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Jalkapallo-ottelun lopputuloksen stokastinen mallintaminen



1 Johdanto

Jalkapallo-ottelun lopputuloksen mallintamisesta tilastollisin ja todennäköisyys-

laskun keinoin on olemassa joitakin tutkimuksia. Tässä työssä lähteenä käytetyis-

sä tutkimuksissa on ollut tavoitteena muodostaa malli joka pelattujen ottelujen

aineistoista pystyisi ennustamaan määrätyn ottelun lopputulosvaihtoehtojen to-

dennäköisyydet. Merkittävä osa-alue tällaisen mallin luomisessa on löytää jakau-

ma jolla mallintaa joukkueiden maalimäärät. Yleisesti käytetty lähtökohta on Pois-

son-jakauma. Tutkimustuloksista on kuitenkin huomattu etteivät Poisson-jakauman

ennustamat lopputulosten todennäköisyydet vastaa täysin toteutuneita tuloksia kai-

kilta osin. Erilaisia korjaustermejä Poisson-jakaumaan on esitetty paremman mallin

löytämiseksi, mutta varsinaisesti syytä ilmiölle ei ole pohdittu.

Aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet vain ottelujen lopputuloksien analysoin-

tiin. Tässä työssä tutkitaan lopputulosten lisäksi myös maalien syntymisen inten-

siteettiä ottelun tilanteeseen ehdollistaen. Tällä lähestymistavalla selitetään lop-

putulosten jakauman eroavaisuudet Poisson-jakaumasta ja muodostetaan Markov-

malli jolla ottelun lopputulosjakaumaa voidaan mallintaa, olettaen että käytössä

on arviot joukkueiden ottelussa tekemien maalien odotusarvoille. Se miten täl-

laiset arviot saadaan jätetään tämän työn tarkastelun ulkopuolelle.

2 Poisson-jakauma

Tapahtuma on Poisson-jakautunut kun se esiintyy satunnaisin aikavälein keski-

määrinθ kertaa aikayksikössä [7]. Esimerkki Poisson-jakautuneesta satunnais-

muuttujasta on johonkin palvelupisteeseen tietyllä aikavälillä saapuvat asiakkaat.

Odotusarvoθ voidaan estimoida tällöin aiempina vastaavina ajanjaksoina toteu-

tuneista asiakasmääristä. Toinen esimerkki voisi olla hajonneiden komponenttien

lukumäärä koneessa tietyllä ajanjaksolla. Odotusarvo voidaan jälleen estimoida

koneen käytössä saaduista tilastoista.

Samalla tavalla jalkapallo-ottelussa voidaan joukkueiden tekemät maalimäärät es-

timoida tilastoista esimerkiksi tarkasetelemalla saman tyyppisten otteluiden aiem-

pia tuloksia. Näiden keskiarvoista saadaan odotusarvot: kotijoukkue tekee keski-
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määrinλ maalia ja vierasjoukkueµ maalia. Maalien syntymisen aikavälien voisi

olettaa olevan satunnaisia. Raitanen [3] toteaa että lajin luonne viittaisi siihen että

maalilukujen jakauma saattaisi noudattaa Poisson-jakaumaa.

Jos joukkueiden maalimäärät noudattavat Poisson jakaumaa, voidaan kirjoittaa

X ∼ Poisson(λ)

Y ∼ Poisson(µ),

missä satunnaismuuttujaX on kotijoukkueen maalimäärä ottelussa jaY vastaavasti

vierasjoukkueen maalimäärä ja ne noudattavat Poisson-jakaumaa odotusarvoilla

λ ja µ. Tällöin todennäköisyys että kotijoukkueen maalimäärä ottelussa on täs-

mälleenx on esitetty kaavassa (1), ja vastaavasti todennäköisyys että vierasjoukkue

tekee täsmälleeny maalia on esitetty kaavassa (2).

P (X = x) =
λxe−λ

x!
(1)

P (Y = y) =
µye−µ

y!
. (2)

Kappaleessa 4.1 tutkitaan voidaanko maalimäärien jakauman katsoa noudattavan

Poisson-jakaumaa.

Lisäksi jos tarkoitus on arvioida ottelun tulosten todennäköisyydet Poisson-jakau-

man avulla kaavan (3) mukaisesti, on joukkueiden maalimäärien oltava riippumat-

tomat toisistaan. Tätä tutkitaan kappaleessa 4.2. Jos riippumattomuusehto maali-

määrien välillä pätee, voidaan ottelun lopputuloksenx-y ,jossa siis kotijoukkue

tekeex maalia ja vierasjoukkuey maalia, todennäköisyys esittää muodossa

P (X = x, Y = y) =
λxe−λ

x!
· µye−µ

y!
. (3)

3 Kirjallisuuskatsaus

3.1 Varhaisimmat tutkimukset

Ilmeisesti ensimmäisen kerran Poisson-jakauman soveltuvuutta jalkapallotuloksi-

in tutkittiin vuonna 1956 [3, 4]. Moroney [1] tutki tuolloin maalimääriä jalkapallo-

ottelussa ja totesi Poisson-jakauman olevan "adequate fit"tulosaineistoon, mut-
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ta päätyi negatiivisen binomijakaumaan käyttöön. Vuonna 1982 Maher [2] tut-

ki usean eri liigan maalijakaumia ja totesi niiden noudattavan poisson-jakaumaa,

joitakin systemaattisia eroja lukuunottamatta. Maherin malli oli myös ensimmäi-

nen, joka ei tyytynyt tutkimaan pitkän ajan keskiarvoja vaan yritti mallintaa yksit-

täisen ottelun tulostodennäköisyyksiä. Hän oletti koti- ja vierasmaalien olevan toi-

sistaan riippumattomasti Poisson-jakautuneita ja estimoi ottelukohtaiset odotusar-

vot aiemmista tuloksista suurimman uskottavuuden menetelmällä. Tämä malli oli

pohjana Dixonin ja Colesin kehittämälle mallille.

3.2 Dixon ja Coles

Dixon ja Coles [4] tutkivat vuosien92–95 välillä Englannin neljällä ylimmäl-

lä sarjatasolla pelattujen ottelujen tuloksia ja muodostivat empiriiset estimaatit

eri lopputulosvaihtoehdoille. Aineistosta saadut tulosten reunajakaumat koti- ja

vierasjoukkueen maalimäärille noudattivat erittäin tarkasti Poisson-jakaumaa. Maa-

limäärien riippumattomuutta tutkittiin empiirisen jakauman avulla laskemalla kul-

lekin tuloksellex-y suure
f̃(x, y)

f̃koti(x) · f̃vieras(y)
, (4)

jossaf̃ on tulosten empiirinen jakauma jãfkoti sekäf̃vieras koti- ja vierasjouk-

kueen maalimäärien reunajakaumat. Jos riippumattomuusehto pätee, pitäisi ky-

seisen suureen olla likimain1.0. Dixon ja Coles toteavat että riippumattomuus

ehto pätee, lukuun ottamatta tuloksia0-0,1-0,0-1,1-1. Näistä tasapelitulokset0-0

ja 1-1 esiintyvät useammin kuin kaava (3) antaisi odottaa, kaksi muuta puolestaan

harvemmin. He ottivat käyttöön korjaustermin ja määrittelivät tuloksenx-y toden-

näköisyyden seuraavasti

P (Xi,j = x, Yi,j = y) = τλ,µ(x, y) · λxe−λ

x!
· µye−µ

y!
, (5)

missä

τλ,µ(x, y) =





1− λµρ josx = y = 0

1 + λρ josx = 0, y = 1

1 + µρ josx = 1, y = 0

1− ρ josx = y = 1

1 muualla.

(6)
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Tässä mallissaρ = 0 vastaisi riippumattomuutta.

Dixon ja Coles esittivät artikkelissaan myös Maherin malliin pohjautuvan mallin,

jolla suurimman uskottavuuden menetelmällä estimoidaan sarjan kaikille joukku-

eille hyökkäys- ja puolustusparametrit, joiden funktiona määriteltiin maaliodotus-

arvotλ ja µ.

3.3 Raitanen

Raitanen [3] tutki Englannin Valioliigan tuloksia vuosien1994 ja 1998 väliseltä

ajalta. Hän havaitsi että aineistossa maalilukujen varianssi on suurempi kuin kes-

kiarvo, mikä viittaa siihen ettei Poisson-jakauma päde, sillä Poisson-jakaumassa

varianssi on yhtä suuri kuin keskiarvo. Hän toteaakin, toisin kuin Dixon ja Coles,

ettei Poisson-jakauma ole tyydyttävä malli maalimäärien todennäköisyyksien ar-

viointiin ja ottaa käyttöön yleistetyn Poisson-jakauman, jonka osoittaa sopivan

aineistoon selkeästi paremminχ2-yhteensopivuustestin perusteella.

Riippumattomuutta Raitanen tutkiχ2-riippumattomuustestillä sekä Bootstrap me-

netelmällä. Hän toteaa että pieninumeroisten tulosten arvioita on korjattava. Rai-

tanen havaitsi että Dixonin ja Colesin "korjaustermiä ei voida kuitenkaan käyt-

tää yleisesti muille tuloksille, koska silloin reunajakaumat muuttuvat ja toden-

näköisyyksien summasta tulee erisuuri kuin yksi"[3]. Hän esittää parannellun ko-

rjaustermin, jolla voi korjata minkä tahansa tulosten todennäköisyyttä, kun löy-

detään maaliluvutx1,x2 sekäy1, y2 siten ettäx1-y1 sekäx2-y2 tuloksien määrä

aineistossa on suurempi kuin malli antaisi odottaa ja vastaavastix1-y2 ja x2-y1

tulosten määrä pienempi. Raitasen korjaustermi on muotoa





1 + ρ josx = x1, y = y1

π̂x1+−(1+ρ)π̂x1y1

π̂x1y2
josx = x1, y = y2

π̂+y1−(1+ρ)π̂x1y1

π̂x2y1
josx = x2, y = y1

π̂++−{(1+ρ)π̂x1y1+[π̂x1+−(1+ρ)π̂x1y1 ]+[π̂+y1−(1+ρ)π̂x1y1 ]}
[π̂x2y2 ]

josx = x2, y = y2

1 muualla,

(7)

missäπ̂x1+ ja π̂+y1 ovat reunatodennäköisyyksiä jaπ̂++ on neljän korjattavan tu-
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loksen odotettu kokonaistodennäköisyys, sekäρ riippuvuusparametri kuten kaavas-

sa (6). Sen arvo voidaan selvittää tapauskohtaisesti iteroimalla, laskemallaχ2-

testisuure mallin antamille odotetuille frekvensseille verrattuna toteutuneille frek-

vensseille, ja etsitään testisuureen minimoivaρ arvo.

3.4 Rue ja Salvesen

Rue ja Salvesen [5] toteavat että vaikka Poisson oletus on järkeenkäypä, se ei

välttämättä pidä paikkaansa silloin, kun toinen joukkueista tekee runsaasti maale-

ja ja siirtyy käytännössä tavoittamattomaan johtoon. Tällainen tilanne lannistaa

tappiolla olevan joukkueen, ja johtaa maalintekointensiteetin muutokseen, joka

on ristiriidassa oletuksen kanssa että maali-intensiteetti ei ole riippuvainen ot-

telussa aiemmin tehdyistä maaleista. Rue ja Salvesen muokkaavat Dixonin ja

Colesin mallia niin että joukkueen viidennen maalin jälkeen tehtyjä maaleja ei

oteta huomioon joukkueiden hyökkäys- ja puolustusparametreja määriteltäessä.

4 Poisson tarkastelut

Tarkasteltaessa sitä voidaanko ottelun lopputulosten todennäköisyyksiä mallintaa

Poisson-jakaumalla, tulee todeta kaksi asiaa. Ensinnäkin, ovatko lopputulosten to-

dennäköisyystaulukon reunajakaumat, eli joukkuekohtaiset maalifrekvenssit Pois-

sonjakautuneita. Toiseksi, ovatko koti- ja vierasjoukkueen maalit riippumattomia

toisistaan. Useimmat aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet Englannin liigan ot-

teluihin, mutta tässä työssä tutkitaan Italian ylimmän sarjatason, Serie A:n, ot-

teluita vuosien 1994–2001 välillä.

4.1 Reunajakaumien Poissonisuus

Dixonin ja Colesin [4] aineiston reunajakaumat noudattavat tarkasti Poisson-jakau-

maa kun taas Raitasen [3] aineiston reunajakaumat eivät noudata sitä yhtä tarkasti.

Molemmat tutkivat Englannin liigan otteluita, joten eroavuus on hieman yllättävä,
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mutta johtunee siitä että Dixonin ja Colesin otos sisältää myös alempien divi-

sioonien otteluita.

Taulukossa 1 on esitetty otteluiden lopputulosten reunajakaumat ts. koti- ja vieras-

joukkueen maalimäärien havaitut frekvenssitni sekä koti- ja vierasjoukkueiden

keskimääräisistä maalimääristä Poisson-jakaumalla lasketut odotetut frekvenssit

gi.

maalia nkoti
i gkoti

i nvieras
i gvieras

i

0 431 433 749 786

1 691 700 787 757

2 554 540 414 395

3 296 298 145 133

4 119 117 38 53

5 38 37 8 15

6+ 12 15 3 1

Taulukko 1: Maalimäärien havaitut ja odotetut frekvenssit

χ2-yhteensopivuustestissä voidaan tutkia noudattaako aineisto tiettyä jakaumaa

[9]. Testataan ovatko havaitut maalifrekvenssit sopusoinnussa sen oletuksen kanssa

että maalimäärät olisivat Poisson-jakautuneita. Testisuureessa aineistosta kerätty

otos, tässä tapauksessa joukkueiden maalimäärät, muodostaa havaitut frekvenssit

n1,. . . ,nk. Poisson-hypoteesin mukaiset odotetut frekvenssit ovat puolestaang1,. . . ,gk.

Nyt siisn1 on sellaisten ottelujen määrä aineistossa jossa joukkue on tehnyt nolla

maalia,n2 sellaisten ottelujen määrä jossa joukkue on tehnyt yhden maalin ja niin

edelleen.g1 on Poisson-jakauman antama todennäköisyys sille että joukkue tekee

nolla maalia kerrottuna havaintojen kokonaismäärällä n.

gi = n · P (X = i− 1), i = 1, ..., k. (8)

jossa satunnaismuuttujaX on Poisson-jakautunut odotusarvollaλ kotijoukkueen

maalimäärälle ja odotusarvollaµ vierasjoukkueen maalimäärille. Odotusarvoina

käytetään aineiston keskiarvoja.

Havaittujen ja odotettujen frekvenssien yhteensopivuutta voidaan testata suureella

χ2
0 =

k∑

i=1

(ni − gi)
2

gi

, (9)
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joka onχ2-jakautunut vapausparametrilläk − 1. Otetaan nollahypoteesiksi

H0 : Maalimäärät noudattavat Poisson-jakaumaa

χ2-testisuureen arvo kotijoukkueelle on

χ2
0 =

k∑

i=1

(nkoti
i − gkoti

i )2

gkoti
i

= 1.16 (10)

ja vastaavasti vierasjoukkueelle

χ2
0 =

k∑

i=1

(nvieras
i − gvieras

i )2

gvieras
i

= 16.44 (11)

p-arvoksi tulee kotijoukkueen kohdalla0.979 ja vierasjoukkueen kohdalla0.012.

Vierasjoukkueen maalimäärien osalta nollahypoteesi joudutaan siis hylkäämään.

On kuitenkin otettava huomioon että sarjassa pelataan lähtökohdiltaan hyvin eri-

laisia otteluja. Vierasjoukkueen maalimäärän odotusarvo on varmasti erilainen

sellaisessa ottelussa, jossa sarjan kärkijoukkue kohtaa sarjan heikoimman jouk-

kueen, kuin sellaisessa ottelussa, jossa vierasjoukkue on joukkueista tasokkaampi.

Tämä saattaa vääristää tuloksen vaikka Poisson-oletus yksittäisessä ottelussa oli-

sikin oikeutettu, kuten seuraavasta esimerkistä huomataan.

Esimerkki 1 Olkoon puolet havaituista maalimääristä Poisson-jakautuneita odo-

tusarvolla0.5 ja toinen puoli odotusarvolla1.5. Jos näistä kootaan edellisen

taulukon kokoinen noin2000 havainnon aineisto, tulee siis kummastakin

1000 havaintoa. Keskimääräinen maalimäärä on1.0 jota käytetään Poisson-

jakauman odotusarvona odotettuja frekvensseja laskettaessa. Taulukossa 2

on esitetty jakaumat joista vasemman puoleinen odotettu frekvenssi on siis

Poisson jakautunut odotusarvolla1.00 ja oikean puoleinen otos on yhdis-

tetty kahdesta edellä mainitusta jakaumasta. Taulukosta huomataan etteivät

havaitut frekvenssit vastaa toisiian kovinkaan tarkasti.χ2
0 = 21.3 ja χ2-

testisuureen p-arvoksi saadaan0.0016, eli Poisson-oletus jouduttaisiin tämän

perusteella hylkäämään, vaikka koko aineisto oli nimenomaan Poisson-ja-

kaumaa käyttäen generoitu.
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maalia Poisson(1)-jakaumayhdistetty jakauma

0 446 503

1 669 639

2 502 455

3 251 242

4 94 106

5 28 39

6+ 9 17

Taulukko 2: Poisson(1.0) -jakauman odotetut frekvenssit vs. Poisson(0.5) ja

Poisson(1.5) jakaumista yhdistetty jakauma

On siis syytä olla tarkkana Poisson-ominaisuuksia tutkiessa. Edellisen esimerkin

valossa pyritään tarkastelemaan vain lähtöasetelmiltaan mahdollisimman saman-

kaltaisia otteluja. Taulukossa 3 on esitetty odotetut ja havaitut frekvenssit rajatus-

ta aineistosta, jossa huomioidaan vain tasavahvojen joukkueiden väliset ottelut.

Tasavahvojen joukkueiden välinen ottelu tässä yhteydessä tarkoittaa ottelua, jossa

paremman joukkueen kauden aikana keräämät sarjapisteet ovat korkeintaan 20%

suuremmat kuin heikomman joukkueen pisteet. Määritelmä on varsin mielival-

tainen, mutta johonkin raja on vedettävä.

maalia nkoti
i gkoti

i maalia nvieras
i gvieras

i

0 144 152 0 268 267

1 246 239 1 276 269

2 191 188 2 126 136

3 98 99 3 43 46

4 41 39 4 14 12

5 7 12 5+ 5 3

6+ 5 4

Taulukko 3: Maalimäärien havaitut ja odotetut frekvenssit tasavahvojen joukkuei-

den otteluissa

Nyt χ2-testisuureen p-arvoiksi saadaan kotijoukkueen kohdalla0.793 ja vieras-

joukkueen kohdalla0.733. Voimme siis hyväksyä nollahypoteesin maalilukujen
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Poisson-jakautuneisuudesta. Tässäkin aineistossa on vielä mukana erilaisia ottelu-

ja. Vaikka kaikki ottelut ovat lähtökohtaisesti tasavahvojen joukkueiden välillä,

joidenkin joukkueiden pelityyli johtaa suurempiin maalilukuihin kuin toisten. Jos

tämäkin pystyttäisiin ottamaan huomioon, saattaisivat toteutuneet jakaumat nou-

dattaa vieläkin tarkemmin Poisson-jakaumaa.

4.2 Koti- ja vierasjoukkueen maalien riippumattomuus

Aiemmin on koti- ja vierasjoukkueen maalilukujen välistä riippuvuutta tutkit-

tu vain vertailemalla toteutuneiden lopputuloksien frekvenssejä reunajakaumien

tulon antamaan odotettuun frekvenssiin. Dixon ja Coles [4] laskivat kaavan 4

mukaiset suureet ja keskivirheet jokaiselle lopputulokselle. Italian liigan aineis-

tosta on taulukossa 4 esitetty havaittujen lopputulosten suhteellinen määrä verrat-

tuna reunajakaumien tulona saatuun odotusarvoon, sekä95% luottamusväli.

0 1 2 3

0 1, 19± 0, 16 0, 78± 0, 14 0, 98± 0, 21 1, 04± 0, 38

1 0, 95± 0, 11 1, 13± 0, 12 0, 77± 0, 15 1, 22± 0, 32

2 0, 94± 0, 13 1, 03± 0, 14 1, 23± 0, 21 0, 66± 0, 27

3 0, 97± 0, 18 0, 93± 0, 18 1, 18± 0, 28 0, 97± 0, 45

4 1, 02± 0, 30 1, 04± 0, 31 0, 88± 0, 39 1, 10± 0, 76

Taulukko 4: Lopputulosten havaittujen frekvenssien ja riippumattomuus ehdolla

laskettujen odotettujen frekvenssien suhde

Myös Italian liigan aineistossa huomataan siis sama ilmiö jonka Dixon ja Coles

sekä Raitanen havaitsivat Englannin liigan aineistosta. Varsinkin pienimaaliset

tasapelit poikkeavat ylöspäin odotetusta määrästä. Aiemmissa tutkimuksissa on

todettu edellä mainittu ilmiö ja rakennettu malli jolla tämä otetaan huomioon.

Syitä tilanteeseen ei sen kummemmin ole pohdittu. Seuraavassa kappaleessa tut-

kitaan näitä syitä.
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4.3 Poikkeaman syyt

Rue ja Salvesen [5] huomauttivat, että maalintekointensiteetti muuttuu kun toinen

joukkueista siirtyy tavoittamattomaan johtoon. On kuitenkin oletettavaa että inten-

siteetti muuttuu muissakin tilanteissa, mahdollisesti dramaattisestikin. Vuoksen-

maa [6] toteaa että tasapelejä jalkapallossa pelataan useammin kuin maalimäärien

perusteella voisi olettaa. Syy tähän on ennen kaikkea psykologisissa tekijöissä.

"Useimmat pelaajat saavat enemmän tyydytystä kahdesta tasapelistä kuin yhdestä

voitosta ja yhdestä tappiosta."Myös lehdistön ja kannattajien paine johtaa siihen

että "Kukaan ei halua ottaa turhia riskejä tekemällä virheen tasatilanteessa. Peli

menee todella varovaiseksi ja tasapelin todennäköisyys kasvaa."[6]

Toisaalta tappiolla oleva joukkue voi ottaa koviakin riskejä tasoitusmaalia tavoi-

tellessaan, koska sille ei ole yleensä suurempaa merkitystä häviääkö se yhdellä

vai useammalla maalilla.

Tutkitaan siis maalintekointensiteettejä ottelussa ehdollistettuna ottelun tilantee-

seen. Ensin täytyy ottaa huomioon että ottelussa jossa kotijoukkue on selvästi

tasokkaampi, päädytään useammin tilanteeseen jossa kotijoukkue on johdossa.

Näin ollen jos tarkastellaan kaikkia sellaisia tilanteita joissa kotijoukkue on joh-

dossa, tulee aineistoon poikkeuksellisen paljon juuri sellaisia otteluita, joissa koti-

joukkue oli alun alkaen tasokkaampi ja tämän takia tilasto vääristyy. Otetaan

siis mukaan tutkimusaineistoon vain ennakkoon tasaisia otteluita, kappaleessa 4.1

käytetyn kriteerin mukaisesti.

Taulukossa 5 on esitetty maalintekointensiteetin riippuvuus ottelun tilanteesta.

Maalintekointensiteetti on yksinkertaisesti niiden peliminuuttien osuus kaikista

peliminuuteista aineistossa, joiden aikana on tehty maali:

tehdyt maalit
pelatut minuutit

,

ja yksiköksi tulee siis maalia minuutissa. Mahdolliset tilanteet on jaettu viiteen

kategoriaan: tasatilanne(merkintä:0), yhden maalin johto kotijoukkueelle (+1),

useamman maalin johto kotijoukkueelle (+n), sekä vastaavat vierasjoukkueelle

(−1,−n).
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tila pi qi yht

+n 0.0176 0.0139 0.0315

+1 0.0150 0.0129 0.0279

0 0.0157 0.0091 0.0248

-1 0.0204 0.0115 0.0319

-n 0.0195 0.0158 0.0353

yht 0.0164 0.0109 0.0273

Taulukko 5: Maalienintensiteetti (maalia/minuutti) eri tilanteissa

Luottamusväli näille voidaan laskea lausekkeesta

p̂± zα/2

√
p̂(1− p̂

n
. (12)

Taulukossa 6 on esitetty edellisen taulukon luvut ja niiden95% luottamusvälit

jaettuna keskimääräisellä intensiteetillä.

tilanne koti vieras yht

+n 1.07± 0.18 1.28± 0.25 1.15± 0.15

+1 0.91± 0.11 1.18± 0.15 1.02± 0.09

0 0.96± 0.07 0.83± 0.08 0.91± 0.06

-1 1.24± 0.17 1.06± 0.20 1.17± 0.13

-n 1.19± 0.32 1.45± 0.43 1.29± 0.26

Taulukko 6: Suhteellinen maali-intensiteetti eri tilanteissa

Huomataan että useat intensiteeteistä eroavat keskimääräisestä intensiteetistä ti-

lastollisesti merkitsevästi. Oletusta maalilukujen riippumattomuudesta on siis vai-

kea hyväksyä tämän perusteella.

Siinä missä aiemmat mallinnukset ovat lisäilleet korjaustermejä Poisson-jakau-

maan kompensoidakseen tätä riippuvuutta, kappaleessa 5 rakennetaan stokastinen

malli, joka pyrkii poistamaan tulosten riippuvuusongelman ottamalla huomioon

tässä kappaleessa havaitun maali-intensiteetin muutoksen ottelun tilanteesta riip-

puen.
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5 Stokastinen malli

5.1 Markov-malli

Olkoon kotijoukkueen maali-intensiteettip maalia minuutissa ja vierasjoukkueen

vastaavastiq maalia minuutissa. Malli on diskreetti ajan suhteen, eli siinä olete-

taan että ottelussa voi syntyä vain yksi maali minuuttia kohden. Tätä voidaan pitää

järkevänä oletuksena myös käytännön syistä sillä maalin juhlimiseen ja joukkuei-

den ryhmittymiseen aloitusta varten kuluu aikaa tilanteesta riippuen useita kym-

meniä sekunteja. Yli 2000 ottelun havaintoaineistossa ei ollut yhtään tapausta

jossa samalla minuutilla olisi tullut useampia maaleja.p ja q ovat siten toden-

näköisyydet että joukkue tekee maalin tietyllä peliminuutilla.

Ottelun alkaessa tilanteesta0-0, on siis ensimmäisen minuutin aikana todennä-

köisyysp että kotijoukkue tekee maalin ja siirrytään tilanteeseen1-0, ja toden-

näköisyysq että vierasjoukkue tekee maalin, jolloin siirrytään tilanteeseen0-1.

Todennäköisyys ettei kumpikaan tee maalia kyseisellä minuutilla, eli ottelu säilyy

samassa tilanteessa, on tällöin1− p− q. Samalla tavoin tilanteesta0-1 siirrytään

määrätyllä minuutilla tilaan1-1 todennäköisyydelläp ja tilaan0-2 todennäköisyy-

delläq, sekä pysytään tilassa0-1 todennäköisyydellä1− p− q. Kuvassa 1 on es-

itetty maalintekoprosessi Markov-mallina.

Kyseisestä mallista muodostettava siirtotodennäköisyysmatriisi olisi kuitenkin er-

ittäin suuri. Jos ollaan kiinnostuneita vain kotivoiton, tasapelin ja vierasvoiton to-

dennäköisyyksistä, malli voidaan muuttaa muotoon joissa kaikki tasapelit ovat

yksi tila, kaikki kotijoukkueen yhden maalin johdot yksi tila jne. Katso kuva 2.

Edelleen ongelmana on se, että teoriassa tarvittaisiin tilat aina90 maaliin asti

kumpaankin suuntaan. Käytännössä kuitenkin hyvin harvoin joukkue pääsee yli

viiden maalin johtoon ottelussa, ja vielä harvemmin, käytännössä ei koskaan, vas-

tustaja pystyy tuollaisen eron syntyessä nousemaan takaisin tasatilanteeseen, saati

voittoon. Mallin rajaamiseksi viiden maalin johdot, eli tilat(+5) ja (−5) määritel-

lään absorboiviksi tiloiksi. Katso kuva 3.

Kuvan 3 prosessia vastaava siirtotodennäköisyysmatriisi on:
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Kuva 1: Maalinteko stokastisena prosessina
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Kuva 2: Suppeampi malli, jossa tuloksia ei ole eroteltu

P =




1

p r q

p r q

p r q

p r q

p r q

p r q

p r q

p r q

p r q

1




jossa on käytetty merkintäär = 1− p− q selkeyden takia. Kuten aiemmin todet-

tiin, siirtotodennäköisyydetp ja q eivät ole samoja jokaiselle tilalle. Siirtotoden-
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Kuva 3: Suppeamman mallin äärellinen versio

näköisyysmatriisi kirjoitetaan siis muotoon:

P =




1

p+n r+n q+n

p+n r+n q+n

p+n r+n q+n

p+1 r+1 q+1

p0 r0 q0

p−1 r−1 q−1

p−n r−n q−n

p−n r−n q−n

p−n r−n q−n

1




jossa

pi = kkoti
i · p, (13)

ja vastaavasti

qi = kvieras
i · q, (14)

sekä käytetään lyhennysmerkintääri = 1− pi− qi. Korjauskertoimetki riippuvat

siitä tilasta jossa prosessi on, ja ne voidaan katsoa taulukosta 6.

MatriisissaP on esitetty yhden askeleen siirtotodennäköisyydet.t askeleen siirto-

todennäköisyysmatriisiP(t) saadaan laskettua korottamalla yhden askeleen siirto-

todennäköisyysmatriisi askelten lukumääränt potenssiin [8].

P(t) = Pt (15)

Vektori α on prosessin alkujakauma, joka tässä tapauksessa on muotoa

α =
(

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
)
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eli tasapelitilanteen todennäköisyys alkujakaumassa onα0 = 1, muiden tilojen

todennäköisyysαi = 0.

Nyt voidaan laskea vektorip(t) jonka komponentit ovat tilatodennäköisyydett

askeleen jälkeen.

p(t) = αP(t) = αPt (16)

Ottelun pituus on periaatteessa90 minuuttia, mutta kummankin puoliajan lopussa

pelataan lisäksi tuomarin antama lisäaika. Ensimmäisen puoliajan lisäajalla tehdyt

maalit merkitään tilastossa45:llä minuutilla tehdyiksi, ja toisen puoliajan lisäajal-

la tehdyt90:llä minuutilla tehdyiksi. Koska käytetyssä Italian liigaan aineistossa

45. minuutilla maaleja on syntynyt likimain kaksi kertaa enemmän kuin44. min-

uutilla, ja voidaan olettaa että maalintekotodennäköisyys ei dramaattisesti muutu

näiden välillä, päätellään että lisäaikaa on ollut keskimäärin yksi minuutti. Vas-

taavasti90. minuutilla on maaleja nelinkertainen määrä89. minuuttiin verrattuna,

joten lisäaikaa on pelattu keskimäärin kolme minuuttia. Koko ottelun kesto on siis

noin94 minuuttia, elit = 94.

plopputulos = p(94) = αP94 (17)

5.2 Mallin validointi

Jos korjauskertoimet olisivat

ki = 1, kaikille i

tulisi mallin vastata poisson-jakaumasta saatuja todennäköisyyksiä. Poissoniset

tilatodennäköisyydet saadaan määrittelemällä kullekin tulokselle todennäköisyys

Poisson-jakaumasta saatujen reunajakaumien tulona, ja laskemalla yhteen kuhun-

kin tilaan kuuluvat tulokset. Esimerkiksi tilaan(0) lukeutuvat siis tulokset0-0,

1-1, 2-2,. . . .

Taulukossa 7 on esitetty Markov-mallin antamat tilatodennäköisyydet ja edellä

kuvatulla tavalla lasketut tilatodennäköisyydet. Koti- ja vierasjoukkueen maali-
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odotusarvoiksi ottelussa on otettu jo aiemmin käytetystä tasavahvojen joukkuei-

den otteluiden aineistosta lasketut keskiarvot

λ = 1.55, µ = 1.02.

Jos oletetaan että maalit jakautuvat tasaisesti ottelun peliajalle tehdään tietyllä

minuutilla maali todennäköisyyksillä:

p =
λ

t
=

1.57

94
= 0.0165 (18)

q =
µ

t
=

1.02

94
= 0.0109, (19)

jotka ovat, kuten olettaa sopii, likimain samat kuin taulukossa 5 esitetyt maali-

intensisteetit samalle aineistoille.

+n +2 +1 0 -1 -2 -n

Poisson 0,104 0,151 0,241 0,255 0,158 0,065 0,026

Markov-malli 0,104 0,152 0,241 0,253 0,158 0,066 0,026

Taulukko 7: Markov-malli vs Poisson-todennäköisyydet

Malli vaikuttaa tulosten perusteella validilta. Diskreetin ajan ja tilojen (+5),(−5)

absorvoiviksi muuttamisen aiheuttama epätarkkuus on pahimmillaankin vain 0.5

prosentin luokkaa.

5.3 Mallin toimivuus

Kappaleen 4.2 taulukossa 4, samoin kuin aiemmissa tutkimuksissa, huomio kiin-

nittyi erityisesti pienimaalisten tulosten havaittujen frekvenssien poikkeamiseen

poisson-mallin mukaisista odotetuista frekvensseistä. Tutkiaksemme kuinka hyvin

Markov-malli ennustaa nämä poikkeamat, muodostetaan prosessi joka on yhdis-

telmä kuvien 1 ja 3 prosesseista. Tulokset0-0, 1-0, 0-1 ja 1-1 eriytetään omiksi

tiloikseen, mutta muilta osin pidetään malli kuvan 3 kaltaisessa muodossa, säilyt-

täen tilat (+5) ja (−5) absorvoivina. Katso kuva 4

siirtotodennäköisyysmatriisistaP tulee nyt hieman sekavampi, joten se on selkey-

den vuoksi esitetty taulukossa 8. Myös vektoriinα tehdään tarvittavat lisäyk-

set. Näin kaavasta (17) saadaan tulokseksi vektori, jossa on todennäköisyydet
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Kuva 4: Markov-malli, jossa pieninumeroiset tulokset eriytetty omiksi tiloikseen

mainituille neljälle vähämaaliselle tulokselle, sekä maalieron mukaan luokitel-

luille tiloille. On huomattava, että tilat(+1), (0) ja (−1) eivät nyt siis sisällä edellä

mainittuja tuloksia. Korjauskertoimet on valittu taulukon 6 mukaisesti:

kkoti
i =





1.07 josi ≥ 2

0.91 josi = 1

0.95 josi = 0

1.24 josi = −1

1.19 josi ≤ −2

kvieras
i =





1.28 josi ≥ 2

1.18 josi = 1

0.83 josi = 0

1.06 josi = −1

1.45 josi ≤ −2

Tiloissa0-0 ja 1-1 käytettän kerrointak0, tilassa1-0 kerrointak1 ja tilassa0-1

kerrointak−1.
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5 4 3 2 1 1-0 1-1 0-0 0 0-1 −1 −2 −3 −4 −5

5 1

4 pi ri qi

3 pi ri qi

2 pi ri qi

1 pi ri qi

1-0 pi ri qi

1-1 pi ri qi

0-0 pi ri qi

0 pi ri qi

0-1 pi ri qi

−1 pi ri qi

−2 pi ri qi

−3 pi ri qi

4 pi ri qi

5 1

Taulukko 8: Kuvan 4 mukaisen Markov-mallin siirtotodennäköisyysmatriisi

+n +2 +1 1-0 1-1 0-0 0 0-1 −1 −2 −n

Havaitut frekvenssit 73 105 90 114 37 89 68 55 41 41 19

Poisson 78,6 111,9 90,1 87,9 56 86,2 54,9 42,1 58,6 47,2 18,4

Dixon & Coles 78,6 111,9 90,1 101,4 42,5 72,8 68,4 42,1 58,6 47,2 18,4

Markov-malli 68,4 98 100 105,5 42,8 90,7 68,6 52,4 50,8 35,1 19,8

χ2
0 p-arvo

Poisson 28.2 0.002

Dixon & Coles 16.8 0.080

Markov-malli 6.4 0.782

Taulukko 9: Mallien yhteensopivuustesti havaintoaineiston kanssa

Taulukossa 9 on esitetty eri mallien antamat odotetut frekvenssit sekä niiden yh-

teensopivuus aineiston havaittujen frekvenssien kanssa. Kappaleessa 3 esitelty

Dixonin ja Colesin malli saavuttaa pienimmänχ2
0 -arvon kunρ = −0.153. Markov-

malli on kuitenkin selvästi paremmin soveltuva, ainakin tähän aineistoon. On
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kuitenkin huomioitava että Dixonin ja Colesin mallissa parametreja on vain kolme:

λ, µ ja ρ. Markov-mallissa sen sijaan parametreja on kaksitoista:p, q sekä10 ko-

rjauskerrointaki.

5.4 Mallin käyttö yksittäisen ottelun todennäköisyysarvioon

Arvioidaan odotusarvotλ jaµ joukkueiden maalimäärillä ottelussa. Tämä voidaan

tehdä esimerkiksi Dixonin ja Colesin [4] ehdottamalla suurimman uskottavuuden

menetelmällä. Lasketaan maalitekointensiteetitp ja q kaavojen (18,19) mukaises-

ti. Katsotaan korjauskertoimetki taulukosta 6, ja muodostetaan tilariippuvat maali-

intensiteetitpi ja qi kaavojen (13,14) mukaiseti. Tämän jälkeen voidaan muo-

dostaa siirtotodennäköisyysmatriisiP. Ottelun lopputuloksien tilatodennäköisyys-

vektori on

plopputulos = αP94 (20)

Mallia voidaan käyttää myös arvioimaan lopputuloksia ottelun ollessa käynnissä.

Esimerkiksi jos ottelua on pelattut minuuttia, ja tilanne onx-y, saadaan arvio eri

tulosten todennäköisyyksille kaavan (21) mukaisesti, kun muutetaan alkujakau-

mavektoriaα siten, että tulostax-y vastaava alkio on yksi ja muut nollia.

plopputulos = αP94−t (21)

Tällöin olisi kuitenkin oletettava että tilakohtaiset maalintekointensiteetit pysyvät

vakiona koko ottelun ajan, mikä ei todennäköisesti pidä paikkaansa.

6 Yhteenveto

Tässä työssä tutkittiin jalkapallo-ottelun lopputuloksen mallintamista Poisson-ja-

kauman ja stokastisen Matrkov-mallin avulla. Kuten aiemmissakin tutkimuksis-

sa, huomattiin ettei Poisson-jakauma mallinna tarkasti kaikkien lopputulosten to-

dennäköisyyksiä, sillä joukkueiden maalilukujen riippumattomuus ei päde. Tämä

osoitettiin lopputulosjakaumien lisäksi myös tutkimalla maalinteko-intensiteettiä

ottelun eri tilanteissa. Huomattiin että todennäköisyys maalin syntymiselle on esi-

merkiksi tasatilanteessa huomattavasti, ja tilastollisesti merkitsevästi, pienempi
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kuin muuten. Tämän havainnon pohjalta kappaleessa 5.1 konstruoitiin Markov-

malli jolla tämä voidaan ottaa huomioon. Tuloksista nähdään että Markov-malli

arvioi ainakin nyt käytetyn aineiston ottelujen tulosvaihtoehtojen todennäköisyy-

det huomattavasti tarkemmin kuin Poisson-jakauma tai Dixonin ja Colesin Poisson-

jakaumaan pohjautuva malli.
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