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Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tarkastella jalkapallossa käytettävän tilaston, 

maaliodottaman, tarkkuutta tehtyjen maalien ennustamisessa. Samalla selvennetään data-

analytiikan käyttöä urheilussa ja erityisesti jalkapallossa. Tutkimuksen kohteena ovat 

kolme viimeisintä päättynyttä kautta Englannin jalkapallon pääsarjassa. Tutkimus 

suoritetaan lineaarisella regressioanalyysilla, ja ennen regressioanalyysin suorittamista 

tutkimuksen aineistoa kuvaillaan ja testataan regressioanalyysin taustaoletuksien mukaan. 

Tulokset viittaavat maaliodottaman olevan tarkka malli tehtyjen maalien selittäjänä 

käsiteltävässä aineistossa. Maaliodottaman ylittäminen tai alittaminen on myös vaikuttanut 

menestykseen sarjassa. Tuloksia tarkasteltaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon yhtenä 

käsiteltävänä kautena aineistossa esiintyvä autokorrelaatio ja jalkapallolle ominainen 

satunnaisuus, joka ilmenee tarkkuuden merkittävänä vaihteluna kausien välillä. Kolmen 

kauden otoksesta yhdessä pääsarjassa ei voida vetää yleistäviä johtopäätöksiä 

maaliodottaman tarkkuudesta. Jatkotutkimuksia vaaditaan, mutta maaliodottaman 

käyttökelpoisuutta ja tulevaisuutta ajatellen tulokset voidaan kuitenkin nähdä positiivisina. 
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The goal of this bachelor’s thesis is to study the accuracy of expected goals, an advanced 

statistic predicting the number of goals scored in a football match. The data used in this 

research is from the past three seasons of England’s top-flight football league, the Premier 

League. Linear regression analysis is used for testing the accuracy of expected goals. 

Before applying linear regression to the data, the data is described and tested under the 

assumptions of linear regression.  

The results of the linear regression imply heavy correlation between goals scored and 

expected goals in the dataset. Scoring significantly more or less goals than the expected 

goals calculated by the expected goals model also seems to influence the success of the 

team. Looking at the results, the autocorrelation existing especially in one season of the 

data and the variation of r-squared between the seasons must be acknowledged. In 

general, a sample of three seasons in just one football league isn’t enough to make 

general assumptions from the results of the regression. The subject requires further 

research, but the results can be seen as positive for the usability and the future of 

expected goals models. 
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1. JOHDANTO 

 

Huippu-urheilulla on suuri merkitys nykyajan globaalissa maailmassa. Urheilu on hyötynyt 

valtavasti viime vuosikymmenien merkittävimmästä megatrendistä, digitalisaatiosta. 

Yhteensä jopa miljardit ihmiset ympäri maailman seuraavat otteluita ja koosteita. Myös 

sosiaalinen media on tuonut uuden ulottuvuuden urheilun seurantaan: suosituimmat 

urheilijat ovat samalla maailman seuratuimpia julkisuuden henkilöitä. Digitalisaation ja 

urheilun yhdistyminen on tehnyt huippu-urheilusta maailmanlaajuista liiketoimintaa, jossa 

liikkuvat rahasummat ovat valtavia. Esimerkkinä tästä annettakoon maailman suosituimpien 

sarjojen tv-sopimukset: jalkapallon Englannin Valioliigan tv-lähetysoikeuksien arvo 

Britanniassa kolmen tulevan kauden ajalta on seitsemän miljardia Yhdysvaltain dollaria 

(Bassam, 2021). 

Kun huippu-urheilu on toimialana kasvanut, se on saanut piirteitä myös muilta liiketoiminnan 

aloilta. Dataan perustuvaa päätöksentekoa käytetään nykyisin lähes joka toimialalla, ja 

myös huippu-urheilussa data-analytiikkaa on viime vuosina alettu käyttää entistä enemmän 

kilpailuedun saavuttamiseksi. Alan kasvunäkymät ovat valtavat: Goughin (2021) ennusteen 

mukaan urheiluanalytiikan alan liikevaihto maailmanlaajuisesti on kasvamassa vuoden 2020 

2,2 miljardista Yhdysvaltain dollarista 10,64 miljardiin vuoteen 2028 mennessä. 

Dataa on saatavilla huippu-urheilussa valtava määrä, ja sillä on monia käyttötarkoituksia 

aina vastustajan taktiikoiden ymmärtämisestä pelaajien fyysisten ominaisuuksien 

tarkkailuun (Morgulev, Azar & Lidor, 2018). Jotta kerättyä dataa voidaan hyödyntää, 

tarvitaan käyttöön oikeanlaiset työkalut ja mallit. Urheilulajeista koripallo ja baseball ovat 

olleet edelläkävijöitä datan käytössä tilastojen käytössä ja pelaajien suorituskyvyn 

tarkkailussa (Joshi, 2019). Jalkapallo on ollut tästä kehityksestä merkittävästi jäljessä, ja 

yhtenä suurena syynä tähän on ollut puutteellinen data (Müller et al. 2017). Viime vuosina 

kuitenkin myös jalkapallossa on alettu hyödyntämään dataa uusilla tavoilla. On esimerkiksi 

kehitelty uudenlaisia malleja sekä kehittyneitä tilastoja, joiden avulla voidaan mitata 

pelaajien tai joukkueiden suoriutumista eri näkökulmista (Link, 2018). 

Data-analytiikan hyödyntämisen tullessa yhä olennaisemmaksi jalkapallossa, 

organisaatioille on tärkeää huomioida data-analyysin tuomat hyödyt voittojen tavoittelussa. 

Viime vuosina datan saatavuuden kasvu sekä käytön yleistyminen urheilussa on selvästi 

muuttanut suhtautumista dataan sekä urheiluorganisaatioissa että urheilun seuraajien 
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keskuudessa: nyt ymmärretään, että voittamisessa ei ole kyse pelkästään yksittäisistä 

pelaajista ja heidän kyvykkyydestään (Grand View Research, 2021). Toisaalta myös lajin 

seuraajia ja seurojen kannattajia kiinnostavat kysymykset kuten ”Onko kannattamallani 

joukkueella mahdollisuuksia voittaa tässä ottelussa?” tai ”Oliko voittomme tässä ottelussa 

ansaittu vai vain onnekas?” Dataan perustuvien mallien sekä tilastojen kautta näihin 

kysymyksiin voidaan löytää perusteltuja vastauksia.  Tässä tutkielmassa keskitytään data-

analyysin hyödyntämiseen yleisesti urheiluorganisaatioissa ja erityisesti jalkapallossa. 

Työssä tutkitaan viime vuosikymmenellä tutuksi tullutta edistynyttä tilastoa, maaliodottamaa, 

ja sen tarkkuutta syntyneiden maalien selittäjänä. 

 

1.1 Työn tavoite, tutkimuskysymys ja rajaukset 

Jalkapallon maaliodottamamalleja on tutkittu ja paranneltu paljon maaliodottaman 

käyttöönoton ja yleistymisen jälkeen, mutta enimmäkseen tätä on tapahtunut yksityisten 

kirjoittajien ja blogien toimesta. Maaliodottamamalleja kehittäneitä ja niistä useasti 

julkaisseita kirjoittajia ovat muun muassa Caley (2015), Bertin (2015) sekä Dragulet (2021). 

Virallisia tieteellisiä julkaisuja aiheesta on julkaistu vain vähän. Tämä johtuu suurilta osin 

tilaston uutuudesta ja siitä, että maaliodottamamallien laskennassa ei käytetä vain yhtä 

standardisoitua mallia: eri toimijoiden maaliodottamamallien välillä voi olla merkittäviäkin 

eroja. Suurimpia toimijoita alalla ovat teknologia- ja ohjelmistoyritykset, kuten IBM, Oracle 

ja SAP, ja yksityiset urheiluun keskittyvät toimijat kuten Opta. Näiden toimijoiden käyttämät 

mallit ovat tarkoitettu seurojen ja organisaatioiden ostettaviksi, eikä niiden käyttämä data ole 

yleisesti avointa. (PR Newswire, 2021, Rathke, 2017, Stats Perform, 2022.) 

Maaliodottamaan liittyvissä tieteellisissä julkaisuissa useimmiten kehitetään oma 

maaliodottamamalli, ja näin tutkitaan erilaisen datan ja muuttujien vaikutuksia 

maaliodottamamalleihin (Robberechts & Davis, 2020). Brechot ja Flepp (2020) tutkivat 

maaliodottamaa jalkapallossa päätöksenteon näkökulmasta, ja pitävät maaliodottamaa 

pitkällä aikavälillä tarkkana suoriutumisen mittarina sekä päätöksenteon kannalta 

parempana mittarina, kuin esimerkiksi sarjapisteitä. Tutkimukset Saksan Bundesliigasta 

ovat myös osoittaneet maaliodottamamallien olevan tarkkoja ottelun tulosten 

ennustamisessa ja hyökkääjien tehokkuuden tarkastelussa (Anzer & Bauer, 2021). Rathken 

(2017) tutkimukset joukkueittain sekä pelaajittain kauden 2012–2013 Englannin Valioliigasta 



7 
 

ja Saksan Bundesliigasta antoivat maaliodottamalle yhteensä tehtyjen maalien selittäjänä 

selitysasteen 0,84 Valioliigan ja 0,81 Bundesliigan kohdalla. 

Tieteellisiä julkaisuja aiheesta on siis vähän, ja tilastona maaliodottamasta tarvitaankin 

lisätutkimusta: sekä jalkapallo-organisaatiot että lajin seuraajat tarvitsevat käyttöönsä 

luotettavia tilastoja.   Nykyisin jo yleisessä käytössä oleva maaliodottama on käytännössä 

vakiinnuttanut paikkansa jalkapallossa: se on käytössä televisiolähetyksissä (Stanton, 2017) 

sekä huippupääsarjojen virallisilla internetsivuilla (Bundesliga, 2021). Työn tavoitteena 

onkin tutkia maaliodottaman tarkkuutta viimeisimmiltä kausilta Englannin Valioliigassa ja 

samalla vetää yhteen data-analytiikan hyödyntämistä yleisesti, huippu-urheilun kontekstissa 

ja edelleen erityisesti jalkapallossa. Näin työn tutkimuskysymyksenä on 

- Kuinka tarkkaan sarjan joukkueiden maalimäärää kauden aikana voidaan ennustaa data-

analyyttisellä mallilla, maaliodottamalla? 

Tutkimukseen otetaan tarkasteluun kolme kautta, ja tutkimuksen kohteeksi valitaan 

Englannin Valioliigan kaudet 2020–2021, 2019–2020 ja 2018–2019. Tutkimuksessa 

käsiteltävää mallia on hyödynnetty näillä kausilla ja tutkimukseen tarvittava data on vielä 

saatavana helposti. Esimerkiksi kymmenen vuoden takaista maaliodottamadataa ei ole 

edes saatavilla, mutta toisaalta vain yhden kauden käsittelyssä ei voida tehdä riittävän 

luotettavia tarkasteluja. Tutkimuksessa mukana oleviin joukkueisiin sarjan 20 joukkueesta 

ei tehdä rajauksia: maaliodottamaa tutkitaan yleisesti tarkkuuden kannalta, ei tiettyjen 

joukkueiden suoriutumisen näkökulmasta. Ottamalla kaikki sarjaan kuuluneet joukkueet 

mukaan tutkimukseen saadaan myös dataa mahdollisimman monista erilaisista tilanteista 

sekä vähennetään yksittäisistä anomalioista johtuvia vääristymiä tilastoissa. (FBRef, 2022a) 

 

1.2 Työn tutkimusmenetelmät 

Työ toteutetaan kvantitatiivisena tutkimuksena, jossa aineistona käytetään Englannin 

Valioliigan viimeisten päättyneiden kausien otteludataa. Käytettävä data on saatu FBRef-

verkkosivustolta, ja siitä on poimittu olennaisimmat osat vastaamaan 

päätutkimuskysymykseen (FBRef, 2022a).  Maaliodottaman tarkkuutta maalien synnyn 

selittäjänä tutkitaan lineaarisen regression avulla. Lineaarisen regression yhteydessä datan 

sopivuutta lineaariseen regressioanalyysin tutkitaan regressioanalyysin taustaoletusten 

kautta, ja tutkimuksen tulokset ilmoitetaan näihin taustaoletuksiin pohjaten. 
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1.3 Työn rakenne 

Työn alussa on johdanto, jossa esiteltiin työn tausta, sen tavoitteet ja rajoitteet sekä 

tutkimuskysymykset. Toisessa luvussa perehdytään teoriakirjallisuuden kautta data-

analytiikkaan yleisesti, sekä erityisesti urheilun analytiikkaan ja vielä jalkapalloanalytiikkaan. 

Luvussa käydään myös läpi työssä tutkittava maaliodottama ja selvitetään logistisen 

regression periaatteet, johon maaliodottama pohjaa. Samalla käydään teorian kautta läpi 

niiden toimintaa. Kolmannessa luvussa kuvaillaan tutkimuksessa käytettäviä 

tutkimusmenetelmiä, regressioanalyysejä, sekä työssä käytettyä aineistoa. Luvussa 

kerrotaan, miten aineisto on kerätty, mitä erikoispiirteitä siinä on ja mitä muokkauksia siinä 

on tehty. Tutkimusmenetelmät esitellään teorian kanssa. 

Neljännessä luvussa päästään tuloksiin. Luvussa käydään aluksi läpi tutkimuksessa 

käytetyt muuttujat ja miten ne on muodostettu.  Sitten esitellään tutkimusmenetelmillä 

saadut tulokset ja verrataan niitä realisoituneisiin maalimääriin sekä lopputuloksiin. 

Viidennessä luvussa päästään johtopäätöksiin. Luvussa vedetään yhteen tulokset ja kuinka 

tarkasti tutkimuskysymyksiin saatiin vastauksia. Luvussa päätellään myös, ovatko 

tutkimuksen tulokset käyttökelpoisia ja mitä mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita 

tutkielmasta nousee. 
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2. DATA-ANALYTIIKKA 

 

Data-analytiikan ja dataan perustuvan päätöksenteon nousu voidaan nähdä jatkumona 

teknologiselle kehitykselle sekä sille, että päätöksenteko ja ongelmanratkaisu muuttuvat 

jatkuvasti yhä hankalammaksi organisaatioissa. Organisaatioiden lisäksi muutosta on 

tapahtunut myös tiedemaailmassa: yleisesti data-analyyttisiä menetelmiä käyttävien 

tieteiden, kuten tekniikan alojen ja taloustieteiden, lisäksi myös muut perinteiset tieteen alat 

ovat muuttumassa entistä datakeskeisemmiksi (Angelov et al. 2017) Tietokoneiden ja 

muiden laitteiden laskentatehon kasvu, datan varastoimisen kustannusten lasku sekä 

erityisesti tietokantojen teknologian kehittyminen ovat olleet tärkeimmät tekijät datan käytön 

kasvulle päätöksenteossa sekä tietopohjaisen johtamisen nousulle (Liberatore & Luo, 

2010). 

Data-analytiikka itsessään voidaan määritellä näkökulmasta riippuen eri tavoilla. Davenport 

ja Harris (2007) määrittelevät laajasti analytiikan tarkoittavan datan laajaa käyttöä, 

tilastollista ja kvantitatiivista analyysiä, selittäviä ja ennustavia malleja sekä faktoihin 

perustuvaa johtamista päätöksien ja tekojen ajurina. Cooperin (2012) mukaan analytiikka 

voidaan nähdä prosessina, jossa kehitetään merkittäviä toimenpiteitä ongelmakohtiin 

käyttämällä tilastollisia malleja ja analyysiä olemassa olevalle tai tulevaisuuteen simuloidulle 

datalle. Yhteistä useimmille määritelmille onkin oikein valitun datan käyttäminen 

päätöksenteon pohjana tilastollisia malleja ja analyysejä hyödyntämällä. 
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Kuva 1.  Data-analyyttinen prosessi ja sen osat, mukaillen Liberatore & Luo (2010) 

 

Liberatore ja Luo (2010) esittelevät esimerkkinä neliportaisen mallin data-analyyttiselle 

prosessille, joka on esitelty kuvassa 1. Malli lähtee liikkeelle raa’asta datasta. 

Organisaatioiden keräämä data on monimuotoista eikä suurin osa datasta olekaan 

käyttökelpoista analysoitavaksi. Sen takia oikeanlaisen datan poiminta sekä datan 

optimointi käyttötarkoitukseen sopivaksi ovatkin prosessin tärkeimpiä ja haastavimpia 

vaiheita. Ilman käyttökelpoista dataa koko muu prosessi on mahdoton toteuttaa tai turhaa 

datan epäolennaisuuden takia. 

Toisessa vaiheessa dataa analysoidaan eri tavoin. Dataa voidaan visualisoida esimerkiksi 

erilaisilla kuvaajilla ja taulukoilla. Visualisaatio on hyvin tärkeä osa prosessia: ihmisen on 

helppo prosessoida suuriakin määriä dataa graafisen kuvailun avulla. Onnistunut datan 

visualisointi tekee jostain vaikeaselkoisesta asiasta ymmärrettävää ja auttaa näin eri 

sidosryhmiä tulkitsemaan dataa. Ennustavalla mallintamisella voidaan löytää datasta 

erilaisia trendejä tai yhteyksiä. Mamayev (2014) ilmaisee onnistuneiden datamallien 

vastaavan nykyhetken kysymyksiin, mutta olevan tarpeeksi yleishyödyllisiä vastaamaan 

myös tulevaisuuden haasteisiin.  Mallintamisen työkaluja ovat tilastolliset menetelmät, kuten 

regressioanalyysit sekä erilaiset simulaatio- ja tekoälymallinnukset. Optimointia tehdään 

erilaisilla matemaattisilla malleilla, esimerkiksi lineaarisella optimoinnilla. Erilaiset analyysin 

Data

• Kerääminen

• Poiminta

• Optimointi

Analyysi

• Visualisaatio

• Ennustava 
mallintaminen

• Optimointi

Oivallus

• Mitä tapahtui?

• Mitä tulee 
tapahtumaan?

• Mitä pitäisi 
tapahtua?

Toimenpiteet

•Operationaaliset 
päätökset

•Prosessien 
muutokset 

•Strategian 
muotoileminen
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toiminnot tarjoavat erilaisia oivalluksia: visualisoinnilla kuvaillaan usein menneitä 

tapahtumia, kun taas ennustava mallinnus keskittyy jatkuvuuteen ja tulevaisuuden 

ennakointiin. (Liberatore & Luo, 2010, Miller, 2017) 

Datan analysointi eri tavoin tarjoaa organisaatioille oivalluksia monesta eri näkökulmasta. 

Yleisesti oivallukset vastaavat kysymyksiin ”Mitä tapahtui?” ”Mitä tulee tapahtumaan?” ”Mitä 

pitäisi tapahtua?” Data-analyysin synnyttämät oivallukset eivät ole erillisiä organisaation 

toiminnasta: data-analytiikan prosessit pitää saada integroitua suurempiin projekteihin, jotka 

ovat yhteisiä organisaation tavoitteiden kanssa (Soares, 2008).  Tällä tavalla analyysiä 

voidaan käyttää päätöksenteon työkaluna. Oivalluksia voidaan käyttää hyödyksi monessa 

eri organisaation tasossa: operaationalisella tasolla, organisaation prosessien uudelleen 

järjestelemisessä tai muutoksissa sekä organisaation strategian muotoilemisessa 

uudelleen.   

 

2.1 Urheiluanalytiikka 

Vaikka analytiikan käyttö urheilussa on yleistynyt selvästi vasta viime vuosikymmeninä ja 

vuosina, perusteet nousulle on luotu jo kauan sitten. Ensimmäisen kerran analytiikkaa 

hyödynnettiin tiettävästi huippu-urheilussa jo vuonna 1859, kun Henry Chadwick kehitti box 

score- taulukon baseball-pelaajien suoritusten tarkkailuun (Analytics India Magazine, 2021). 

Box score- tyyppiset taulukot ovat vielä nykyaikanakin monissa lajeissa yleisessä käytössä. 

Isolla tavalla analytiikka löi läpi huippu-urheilussa Michael Lewisin (2003) teoksen 

Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game ja siitä vuonna 2011 tehdyn elokuvan myötä. 

Lewisin teos on tapaustutkimus USA:n pääsarjan baseballseura Oakland Athleticsin 

menestyksestä. Data-analytiikkaa hyödyntämällä joukkue menestyi useita vuosia odotuksia 

paremmin, vaikka seuran budjetti oli selvästi sarjan muita joukkueita matalampi. Viimeistään 

Moneyballin tarjoamasta esimerkistä myös muut Major League Baseball-seurat sekä 

muiden lajien edustajat ovat huomioineet datan käytön tarjoamat hyödyt (Duquette et al., 

2019).  

Yleisesti voidaan sanoa, että urheiluanalytiikalla tarkoitetaan data-analyyttisten prosessien 

käyttöä urheilun kontekstissa. Alamar (2013) määrittelee urheiluanalytiikan siten, että 

järjestettyä historiallista dataa hallitaan ja ennustavia malleja sekä tietojärjestelmiä 

käytetään auttamaan päätöksentekijöitä saamaan organisaatioissaan kilpailuetua lajissaan. 

Määritelmässä kilpailuetu ymmärretään urheilullisena menestyksenä, eikä perinteisessä 
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liiketaloudellisessa merkityksessä. Urheiluliiketoiminnassa ajatellaan usein seuran johdon 

tavoittelevan joko urheilullista tai taloudellista menestystä, ja nämä ajatellaan toisensa 

poissulkeviksi, vaikka todellisuudessa tälle ei ole todisteita (Dietl et al., 2011). Vaikka 

urheilullisten tulosten ja taloudellisen tasapainon yhdistäminen voi olla edelleen haastavaa, 

data-analyyttisten menetelmien hyödyntäminen on helpottanut näiden tavoitteiden 

yhdistämistä (Aydemir, 2021). 

Link (2018) jakaa urheiluanalytiikan suorituspainotteiseen (sports performance) ja 

taloudelliseen (sports management) analytiikkaan. Lisäksi Link tuo esille 

informaatioteknologian kolmantena osana urheiluanalytiikkaa. Voimakkaasti kasvavan ja 

vaikeasti käsiteltävän datan määrän takia ne seurat, joilla on tarpeeksi tehokkaat ja toimivat 

tietojärjestelmät, ovat edellä datan käsittelyssä. Urheiluanalytiikan osa-alueet on 

havainnollistettu kuvassa 2. Tässä tutkielmassa käsitellään urheiluanalytiikkaa 

suorituspainotteisesti ja tästä eteenpäin analytiikalla viitataan suorituspainotteiseen 

analytiikkaan jalkapallon kontekstissa. 

 

 

Kuva 2. Urheiluanalytiikan osa-alueet, mukaillen Link (2018) 

 

Urheiluanalytiikk
a

Taloudellinen

Suorituspainot
-teinen

Teknologinen
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Suorituspainotteisen urheiluanalytiikan kontekstissa Morgulev, Azar ja Lidor (2018) 

määrittelevät urheiluanalytiikan yksinkertaisesti urheilusuoritusten tutkimisena ja 

mallintamisena tieteellisiä menetelmiä käyttäen. He esittelevät myös yksinkertaisen 

viitekehyksen urheiluanalytiikkaan, jossa on huomattavissa piirteitä aiemmin esitellystä 

yleisestä data-analyyttisestä prosessista.  Viitekehyksessä tiedon keruun jälkeen järjesteltyä 

historiallista dataa suorituksista käytetään ennustavissa malleissa sekä tietojärjestelmien 

kautta. Hyödynnettävä historiallinen data on urheilussa sekä laadullista että määrällistä: se 

voi olla esimerkiksi kuvauksia pelaajien ominaisuuksista, videoita pelitilanteista, box score-

dataa tai tarkkailuraportteja vastustajista. Osaavan datan hallinnan ja luotettavan 

analysoinnin kautta organisaation päätöksentekijät, valmentajat sekä pelaajat saavat 

tärkeää tietoa vahvistamaan päätöksentekoprosessia ja kilpailuetua. (Morgulev et al., 2018) 

 

 

Kuva 3. Suorituspohjaisen urheiluanalytiikan viitekehys, mukaillen Morgulev et al. (2018) 

 

Schumaker, Solieman ja Chen (2010) esittävät urheiluorganisaatioiden jakautuvan viidelle 

eri tasolle urheilusta saatavan datan käytön perusteella. Ensimmäisellä tasolla urheilun ja 

datan välillä ei ole minkäänlaista suhdetta. Dataa saatetaan kerätä pelistä, mutta sitä vain 

säilötään tapahtumien muistamiseksi myöhemmin. Tällä tasolla ovat usein 

amatööriorganisaatiot ja juniorijoukkueet. Toisella tasolla dataa kerätään, mutta sitä ei 

aktiivisesti hyödynnetä. Alan asiantuntijat, kuten valmentajat, tekevät päätökset perustuen 

omaan vaistoonsa ja kokemukseensa. Kolmannella tasolla aletaan jo hyödyntää 

historiallista dataa menneiden tapahtumien kautta: esimerkiksi käytetään tiettyä taktiikkaa 

joukkuetta vastaan, joka on ollut taktiikkaa vastaan historiallisesti heikko. Neljännellä tasolla 
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tilastot otetaan aktiivisesti mukaan päätöksentekoon. Tilastoilla kehitetään pelaajien ja 

joukkueen suoritusten mittausta ja näin vahvistetaan asiantuntijoiden päätöksentekoa. 

Viidennellä tasolla päätöksenteossa käytetään apuna tiedonlouhintaa. Tiedonlouhinnan 

tarkoituksena on löytää suuresta määrästä dataa olennainen tieto ja olla puolueeton väline 

päätöksenteossa. Tiedonlouhintaa voidaan käyttää myös itsenäisenä työkaluna ilman 

ihmisen väliintuloa. Esimerkiksi pelaajien tarkkailussa tämä voi olla hyödyllistä: tarkkailija 

voi kiinnittää kiinnostuessaan pelaajasta huomioita vain tämän tiettyihin vahvoihin 

ominaisuuksiin, mutta datan perusteella pelaajan heikkoudet paljastuvat ilman harhoja. 

Tämän hierarkian kontekstissa useimmat huippu-urheiluorganisaatiot ovat nykyään 

vähintään tasolla kolme, jossa data-analytiikkaa hyödynnetään jo ainakin hieman. Toisaalta 

kuten vaikka Moneyballin esimerkistä huomataan, analytiikan hyödyntämisessä on vielä 

varmasti paljon kehityskohtia. Kuvassa 4 on kuvailtu urheiluorganisaatioissa tapahtuvaa 

datan käyttöä päätöksenteossa Schumaker et al. hierarkian mukaan. (Schumaker et al. 

2010) 

 

 

 

Kuva 4. Organisaatioiden urheilupohjaisen datan käytön hierarkia, mukaillen Schumaker et 

al. (2010) 
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2.2 Data-analytiikka jalkapallossa 

Jalkapalloanalytiikan pioneerina voidaan pitää brittiläistä Charles Reepiä (1904–2002). 

Häntä kutsutaan ensimmäiseksi ammattimaiseksi jalkapalloanalyytikoksi. Reep toimi muun 

muassa analyytikkona seurajoukkueissa ja kirjoitti jalkapalloon liittyviä artikkeleita sekä 

myöhemmin myös tieteellisiä julkaisuja. Ensimmäisen tieteellisen julkaisun jalkapallosta 

Charles Reep julkaisi vuonna 1968 Bernard Benjaminin kanssa. Julkaisussa he huomioivat 

erityisesti jalkapallo-ottelulle luonteenomaisen stokastisuuden maalitilanteiden synnyssä. 

Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin myös se, että joukkueen hyökätessä tapahtuvien 

syöttöjen määrän vähyys korreloi maalien tekemisen kanssa. Tutkimus vaikutti erityisesti 

englantilaisten joukkueiden pelityyliin, ja näin Reep oli kehittämässä omalta osaltaan ”pitkän 

pallon” taktiikkaa jalkapallossa. Tämä taktiikka voidaan tiivistää pelin suoraviivaisuuteen. 

Myöhemmät tutkimukset ovat esittäneet väitteitä sekä Reepin teorian puolesta, että 

vastaan, mutta kuitenkin nykyaikaisen vastahyökkäysjalkapallon voidaan myös ajatella 

perustuvan osittain Reepin aikaisiin löydöksiin. (Hughes & Lovell, 2019, Morgulev et al. 

2018, Pollard, 2002, Reep & Benjamin, 1968) 

Dataan perustuvan työskentelyn aloittamisessa on ollut jalkapallo-organisaatioissa paljon 

vastahakoisuutta, mutta nykyisin jo lähes kaikissa suurimmissa organisaatioissa on jo oma 

datan kanssa työskentelevä osastonsa (Schumaker et al., 2010). Yksi esimerkki analytiikan 

onnistuneesta käyttöönotosta jalkapallossa on tanskalainen FC Midtjylland. Seura aloitti 

vuonna 2014 järjestelmällisen datan käytön organisaatioissaan, ja on esimerkiksi tässä 

ajassa voittanut kolme Tanskan pääsarjan mestaruutta sekä päässyt ensimmäistä kertaa 

Euroopan menestyneimpien seurajoukkueiden väliseen kilpailuun, Mestareiden liigaan. 

Midtjylland on korjannut datan avulla pelaamistaan tehokkaammaksi ja tehnyt onnistuneita 

pelaajahankintoja pelaajista, jotka ovat datan mukaan olleet erittäin aliarvostettuja 

markkinahinnoiltaan. Yksi tärkeimmistä Midtjyllandin toiminnassaan käyttämistä mittareista 

on maaliodottama xG, jonka tarkkuutta tutkitaan myös tässä tutkielmassa. (The Guardian, 

2020) 

Suorituspainotteisen analytiikan käyttämä data jalkapallossa voidaan pääosin jakaa dataan 

ottelutapahtumista sekä fyysisen suorituskyvyn tarkkailudataan. Otteludataa kerätään 

useimmiten tietojärjestelmien kautta, jotka seurat ovat ostaneet käyttöön alalla toimivilta 

yrityksiltä. Organisaatioilla saattaa olla myös oma data-analytiikan osastonsa tai omat 

tilastotieteilijät, jotka keräävät ja varastoivat joukkuetason sekä yksittäisten pelaajien 

tuottamaa dataa (Schumaker et al., 2010). Otteludatan keräämisen tavoitteena on taktinen 
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otteluanalyysi: joukkueen heikkouksien vähentäminen, strategian luominen vastustajia 

varten ja tämän strategian toimivuuden tarkkailu. Strategialla tarkoitetaan tässä yhteydessä 

toimenpiteitä, jotka on harkitusti suunniteltu ottelun voiton saavuttamiseksi. (Link, 2018, 

Morgulev et al. 2018, Rein & Memmert, 2016) 

Fyysistä suorituskykydataa kerätään paikannus- ja biometristen laitteiden, kuten GPS-

paikantimien ja radiotaajuuslaitteiden avulla. Näillä välineillä saadaan tarkkaa informaatiota 

pelaajien liikkeistä, nopeudesta ja fyysisestä kunnosta kentällä. Erityisesti harjoituksista 

saatavalla suorituskykydatalla on iso rooli pelaajien kehityksessä ja henkilökohtaisten 

harjoitusohjelmien kehittämisessä. Otteluiden sisällä tätä dataa voidaan esimerkiksi käyttää 

pelaajavaihtoja valitessa. Myös kentän ulkopuolella kerättyä tietoa, esimerkiksi pelaajien 

unenlaadusta ja vireystilasta, voidaan käyttää hyödyksi pelaajien loukkaantumisten ja 

sairauksien välttämiseksi. (Johansen et al., 2015, Morgulev et al. 2018.) 

 

2.3 Maaliodottama (xG/Expected Goals) 

Ensimmäisenä maaliodottamaa tilastona on käyttänyt urheiluanalyysiyhtiö Optan 

analyytikko Sam Green vuonna 2012, jonka jälkeen maaliodottamasta on viime vuosien 

aikana tullut erittäin käytetty mittari jalkapallossa (Green, 2012). Nykyisin se on yleisessä 

käytössä internetissä sekä tv-lähetyksissä. Maaliodottaman käytön yleistymisen jälkeen siitä 

on myös tehty tieteellistä tutkimusta, jossa tavoitteena on ollut löytää oikeat muuttujat 

selittämään mahdollisimman tarkasti maalien syntyä. Mittarina maaliodottama on helppo 

ymmärtää ja toisaalta se kertoo joukkueiden suoriutumisesta ottelun sisällä paremmin, kuin 

esimerkiksi laukaukset yleisesti tai laukaukset maalia kohti, jotka eivät huomioi 

maalitilanteiden laatua. Lisäksi jalkapallolle luonteenomainen vähämaalisuus aiheuttaa 

paljon satunnaisuutta yksittäisen ottelun tuloksiin, ja maaliodottama antaakin usein pelkkää 

tulosta selvemmän kuvan ottelun todellisesta kulusta ja maalitilanteista. (Brechot & Flepp, 

2020, Robberechts & Davis, 2020) 

Maaliodottamaa laskettaessa malli antaa jokaiselle laukaukselle luokituksen nollan ja yhden 

välillä, mikä kuvaa todennäköisyyttä, jolla kyseisestä laukauksesta syntyy maali. Luokitus 

saadaan suuresta määrästä historiallista dataa vastaavanlaisista pelitilanteista. 

Maaliodottamamallit perustuvat käytännössä aina logistiseen regressioon, joka esitellään 

myöhemmin työssä. Mallin selittävät muuttujat saattavat hieman vaihdella mallien välillä, 
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mutta selittäviin muuttujiin kuuluvat lähes aina ainakin etäisyys maalista ja laukauksen 

kulma katsottuna maalista. (Dragulet, 2021) 

 

Kuva 5. Maaliodottama, jossa on otettu huomioon etäisyys ja kulma maalista. (Caley, 2015) 

 

Kuvassa 5 Caley (2015) on havainnollistanut yksinkertaisen maaliodottamamallin, jossa 

selittäjinä on etäisyys ja laukauksen kulma. Malli kuvaa todennäköisyyttä maalintekoon 

laukauksesta, jota ei ole tehty päällä eikä sitä ole syötetty. Väritys kentällä kuvaa 

todennäköisyyttä maalin syntyyn siitä paikasta syntyvästä laukauksesta, ja värien vastineet 

todennäköisyyksille on ilmaistu oikealla puolella olevassa asteikossa.  Luonnollisesti mitä 

lähempänä maalia ja mitä keskemmältä laukaus lähtee, sitä todennäköisempää maalin 

synty on. Tämä on kuitenkin vain mallin ”sydän”, osa, mikä on lähes jokaisessa mallissa. 

Bertinin (2015) osittain maaliodottamaa tilastona kritisoivan artikkelin mukaan näiden 

kahden muuttujan logistisen regressiomallin selitysaste maalin synnystä on 0.121. Toisin 

sanoen nämä tekijät selittivät tutkimuksen mukaan vain noin 12 prosenttia maalin synnystä.  

Maaliodottaman synnyn ja perusteiden selventämisen jälkeen onkin tutkittu, mitä tekijöitä 

malleihin voisi lisätä selitysasteen parantamiseksi. Yksi tärkeä tekijä on pelin sisäinen 

tilanne ja erikoistilanteet. Pelin sisäinen tilanne, eli onko tilanne lähtöisin esimerkiksi 

vastahyökkäyksestä tai pallonhallinnasta vastustajan kenttäpuoliskolla, vaikuttaa selvästi 

maaliodottamaan. Vastahyökkäyksistä maaleja syntyy enemmän avoimeen peliin 

verrattuna, jonka Reep ja Benjamin huomioivat jo vuonna 1968 (Reep & Benjamin, 1968). 
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Erikoistilanteissa taas vastustajan pelaajat eivät voi vaikuttaa peliin ja puolustaa, ja tämä 

luonnollisesti vaikuttaa positiivisesti maaliodottamaan. Rangaistuspotkun maaliodottamaksi 

on yleisesti arvioitu 0.76, koska kaikki rangaistuspotkut ovat lähtökohtaisesti luonteeltaan 

samanlaisia (FBRef, 2022b).  

Myös puolustajien sijoittuminen vaikuttaa selvästi maaliodottamaan: kun puolustaja ei ole 

suoraan laukauksen tiellä, maalin synnyn todennäköisyys kasvaa merkittävästi. Dataa 

puolustajien sijoittumisesta maalitilanteissa ei kuitenkaan ole avoimena usein saatavilla, 

joka tekee sen huomioimisen avointa dataa käyttävissä tutkimuksissa hyvin vaikeaksi. 

Tämän datan ollessa saatavilla maaliodottamamallien tarkkuus kasvaa. Maalin syntyyn 

jalkapallopelissä vaikuttaa tietysti myös laukojan sekä maalivahdin henkilökohtainen 

kyvykkyys. Näitä kyvykkyyksiä on kuitenkin erittäin vaikeaa mitata empiirisesti, joten lähes 

kaikki xG-mallit jättävät henkilökohtaiset ominaisuudet pois, ja kuvaavat vain keskimääräistä 

todennäköisyyttä maalin synnylle.  (Brechot & Flepp, 2020, Lucey et al. 2015)  

 

2.3.1 Logistinen regressioanalyysi 

Logistinen regressioanalyysi on regressioanalyysin erityistyyppi. Logistinen regressio 

ennustaa kahteen eri luokkaan jakautuvan selitettävän muuttujan tapahtumien 

todennäköisyyksiä. Logistisessa regressiossa ei ole voimassa lineaariseen regressioon 

vaadittavia taustaoletuksia. Selitettävä muuttuja voi jakautua luonnollisesti kahteen 

luokkaan, tai sille voidaan tehdä joku rajaus, esimerkiksi tietyn rajan ylittävien ja alittavien 

arvojen välillä. Logistisen regressioanalyysin tulokset kertovat, vaikuttavatko selittävät 

muuttujat tapahtuman todennäköisyyteen, ja jos vaikuttavat, niin kuinka paljon. 

(kvantiMOTV, 2009)  

Tämän tutkielman tulosten saamiseksi ei käytetä logistista regressioanalyysiä, mutta 

logistisella regressiolla lasketaan maaliodottamamallit ja siksi sen perusteiden 

ymmärtäminen on tutkielman kontekstissa tärkeää. Maaliodottamaa laskettaessa 

logistisessa regressiomallissa selitettävänä muuttujana on maalin synty, joka jakautuu 

kahteen luokkaan: joko maali syntyy tai ei. Selittävinä muuttujina ovat maalin syntyyn 

vaikuttavat tekijät, joita kyseisessä mallissa on huomioitu: laukauksen etäisyys ja kulma 

maalista, pelitilanne ennen laukausta, tuotetaanko laukaus jalalla vai päällä, onko 

laukauksen edessä puolustajaa, ja muita tekijöitä riippuen mallista. (Dragulet, 2021) 
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3. TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUSAINEISTO  

 

Tässä luvussa käydään läpi tämän tutkielman tutkimuksessa käytetty aineisto ja sen 

muokkaukset, sekä käytetyt tutkimusmenetelmät ja niiden teoriaa. Tutkimus on tehty 

kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä käyttäen, ja näitä käytettyjä tutkimusmenetelmiä työssä 

ovat regressioanalyysit. Aineistona tutkimuksessa käytetään FBRef-sivustolta saatavaa xG-

ja otteludataa. Aineiston kuvailun jälkeen selvitetään teorian kautta lineaarinen sekä 

logistinen regressio. Työn regressioanalyysit ja niiden taustaoletusten testaukset 

suoritetaan Microsoft Excelillä. 

 

3.1 Aineiston kuvailu 

Tutkimuksen aineistona käytetään Englannin Valioliigan kolmen viimeisimmän päättyneen 

kauden, 2018–2019, 2019–2020 sekä 2020–2021 tuloksia ja tilastoja. Käytettävään dataan 

kuuluvat liigan joukkueet kaudella, voitot, häviöt sekä tasapelit, tehdyt ja päästetyt maalit 

sekä niiden erotus maaliero, ja maaliodottama, maaliodottama joukkuetta vastaan sekä 

näiden erotus. Datasetti on saatu FBRef-verkkosivustolta, joka tarjoaa ilmaista ja avointa 

dataa useimmista maailman jalkapallopääsarjoista Englannin Valioliigasta aina Suomen 

Veikkausliigaan asti (FBRef, 2022a). FBref on vuonna 2018 perustettu sivusto, jonka 

tarkoituksena on tarjota kaikille jalkapallon sekä muiden urheilulajien seuraajille ilmaista ja 

käyttökelpoista dataa. (Sports Reference, 2022) 

FBRef käyttää tilastoissaan StatsBomb-palvelun xG-mallia. Muiden xG-mallein tavoin mallin 

selittävinä muuttujina ovat muun muassa laukauksen etäisyys ja kulma maalista, syntyykö 

laukaus päällä vai jalalla, tilanteeseen johtavan syötön tyyppi ja hyökkäystyyppi. 

Erikoisuutena tässä mallissa on pysäytyskuvien käyttö. Pysäytyskuvia käyttämällä 

huomioidaan kaikkien muiden kenttäpelaajien sijainti kentällä laukauksen tapahtuessa. 

Tämä mahdollistaa esimerkiksi puolustajien sijainnin tarkkailun ja vertailun samankaltaisiin 

menneisiin tilanteisiin, ja näin parantaa mallin tarkkuutta. Kuten useimmat muut xG-mallit, 

myöskään StatBombin mallissa ei oteta huomioon pelaajien henkilökohtaista kyvykkyyttä. 

(FBRef, 2022b) 

Englannin Valioliigassa pelaa 20 seuraa, jotka pelaavat jokainen toisiaan vastaan elokuusta 

toukokuuhun kestävän kauden aikana kaksi kertaa, sekä kotona että vieraissa. Jokainen 
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joukkue pelaa siis kauden aikana yhteensä 38 ottelua. Jokaisesta ottelusta saa pisteitä 

tuloksen perusteella: voitosta saa kolme pistettä, tasapelistä yhden ja häviöstä nolla pistettä. 

Kauden päätteeksi kolme huonoiten menestynyttä joukkuetta putoavat sarjasta, ja 

Englannin toisen sarjatason, Mestaruussarjan, kolme parasta joukkuetta nousevat 

Valioliigaan. (Premier League, 2022) 

Taulukossa 1 on havainnollistettu tutkimuksessa käytettävää dataa. Taulukon data on 

viimeisimmältä päättyneeltä kaudelta 2020–2021. Selkeyden vuoksi taulukossa on esitelty 

vain viisi joukkuetta, ja liitteessä 1 on kokonaiset, tutkielman kannalta olennaiset tilastot 

kaikilta tarkasteltavilta kausilta. Taulukossa on huomioitu mestari Manchester City, sarjan 

viimeiseksi tullut joukkue Sheffield United, mediaaniin sijoittunut Everton, sekä Chelsea ja 

Brighton niiden maaliodottaman kannalta mielenkiintoisten tilanteiden vuoksi. Evertonin 

kohdalla maaliodottama on arvioinut kaudella hyvin lopullisia lukuja. Sheffield United teki 

selvästi vähemmän ja Manchester City enemmän maaleja, mitä maaliodottama ennusti.  

Niiden sijoitus on kuitenkin perusteltu myös maaliodottaman erotuksen kautta. Chelsea oli 

sarjassa lopulta neljäs, mutta sen maaliodottaman erotus oli selvästi parempi kuin toiseksi 

ja kolmanneksi sijoittuneilla joukkueilla. Se sekä teki vähemmän että päästi enemmän 

maaleja kuin maaliodottamamalli ennusti tapahtuvat. Chelsea oli siis kaudella 

maaliodottaman mukaan hieman epäonninen. Brightonin esimerkki on vielä huomattavampi: 

Brightonin maaliodottaman erotus on koko sarjan viidenneksi paras, vaikka sen sijoitus oli 

sarjassa vasta 16. Se on kuitenkin jäänyt maaliodottamastaan selvästi ja tehnyt yli 11 maalia 

vähemmän kuin maaliodottama, sekä päästänyt 9 maalia enemmän kuin maaliodottaman 

mukaan.  

 

 

Taulukko 1. Havainnollistava osa Valioliigan kauden 2020–2021 tilastoista. 

Joukkue Sarjasijoitus 
Tehdyt 
maalit 

Päästetyt 
maalit 

Maaliero Maaliodottama 
Maaliodottama 

vastaan 
Maaliodot-
tamaerotus 

Manchester 
City 1.  83 32 +51 73.3 31.4 +42.0 

Chelsea 4. 58 36 +22 64.0 32.8 +31.2 

Everton 10. 47 48 -1 47.1 52.0 -4.9 

Brighton 16. 40 46 -6 51.6 37.7 +13.9 

Sheffield 
Utd 20.  20 63 -43 31.4 62.4 -31.0 
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Tutkielman tulokset-osassa tutkitaan tarkemmin maaliodottaman tarkkuutta maalien synnyn 

ennustamisessa. Tutkimukseen on otettu mukaan sarjan kaikki joukkueet sekä dataa 

monen kauden ajalta. Yksi syy tälle onkin se, että Brightonin kauden 2020–2021 tulosten 

kaltaiset anomaliat eivät korostu liikaa analyysissä. Sarjan jokaisen joukkueen tutkimukseen 

ottaminen ja niiden erottelemattomuus liittyy myös Valioliigan formaattiin: moni joukkue ei 

ole mukana tutkimuksessa koko tutkitun ajan, vaan ne tippuvat Mestaruussarjaan kausien 

välissä tai nousevat sarjaan vasta toiseksi tai kolmanneksi tutkittavaksi kaudeksi.  

Taulukossa 2 on tarkasteltu analyysissä käytettäviä muuttujia: kauden aikana tehtyjä 

maaleja sekä kerrytettyä maaliodottamaa käsiteltyjen kausien osalta. Havainnollistaviksi 

tilastoiksi on otettu muuttujien summa, keskiarvo sekä vaihteluväli.  Huomataan, että 

maaleja on sarjassa tehty jokaisella tarkastelun kaudella yhteensä enemmän, kuin mitä 

maaliodottama on ennustanut. Eritysesti kaudella 2018–2019 ero on suuri, noin 66 maalin 

verran. Näin myös tehtyjen maalien keskiarvot ovat suurempia kuin maaliodottaman. 

Vaihteluvälejä tutkimalla huomataan, että joka kauden kohdalla maaliodottamalla on 

pienempi vaihteluväli kuin tehdyillä maaleilla. Vaikuttaa siltä, että yleisesti vähiten maaleja 

tehneet joukkueet ovat myös jääneet niille lasketusta maaliodottamasta, kun taas eniten 

maaleja tehneet joukkueet ovat tehneet enemmän maaleja, kuin mitä maaliodottama on 

niiden laskenut tekevän. Tähän huomioon palataan tarkemmin tutkimuksen tulokset-osassa.  

 

 Summa Keskiarvo Vaihteluväli 

    

Tehdyt maalit (2018–2019) 1072 53.6 [22, 95] 

Maaliodottama (2018–2019) 1006.2 50.31 [29.3, 82] 

Tehdyt maalit (2019–2020) 1034 51.7 [26, 102] 

Maaliodottama (2019–2020) 1003.6 50.18 [33.1, 93] 

Tehdyt maalit (2020–2021) 1024 51.2 [20, 83] 

Maaliodottama (2020–2021) 999.2 49.96 [31.4, 73.3] 

 

 

Taulukko 2. Analyysin muuttujat ja niiden summat, keskiarvot sekä vaihteluvälit. 
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3.2 Lineaarinen regressioanalyysi 

Lineaarisen regressioanalyysin avulla tulkitaan selittävien muuttujien vaikutusta 

selitettävään muuttujaan. Selitettäviä muuttujia on mallissa aina vain yksi, mutta selittäviä 

muuttujia voi olla yksi tai useampia. Analyysin tavoitteena on arvioida selitettävän muuttujan 

arvoa, kun selittävien muuttujien arvot tiedetään entuudestaan. Regressioanalyysi on 

yleisessä käytössä muuttujien välisten korrelaatioiden tutkimisessa sen monipuolisuuden ja 

joustavuuden takia. Regression perusedellytyksenä on, että selitettävä muuttuja on 

vähintään ordinaaliasteikollinen ja jatkuva. Yleisesti myös selittävien muuttujien tulisi 

analyysissä olla ordinaaliasteikollisia ja jatkuvia, mutta dummy-muuttujamuunnosta 

käyttämällä myös nominaaliasteikollisia selittäviä muuttujia voidaan käyttää analyysissä.  

(Metsämuuronen, 2006, Kaakinen & Ellonen, 2022)  

 

...23121 +++= xxy 
  

 

Ylempänä on kuvattu lineaarisen regression peruskaava. Kaavassa y on selitettävä 

muuttuja, x1, x2 ja niin edelleen selittäviä muuttujia, β1 on vakiotermi ja β2, β3 ja niin 

edelleen selittävien muuttujien regressiokertoimia. Regressiokertoimet osoittavat, paljonko 

selitettävän muuttujan arvo muuttuu, kun selittävän muuttujan arvo kasvaa yhdellä yksiköllä 

muiden muuttujien säilyessä vakiona. Vakiotermi kuvaa selitettävän muuttujan arvoa 

selittäjien arvon ollessa nolla. Kun selittävät muuttujat eivät selitä y:n arvoa täysin, tähän 

kaavaan lisätään virhetermi eli residuaali ε. Se kuvaa kaikkia niitä tekijöitä, jotka selittävät 

selitettävän muuttujan vaihtelua, mutta joita mallissa ei ole mukana. Regression estimointiin 

käytetään pienimmän neliösumman menetelmää, jossa minimoidaan regressiosuoran 

etäisyyttä havaintoihin nähden: havaintojen etäisyys regressiosuorasta on tässä termin 

residuaali. (Metsämuuronen, 2006, Kaakinen & Ellonen, 2022) 

Lineaarisessa regressiomallissa on taustaoletuksia, joiden edellytetään olevan voimassa, 

että regressiomallia voidaan pitää käypänä. Selittävällä muuttujalla tulisi olla lineaarinen 

yhteys selitettävään muuttujaan, eli selittäviksi muuttujiksi on valittu oikeat muuttujat 

kuvaamaan selitettävän muuttujan vaihtelua. Tarvittaessa tätä voidaan korjata mallissa 

muuttujamuunnoksien, kuten logaritmi- ja neliömuunnoksien avulla. Merkittäviä outlier-

havaintoja tulisi välttää regressioanalyysissä, eli residuaalin odotusarvon tulisi olla 0. 
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Virhetermien varianssin pitäisi olla regressioanalyysissä vakio, eli niiden pitäisi olla 

homoskedastisia. Monen selittävän muuttujan mallissa ne eivät voi olla multikollineaarisia 

eli toistensa lineaarikombinaatioita: selittävät muuttujat saavat korreloida keskenään ja niin 

ne yleisesti tekevätkin, mutta liian suuri korrelaatio aiheuttaa epätarkkuutta tuloksiin. 

Toisaalta havaintojen ja niiden virhetermien tulisi olla toisistaan riippumattomia eli mallissa 

ei saa olla autokorrelaatiota. Näiden oletusten toteutuessa malli on käypä, joskin poikkeamat 

huomioon ottaen ilman kaikkien oletusten täyttymistä voidaan saada vakaita tuloksia.   

Oletuksiin voidaan lisätä myös olettama normaalijakautuvuudesta, eli selitettävän muuttujan 

ja residuaalin tulisi olla normaalijakautuneita. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä 

etenkään laajoja aineistoja tutkittaessa. (Berry, 1993, Kaakinen & Ellonen, 2022.) 
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4. TULOKSET  

 

Tässä luvussa toteutetaan tutkielman regressioanalyysit ja avataan niiden tuloksia. 

Regressioanalyysit suoritetaan kolmelta eri Englannin Valioliigan kaudelta: 2020–2021, 

2019–2020 sekä 2018–2019. Regressiot suoritetaan jokaisen tutkittavan kauden osalta 

erikseen. Jokaisen kauden osalta maaliodottamaa käytetään selittävänä muuttujana yhden 

muuttujan lineaarisessa regressioanalyysissä, jossa selitettävänä muuttujana on tehdyt 

maalit. Maaliodottamat ja maalit ovat laskettu erikseen jokaisen joukkueen kohdalla, mutta 

joukkueita ei ole tutkimuksessa eritelty. Joukkueet vaihtelevat sarjassa kausittain, eikä 

toisaalta joukkueiden tarkastelu tai niiden välinen vertailu ole olennaista työssä: olennaisinta 

on tutkimuksen kannalta maaliodottaman tarkkuus yleisesti maalien synnyn selittäjänä. 

 

4.1 Lineaarisen regression taustaedellytykset 

Ennen lineaaristen regressioiden toteuttamista on tutkittava lineaarisen regression 

taustaedellytykset, että mallit olisivat käypiä. Yhden selittäjän mallissa taustaoletukset ovat 

siismuuttujien lineaarinen yhteys, homoskedastisuus ja autokorreloimattomuus. Lisäksi 

residuaalin odotusarvon tulisi olla nolla eikä selittävä muuttuja saa olla satunnaismuuttuja. 

Myös jos selitettävä muuttuja noudattaa normaalijakaumaa, niin myös residuaalien tulee 

noudattaa normaalijakaumaa ja päinvastoin. (Metsämuuronen, 2006, Kaakinen & Ellonen, 

2022) 

Monet taustaoletuksista voidaan heti aluksi todeta toteutuvan aineistossa. Aiemmassa 

kappaleesta mainituista oletuksista kaksi viimeistä voidaan heti todistaa toteutuvan 

aineistossa: selittävä muuttuja eli maaliodottama ei ole satunnaismuuttuja, vaan logistisen 

regression tuloksena saatuja todennäköisyyksiä maalin synnylle. Multikollineaarisuutta ei 

tarvitse tutkimuksissa huomioida, sillä multikollineaarisuutta esiintyy vain kahden tai 

useamman selittävän muuttujan regressioissa (Tsagris & Pandis, 2021). Lisäksi muuttujien 

ja residuaalien histogrammeja tutkimalla saadaan selville, että minään tutkittavana kautena 

tehdyt maalit eivätkä residuaalit ole normaalijakaantuneita (Liitteet 2 ja 3). 

Seuraavaksi tarkastelussa havainnollistetaan jokaisen kauden tehdyistä maaleista ja 

maaliodottamasta sirontakuviot, joihin lisätään trendiviivat. Näin on käytännössä tehty jo 

alustava lineaarinen regressio ja saatu regressioyhtälöt. Mallit ovat kuitenkin tehty vain 
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tarkastelemaan aineiston lineaarisuutta ja sopivuutta, ja näissä maaliodottama on y-

muuttuja ja tehdyt maalit x-muuttuja. Tarkemmat lineaariset regressiot toteutetaan 

myöhemmin tutkielmassa Excelin analyysityökalun kautta. Kaikkien tarkasteltavien kausien 

kohdalla aineisto asettuu selvästi lineaariseen muotoon, erityisesti kausien 2018–2019 ja 

kausien 2019–2020 kohdalla. Kuvaajasta on helposti nähtävissä positiivinen korrelaatio. 

Matalin selitysaste on kaudella tämän tutkimuksen mukaan 2020–2021 0,7653 (Kuva 6). 

Myös tämä on kuitenkin korkea ja käyttökelpoinen selitysaste. Kuvassa 6 on hahmoteltu 

Microsoft Excelillä kauden 2020–2021 sopivuustarkastelu, ja kuvan oikeasta yläkulmasta 

löytyy regressiosuoran yhtälö sekä mallin selitysaste. Kausien 2018–2019 sekä 2019–2020 

tarkastelut löytyvät liitteestä 4.  

 

 

Kuva 6. Alustava regressio: sopivuuden ja selitysasteen tarkastelu kaudella 2020–2021.  

 

Mahdollista heteroskedastisuutta voidaan tutkia residuaalien sirontakuvioiden kautta. 

Tämän aineiston kohdalla esimerkiksi Breusch-Pagan-testiä ei voida käyttää 

heteroskedastisuuden löytämiseen, koska tehdyt maalit eivätkä residuaalit ole 

normaalijakaantuneita millään kaudella, normaalijakaantuvuuden ollessa yksi testin 

edellytyksistä (Halunga, Orme & Yamagata, 2017). Sirontakuvioiden tarkastelussa 

huomataan, että yleisesti virhetermit jakaantuvat tasaisesti ja kohtuullisen lineaarisesti joka 

kaudella. Kuvassa 7 on esitelty kauden 2020–2021 virhetermien jakauma. Y-akselilla on 

kuvassa mallin odotusarvoisen maalimäärän erotus toteutuneeseen maalimäärään ja x-
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akselilla havainnon järjestysluku. Järjestysluvut ovat joukkueen sarjasijoituksen mukaan, 

joten esimerkiksi ensimmäinen havainto on mestari Manchester City ja 20. sarjan 

viimeiseksi sijoittunut Sheffield United. Kausien 2018–2019 ja 2019–2020 vastaavat 

kuvaajat löytyvät liitteestä 5. 

 

 

Kuva 7. Residuaalien jakauma kaudella 2020–2021. 

 

Kuvasta 7 huomataan, että jäännöstermit ovat itseisarvoltaan suurempia sarjasijoitusten 

kärki- ja häntäpäässä. Havaintojen varianssi vaikuttaa kuitenkin pysyvän suhteellisen 

vakiona. Ennen regressiota testataan kuitenkin vielä F-testillä jokaisen kauden osalta 

residuaalien varianssien yhtäsuuruutta ja näin mahdollista heteroskedastisuutta 

aineistossa. Jokaisen kauden kohdalla residuaalit jaetaan kahteen osaan. F-testin antama 

p-arvo antaa todennäköisyyden sille, että kahden otoksen muuttujat eivät eroa toisistaan 

tilastollisesti merkittävästi: jos p-arvo jää alle 0,05, on aineistossa heteroskedastisuutta 

(Microsoft, 2022). Testissä joka kauden kaikki 20 arvoa jaetaan kahteen kymmenen arvon 

ryhmään. Kauden 2020–2021 residuaalien F-testin p-arvoksi saadaan noin 0,965 ja kauden 

2018–2019 arvoksi noin 0,203, eli näissä ei ole merkittävää heteroskedastisuutta (Liite 6). 

Kauden 2019–2020 kohdalla F-testi antaa kuitenkin p-arvon 0,0115, joka tarkoittaa 

heteroskedastisuutta esiintyvän aineistossa. Residuaalikuvaajaa sekä kauden tilastoja 

tutkimalla huomataan, että kyseisellä kaudella erityisesti sarjan kaksi kärkijoukkuetta, 

Liverpool ja Manchester City, ovat selvästi ylittäneet maaliodottamansa sekä alustavan 
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mallin antaman ennusteen (Liitteet 1b ja 5). Nämä outlier-havainnot häiritsevät testin tulosta 

ollessaan samassa matriisissa F-testiä tehtäessä. Näin F-testiä tehdessä liigan joukkueet 

järjestetään uudelleen muuten satunnaiseen järjestykseen, jossa aiemmin mainitut kaksi 

joukkuetta ovat kuitenkin eri matriiseissa. Tämän F-testin p-arvoksi saadaan noin 0,705, 

mikä viittaa siihen, että residuaalien heteroskedastisuus kaudella 2019–2020 johtui vain 

havaintojen järjestyksestä (Liite 7). 

Autokorrelaatiota tutkitaan tässä tutkielmassa Durbin-Watson-testillä. Testin 

nollahypoteesina on, että regression residuaalit eivät korreloi keskenään, ja vastahypoteesi 

on, että autokorrelaatiota löytyy aineistosta.   Durbin-Watson-testin testisuureen laskukaava 

on havainnollistettu alla. Kaavassa ri kuvaa regression residuaalien i:dettä arvoa. (Evans, 

2022, Kabaila et al., 2021.) 

 

Durbin-Watson-testin testisuureen arvo on aina lukujen 0 ja 4 välillä. Arvo lukujen 0 ja 2 

välillä kuvaa positiivista autokorrelaatiota, ja arvo lukujen 2 ja 4 välillä vastaavasti 

negatiivista. Yleisenä nyrkkisääntönä testisuureen arvot lukujen 1,5 ja 2,5 välillä ovat 

suhteellisen tavallisia, eivätkä vaadi erityisiä toimenpiteitä autokorrelaation korjaamiseksi 

(Kenton, 2021). Testisuureen kriittisen ala- ja ylärajan väliin jäävän arvon osalta 

nollahypoteesia ei voida hylätä, jolloin autokorrelaatiota ei ole aineistossa ainakaan 

merkittävästi. Raja-arvot saadaan Durbinin ja Watsonin erillisestä taulukosta. Raja-arvoihin 

vaikuttavat regressioanalyysin havaintojen määrä, selittävien muuttujien määrä sekä 

käytettävä riskitaso. Liitteessä 8 on Durbin-Watson-testin taulukon kriittiset arvot 5 % 

riskitasolla. (Evans, 2022) 

 

 

Kausi  Durbin-Watson-testin testisuureen arvo 

2018–2019 2,531 

2019–2020 1,367 

2020–2021 1,762 

 

Taulukko 3. Durbin-Watson-testisuureen arvot käsiteltyjen kausien kohdalla. 
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Taulukossa 3 on kuvattu Durbin-Watson-testisuureen arvot käsitellyillä kausilla. Liitettä 8 

tarkastelemalla nähdään, että 20 havainnon tapauksessa yhden selittävän muuttujan 

mallissa testin kriittinen alaraja on noin 1,201 ja yläraja 1,411. Näin kausi 2019–2020 on 

ainoa, jolla autokorrelaatiota ei havaita. Kaudella 2020–2021 havaittu positiivinen, 

suhteellisen vähäinen autokorrelaatio antaa vielä mahdollisuuden tulosten jonkinasteiseen 

käyttöön. Kauden 2018–2019 merkittävä negatiivinen autokorrelaatio aiheuttaa sen, että 

kauden tuloksia ei voi käyttää tarkkaan tilastolliseen päättelyyn. 

 

4.2 Regressioanalyysin tulokset 

Edellisen kappaleen tutkimuksista voidaan päätellä, että lineaarisen regression 

taustaedellytykset täyttyvät pääosin aineistossa, kun havaittu autokorrelaatio otetaan 

huomioon tulosten tulkinnassa. Näin pääsemme tutkimaan lineaarisia regressioita 

tutkittavien kausien 2018–2019, 2019–2020 ja 2020–2021 osalta. Jokaisen kauden osalta 

suoritetaan erillinen regressioanalyysi, jonka selitettävänä muuttujana on kauden aikana 

tehdyt maalit, ja selittävänä muuttujana kauden aikana tuotettu maaliodottama.  

 

Regressioanalyysin tulokset 2020–2021 2019–2020 2018–2019 

Regressiokerroin 0,875 0,949 0,978 

Selitysaste 0,765 0,900 0,957 

p-arvo 0,000 0,000 0,000 

Keskivirhe 8,327 6,107 3,862 

Havainnot 20 20 20 

 

Taulukko 4. Regressioanalyysin tulokset tutkittavien kausien kohdalla 

 

Taulukosta 4 nähdään regressioanalyysin tulokset jokaisen tutkitun kauden kohdalla. 

Regressiokertoimet ovat erittäin korkeita mallin jokaisella kaudella, joka kuvaa vahvaa 

korrelaatiota muuttujien välillä. Jokaisen kauden kohdalla selitysaste on korkea, 

korkeimmillaan kaudella 2018–2019 jopa hieman yli 95 %. P-arvo on 95 % riskitasolla 

jokaisen kauden kohdalla hyvin pieni, alle 0,000, ja näin malli on tilastollisesti merkitsevä 

joka kauden kohdalla. Estimaatin keskivirheet ovat myös pieniä jokaisen kauden kohdalla, 
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kun huomioidaan, että tilastoissa yhden kauden maalimäärät vaihtelevat hyvin suurilta osin 

kahdenkymmenen ja kahdeksankymmenen välillä (Liite 1, Taulukko 2). 

Kuvassa 8 on esitetty kauden 2020–2021 tehdyt maalit sekä ennustetut maalit datapisteinä. 

Regressiosuoran pisteet ovat lähellä tehtyjen maalien datapisteitä ja residuaalit jäävät 

pieniksi, kuten mallin korkeasta selitysasteesta voidaan päätellä. Kausien 2018–2019 ja 

2019–2020 graafiset tarkastelut regressiosta ovat liitteessä 9. 

 

 

Kuva 8. Kauden 2020–2021 regressiomalli graafisena tulkintana. 

 

Varianssianalyysejä tarkasteltaessa jokaisen kauden osalta F-testin testisuureet ovat suuria 

lukuja ja p-arvot hyvin pieniä, jokaisessa alle 0,00. Jokaisen kauden kohdalla nollahypoteesi 

regressiomallista voidaankin hylätä. Näin myös varianssianalyysin kautta voidaan todeta 

selittävän muuttujan selittävän vahvasti maalien syntyä mallissa. (Liite 10.) 

Regressioanalyysin mukaan havaitaan siis Valioliigassa kolmen edellisen kauden osalta 

maaliodottaman selittäneen erittäin tarkasti maalien syntyä. Tutkitun kolmen kauden osalta 

regressiomallien keskimääräinen selitysaste on noin 0,8740, eli maaliodottama on selittänyt 

jopa 87,4 % maalien synnystä. Tämä on aikaisempiin tutkimuksiin nähden erittäin suuri luku. 

Näihin tuloksiin pitää kuitenkin suhtautua erittäin varautuneesti. Tutkimuksessa on ollut 

käsiteltävänä vain kolme kautta, ja kuten tuloksista on huomattavissa, myös kausien välillä 

selitysasteen vaihtelu on suurta. Autokorrelaatio on myös iso ongelma tulosten tulkinnassa: 

tarkimman selitysasteen kaudella 2018–2019 esiintyi vahvaa autokorrelaatiota, joka 

käytännössä kumoaa kyseisen kauden regression tulokset. Myös kaudella 2020–2021 
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aineisto oli lievästi autokorreloitunutta. Toisaalta kaudella 2019–2020, jolla tilastollisesti 

merkittävää autokorrelaatiota ei esiintynyt, maaliodottama selitti myös tulosten mukaan 90 

% maalien synnystä. Tulokset ovat siis lupaavia maaliodottaman tarkkuuden kannalta, 

mutta lisätutkimuksia aiheesta vaaditaan saamaan tarkkoja ja harhattomia näyttöjä.  
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä tutkielmassa tutkittiin data-analytiikan välinein koostetun tilaston, maaliodottaman, 

tarkkuutta huippujalkapallosarjassa toteutuneiden maalimäärien selittäjänä 

kausikohtaisesti. Tutkimuksen aluksi selvitettiin data-analytiikan käytön nousun perusteita 

sekä data-analyyttisiä prosesseja. Sen jälkeen keskityttiin erityisesti urheilussa käytetyn 

analytiikan toimintaan ja erikoispiirteisiin. Jalkapallossa käytettyä analytiikkaa selvennettiin 

myös empirian kautta. Empirian kautta havaittiin sekä urheilussa yleisesti että erityisesti 

jalkapallossa data-analytiikan käytön tarjoavan kilpailuetua ja hyötyjä sitä oikein käyttäville 

organisaatioille, ja etenkin jalkapallossa olevan yhä paljon kehitettävää ja potentiaalisia 

saatavia hyötyjä datan käytön lisäämisessä. Tutkielmassa määriteltiin maaliodottama, 

logistiseen regressioon perustuva malli, joka kuvaa maalin synnyn todennäköisyyttä 

jalkapallon pelitilanteessa. Maaliodottaman toimintaa ja käyttöä avattiin, sekä huomioitiin se, 

että vaikka tilasto on jo yleisessä käytössä jalkapallossa, siinä on suhteellisen uutena 

mallina vielä puutteita ja kehityskohteita. 

Tutkielman aineistoina käytettiin kolmen viimeisimmän päättyneen Englannin Valioliigan 

kauden otteludataa, jossa tärkeimpinä tutkimuskohteina ovat joukkueiden koko kauden 

aikaansaamat maaliodottamat ja tehdyt maalit. Lineaarinen regressio selvitettiin teorian 

kautta, jonka jälkeen testattiin datan sopivuutta lineaarisen regression taustaedellytyksiin. 

Huomattiin, että maaliodottamalla ja maalien synnyllä on selvä yhteys, joskin sarjassa 

parhaiten menestyneet joukkueet ovat usein ylittäneet maaliodottaman selvästi ja 

aiheuttaneet epätarkkuutta tuloksiin. Lineaarisen regression taustaoletukset täyttyvät 

aineistossa suurilta osin, mutta kahdella tutkittavalla kaudella esiintyy autokorrelaatiota. 

Lineaarisen regression tuloksena huomataan maaliodottaman selittävän tutkituilla kausilla 

maalien syntyä erittäin tarkasti. Maaliodottaman selitysaste maalien synnyssä käsitellyillä 

kausilla, joissa ei esiinny merkittävää autokorrelaatiota, on keskimäärin jopa noin 83 %. 

Lisäksi tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä ja keskivirheet yleisesti pieniä. Näin selitysaste 

on lähellä Rathken aikaisempia tutkimuksia Valioliigasta ja Saksan Bundesliigasta (Rathke, 

2017). Yleisiä päätelmiä maaliodottaman kokonaisvaltaisesta tarkkuudesta tilastona ei 

voida kuitenkaan tehdä vain yhden huippusarjan kolmen kauden tilastojen perusteella. 

Kauden 2018–2019 havaittava autokorrelaatio regressiossa kumoaa tulosten 

luotettavuuden kyseiseltä kaudelta, ja heikkoa autokorrelaatiota havaittiin myös kaudella 
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2020–2021. Tutkimuskysymykseen voidaankin vastata, että käsitellyillä kausilla sarjassa 

maaliodottama selittää eritysesti kauden 2019–2020 tehtyjen maalien määrää erittäin hyvin. 

Erityisen tarkasti maaliodottama selittää aineistossa keskikastin joukkueiden maalimääriä: 

aivan sarjan huipuilla sekä sarjan häntäpään joukkueilla maaliodottamassa on 

epätarkkuuksia residuaalien ollessa suurempia. Onkin selvää, että maaliodottaman voidaan 

myös päätellä kuvaavan ainakin tässä datasetissä joukkueen menestystä sarjassa: 

monessa tilanteessa sarjan parhaiten sijoittuneet joukkueet ovat onnistuneet voittamaan 

maaliodottaman selkeästi, eli tekemään maaleja selvästi maaliodottamaa enemmän. Sarjan 

putoajat taas eivät ole pystyneet realisoimaan maaliodottamaa, joka on ollut osittain syynä 

huonolle menestykselle sarjassa. Tämä tulos maaliodottaman suhteesta menestykseen 

sarjassa tukee osittain aiempaa tutkimusta (Anzer & Bauer, 2021, Brechot & Flepp, 2020). 

 

5.1 Luotettavuus ja jatkotutkimukset 

Maaliodottama oli siis varauksin suuri selittävä tekijä tehdyille maaleille käsitellyillä kausilla 

Englannin Valioliigassa. Kokonaisvaltaisia päätelmiä maaliodottaman tarkkuudesta ei 

voida kuitenkaan tutkielman pohjalta tehdä: vain yhden liigan kolmen kauden data ei riitä 

siihen. Tutkittujen kausien välillä oli myös suuriakin vaihteluita selitysasteessa, joka kertoo 

omalta osaltaan jalkapalloon liittyvästä satunnaisuudesta. Aineiston autokorrelaatio 

erityisesti kaudella 2018–2019 vähentää merkittävästi tulosten luotettavuutta. Kuitenkin 

erityisesti kauden 2019–2020 korkea selitysaste ja autokorreloimattomuus on lupaava 

tulos maaliodottaman tarkkuuden ja luotettavuuden tutkimuksille tästä eteenpäin.   

Maaliodottama on vielä suhteellisen uusi malli ja eroja eri mallien välillä löytyy. On syytä 

uskoa, että maaliodottamamallien kehittyessä entistä tarkemmiksi sekä käytettävän datan 

että valittujen selittävien muuttujien osalta, maaliodottamasta saadaan entistä 

käyttökelpoisempi tilasto jalkapallo-organisaatioille, jalkapallon seuraajille ja tieteelliseen 

tutkimukseen. Jatkotutkimuksia pidemmältä ajanjaksolta ja eri mallilla tuotetulla xG-datalla 

olisikin mielenkiintoista nähdä tulevaisuudessa. 

Caley (2015) mainitsee muista pääsarjoista tutkimusta tehdessään maaliodottaman olevan 

selvästi epätarkempi tilasto tutkittaessa esimerkiksi Ranskan pääsarjaa. Eri pääsarjojen 

lisäksi mielenkiintoisia jatkotutkimuksen aiheita maaliodottamaan liittyen olisivat 

esimerkiksi maaliodottama maajoukkuejalkapallossa tai naisten pääsarjoissa. 

Maaliodottaman tutkimisessa kokonaisvaltaisesti ollaankin monella tapaa vielä 
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alkutekijöissä. Yksi mielenkiintoinen jatkotutkimusmahdollisuus näin Suomesta katsoen 

olisikin maaliodottamaan liittyvä tutkimus Suomen jalkapallopääsarjasta Veikkausliigasta. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Englannin Valioliigan tilastot kausilta 2018–2019, 2019–2020 sekä 2020–2021. 

 

1a. 2018–2019 

Rk Squad MP W D L GF GA GD xG xGA xGD 

            

1 
Manchester 
City 38 32 2 4 95 23 72 82.0 25.3 +56.7 

2 Liverpool 38 30 7 1 89 22 67 74.8 30.5 +44.3 

3 Chelsea 38 21 9 8 63 39 24 58.4 34.7 +23.6 

4 Tottenham 38 23 2 13 67 39 28 57.9 45.3 +12.7 

5 Arsenal 38 21 7 10 73 51 22 58.0 54.1 +3.9 

6 
Manchester 
Utd 38 19 9 10 65 54 11 59.3 48.2 +11.2 

7 Wolves 38 16 9 13 47 46 1 49.0 38.0 +10.9 

8 Everton 38 15 9 14 54 46 8 47.3 46.4 +0.9 

9 Leicester City 38 15 7 16 51 48 3 49.6 44.4 +5.2 

10 West Ham 38 15 7 16 52 55 -3 48.2 62.1 -13.8 

11 Watford 38 14 8 16 52 59 -7 48.1 54.5 -6.4 

12 Crystal Palace 38 14 7 17 51 53 -2 50.8 48.1 +2.7 

13 Newcastle Utd 38 12 9 17 42 48 -6 39.6 53.7 -14.1 

14 
Bournemouth 38 13 6 19 56 70 

-
14 54.5 55.6 -1.0 

15 
Burnley 38 11 7 20 45 68 

-
23 40.7 63.0 -22.3 

16 
Southampton 38 9 12 17 45 65 

-
20 46.1 55.5 -9.4 

17 
Brighton 38 9 9 20 35 60 

-
25 34.1 56.0 -21.9 

18 
Cardiff City 38 10 4 24 34 69 

-
35 39.5 61.5 -22.0 

19 
Fulham 38 7 5 26 34 81 

-
47 39.0 65.4 -26.4 

20 
Huddersfield 38 3 7 28 22 76 

-
54 29,3 63.9 -34.7 
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1b. 2019–2020 

Rk Squad MP W D L GF GA GD xG xGA xGD 

            
1 Liverpool 38 32 3 3 85 33 52 71.5 40.0 +31.5 

2 
Manchester 
City 38 26 3 9 102 35 67 93.0 34.7 +58.3 

3 
Manchester 
Utd 38 18 12 8 66 36 30 59.4 37.4 +22.0 

4 Chelsea 38 20 6 12 69 54 15 66.6 37.9 +28.6 

5 Leicester City 38 18 8 12 67 41 26 61.6 44.5 +17.1 

6 Tottenham 38 16 11 11 61 47 14 46.1 52.0 -6.0 

7 Wolves 38 15 14 9 51 40 11 47.1 34.8 +12.3 

8 Arsenal 38 14 14 10 56 48 8 49.2 56.6 -7.3 

9 Sheffield Utd 38 14 12 12 39 39 0 41.5 47.9 -6.4 

10 Burnley 38 15 9 14 43 50 -7 43.9 48.3 -4.4 

11 Southampton 38 15 7 16 51 60 -9 54.0 53.1 +0.9 

12 
Everton 38 13 10 15 44 56 

-
12 49.3 48.4 +0.9 

13 
Newcastle 
Utd 38 11 11 16 38 58 

-
20 33.1 58.3 -25.2 

14 
Crystal Palace 38 11 10 17 31 50 

-
19 34.0 51.3 -17.3 

15 
Brighton 38 9 14 15 39 54 

-
15 41.2 54.5 -13.3 

16 
West Ham 38 10 9 19 49 62 

-
13 46.2 61.1 -14.8 

17 
Aston Villa 38 9 8 21 41 67 

-
26 40.1 65.9 -25.8 

18 
Bournemouth 38 9 7 22 40 65 

-
25 42.7 57.5 -14.8 

19 
Watford 38 8 10 20 36 64 

-
28 45.1 57.3 -12.2 

20 
Norwich City 38 5 6 27 26 75 

-
49 38.0 61.9 -23.9 
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1c. 2020–2021 

Rk Squad MP W D L GF GA GD xG xGA xGD 

1 
Manchester 
City 38 27 5 6 83 32 51 73.3 31.4 +42.0 

2 
Manchester 
Utd 38 21 11 6 73 44 29 60.2 42.2 +18.0 

3 Liverpool 38 20 9 9 68 42 26 72.6 45.3 +27.3 

4 Chelsea 38 19 10 9 58 36 22 64.0 32.8 +31.2 

5 Leicester City 38 20 6 12 68 50 18 56.0 47.7 +8.3 

6 West Ham 38 19 8 11 62 47 15 53.9 48.3 +5.6 

7 Tottenham 38 18 8 12 68 45 23 54.5 49.5 +5.0 

8 Arsenal 38 18 7 13 55 39 16 53.5 44.3 +9.2 

9 Leeds United 38 18 5 15 62 54 8 57.5 62.9 -5.4 

10 Everton 38 17 8 13 47 48 -1 47.1 52.0 -4.9 

11 Aston Villa 38 16 7 15 55 46 9 52.9 52.9 +0.1 

12 
Newcastle 
Utd 38 12 9 17 46 62 

-
16 41.0 54.0 -13.0 

13 
Wolves 38 12 9 17 36 52 

-
16 39.9 45.9 -6.0 

14 
Crystal 
Palace 38 12 8 18 41 66 

-
25 32.4 57.5 -25.0 

15 
Southampton 38 12 7 19 47 68 

-
21 42.4 54.2 -11.8 

16 Brighton 38 9 14 15 40 46 -6 51.6 37.7 +13.9 

17 
Burnley 38 10 9 19 33 55 

-
22 39.9 57.6 -17.7 

18 
Fulham 38 5 13 20 27 53 

-
26 41.3 52.9 -11.7 

19 
West Brom 38 5 11 22 35 76 

-
41 33.8 67.7 -34.0 

20 
Sheffield Utd 38 7 2 29 20 63 

-
43 31.4 62.4 -31.0 
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Liite 2. Tehtyjen maalien histogrammit kausilta 2018–2019, 2019–2020 ja 2020–2021. 
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Liite 3. Residuaalien histogrammit kausilta 2018–2019, 2019–2020 ja 2020–2021. 
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Liite 4. Valioliigan kausien 2018–2019 ja 2019–2020 mallien sopivuustarkastelut sekä 

selitysasteet. 
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Liite 5. Valioliigan kausien 2018–2019 sekä 2019–2020 virhetermien jakaumat. 
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Liite 6. Residuaalien varianssien F-testi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 7. Kauden 2019-2020 residuaalit sarjasijoitusten järjestyksessä ja järjestettynä 

satunnaisesti uudelleen.  

 

 Residuaalit 

        
Residuaali

t 
järjestetty 
uudelleen 

-10,716 -10,716 

-15,4114 1,9892 

-5,4682 -5,4682 

-6,2968 0,8844 

-5,7444 -4,0872 

-4,0872 -1,3252 

-1,3252 5,5798 

-2,7062 -2,7062 

1,9892 2,2654 

  

0,8844 4,1988 

-1,3252 -15,4114 

0,6082 -6,2968 

2,2654 -5,7444 

4,1988 -1,3252 

1,9892 0,6082 

-0,7728 1,713 

1,4368 2,8178 

1,713 -0,7728 

2,8178 1,4368 

5,5798 1,9892 
 
  

 F-testi 

 F-testin p-arvo < 0,05 -> heteroskedastisuutta 

2018-2019 0,202854495 

2019-2020 0,011544347 

uudelleenjärjestetty 
2019-2020 0,704951678 

2020-2021 0,964941292 
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Liite 8. Durbin-Watson-testin kriittisten arvojen taulukko 5 % riskitasolla.  
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Liite 9. Kausien 2019–2020 ja 2020–2021 regressiomallien graafinen 
tulkinta. 
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Liite 10. Tutkimuksen kausien varianssianalyysit.  

 

2018–2019 

ANOVA      

  va NS KN F F:n tarkkuus 

Regressio 1 5936,283691 5936,283691 397,9389819 0,00 

Jäännös 18 268,5163086 14,9175727   

Yhteensä 19 6204,8       

  

2019–2020  

 

ANOVA       

  va NS KN F F:n tarkkuus  
Regressio 1 6050,71391 6050,713909 162,1967 0,00  
Jäännös 18 671,486091 37,30478282    

Yhteensä 19 6722,2        
 

2020–2021 

 

ANOVA      

  va NS KN F 
F:n 

tarkkuus 

Regressio 1 4068,992 4068,992 58,67763 0,00 

Jäännös 18 1248,208 69,34487   

Yhteensä 19 5317,2       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


