuksen tuloksia. Viides luku sisältää johtopäätökset ja käsittelee myös 

tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia sekä sisältää lyhyen diskussion ja 

mahdollisten jatkotutkimuksien tarkastelua.  
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2. Teoreettinen viitekehys 
 

Teoreettinen viitekehys jakautuu neljään alalukuun, joista ensimmäinen käsittelee 

kilpailuetua. Toinen alaluku käsittelee resurssipohjaista teoriaa ja sen rajoitteita ja 

jatkokehityksiä. Kolmas alaluku käsittelee lyhyesti resurssipohjaisen teoriaa 

urheiluliiketoiminnan kannalta sekä urheiluliiketoiminnan erityispiirteitä ja 

poikkeavuuksia tavanomaisesta liiketoiminnasta 

 

2.1  Kilpailuetu 
 

Ymmärtääkseen resurssipohjaista näkemystä on ensin tarkasteltava kilpailuetua, sillä 

resurssipohjaisen näkemyksen tavoite on saavuttaa tietynlaista (eli kestävää) 

kilpailuetua. 

 

Taloustieteessä on pitkään erilaisten mallien ja teorioiden avulla pyritty löytämään 

selityksiä, miksi yritykset menestyvät ja miten yrityksien tulisi menetellä 

menestyäkseen. Yksi merkittävimmistä teorioista menestymisen selittämiseen on 

kilpailuetu. Kilpailuetu voidaan määritellä yrityksen suhteellisena etuna kilpailijoihinsa 

nähden joissakin yrityksen menestykseen vaikuttavissa toimintatavoissa, kyvyissä tai 

muissa tekijöissä (Grant 2008). 

 

Barney eritteli kilpailuedun ja kestävän kilpailuedun kahdella eri määritelmällä. 

Kilpailuetu syntyy yrityksen toteuttaessa strategiaa, joka tuottaa lisäarvoa, jota kukaan 

muu nykyinen tai potentiaalinen kilpailija ei toteuta tai ei kykene toteuttamaan. 

Kilpailuetu ei siis ole pysyvää, jos nykyiset tai potentiaaliset kilpailijat voivat 

mahdollisesti alkaa toteuttaa lisäarvoa tuottavaa strategiaa. Tämän vuoksi Barney 

määritteli lisäksi kestävän kilpailuedun, jolloin nykyiset tai potentiaaliset kilpailijat eivät 

kykene kopioimaan samaa strategiaa. Kestävä kilpailuetu muodostuukin usein 

vaikeasti kopioitavien tekijöiden, kuten aineettoman pääoman hyödyntämisestä ja 

johtamisesta. Tämän vuoksi yrityksen tulisi pyrkiä saavuttamaan kilpailuetua vaikeasti 

kopioitavilla keinoilla kuten aineettoman pääoman kehittämisellä.  (Barney 1991) 

 

Liiketaloudellisessa ja taloustieteellisessä kirjallisuudessa kilpailuetua on usein pidetty 

avaintekijänä yrityksen menestymiseen, jonka vuoksi sen tavoittelemista voidaan 

pitää jopa yrityksien tärkeimpänä tehtävänä. Porter (1991) näkee menestymisen 
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johtuvan kilpailullisesti ylivoimaisesti aseman saavuttamisesta, jolloin yritys suoriutuu 

kilpailijoitaan paremmin. Tällöin kilpailuedun avulla yritys menestyy keskivertoa 

paremmin, ja saa keskivertoa korkeampaa tuottoa eli ylituottoa. Ylituottoja on 

erityyppisiä ja ne voidaan luokitella kolmeen eri tyyppiin: ricardolainen ylituotto, 

monopoliylituotto ja yrittäjämäinen (Schumpeterian) ylituotto. Ricardolainen ylituotto 

voidaan saavuttaa niukan arvokkaan resurssin, kuten patentin, arvokkaan maa-alueen 

tai vastaavan omistamisella. Monopoliylituotto voidaan saavuttaa hallinnollisesta 

sääntelystä tai kolluusiosta aiheutuvasta vähäisestä tai olemattomasta kilpailusta.  

Yrittäjämäinen ylituotto voidaan saavuttaa riskinottamisella ja yrittäjämäisellä 

näkemyksellä epävarmassa ja monimutkaisessa tilanteessa. (Mahoney J. & 

Rajendran P. 1992)  

 

2.2  Resurssipohjainen näkemys 
 

Kilpailuedun tavoittelun tueksi on esitetty useita teorioita ja malleja (SWOT, viiden 

kilpailuvoiman malli, yms.) joiden avulla yritykset voivat tarkastella yrityksen sisäisiä 

vahvuuksia ja heikkouksia ja yrityksen ulkoisen ympäristön uhkia ja mahdollisuuksia. 

Näiden teorioiden vastapainoksi Wernerfelt esitti ajatuksen resurssipohjaisesta 

näkemyksestä, jonka Barney jalosti kokonaisvaltaiseksi taloustieteen teoriaksi ja 

julkaisi artikkelissaan ”Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”. 

Barney koki, että tutkijoiden ja yritysten huomio oli keskittynyt liiaksi ulkoisien uhkien 

ja mahdollisuuksien tarkasteluun, ja halusi kääntää huomion yrityksen todellisiin 

voimavaroihin eli sen resursseihin. Barney määritteli artikkelissaan resurssien olevan 

kaikki yrityksen johtamat ja omistavat varat, kyvykkyydet, toimintatavat, tiedot ja 

osaaminen, joita yritys voi hyödyntää tehokkaamman strategian toteuttamisessa. 

Resurssipohjaisen näkemyksen mukaan yrityksen resurssit ovat sen tärkein keino 

kilpailuedun tavoittelussa. (Barney 1991 & Wernerfelt 1984) 

 

Resurssipohjaisen teorian takana on kaksi resursseihin liittyvää perusoletusta. 

Ensimmäiseksi yritysten resurssit eivät ole täysin samanlaisia ja toiseksi resurssit eivät 

ole täysin liikkuvia yritysten kesken, joten resurssien eroavaisuus on pitkäkestoista. 

Nämä oletukset ovat resurssipohjaisen näkemyksen perusta kestävän kilpailuedun 

saavuttamiselle. Resurssien ollessa samanlaisia ja niiden liikkuvuus yritysten välillä 

täydellistä, kaikilla yrityksillä olisi mahdollista hyödyntää samaa strategiaa. Tällöin 
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kilpailuedun saavuttaminen ei ole mahdollista, sillä kaikki yritykset voisivat hyödyntää 

samaa strategiaa, jolloin kilpailuetua ei muodostuisi. Resurssien erilaisuus ja 

epätäydellinen liikkuvuus mahdollistaa resurssien hyödyntämisen tavalla, johon 

kilpailijat eivät kykene resurssien eroavaisuuksien takia. Vaikeasti kopioitavan 

strategian hyödyntäminen mahdollistaa täten kestävän kilpailuedun saavuttamisen. 

(Barney 1991) 

 

Yrityksen kestävä kilpailuetu riippuu siitä, kuinka helposti kilpailijat voivat kopioida 

yrityksen resursseja. Jos kilpailijat eivät pysty hankkimaan tiettyjä resursseja 

markkinoilta, ne voivat pyrkiä jäljittelemään niitä. Pelkästään resurssien erilaisuus ja 

epätäydellinen liikkuvuus ei siten tee resurssista kestävän kilpailuedun tuottavaa. 

Barney määritteli resurssille neljä ominaisuutta, jotka sen pitää täyttää, jotta resurssilla 

olisi potentiaalia tuottaa kestävää kilpailuetua. Resurssin tulee olla arvokas (valuable), 

harvinainen (rare), vaikeasti kopioitava (imperfectly imitable) ja vaikeasti korvattava 

(non-substitutable). Nämä neljä ominaisuutta muodostavat resurssien VRIN-

kehyksen, joka on teorian keskeisin asia resurssien hyödyntämisen ja kehittämisen 

kannalta. VRIN-kehyksen jokaista ominaisuutta käsitellään tarkemmin alaluvussa. 

(Barney 1991 & Dierickx & Cool 1989) 

 

 

2.2.1 VRIN-kehys 
 

Arvokas (Valuable) 
 

Resurssin tulee olla arvokas, jotta sitä voidaan pitää potentiaalisena kestävän 

kilpailukyvyn lähteenä. Resurssia voidaan pitää arvokkaana silloin, kun sen avulla 

voidaan hyödyntää tehokkaampaa strategiaa, jota kilpailijat eivät hyödynnä tai kykene 

hyödyntämään. (Barney 1991) 

 

Harvinainen (Rare) 
 

Resurssi ei voi olla arvokas, jos monet nykyiset tai potentiaaliset kilpailijat omistavat 

sen. Kun yrityksillä on käytössä samat resurssit, kilpailuetua tuottavaa strategiaa ei 

ole, koska kilpailijat voivat käyttää samaa strategiaa, jolloin kukaan ei hyödy toista 

enempää. Resurssin tulee siis olla harvinainen, jotta yritys voi käyttää sitä 

tehokkaamman strategian luomisessa, johon kilpailijat eivät kykene. (Barney 1991) 
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Resurssin harvinaisuuden arvioiminen ei ole kuitenkaan helppoa. Resurssin pitäminen 

harvinaisena ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sen olevan täysin uniikki ja vain yhden 

yrityksen omistuksessa. Resurssin voi omistaa pieni määrä yrityksiä ja silti saada 

kestävää kilpailuetua resurssin avulla. Kuitenkin mitä harvinaisempi resurssi on, sitä 

enemmän etua yritys saa resurssista. Esimerkiksi jos yritys onnistuu luomaan uuden 

mullistavan teknologian ja hankkii patenttioikeuden sille, yritys saa täten 

monopoliaseman teknologian valmistukseen, myyntiin ja lisensointiin. (Barney 1991) 

 

Vaikeasti kopioitava (Imperfectly imitable) 
 

Arvokas ja harvinainen resurssi ei voi tuottaa yritykselle kestävää kilpailuetua, jos 

kilpailijat, jotka eivät omista resurssia voivat hankkia sen. Resurssin tulee siis vaikeasti 

kopioitavissa, jotta voidaan saavuttaa kestävää kilpailuetua. Dierickx & Cool (1989) 

käsittelevät artikkelissaan samaa aihetta tarkemmin todeten, että yrityksen vaikeasti 

kopioitavat voimavarat kehittyvät ja kumuloituvat yrityksen sisällä. Barney (1991) 

jaotteli resurssien vaikeasti kopioitavuuden kolmeen eri syyhyn, joita tarkastellaan 

seuraavaksi erikseen.  

  

Yksilöllinen historiallinen kehitys: on perusteltua ajatella, että yrityksen 

historialla on merkitystä sen tulevaisuuden kannalta. Tällöin yrityksen 

suorituskyvyn nähdään olevan polkuriippuvainen (path dependent), jolloin 

kuljettu polku eli yrityksen yksilöllinen historiallinen kehitys vaikuttaa sen 

tulevaisuuden suoriutumiseen. Näin ollen, jos resurssi on tietyn yrityksen 

tiettyjen yksilöllisten toimintatapojen ja organisaatiokulttuurin tulos, 

kilpailijoiden on vaikea kopioida resurssia. (Barney 1991) 

 

Epäselvä seuraussuhde: jos yhteys menestyvän yrityksen resurssien ja 

sen kestävän kilpailuedun välillä on vaikeaa ymmärtää, tällöin resurssien 

ja strategian kopioiminen on vaikeaa, sillä ei ole selvää mitä tulisi pyrkiä 

kopioimaan. (Barney 1991) 

 

Sosiaalisesti monimutkainen: yrityksen menestys voi johtua resurssien 

hyödyntämisen taustalla olevasta monimutkaisesta sosiaalisesta ilmiöstä, 
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johon yritys ei voi järjestelmällisesti vaikuttaa. Syy tähän voi olla 

esimerkiksi organisaatiokulttuuri tai työilmapiiri.  (Barney 1991)  

 

Vaikeasti korvattavissa (Non-substitutable) 
 

Resurssille ei saa löytyä yleisesti hankittavissa olevia tai kopioitavia vastikkeita, jotta 

sen avulla voidaan saavuttaa kestävää kilpailuetua. Resurssin tulee olla vaikeasti 

korvattavissa, jotta kilpailijat eivät pysty kopioimaan tai hankkimaan kyseistä tai 

vastaavaa resurssia. (Barney 1991) 

 

Barney (1991) määritteli kaksi olennaisinta korvattavuuden muotoa. 

Ensimmäiseksi vaikka yritys ei kykene kopioimaan tarkalleen menestyvän 

yrityksen resurssia, se saattaa kyetä korvaaman resurssin 

samankaltaisella resurssilla. Esimerkiksi yrityksen johtotiimiä ei voi 

kopioida tarkalleen johtuen ihmisten yksilöllisistä eroista ja yksilöiden 

välisistä suhteista.  Yritys voi kuitenkin pyrkiä kokoamaan samankaltaisen 

tiimin, jonka avulla yritys voi saavuttaa haluttuja tuloksia. Toiseksi hyvin 

erilaiset resurssit voivat myös olla strategisia vastikkeita toisilleen. 

Esimerkiksi yrityksen keskijohdolla voi olla vahva usko yrityksen 

tulevaisuuteen uskottavan johtajan vuoksi. Samanlainen tilanne voi ilmetä 

myös toisessa yrityksessä, vaikka yritykset eroavat toisistaan paljon. 

Tällöin inspiroiva johtaja on molemmissa yrityksissä erilainen, mutta 

strategisesti vastaavanlainen resurssi yritysten menestykselle. (Barney 

1991) 

 

 2.2.2 Mallin jatkokehitys ja kritiikki 
 

Resurssipohjainen näkemys on edelleen tunnettu ja tutkittu taloustieteen näkemys, 

mutta sitä on myös kritisoitu ja kehitetty vastaamaan paremmin dynaamisesti 

muuttuvaan ympäristöön. Tämä alaluku käsittelee mallin merkittävimpiä jalostuksia 

sekä merkittävintä kritiikkiä ja siihen reagoimista.  

 

Mallin pohjalta kehitetty teoria on dynaamisten kyvykkyyksien teoria, jonka Teece et. 

al (1997) kehittivät. Dynaamisten kyvykkyyksien teoria pyrki resurssipohjaista 

näkemystä hyödyntäen huomioimaan myös yrityksen toimintaympäristön muutokset 
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ja löytää keinot sopeutua niihin. Monet tutkijat ovat arvostelleet resurssipohjaista 

näkemystä (Wang & Ahmed 2007 : Hinterhuber 2013 : Otola et. al 2013), mutta 

tunnetuin kritiikki, johon Barney (2001) itse vastasi, on peräisin Priem & Butler (2001a) 

artikkelista ”Is the resource-based ’view’ a useful perspective for strategic 

management research?”. Priem & Butler (2001b) kyseenalaistivat resurssipohjaisen 

näkemyksen hyödyntämisen käytännössä, sillä heidän mukaansa resurssipohjaista 

näkemystä ei voida pitää selittävänä eikä ennustavana sen teoreettisen pohjan 

epämääräisyyden vuoksi. (Teece et. al 1997)  

 

Dynaamisten kyvykkyyksien puolesta ovat kirjoittaneet monet tutkijat muun muassa, 

Teece et. al (1997), Eisenhardt & Martin (2000), Sirmon et. al (2007), Otola et. al 

(2013) ja Lin & Wu (2014), jotka pitävät sitä resurssipohjaista näkemystä sopivampana 

vaihtoehtona yrityksen kestävän kilpailuedun tavoittelulle. Teece et. al (1997) totesivat 

yritysten menestymisen globaaleilla markkinoilla johtuvan hyvästä ajoituksesta ja 

kyvyistä reagoida nopeasti muutoksiin ja innovoida uusia tuotteita sekä toimintatapoja 

vastaamaan nopeasti muuttuvaan ympäristöön. Dynaamisten kyvykkyyksien puolesta 

puhuvat tutkijat eivät kuitenkaan hylkää Barneyn resurssien VRIN-kehystä, vaan 

lähinnä keskittyvät enemmän yrityksen toimintatapoihin ja kyvykkyyksiin. Dynaamiset 

kyvykkyydet voidaan määritellä yrityksen toimintatapoina kehittää, integroida, uusia ja 

hyödyntää resursseja sekä yrityksen kyvykkyyksinä päivittää ja kehittää yrityksen 

toimintatapoja. Näin ollen dynaamisia kyvykkyyksiä kehittämällä voidaan saada 

kilpailuetua nopeasti muuttuvassa ja arvaamattomassa toimintaympäristössä. Koska 

dynaamisten kyvykkyyksien malli perustuu samoille oletuksille kuin resurssipohjainen 

näkemys siinä ilmenee samat puutteet, mutta myös muita puutteita on nostettu esiin. 

Dynaamisten kyvykkyyksien mallin heikkoutena on pidetty sen epämääräisyyttä ja 

mittaamisen vaikeutta. Resurssien tai kyvykkyyksien dynaamisuutta ei siten voida 

pitää tarpeeksi tarkkana määritelmänä arvokkaiden resurssien ja kyvykkyyksien 

tunnistamiselle ja kehittämiselle.  (Teece et. al 1997 ; Eisenhardt & Martin 2000 ; 

Schreyögg and Kliesch 2007) 

 

Priem & Butler (2001) tarkastelivat resurssipohjaista näkemystä kahden 

ydinkysymyksen avulla: (1) Täyttääkö resurssipohjainen näkemys teorian vaatimukset 

ja (2) voidaanko resurssipohjaista näkemystä hyödyntää strategisen johtamisen 

mallien rakentamisessa? Ensimmäistä kysymystä tarkasteltiin tutkimalla miten 
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resurssipohjainen näkemys täyttää teorian vaatimukset. Tieteellisen teorian 

lainomaisten väittämien tulee olla: (1) yleistettäviä ehtolauseita, (2) empiriaan 

pohjautuvia ja (3) syy-seuraussuhteita sisältäviä. Barneyn (1991) resurssipohjainen 

näkemys on nähty ongelmalliseksi, koska näkemyksen käsitteellinen pohja ei ole 

riittävän kattava ja yksityiskohtainen. Tämän vuoksi näkemystä on vaikea perustella 

empiirisesti sekä hyödyntää käytännössä. Lisäksi Priem & Butler näkivät 

ongelmalliseksi teorian perusolettamuksen; arvokkaat ja harvinaiset resurssit voivat 

olla kestävän kilpailuedun lähde. Tämä on ongelmallista, koska kestävä kilpailuetu ja 

sen lähteet on molemmat määritelty harvinaisuuden ja arvokkuuden perusteella.  

Nämä määritelmät ovat tautologisia ja epämääräisiä, joka vaikeuttaa näkemyksen 

hyödyntämistä käytännössä. Arvokkaita ja harvinaisia resursseja on vaikea tutkia, 

tunnistaa ja mitata empiirisesti epämääräisten määritelmien vuoksi. Priem & Butlerin 

(2001a) mukaan syyt ja seuraukset tulisi määritellä selkeästi erikseen, jotta voitaisiin 

muodostaa selkeitä ehtoja, joita voitaisiin tutkia empiirisesti. Kolmas ehto on nähty 

ongelmalliseksi samaan syyhyn perustuen. Näkemyksen määritelmät ovat liian 

epäselviä ja yleistettäviä, jonka vuoksi todellisten ja merkittävien syy-

seuraussuhteiden tutkiminen ei ole mahdollista. (Priem & Butler 2001a ; Barney 1991) 

 

Resurssipohjaisen näkemyksen strateginen hyödyntäminen käytännössä, esimerkiksi 

yrityksen johtamisessa, on nähty ongelmalliseksi samoista syistä, kun näkemyksen 

teoreettinen pitävyys. Priem & Butler (2001a) näkivät näkemyksen sisältävän paljon 

ehdottomia yksinkertaistavia oletuksia, joka vähentävät teorian ennustavaa ja 

selittävää voimaa käytännössä. Priem & Butler (2001a) pitivät resurssipohjaisen 

näkemyksen logiikassa ongelmallisena arvokkuuden käsitettä. Resurssin, 

hyödykkeen tai muun vastaavan arvo määräytyy useimmiten jälkikäteen, ja arvon 

määrittää usein ulkopuolinen tekijä, kuten kohderyhmän maksuhalukkuus. Resurssin 

arvo määräytyy siis käytännössä vasta sen hyödyntämisen jälkeen, joten arvokkaiden 

resurssien tunnistaminen ennen niiden hyödyntämistä on vaikeaa. (Priem & Butler 

2001a) 

Resurssipohjaista näkemystä on hyödynnetty empiirisesti tutkimuksissa, mutta 

tutkimukset eivät osoittaneet teorialle merkittävää tukea. Armstrong & Shimizu tutkivat 

perusteellisesti resurssipohjaisen näkemyksen empiiristä näyttöä. Resurssipohjaista 

näkemystä hyödynnettiin 125 empiirisessä tutkimuksessa, jotka eivät osoittaneet 
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merkittävää empiiristä tukea teorialle. Newbert (2007) toteaa resurssipohjaisen 

näkemyksen olevan yleisesti hyväksytty strategisen johtamisen teoria, vaikka sitä ei 

ole tutkittu riittävän kattavasti empiirisesti. Empiirisen tuen puutteen lisäksi näkemystä 

tukevat tulokset riippuvat vahvasti selittävistä muuttujista ja tutkimuksen 

viitekehyksestä, eivätkä ole esittäneet merkittäviä yleistettäviä yhteyksiä.  (Armstrong 

& Shimizu 2007) 

Priem & Butler (2001a) kritisoivat resurssipohjaista näkemystä tiettyjen seikkojen 

kohdalta, mutta näkivät sen potentiaalisena teoriana, jos näkemystä tarkasteltaisiin 

tarkemmin ja tieteellisemmin sekä näkemyksen määritelmiä ja teoreettista pohjaa 

tarkennettaisiin. Tarkastelun jälkeen resurssipohjaista näkemystä voitaisiin myös 

hyödyntää käytännön strategisessa johtamisessa.  

Kuten aiemmin mainittu, Barney (2001) vastasi kritiikkiin kirjoittamalla artikkelin:  ” Is 

the resource-based ‘view’ a useful perspective for strategic management research? 

Yes.”. Artikkelissa Barney myöntää oman artikkelinsa puutteet, mutta on myös osittain 

eri mieltä Priem & Butlerin kanssa. Barney (2001) tiedostaa, että arvon käsite ja 

määritelmä näkemyksessä on ongelmallinen. Arvo tulisi määritellä tarkemmin, sekä 

tarkastella sen suhdetta markkinoihin. Myös resurssit tulisi määritellä tarkemmin ja 

käytännönläheisemmin, joka parantaisi mallin hyödynnettävyyttä käytännössä. Lisäksi 

näkemyksen oletuksia, taustaa, rajoituksia ja ongelmia tulisi käsitellä tarkemmin, jotta 

näkemys ymmärrettäisiin oikein. Barney (2001) toteaa hänen näkemyksenä olleen 

hyödyllinen yrityksille, sillä se uudelleenesitteli strategisen johtamisen yrityksen 

sisäisillä tavoilla ulkoisiin tekijöihin keskittyneen strategisen johtamisen jälkeen. 

Barneyn (2001) mukaan hänen näkemystään on hyödynnetty strategisessa 

johtamisessa ja muilla tavoilla, joita hän ei itse osannut ennustaa. (Barney 2001) 

2.3  Resurssipohjainen näkemys urheiluliiketoiminnassa 
 

Ensimmäinen alaluku tarkastelee lyhyesti urheiluliiketoiminnan erityispiirteitä, ja 

seikkoja miten urheiluliiketoiminta eroaa ”perinteisestä” liiketoiminnasta.  Toinen 

alaluku esittelee tarkemmin tutkimuksen hypoteesit ja tarkastelee, kuinka 

resurssipohjaista teoriaa hyödynnetään tämän tutkimuksen osalta.  

 

2.3.1 Urheiluliiketoiminnan erityispiirteet 
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Ennen urheiluliiketoiminnan erityispiirteiden tarkastelua on hyvä määritellä ero 

urheiluliiketoiminnan ja ”perinteisen” liiketoiminnan välillä. Perinteisellä liiketoiminnalla 

tarkoitetaan tässä tutkimuksessa liiketoimintamallia, jonka tarkoitus on tuottaa voittoa 

yrityksen tai muun yhteisön toiminnan avulla. Esimerkiksi osakeyhtiön tarkoitus on 

osakeyhtiölain 1. luvun 3 § mukaan ”yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa 

osakkeenomistajilleen, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin”. Perinteinen 

liiketoiminta perustuu siis voiton tavoitteluun, kun taas urheilujoukkueen tavoitteena 

on myös urheilullinen menestys. Urheilullinen menestys ja taloudellinen menestys 

voivat olla hankalia saavutettavia samanaikaisesti, ja usein ajatellaan joukkueiden 

suosivan toista toisen kustannuksella. Joukkueet ovat usein valmiita hyväksymään 

taloudelliset tappiot, jos urheilullista menestystä saavutetaan. (Dietl et. al 2011) 

 

Urheiluliiketoiminnan erottaa perinteisestä liiketoiminnasta myös sen 

henkilökohtaisuus. Urheilutapahtuman tulee herättää ihmisessä tunteita ja 

mielenkiintoa, jotta ihminen olisi valmis maksamaan tullakseen katsomaan 

urheilutapahtumaa. Mitä voimakkaampia tunteita joukkue herättää, sitä 

kiinnostuneempi ihminen on joukkueesta tavalla tai toisella. Tämä voi myös purkautua 

negatiivisella tavalla kuten kiihkeimpien kannattajien väkivaltaisena 

huligaanitoimintana. Jewell et. al (2014) tutkivat huliganismin vaikutuksia ja totesivat, 

että se saattaa parantaa kotijoukkueen voiton todennäköisyyksiä luomalla sosiaalisia 

paineita ja pelkoa vierasjoukkueen pelaajille sekä tuomareille. Toisaalta kotijoukkueen 

hävitessä huliganismi saattaa johtaa väkivaltaan, joka tietää seuralle huonoa mainetta 

sekä sakkoja. Myös pelaajien henkilökohtaiset tunteet vaikuttavat siis kentällä ja sen 

ulkopuolella, joka luo myös katsojille lisää mielenkiintoa. Katsojien mielenkiintoa 

herättää enemmän ottelu, jossa joukkueet ovat lähes tasavertaisia ja lopputulos ei ole 

ennalta arvattava. Urheiluliiketoiminnassa on siis hyvä, jos joukkueelta löytyy 

tasaväkisiä kilpailijoita, koska se herättää kannattajissa ja katsojissa mielenkiintoa. 

Perinteisessä liiketoiminnan kannalta kyseinen kilpailullinen tasapaino ei ole hyväksi 

liiketoiminnalle, vaan yritykset pyrkivät suoriutumaan toisiaan paremmin ja 

saavuttamaan ylituottoja, esimerkiksi hankkimalla monopoliaseman 

patenttioikeudella. (Szymanski 2003 ; Nalbantis et. al 2015) 
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2.3.2 Hypoteesit ja perustelut 
 

H1: Resurssit vaikuttavat sijoitukseen positiivisesti 

 

Kuten aiemmin mainittu on perusteltua olettaa parempien pelaajien olevan kalliimpia, 

jolloin suuremmat resurssit kuvaavat parempia pelaajia. Tutkimuksessa on rajattu 

urheilujoukkueiden resursseiksi niiden henkilöstö, vaikka tosiasiassa joukkueella voi 

olla muitakin resursseja kuten sijoituksia ja sponsorisopimuksia. Urheilullista 

menestystä tutkittaessa voidaan olettaa, että pelaajat ja valmentajat vaikuttavat 

arkielämässä kuitenkin keskeisemmin joukkueen menestymiseen pelikentällä, kun 

joukkueen varojen määrä. Tarkastellessa resursseja Barneyn määritelmien mukaan 

voidaan lähes varauksitta todeta pelaajien ja valmentajien olevan erilaisia ja 

epätäydellisesti liikkuvia. Pelaajien liikkuvuutta voivat estää sopimuksien lisäksi 

esimerkiksi pelaajien tunnesiteet seuraan ja joukkuetovereihin sekä perhe- tai muut 

siteet kotikaupunkiin. Vaikka pelaajat ja valmentajat voivat olla tietyiltä osin 

samankaltaisia, ihmiset ovat kuitenkin yksilöitä ja fundamentaalisesti erilaisia. 

 

Tarkasteluun voidaan ottaa mukaan myös VRIN-kehys. Kuten aiemmin todettu Priem 

& Butlerin kritiikin perusteella arvon määrittely on ongelmallista. Kuten mainittu 

pelaajat ja valmentajat ovat harvinaisia, koska täysin vastaavia ei ole olemassa. 

Pelaajat ja valmentajat ovat ihmisiä ja siten fundamentaalisesti erilaisia toisistaan, 

joten heitä ei voi kopioida yksilöllisten erojen vuoksi. Toinen joukkue voi pyrkiä 

hankkimaan vastaavanlaisia pelaajia ja pyrkiä kopioimaan joukkueen taktiikoita, mutta 

nämä eivät silti vastaa alkuperäistä joukkuetta. Asioita kuten joukkuehenkeä ja 

pelaajien välistä kemiaa ei voida kopioida, koska se muodostuu yksilöiden välisestä 

uniikista kanssakäymisestä. Barney (1991) määritteli vaikeasti kopioitavuudelle kolme 

syytä: yksilöllinen historiallinen kehitys, epäselvä seuraussuhde ja sosiaalinen 

monimutkaisuus. Nämä käsiteltiin aikaisemmin ja sen perusteella voidaan todeta, että 

urheilujoukkueen resurssit voivat olla vaikeasti kopioitavia yhden tai useamman syyn 

takia. Pelaajat ja valmentajat ovat myös vaikeasti korvattavia, sillä suuri osa joukkueen 

dynamiikasta ja ilmapiiristä muodostuu henkilökohtaisista tunteista ja suhteista, joita 

on mahdotonta kopioida täysin. 
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H2: Resurssit vaikuttavat negatiivisesti liiketulokseen 

 

Barneyn (1991) resurssipohjaisen näkemyksen mukaan tietyt ehdot täyttävät resurssit 

ovat kestävän kilpailuedun lähde. Toinen hypoteesi on ristiriidassa teorian 

perusolettaman kanssa ja sitä tulee käsitellä tarkemmin. Kuten aiemmin mainittu 

urheilujoukkueen keskeisimmät resurssit sen menestymisen kannalta ovat pelaajat ja 

valmentajat, joita mitataan tässä tutkimuksessa henkilöstökuluilla. Tällöin mittarin 

kasvaminen tarkoittaa suurempia kuluja, koska paremmat pelaajat ovat 

lähtökohtaisesti kalliimpia. Resurssien mittari ei siten kuvaa pelaajien ja valmentajien 

todellisia kyvykkyyksiä.  Todellisia kykyjä on vaikeaa mitata suoraan 

vertailukelpoisesti, joten resursseja mitataan henkilöstökuluilla, koska mittarin 

puutteista huolimatta sen avulla voidaan vertailla joukkueiden pelaajia. Tulee kuitenkin 

huomioida, että paremmat pelaajat eivät ole aina kalliimpia ja halvemmat pelaajat 

voivat pelata ainakin jaksoittain yhtä hyvin kuin kalliit pelaajat. Kuitenkin 

pääsääntöisesti pelaajien palkat kuvaavat heidän kyvykkyyksiään. Caruso et. al 

(2017) tutkivat jalkapallopelaajien palkkoja ja suoriutumista Italian pääsarjassa Serie 

A:ssa ja huomasivat palkkojen suuruuden olevan vahvasti yhteydessä joukkueiden 

menestymiseen.   

 

Parempien pelaajien ollessa kalliimpia suuremmat resurssit tarkoittavat parempien 

pelaajien lisäksi suurempia kuluja, jonka voidaan olettaa vaikuttavan liiketulokseen 

negatiivisesti. Urheilujoukkueiden suurimmat kulut aiheutuvat pelaajien palkoista, 

joten resursseilla voidaan olettaa olevan selkeä ja vahva yhteys liiketulokseen. 

(Nicoliello & Zampatti 2016) 
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3. Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 
 

Seuraavat alaluvut käsittelevät tutkimuksen aineistoa ja tutkimusmenetelmiä. 

Alaluvuissa käsitellään tarkemmin, miten aineisto on kerätty ja mitä puutteita siinä 

ilmenee, sekä mitä tutkimusmenetelmiä tutkimuksessa käytetään.  

 

3.1  Tutkimusaineisto 
 

3.1.1 Aineiston keruu ja luonne 
 

Tutkimuksen aineisto on tilastollinen aineisto vuosilta 2009-2018. Aineisto sisältää 

tietoja joukkueiden sijoituksesta, resursseista (henkilöstökulut), liikevaihdosta ja 

liiketuloksesta. Aineisto sisältää tietoja sekä jääkiekon Sm-liigasta että jalkapallon 

Veikkausliigasta. Sm-liigan tiedot on kerännyt Olli Laasonen, joka luovutti ne tämän 

tutkimuksen käyttöön. Sm-liiga tiedoissa oli huomioitu myös Mestaruussarjasta 

nousseet joukkueet niiltä vuosilta, jolloin ne pelasivat vielä Mestaruussarjassa. 

Joukkueet oli sisällytetty laskemalla sijoitus Sm-liigan sijoituksen ja Mestaruussarjan 

sijoituksen summana. Nämä tiedot poistettiin, jotta tiedot vastaisivat paremmin 

tutkimuksen rajauksia, joihin kuului tarkastella vain pääsarjassa kullakin kaudella 

pelaavia joukkueita.  

 

Sm-liigan sekä Veikkausliigan taloudelliset tiedot on kerätty Amadeus -tietokannasta 

ja muista julkisista lähteistä, kuten seurojen verkkosivuilla julkaistuista tilinpäätöksistä. 

Taloudelliset tiedot ja tunnusluvut olivat kaikki saatavissa Amadeus -tietokannasta, ja 

edellisten kausien sijoitukset ovat saatavissa Veikkausliigan verkkosivuilta.  

 

3.1.2 Aineiston puutteet 
 

Sm-liigan osalta tiedoissa ei ole juurikaan puutteita, sillä Sm-liigajoukkueet ovat kaikki 

osakeyhtiöitä ja niiden tiedot ovat saatavissa tietokannoista kuten Voitto+ ja Amadeus. 

Laasosen keräämästä Sm-liiga aineistosta on rajattu pois kaksi joukkuetta, HPK ja 

KooKoo, jotka yhtiöityivät aikajakson loppuvaiheilla ja tietoja aikaisemmilta vuosilta ei 

ollut saatavissa. Veikkausliigan osalta tietoja puuttuu huomattavasti enemmän. 

Veikkausliigan joukkueet ovat osittain yhtiömuodoltaan rekisteröityjä yhdistyksiä, 

jonka vuoksi niiden taloudellisia tietoja ei ole saatavissa. Ajanjakson aikana osa 

seuroista on yhtiöitynyt, osa on mennyt konkurssiin ja osalla on vaihtunut 
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omistajayhtiö. Tiedot ovat näiden syiden vuoksi puutteellisia, joka vaikuttaa 

tutkimuksen validiteettiin ja reliabiliteettiin. Puuttuvia tietoja omaavia joukkueita ei 

tarvitse poistaa aineistosta, sillä tilastollista analyysiä tehdessä ohjelma jättää 

puutteelliset tiedot huomioimatta.  

 

3.2  Tutkimusmenetelmät 
 

Tutkimus toteutetaan kvantitatiivisena tutkimuksena, jonka tarkoituksena on tehdä 

tilastollinen tutkimus ja tutkia ilmiötä numeerisen aineiston perusteella. Tilastollinen 

analyysi ja tietojen käsittely suoritetaan ohjelmointikielellä R. Tilastollisen tutkimuksen 

avulla voidaan tutkia asioiden välisiä yhteyksiä ja riippuvaisuuksia (Heikkilä 2014). 

Oletetut riippuvaisuudet, kuten resurssien positiivinen vaikutus sijoitukseen, tulee 

tutkia tilastollisesti, jotta voidaan tietää ovatko ilmiöt toisistaan riippuvaisia ja 

tilastollisesti merkitseviä (Metsämuuronen 2011). 

 

3.2.1 Muuttujat 
 

Tutkimuksen selitettävät muuttujat ovat urheilullinen menestys ja taloudellinen 

menestys, joita mitataan sijoituksella sarjassa ja liiketuloksella. Keskeisin selittävä 

muuttuja on resurssit, joita mitataan henkilöstökuluilla. Resurssien lisäksi käytetään 

muita selittäviä muuttujia tulosten luotettavuuden parantamiseksi. Henkilöstökulut 

muodostuvat pelaajien ja valmentajien palkoista, joten mittari ei ole optimaalinen 

resurssien mittaamiseen, koska henkilöstökulut eivät edusta pelaajien ja valmentajien 

todellisia kykyjä. Todellisia kykyjä on kuitenkin vaikeaa mitata suoraan luotettavasti ja 

vertailukelpoisesti ja pääsääntöisesti paremmat pelaajat ovat kalliimpia, joten 

henkilöstökulut ovat käyttökelpoinen mittari. Mittarin sopivuus tulee huomioida tuloksia 

tarkastellessa ja niiden luotettavuutta arvioitaessa. Urheilullista menestystä mitataan 

sijoituksella sarjassa ja taloudellista menestystä liiketuloksella. Molemmat mittarit ovat 

sopivia ja luotettavia tilastolliseen analyysiin, mutta yksittäiset mittarit voivat vaihdella 

resursseista johtumattomista syistä, joka vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. 

Useamman mittarin käyttäminen parantaisi tulosten luotettavuutta, mutta on tämän 

tutkimuksen rajausten ulkopuolella. 
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3.2.2 Regressioanalyysi 
 

Lineaarisen regressioanalyysin avulla voidaan tutkia yhden tai useamman selittävän 

muuttujan vaikutusta selitettävään muuttujaan. Tulokset kertovat mikä on yksittäisen 

selittävän muuttujan vaikutus selitettävään muuttujaan, kun muiden selittävien 

muuttujien vaikutus on huomioitu. Regressiosuoran yhtälö voidaan kuvata kaavalla: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + ⋯ +  𝑏𝑛𝑋𝑛 

 

Yhtälössä Y kuvaa selitettävän muuttujan arvoa ja X-termit kuvaavat selittävien 

muuttujien arvoja. A on yhtälössä vakiotermi ja b-termit ovat muuttujien 

regressiokertoimia.  Useiden selittävien muuttujien tilanteessa muiden vaikutus ns. 

vakioidaan, jolloin saadaan vain yhden selittävän muuttujan muutoksen vaikutus 

selitettävään muuttujaan muiden pysyessä ennallaan. Näin ollen regressiokerroin on 

regressiosuoran kulmakerroin ja sen arvo määrittää onko suora laskeva vai nouseva 

ja kuinka vahva yhteys muuttujilla on eli kuinka jyrkkä suora on. (Olive 2017) 

 

Regressioanalyysin tuloksista keskeisimmät ovat: R2 -arvo, p-arvo, keskivirhe ja 

regressiokerroin. R2 -arvo kertoo mallin selitysvoimasta, eli kuinka suuren osan 

selitettävän muuttujan vaihtelusta selittävät muuttujat selittävät. Arvo vaihtelee nollan 

ja yhden välillä, jossa nolla ei selitä vaihtelua ollenkaan ja yksi selittää täysin. P-arvo 

kertoo analyysin tai muuttujan tilastollisesta merkitsevyydestä ja p-arvon ollessa 

pienempi kuin 0,05 analyysi tai muuttuja on tilastollisesti merkitsevä. Estimaatin 

keskivirhe kertoo mallin virhetermien keskihajonnan. Tämä tunnusluku kertoo mallin 

onnistuneisuudesta ja mitä pienempi keskivirhe on, sitä parempi on mallin 

selitysvoima. Keskivirheen suuruus riippuu myös aina muuttujan selitettävän 

muuttujan mittaluokasta. Regressiokerroin tarkoittaa yksittäisen selittävän muuttujan 

selitysosuutta selitettävän muuttujan vaihtelusta. Regressiokertoimen arvon suuruus 

vaihtelee muuttujien mittaluokasta. Esimerkiksi mitattaessa resurssien (yksikkö euro) 

vaikutusta liiketulokseen (yksikkönä euro) regressiokerroin voisi olla -0.3. Tämä 

tarkoittaisi, että kun resursseja kasvatetaan eurolla, liiketulos pienenee 30 senttiä. Jos 

sijoitusta (yksikkö kokonaisluku väliltä 1-14) selitettäisiin liikevaihdolla 

regressiokerroin voisi olla -3.00e-06 eli -0.000003, joka tarkoittaisi sijoituksen 

laskemista (eli paranemista, koska 1. sija on mestari) kolmella liikevaihdon kasvaessa 

miljoonan. (KvantiMOTV 2008).  
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Tutkimuksessa tullaan tekemään useita regressionanalyyseja, joissa selitettävät 

muuttujat ovat sijoitus ja liiketulos. Selitettäviä muuttujia tullaan tutkimaan kolmen eri 

analyysin avulla, joissa muut selittävät ovat vakioita mutta resurssit muuttuvat. 

Ensimmäisessä analyysissä huomioidaan resurssit ja edellisen kauden resurssit, 

toisessa vain resurssit ja kolmannessa vain edellisen kauden resurssit. Sijoituksen 

vakio selittävä muuttuja on edellisen kauden sijoitus. Liiketuloksen vakiot selitettävät 

muuttujat ovat kausi, liikevaihto, sijoitus, edellisen kauden sijoitus ja edellisen kauden 

tulos. Regressioanalyysejä on tehty siten, että niissä on ollut laji moderoivana 

muuttujana ja ilman lajin moderoivaa vaikutusta. Lajien välisiä eroja tarkastellaan 

myös erikseen omalla tilastollisella testillä. 

 

3.2.3 Korrelaatiotesti  
 

Korrelaatiotestin avulla voidaan tutkia miten muuttujat korreloivat keskenään. 

Korrelaatiokerroin saa arvoja välillä -1..1, jossa -1 tarkoittaa täydellistä negatiivista 

korrelaatiota ja 1 täydellistä positiivista korrelaatiota. Jos selittävät muuttujat 

korreloivat erittäin vahvasti keskenään (esimerkiksi korrelaatio yli 0,9) tällöin mallissa 

esiintyy multikollineaarisuutta, joka voi heikentää regressioanalyysin tuloksia 

(KvantiMOTV 2008b). Tämän vuoksi on hyvä tarkastella korrelaatiokertoimia ennen 

regressioanalyysiä.   
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4. Tulokset 
 

Luku jakautuu kolmeen alalukuun, joista ensimmäisessä kuvaillaan aineistoa ja 

olennaisia muuttujia graafisesti ja tilastollisesti. Toinen ja kolmas alaluku käsittelevät 

tutkimuksen regressioanalyysien tuloksia.  

 

4.1  Aineiston kuvailu 
 

Ennen analyysien tulosten tarkastelua tulee tutkia aineistoa graafisesti ja tilastojen 

pohjalta. On myös syytä tutkia lajien välisiä eroja ennen tulosten analysointi, jotta 

osataan tulkita tuloksia oikein.  

 

Kahta lajia vertaillessa on syytä huomioida lajien väliset erot ja niiden mahdolliset 

vaikutukset tuloksiin. Jääkiekko on Suomessa suositumpi laji kuin jalkapallo ja Sm-

liigan toiminta on organisoidumpaa ja ammattimaisempaa kuin Veikkausliigan. Näin 

ollen Sm-liigan ympärillä pyörii huomattavasti suuremmat rahasummat kuin 

Veikkausliigan (taulukko 1). Alla oleva kuvaaja (kuvaaja 1) näyttää tutkimuksen 

aikavälillä joukkueiden jakaantumista resurssien perusteella lajeittain. Kuten 

kuvaajasta nähdään Veikkausliiga joukkueiden resurssit ovat huomattavasti paljon 

pienempiä kuin Sm-liigan joukkueiden. Tämän tutkimuksen aikavälillä Sm-liigan 

keskimääräiset resurssit ovat 3 806 600 euroa ja Veikkausliigassa 1 001 400 euroa 

(taulukko 1).  

 

Kuvaaja 1: X-akselilla kuvataan resursseja euroina ja Y-akselilla kuvataan havaintojen lukumäärää koko 

tutkimuksen aikavälillä 
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Taulukko 1: Tunnuslukujen keskiarvoja 

Kuvaajat (liitteet 3 ja 4) kuvaavat sarjojen resursseja ja liiketuloksia tarkemmin ja niistä 

nähdään Sm-liigassa lähes kaikkien joukkueiden resurssien olevan yli kaksi miljoonaa 

euroa ja Veikkausliigassa suurimman osan resurssien olevan alle miljoona euroa. 

Kuvaajien perusteella resurssien ja liiketuloksien välillä on nähtävissä yhteys, jossa 

korkeammat resurssit johtavat parempaan liiketulokseen. Varsinkin Veikkausliigassa 

yhteys on kuitenkin melko heikko. Kuvaajat (liitteet 5 ja 6) kuvaavat liigojen resursseja 

ja sijoituksia. Sm-liigan sirontakaaviosta voidaan nähdä resurssien ja sijoituksen välillä 

laskeva lineaarinen yhteys, jossa suuremmat resurssit tarkoittavat pienempää eli 

parempaa sijoitusta. Veikkausliigassa havainnot muodostavat käännetyn L-kirjaimen 

muotoisen kuvion, koska tietyn pisteen jälkeen resurssien kasvattaminen ei enää 

laske sijoitusta. Havainto voisi johtua resurssien alenevasta rajahyödystä, mutta tässä 

tapauksessa se johtuu HJK:sta. HJK on ainoa Veikkausliigan joukkue, jonka resurssit 

ylittävät kaksi miljoonaa euroa tutkimuksen aikavälillä ja myös sen liikevaihto ja 

liiketulos ovat ylivoimaisesti suurimmat liigassa ja jopa monta kertaa suuremmat kuin 

monilla joukkueista (liite 7). HJK on myös urheilullisesti ylivoimainen; tutkimusvälillä 

HJK on voittanut seitsemän mestaruutta yhdeksästä. Rajaten pois HJK:n poikkeavat 

havainnot tietojen graafinen esitys (liite 8) esittää nähdä selkeän laskevan ja 

lineaarisen yhteyden resurssien ja sijoituksen välillä. HJK on outlier-havainto, joten 

tutkimuksen tuloksien luotettavuuden parantamiseksi suoritetaan regressioanalyysi 

myös rajaten pois HJK:n. 

 

 

Liiketuloksen osalta molempien liigojen keskiarvo on tappiollinen: Sm-liiga -75 600 

euroa ja Veikkausliiga -110 800 euroa. Kuitenkin kuten kuvaajista (kuvaaja 3 ja liite 

3,4) huomataan, Sm-liigassa noin puolet joukkueista tekee voittoa ja keskiarvoa 

pudottaa suuret tappiot yksittäisiltä joukkueilta. Tulee myös huomioida, että alle sadan 

tuhannen euron keskimääräinen tappio on melko pieni, kun Sm-liiga joukkueiden 

keskimääräinen liikevaihto tutkimuksen aikavälillä on 6 355 210 euroa. Veikkausliigaa 

tarkastellessa huomataan, että suurin osa joukkueista tekee tappiota, varsinkin 
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joukkueet, joiden resurssit ovat alle miljoonan. Veikkausliigassa vain muutama 

joukkue on tehnyt voittoa yli 500 000 euroa koko tutkimuksen aikavälillä. Sm-liigassa 

näitä joukkueita on huomattavasti enemmän, vaikka Sm-liigassakin suurimmat voitot 

ovat olleet alle miljoonan. Sm-liigassa voitollinen liiketulos on yleisempää kuin 

Veikkausliigassa, jossa suurin osa joukkueista tekee tappiota.  

 

Kuvaaja 2: X-akselilla liiketulos euroina ja Y-akselilla havaintojen määrä koko tutkimuksen aikavälillä 

 

Veikkausliigan keskimääräinen liikevaihto tutkimuksen aikavälillä on 1 606 900 euroa, 

joka on moninkertaisesti pienempi kuin Sm-liigan 6 355 210 euroa. Alla oleva (kuvaaja 

3) havainnollistaa hyvin Veikkausliigan ja Sm-liigan taloudellisen toiminnan 

suuruusluokan eroja. Veikkausliigassa erot joukkueiden välillä ovat suuret, muutaman 

joukkueen liikevaihto on jopa lähes kuusi miljoonaa euroa ja suurimman osan 

liikevaihto on noin miljoona euroa. Sm-liigassakin on eroja, mutta havainnot ääripäiden 

välillä jakautuvat huomattavasti paljon tasaisemmin. Vaikka Veikkausliigan ja Sm-

liigan keskimääräisen tappion ero on liiketoiminnan kannalta suuruusluokassa 

rahallisesti pieni (noin 35 00 euroa), sadan tuhannen euron keskimääräinen tappio on 

huomattavan merkittävä tekijä Veikkausliigassa. Kuten liikevaihtojen keskiarvo ja 

kuvaaja kertoo, Veikkausliigassa liiketoiminta on huomattavasti pienempää ja 

keskimääräinen sadan tuhannen euron tappio kertoo joukkueiden heikosta 

taloudellisesta tilanteesta.  
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Kuvaaja 3: X-akselilla liikevaihto ja Y-akselilla havaintojen määrä koko tutkimuksen aikavälillä  

 

 

Seuraavaksi tarkastellaan regressioanalyysien tuloksia kummankin hypoteesin osalta 

erikseen. Kuitenkin ennen sitä on hyvä tarkastella muuttujien välisiä korrelaatioita 

multikollineaarisuuden vuoksi. Tulosten tarkastelussa tulee myös huomioida 

tutkimuksen rajoitteet tietojen puutteellisuuden suhteen.  

 

Korrelaatiomatriisissa (taulukko 2) on merkattu punaisilla reunoilla vahvat 

korrelaatiokertoimet eli korrelaatiokertoimet, joiden arvo on yli 0.9. Arvoja 1 ei ole 

merkattu, sillä ne johtuvat luonnollisesti siitä, että jokainen muuttuja korreloi itsensä 

kanssa täydellisesti. Matriisista voidaan kuitenkin havaita vahvoja korrelaatioita. 

Muuttujat liikevaihto, resurssit ja edellinen_resurssit korreloivat vahvasti keskenään. 

Vahvat korrelaatiot heikentävät regressioanalyysin tuloksia, jonka vuoksi 

regressioanalyysit tehdään ottaen huomioon resurssit ja edellisen kauden resurssit 

sekä vain huomioiden resurssit ja vain huomioiden edellisen kauden resurssit. Näin 

voidaan tutkia miten korrelaatiot vaikuttavat tuloksiin. Tuloksien luotettavuuden 

parantamiseksi suoritetaan regressioanalyysi myös rajaten pois liikevaihto. 
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Taulukko 2: Korrelaatiomatriisi 

 

 

4.2  Resurssien vaikutus sijoitukseen 
 

Seuraavaksi tarkastellaan regressioanalyysien tuloksia, jotka käsittelevät 

ensimmäistä hypoteesia eli ”Resurssit vaikuttavat sijoitukseen positiivisesti”.  Kuten 

aiemmin mainittu sijoitusta tutkittiin kolmella regressioanalyysillä, joiden tulokset ovat 

tiivistetty taulukoihin. Taulukoissa * - merkit kuvaavat muuttujan tilastollista 

merkitsevyyttä p-arvon mukaan seuraavanlaisesti 0 – 0.001 = ***, 0.001 – 0.01 = **, 

0.01 – 0.05 = *, ja p-arvo > 0.05 ei ole tilastollisesti merkitsevä, joten sitä ei merkitä. 

Aineistossa laji -muuttuja saa joko arvon on ”Jääkiekko” tai ”Jalkapallo” ja laji on 

moderoiva muuttuja kaikissa analyyseissa, jonka vuoksi taulukoissa on Sm-liigan ja 

Veikkausliigan sijaan ”Jääkiekko” ja ”Jalkapallo”.  

 

Ensimmäisessä regressioanalyysissä (taulukko 3) mukana oli edellisen kauden 

sijoituksen lisäksi sekä resurssit että edellisen kauden resurssit. Resurssien 

regressiokerroin (taulukoissa coef.) on tilastollisesti merkitsevä vain jääkiekolla.  

Selitysvoiman luotettavuudesta kertoo myös keskivirhe, joka on tässä mallissa 

resurssien osalta hyvin pieni, joka parantaa tuloksien luotettavuutta. Jalkapallossa 

regressiokerroin on heikko eikä ole tilastollisesti merkitsevä. Jalkapallossa resurssien 

kasvattaminen miljoonalla eurolla parantaisi sijoitusta noin 1.7 sijaa. Ottaen huomioon 

Veikkausliigan keskimääräisten resurssien koon (noin miljoona euroa) resurssien 

kasvattaminen miljoonalla eurolla ei ole realistisesti mahdollista eikä olisi kannattavaa, 

jos seurauksena olisi sijoituksen paraneminen noin 1.7 sijalla. Jääkiekon osalta 

resursseilla on kohtuullinen yhteys sijoitukseen. Regressiokertoimen perusteella 

nähdään, että esimerkiksi resursseja kasvattaessa miljoonalla eurolla sijoitus laskisi 

noin kaksi sijaa. Sm-liigassa resurssien kasvattaminen miljoonalla voisi olla 
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mahdollista ainakin osalle joukkueista. Resurssien kasvattaminen miljoonalla olisi 

kuitenkin myös Sm-liigassa suuri investointi ja todennäköisesti tällaisessa tilanteessa 

joukkue tavoittelisi enemmän kuin vain sijoituksen paranemista kahdella sijalla. 

 

Lajien välistä vaihtelua kuvataan viimeiseissä sarakkeessa, jossa diff. tarkoittaa lajien 

välistä eroa. Lajien välisistä vaihteluista vain edellinen sijoitus on tilastollisesti 

merkitsevä. Mallista voidaan tulkita lajien välillä olevan selkein ero edellisen kauden 

sijoituksen osalta ja jalkapallossa edellinen sijoitus on merkittävämpi tekijä kuin 

jääkiekossa. Koko mallin selitysosuus on 0.41 eli mallin muuttujien avulla voidaan 

selittää 41 prosenttia sijoituksen vaihtelusta.  

 

 
 

Taulukko 3: Selittävinä muuttujina resurssit, edellinen_resurssit ja edellinen_sijoitus 

 

Toinen regressioanalyysi (taulukko 4) sisälsi selittävät muuttujat resurssit ja edellisen 

kauden sijoituksen. Koko mallin selitysosuus pysyi lähes samana, mutta resurssien 

vaikutus pieneni hieman ja on silti tilastollisesti merkitsevä. Jalkapallossa 

regressiokerroin ei ole tilastollisesti merkitsevä ja vaikutus on hieman pienempi kuin 

edellisessä mallissa. Mallin perusteella jääkiekossa resurssien kasvattaminen 

miljoonalla eurolla laskisi sijoitusta noin 1.6 sijaa, joten muuttujien välinen yhteys on 

edellistäkin mallia heikompi. Lajit eroavat toisistaan eniten edellisen kauden 

sijoituksen osalta. Jalkapallossa edellisen kauden sijoitus on huomattavasti 

merkittävämpi kuin jääkiekossa, mutta lajien välinen ero ei ole tilastollisesti merkitsevä 

tässä analyysissä. 

 



28 
 

 
 

Taulukko 4: Selittävinä muuttujina resurssit ja edellinen_sijoitus 

 

Kolmannessa regressioanalyysissä (taulukko 5) selittävinä muuttujina ovat edellisen 

kauden resurssit ja edellisen kauden sijoitus ja tulokset ovat osittain samankaltaiset 

kuin aikaisemmissa. Mallin selitysvoima on laskenut hieman ja edellisten resurssien 

vaikutus on pienempi kuin resurssien. Edellisen kauden resurssit ovat tilastollisesti 

merkitsevä selittäjä sijoitukselle, jonka keskivirhe on pieni. Jalkapallon osalta edellisen 

kauden resurssit eivät ole tilastollisesti merkitsevä selittäjä ja niiden vaikutus 

sijoitukseen on todella pieni ja huomattavasti pienempi kuin resursseilla. Mallin 

perusteella jääkiekossa edellisen kauden resurssien kasvattaminen miljoonalla eurolla 

laskisi sijoitusta noin 1.3 sijaa, joten edellisen kauden resurssit ovat myös jääkiekossa 

resursseja heikompi selittävä muuttuja. Ainoa selkeä ja tilastollisesti merkitsevä lajien 

välinen ero on edellisen kauden sijoitus, joka on jalkapallossa merkittävämpi selittäjä. 

 

 

Taulukko 5: Selittävinä muuttujina edellinen_resurssit ja edellinen_sijoitus 

 

Muuttujien keskinäisen korrelaation vaikutusta tutkittiin kolmen eri analyysin 

perusteella, mutta analyysien tuloksista nähdään selkeästi muuttujien vaikutukset 
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selitettävään muuttujaan. Tulokset näyttävät, että Veikkausliigassa resurssit eivät ole 

tilastollisesti merkitsevä selittävä muuttuja, mutta resursseilla on yhteys sijoitukseen. 

Tilastollisuuden merkitsevyyden puuttumisen vuoksi, ensimmäinen hypoteesi 

hylätään eli resursseilla ei ole positiivista yhteyttä sijoitukseen Veikkausliigassa. 

Resurssien yhteys sijoitukseen on kuitenkin erittäin pieni Veikkausliigassa eikä 

käytännössä lainkaan merkittävä. Edes HJK ei ole kasvattanut resurssejaan 

miljoonalla eurolla tutkimuksen aikavälillä, joten ei ole realistista odottaa minkään 

Veikkausliigajoukkueen kykenevän siihen. Investointi ei myöskään olisi kannattava 

sijoituksen parantamiseksi alle kahdella sijalla.  

 

4.3  Resurssien vaikutus liiketulokseen 
 

Seuraavaksi tutkitaan toista hypoteesia eli ”Resurssit vaikuttavat liiketulokseen 

negatiivisesti”. Tuloksia tarkasteltaessa tulee huomioida, että kausi -muuttuja on 

regressioanalyysissä mukana, jotta kausivaihtelut otetaan tuloksissa huomioon. Kausi 

-muuttujan jokaisen kauden erillisiä regressiokertoimia ei siis tarkastella, koska 

muuttujan tarkoitus on kontrolloida ja parantaa analyysiä. Taulukoihin kausi -muuttuja 

on sisällytetty arvolla ”kyllä”, joka tarkoittaa, että muuttuja on analyysissä mukana. 

Lajien välisten erojen tarkastelu ei onnistunut kausi -muuttujan vuoksi, joten lajien 

välisten erojen tilastollista merkittävyyttä ei ole tiedossa. Lajien välisten erojen 

tarkasteluun tulee siten suhtautua varauksella. Muiden muuttujien osalta tilastolliset 

merkittävyydet on ilmoitettu kuten edellisessä luvussa. 

 

Vakiomuuttujat ovat liiketulosta selittävissä regressiossa kausi, sijoitus, 

edellinen_sijoitus, liikevaihto ja edellinen_tulos. Ensimmäisessä regressiossa 

(taulukko 6) oli vakiomuuttujien lisäksi resurssit ja edellisen kauden resurssit. Koko 

malli on tilastollisesti merkittävä ja sen selitysosuus on 0.60, joten malli onnistuu melko 

hyvin selittämään liiketuloksen vaihtelua. Resurssien regressiokerroin on molemmilla 

negatiivinen, mutta tilastollisesti merkitsevä vain jääkiekon osalta. Molempien lajien 

osalta resursseilla on vahva negatiivinen yhteys liiketulokseen ja jääkiekon keskivirhe 

on melko pieni, joka parantaa tuloksien luotettavuutta. Jalkapallon osalta 

regressiokertoimen keskivirhe on huomattavasti jääkiekkoa suurempi ja 

regressiokerroin ei ole tilastollisesti merkitsevä. Jääkiekossa resurssien vaikutus 
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liiketulokseen tarkoittaa, että esimerkiksi resurssien 100 000 euron kasvattaminen 

pienentäisi liiketulosta 59 000 euroa. 

 

Kuten aiemmin mainittu lajien välisten erojen tilastollisia merkitsevyyksiä ei ole 

tiedossa. Voidaan kuitenkin tarkastella lajien välisten erojen suuruksia, sillä 

varauksella, etteivät ne ole tilastollisesti merkitseviä. Suurimmat erot lajien välillä ovat 

resursseissa ja edellisen kauden liiketuloksissa. Erot johtuvat sarjojen välisistä eroista 

liiketoiminnan suuruudessa, joita havainnollistettiin tämän luvun ensimmäisessä 

alaluvussa. 

 

 
 

Taulukko 6: Selittävinä muuttujina resurssit, edellinen_resurssit, kausi, sijoitus, edellinen_sijoitus, liikevaihto ja 
edellinen_tulos 

 

Seuraavaksi tarkastellaan liiketulosta jättämällä edellisen kauden resurssit pois 

analyysistä. Mallin (taulukko 7) selitysosuus ja tilastollinen merkitsevyys pysyivät 

lähes samoina, mutta muuttujien selitysvoimat ja keskivirheet muuttuivat hieman. 

Resurssien regressiokertoimet pienenivät ja jalkapallon osalta resurssit eivät ole 

tilastollisesti merkitsevä selittävä muuttuja ja niiden vaikutus ja keskivirhe on 

pienentynyt huomattavasti edellisestä mallista. Jääkiekon osalta resurssien keskivirhe 
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on lähes sama kuin edellisessä mallissa ja resurssit ovat edelleen merkittävä muuttuja 

selittämään liiketuloksen vaihtelua. Tämän mallin perusteella resurssien 

kasvattaminen 100 000 eurolla pienentäisi liiketulosta 49 000.  

 

 

Taulukko 7: Selittävinä muuttujina resurssit, kausi, sijoitus, edellinen_sijoitus, liikevaihto ja edellinen_tulos 

 

Kolmannessa regressioanalyysissä (taulukko 8) on vakiomuuttujien lisäksi mukana 

edellisen kauden resurssit. Malli on edelleen tilastollisesti merkitsevä, mutta koko 

mallin selitysosuus on laskenut arvoon 0.50, joten malli selittää edelleen melko hyvin 

liiketuloksen vaihtelua. Edellisen kauden resurssien regressiokertoimet ovat 

matalammat kuin muissa malleissa ja tilastollisesti merkitsevä vain jääkiekon osalta. 

Jalkapallossa edellisen kauden resursseilla on melko pieni vaikutus liiketulokseen. 

Jääkiekossa yhteys on pienempi kuin nykyisten resurssien, mutta silti merkittävä. 

Edellisen kauden resurssien kasvattaminen 100 000 eurolla tarkoittaisi liiketuloksen 

pienenemistä 21 000 eurolla. Mallissa lajien väliset erot ovat pienentyneet ja suurin 

ero on edellisen kauden liiketuloksessa.  
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Taulukko 8: Selittävinä muuttujina edellinen_resurssit, kausi, sijoitus, edellinen_sijoitus, liikevaihto ja 
edellinen_tulos 

 

Resurssien vaikutus liiketulokseen oli tilastollisesti merkitsevä Sm-liigassa, jossa 

resursseilla oli suuri negatiivinen vaikutus liiketulokseen. Veikkausliigassa resurssit 

eivät olleet tilastollisesti merkitsevä muuttuja yhdessäkään analyysissä. Tämän vuoksi 

hypoteesi ”Resurssit vaikuttavat liiketulokseen negatiivisesti” hylätään. Kuitenkin 

Veikkausliigassa resurssien regressiokertoimien perusteella löytyi negatiivinen yhteys 

liiketulokseen, mutta kuten tulokset ja graafinen esitys (liite 4) näyttävät, yhteys ei ole 

merkittävä. 

 

4.4  Regressioanalyysit ilman lajin moderoivaa vaikutusta ja rajaten pois 

HJK:n ja liikevaihdon 

 

Tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi tutkitaan vielä resurssien yhteyttä 

sijoitukseen ja liiketulokseen koko aineiston perusteella sekä rajaten analyysistä pois 

HJK:n ja liikevaihto -muuttujan. Aikaisemmissa regressioissa laji oli moderoivana 

muuttujana, jolloin yhteyksiä tutkittiin lajikohtaisesti. Seuraavissa regressioissa laji on 

mukana yhtenä selittävänä muuttujana.  
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4.4.1 Sijoitus 
 

Mallin (taulukko 9) selitysosuus kokonaisuudessaan on 0.39 eli malli selittää melko 

hyvin sijoituksen vaihtelua ja on tilastollisesti merkitsevä. Resurssit ovat mallissa 

tilastollisesti merkitsevä selittävä muuttuja ja keskivirhe on hyvin pieni, joka parantaa 

tuloksien luotettavuutta. Resurssien regressiokerroin on tilastollisesti merkitsevä ja 

samankaltainen kuin aiemmissa regressiomalleissa. Mallin mukaan resurssien 

kasvattaminen esimerkiksi miljoonalla eurolla tarkoittaisi sijoituksen laskemista noin 

kahdella sijalla.  

 

 

Taulukko 9: Selitettävä muuttuja sijoitus, laji ei moderoivana muuttujana 

4.4.2 Liiketulos 
 

Liiketulosta tarkastellessa koko mallin (taulukko 10) selitysosuus on 0.55 eli malli 

selittää hyvin liiketuloksen vaihtelua. Resurssit ovat tilastollisesti merkitsevä selittävä 

muuttuja ja keskivirhe on melko pieni. Resursseilla on mallin perusteella merkittävä 

negatiivinen yhteys liiketulokseen. Mallin perusteella resurssien kasvattaminen 

yhdellä yksiköllä eli eurolla tarkoittaa liiketuloksen pienenemistä 56 sentillä. 

Suuremmassa mittakaavassa resurssien kasvattaminen esimerkiksi 10 000 eurolla 

johtaisi liiketulokseen pienenemiseen 5600 eurolla.  
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Taulukko 10: Selitettävä muuttuja tulos, laji ei moderoivana muuttujana 

 

4.4.3 Regressioanalyysi rajaten pois HJK:n ja liikevaihdon 
 

Regressioanalyyseistä rajattiin pois selittävä muuttuja liikevaihto sekä joukkue HJK. 

HJK oli selkeästi poikkeava outlier-havainto ja liikevaihto korreloi vahvasti resurssien 

kanssa, joten tulosten luotettavuuden parantamiseksi tarkastellaan resurssien 

vaikutusta Veikkausliigassa rajaukset huomioiden. 

 

Resurssit eivät ole tilastollisesti merkitsevä selittävä muuttuja ja tulokset osoittavat 

resurssien vaikuttavan molempiin selitettäviin muuttujiin vähemmän kuin 

alkuperäisissä analyyseissä. Molemmat mallit ovat tilastollisesti merkitseviä ja 

selittävät kohtuullisen hyvin muuttujien vaihtelua. Graafinen esitys resurssien 

vaikutuksesta sijoitukseen (liite 8) ilman HJK:ta kuitenkin esittää selkeän lineaarisen 

yhteyden, joka kyseenalaistaa viimeisten regressioiden tulosten luotettavuutta. 
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Taulukko 11: Veikkausliigan tulokset ilman HJK:ta ja liikevaihtoa 
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5. Johtopäätökset  
 

Tämä luku tiivistää tutkimuksen tavoitteita ja tuloksia sekä tarkastelee tutkimuksen 

reliabiliteettia ja validiteettia. Luku sisältää myös lyhyen diskussion ja esittää ajatuksia 

mahdollisiin jatkotutkimuksiin. 

 

5.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tulokset 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kvantitatiivisia menetelmiä hyödyntäen resurssien 

vaikutusta urheilulliseen ja taloudelliseen menestykseen jalkapallon Veikkausliigassa 

aikavälillä 2009-2018. Urheilullista menestystä kuvattiin sijoituksella ja taloudellista 

menestystä liiketuloksella. Aikaväli piti rajoittaa vuosille 2010-2018 puutteellisten 

tietojen vuoksi. Tavoitteena oli lisäksi tutkia samoja asioita jääkiekon Sm-liigassa ja 

vertailla lajien välisiä eroja. Tutkimuksen aineisto perustui tilastollisiin tietoihin, jotka 

sisälsivät taloudellisia tietoja suomalaisista jalkapallo- ja jääkiekkojoukkueista ja tietoja 

joukkueiden sijoituksista tutkimuksen aikavälillä. Aineisto kerättiin pääosin Amadeus -

tietokannasta ja lisäksi sarjojen kotisivuilta ja yksittäisten joukkueiden kotisivuilta.  

 

Tutkimuksen tavoitetta tutkittiin kahden hypoteesin avulla: 1. Resurssit vaikuttavat 

sijoitukseen positiivisesti ja 2. Resurssit vaikuttavat negatiivisesti liiketulokseen. 

Tuloksien perusteella molemmat hypoteesit hylättiin. Resursseilla ei ollut 

Veikkausliigassa tilastollisesti merkitsevää yhteyttä sijoitukseen eikä liiketulokseen. 

Resurssit eivät siis selitä urheilullista eikä taloudellista menestystä Veikkausliigassa. 

Regressioanalyysit osoittivat hypoteesien mukaiset yhteydet, jotka eivät olleet 

tilastollisesti merkitseviä ja niihin tulee suhtautua varauksella. Veikkausliigassa 

resurssien yhteydet sijoitukseen olivat erittäin pienet. Keskimääräisen joukkueen 

kaksinkertaistaessaan resurssinsa sijoitus paranisi hieman alle kaksi sijaa. Yhteys 

liiketulokseen oli merkittävämpi, mutta keskivirhe oli huomattavasti suurempi kuin 

jääkiekossa, joka heikentää yhteyden luotettavuutta.  

 

Sm-liigassa resurssit olivat kaikissa regressioanalyyseissä tilastollisesti merkitsevä 

muuttuja ja niillä oli suurempi vaikutus kuin Veikkausliigassa. Jääkiekko on Suomessa 

huomattavasti paljon suurempi ja suositumpi laji, joka näkyy myös liiketoiminnan 

koossa ja ammattimaisuudessa. Kuten tilastot ja graafiset esitykset näyttävät, 
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Veikkausliigan toiminta ei ole taloudellisesti yhtä ammattimaista ja organisoitua kuin 

Sm-liigan. Veikkausliigan toiminta ja suosio on Suomessa pientä, jonka vuoksi 

joukkueiden liiketoiminta on pääsääntöisesti tappiollista (kuvaaja 2). Sm-liigan suosio 

ja asema Suomessa on tehnyt joukkueille mahdolliseksi rakentaa taloudellisesti 

kestävän ja ammattimaisen organisaation. Vaikka Sm-liigassa joukkueet tekevät myös 

tappioita, keskimääräinen tappio on pienempi kuin Veikkausliigassa ja joukkueiden 

taloudelliset pohjat ovat vahvempia ja tappioista voidaan selviytyä paremmin.   
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5.2  Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti  
 

Tutkimus perustu kahteen suomalaiseen urheilusarjaan ja niissä pelaaviin joukkueisiin 

vuosina 2009-2018. Tilastollinen aineisto ei ole riittävän laaja, jotta voitaisiin tehdä 

yleistettäviä johtopäätöksiä. Tilastollisia menetelmiä käytettäessä mitä laajempi 

aineisto sitä parempi. Kymmenen vuoden tarkasteluväli tarjoaa kuitenkin melko hyvän 

kuvan sarjojen tilanteesta ja antaa vastauksia tutkimuksen tavoitteisiin. Aineisto oli 

kuitenkin huomattavan puutteellinen Veikkausliigan osalta, joka heikentää 

tutkimuksen luotettavuutta.  

 

Korrelaatiomatriisin avulla tarkasteltiin muuttujien keskinäisiä korrelaatioita 

mahdollisen multikollineaarisuuden varalta. Liikevaihdon huomattiin korreloivan 

voimakkaasti resurssien kanssa, joka heikentää tuloksien luotettavuutta. Tutkimuksen 

luotettavuuden parantamiseksi suoritettiin regressioanalyysi myös ilman liikevaihto -

muuttujaa. Tuloksien luotettavuutta saattoi myös heikentää Veikkausliigassa yhden 

joukkueen (HJK) selkeästi ylivoimainen asema kaikilla mittareilla (liite 7). Tämän 

vuoksi suoritettiin myös regressioanalyysit rajaten HJK:n pois. Tulokset osoittivat 

heikommat yhteydet kuin alkuperäiset regressioanalyysit. Kuitenkin Veikkausliigan 

aineiston graafinen tarkastelu ilman HJK:ta (liite 8) osoittaa selkeän laskevan 

lineaarisen yhteyden resurssien ja sijoituksen välillä. Tuloksien ja graafisen esityksen 

ristiriita kyseenalaistaa etenkin viimeisten regressioanalyysien luotettavuutta. 

 

Tutkimus vastaa tutkimuksen tavoitteisiin ja käytetyt menetelmät tarjoavat tarvittavia 

vastauksia. Resurssit -mittari ei ole sopivin pelaajien ja valmentajien todellisten 

kykyjen mittaamiseen, mutta sitä käytettiin tutkimuksessa, sillä sopivampaa ei ollut 

saatavilla. Mittari, joka kuvastaisi paremmin pelaajien ja valmentajien todellisia 

kyvykkyyksiä antaisi luotettavampia ja tarkempia tuloksia. Liiketulos ja sijoitus 

sarjassa ovat luotettavia mittareita, mutta vain yksittäisiä mittareita. Tuloksien 

luotettavuutta parantaisi useamman mittarin käyttö saman aiheen, kuten taloudellisen 

menestyksen tutkimisessa. Tutkimuksen mittarit rajattiin kuitenkin vain kolmeen 

tutkimuksen laajuuden ja tavoitteiden vuoksi. Tutkimuksen regressioanalyysien 

tuloksien tilastollista merkitsevyyttä ja luotettavuutta arvioitiin tilastollisten 

menetelmien mukaan, joiden mukaan tuloksien luotettavuudessa ei ollut suuria 

puutteita. 
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5.3  Diskussio 
 

Tutkimuksen teoria osoittaa resurssien olevan kestävän kilpailuedun lähde, mutta 

tutkimuksen tulokset osoittivat, ettei resursseilla ole merkittävää vaikutusta 

urheilulliseen eikä taloudelliseen menestykseen. Myös viimeaikaisimmat 

resurssipohjaista näkemystä hyödyntävät tutkimukset ovat osoittaneet 

vastaavanlaisia tuloksia ja näkemyksen teoria ei ole saanut merkittävää empiiristä 

tukea. Vaikka Sm-liigassa yhteydet olivat tilastollisesti merkitseviä, etenkin resurssien 

vaikutukset sijoitukseen olivat pieniä, joita ei olisi kannattavaa tavoitella käytännössä. 

Tutkimus osoitti vain harvan joukkueen pystyvän saavuttamaan kestävästi sekä 

urheilullista, että taloudellista menestystä. Urheilullinen ja taloudellinen menestys 

muodostavat trade off -tilanteen seuroille, jossa seurojen tulee valita kumpaa 

tavoittelevat. Kuten urheilujoukkueilla, yrityksilläkin on usein käytössään rajallinen 

määrä resursseja ja ne joutuvat tekemään päätöksiä mitä tavoitteita priorisoidaan ja 

miten resursseja hyödynnetään.  Tuloksien osoittama trade off -tilanne voi siis ilmetä 

myös yritysten liiketoiminnassa ja yritysten tulee priorisoida tiettyjä tavoitteita toisten 

kustannuksella.  

 

Tulokset ovat osoittaneet, että urheilullisen ja taloudellisen menestyksen 

saavuttaminen ei ole yhtä yksiselitteistä kuin teoria esittää. Vastaavia tuloksia on 

ilmennyt myös muissa resurssipohjaista näkemystä hyödyntävissä empiirisissä 

tutkimuksissa. Voidaan siten todeta tuloksien ja aiempien tutkimuksien pohjalta, että 

organisaation strateginen johtaminen, varsinkin sen tavoitellessa useampaa tavoitetta 

samanaikaisesti, on käytännössä huomattavasti vaikeampaa ja monimutkaisempaa 

kuin teoria esittää.   

 

5.4  Mahdolliset jatkotutkimukset 
 

Tutkimuksessa mallit selittivät vain osan selitettävien muuttujien vaihtelusta ja 

resurssit eivät selittäneet muuttujien vaihtelua. Mahdollinen jatkotutkimus voisi pyrkiä 

selvittämään, mitkä tekijät selittävät urheilullista ja taloudellista menestystä. 

Sijoituksen ja liiketuloksen vaihtelua voisi tutkia syvemmin, jolloin voitaisiin ymmärtää 

paremmin mitkä tekijät vaikuttavat muuttujiin ja miten. Tutkimukselle olisi tarvetta, sillä 



40 
 

etenkin Veikkausliigassa suurin osa joukkueista tekee jatkuvasti tappiota eikä 

menesty toivomallaan tavalla. 

  

Tutkimus toi ilmi, että resursseilla on yhteys sijoitukseen ja liiketulokseen. 

Tutkimuksessa resursseja kuvattiin henkilöstökuluilla, koska parempaa mittaria ei ollut 

saatavissa. Resurssien kuvaaminen tarkemmalla mittarilla voisi esittää erilaisia 

tuloksia ja näyttää erilaisen yhteyden taloudelliseen ja urheilulliseen menestykseen.  

Resurssien yhteydestä huolimatta monet seurat eivät kuitenkaan menesty 

kasvattaessaan resursseja, koska pelaajan kyvyt eivät vastaa hänestä maksettua 

hintaa. Pelaajien kyvykkyyksien tutkiminen syvemmin tarjoaisi paremman mittarin 

resursseille, jonka avulla seurat pystyisivät paremmin analysoimaan ja johtamaan 

resurssejaan.  
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