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Joukkueurheilu on aina kiinnostanut ja herättänyt tunteita, mutta parin viime vuosikymmenen 
aikana siitä on kasvanut kaupallistumisen myötä myös merkittävä taloudellinen toimiala. 
Joukkueurheilun talouteen liittyy erityispiirteitä, jotka erottavat sen monista muista talouden 
toimialoista ja tekevät sen tarkastelusta erityisen mielenkiintoista. Muun muassa tuloksen 
epävarmuuden hypoteesilla, kilpailullisella tasapainolla ja joukkueurheilun yhteistuotannollisella 
luonteella on suuri merkitys taloustieteellisen tarkastelun kannalta. Joukkueurheilun taloutta 
yleisesti koskevien erityispiirteiden lisäksi on huomioitava erot Pohjois-Amerikan ja Euroopan 
suurimpien ammattilaisliigojen välillä. Eri mantereiden joukkueiden toimintaympäristöt voivat 
erota muun muassa sarjajärjestelmien, pelaajatalentin tarjonnan joustavuuden ja omistajien 
tavoitteiden osalta, millä on oma vaikutuksensa liigojen taloustieteelliseen mallintamiseen.  
 
Nämä erityis- ja ominaispiirteet huomioon ottaen tutkielmassa esitellään sekä Pohjois-Amerikan 
että Euroopan ammattilaisliigoille sopivat taloudelliset perusmallit mikrotalousteoriasta tuttujen 
Walras’n ja Nashin tasapainojen avulla. Monista muista toimialoista joukkueurheilun erottaa varsin 
runsas sääntely niin hyödyke- kuin työmarkkinoillakin. Tutkielmassa keskitytään työmarkkinoiden 
sääntelyyn, jota useimmiten on perusteltu kilpailullisen tasapainon turvaamisella. Tutkielmassa 
selvitetään löytyykö teoriasta ja empiriasta tukea tuolle perustelulle. Onko sääntelyllä ja 
ristiinsubventoinnilla, erityisesti erilaisilla tulonjako- ja palkkarajoitejärjestelmillä, positiivisia 
vaikutuksia kilpailulliseen tasapainoon? Tutkielman päätteeksi pohditaan myös eurooppalaisen 
jalkapallon tulevaisuuden näkymiä tässä kontekstissa. 
 
Tulokset riippuvat luonnollisesti muun muassa sarjajärjestelmästä ja omistajien tavoitteista 
tehtävistä oletuksista. Yksiselitteisiä vastauksia ei ole tarjolla, mutta palkkarajoitteiden voidaan 
teorian mukaan olettaa parantavan kilpailullista tasapainoa, kunhan niistä tehdään joukkueita 
oikeasti sitovia. Tulonjakojärjestelmien vaikutukset ovat epäselvempiä. Empiiriset tulokset tarjoavat 
mielenkiintoisia näkökulmia aiheeseen, mutta tällä hetkellä empiria tarjoaa vielä enemmän 
kysymyksiä kuin vastauksia. Kilpailullisen tasapainon määrittämis- ja mittausongelmien takia 
lisätutkimukselle on tilausta. Tutkielma pyrkii kirjallisuuskatsauksen muodossa antamaan kattavan 
kuvan ammattilaisliigan taloustieteellisestä mallintamisesta, ristiinsubventoinnista ja kilpailullisen 
tasapainosta. 
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1 JOHDANTO 

Helmikuun viidentenä päivänä 2012 Yhdysvallat pysähtyi. Siinä ei kuitenkaan ole mitään uutta, 

sillä niin tapahtuu joka vuosi. Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan mestaruusottelu, Super Bowl, 

kerää vuodesta toiseen ennätysmäärän ihmisiä televisioiden ääreen. Arviolta 111,3 miljoonaa 

yhdysvaltalaista seurasi televisiosta New York Giantsin ja New England Patriotsin välillä pelattua 

vuoden 2012 Super Bowlia. Se on Yhdysvaltain kaikkien aikojen katsotuin tv-ohjelma. Toiseksi ja 

kolmanneksi katsotuimmat lähetykset ovat kahden edelliskauden Super Bowlit. (Bauder 2012.)  

Super Bowl on nykyisin kuitenkin paljon enemmän kuin vain urheilutapahtuma. Siitä on kasvanut 

monituntinen viihdespektaakkeli. Madonnan tähdittämää Super Bowlin puoliaikashow’ta seurasi 

tv:stä arviolta 114 miljoonaa yhdysvaltalaista, siis enemmän kuin itse ottelua keskimäärin (Bauder 

2012). Väliaikaviihteen lisäksi katsojia kiinnostavat jo omaksi viihdemuodoksi kasvaneet 

televisiomainokset. Helmikuun 2012 Super Bowl rikkoi ennätyksiä myös niiden osalta, kun 

kolmenkymmenen sekunnin mittaisesta mainoksesta maksettiin keskimäärin 3,5 miljoonaa dollaria 

(Sherman 2012). Viihdeshow’n keskellä urheilun ystäviä varmasti ilahduttaa se, että suurimman 

piikin katsojalukuihin aiheuttivat kuitenkin ottelun jännittävät ratkaisuhetket arviolta 117 miljoonan 

yhdysvaltalaisen nähtyä ottelun viimeisen puolituntisen (Bauder 2012). Super Bowl on kaikessa 

äärimmäisyydessään hyvä esimerkki kaupallistumisen ja viihteellistymisen aiheuttamasta 

muutoksesta joukkueurheilun taloudessa.  

Yhdysvalloissa amerikkalainen jalkapallo kerää suurimmat yleisöt ja rahat, mutta muualla jyrää 

jalkapallo. Maailman suurimmaksi jalkapalloliigaksi muun muassa tuloilla mitattuna kasvaneen 

Englannin Valioliigan kehitys kuvaa ammattilaisjoukkueurheilun talouden räjähdysmäistä kasvua 

kahden viime vuosikymmenen aikana. Kaudella 1991–92 Englannin korkeimman sarjatason 

joukkueet saivat lähetysoikeustuloina noin 15 miljoonaa puntaa. Seuraavalla kaudella perustetun 

Valioliigan lähetysoikeustulot ovat kasvaneet yli miljardiin puntaan kaudelle 2009–10. 

Keskimääräinen vuotuinen kasvu on siis ollut uskomattomat 27 prosenttia. Valioliigan aikana 

seurojen tulorakenne on muuttunut täysin. Kaudella 1991–92 pääsylipputulot muodostivat 48 % ja 

lähetysoikeustulot 9 % kokonaistuloista. Kauteen 2008–09 mennessä pääsylipputulot ovat 

kasvaneet keskimäärin 12 % vuodessa, mutta niiden osuus kokonaistuloista on laskenut 28 

prosenttiin, kun samaan aikaan lähetysoikeustulojen osuus on kasvanut 49 prosenttiin. (Deloitte 

2010, 26; 2011b, 8.) 
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Voidaan puhua mediavallankumouksesta, joka on muuttanut joukkueurheilun taloutta pysyvästi. 

Ottelumäärät ja stadioneiden yleisökapasiteetit ovat edelleen rajallisia, mutta television kautta 

otteluita voi seurata rajaton määrä ihmisiä. Televisio ja myöhemmin internet ovat mahdollistaneet 

urheiluseurojen kasvun paikallisilta markkinoilta maailmanlaajuisesti tunnetuiksi tuotemerkeiksi. 

Lähetysoikeustulojen kasvun lisäksi tv-näkyvyys on kasvattanut joukkueiden kaupallisia tuloja. 

Missä päin maailmaa ikinä liikkuukaan, niin ennemmin tai myöhemmin törmää Real Madridin 

pelipaitaan tai New York Yankeesin lippalakkiin. Itse ottelutapahtumat sekä pelipaidat ja lippalakit 

ovat vain pieni osa joukkueurheilun taloutta. Ammattilaisjoukkueurheilun vaikutukset heijastuvat 

laajalle sen työllistäessä esimerkiksi media-, matkailu- ja vaatealalla. Joukkueurheilu on kasvanut 

vapaa-ajan harrastuksesta merkittäväksi liiketoiminnaksi. 

Urheilun taloutta tutkittaessa on syytä tehdä ero yksilö- ja joukkuelajien välille, koska niiden 

taloustieteellinen tarkastelu on erilaista. Lisäksi taloudellisessa tarkastelussa on syytä erottaa 

toisistaan harrastus- ja ammattilaisurheilu sekä suuret urheilutapahtumat. Harrastusurheilussa 

kuluttaja on itse pelaaja.. Ammattilaisurheilussa kuluttajana on katsoja, joka on halukas maksamaan 

nähdäkseen ottelun. Tuottajana toimii liiga tai seura, ja tuotoksena on ottelu tai liigamestaruus. 

Tärkein tuotannontekijä on työvoima eli pelaajat. Lisäksi yksittäisten urheilutapahtumien, kuten 

jalkapallon MM-kisojen tai olympialaisten talous on vielä aivan oma lukunsa. Näiden urheilun 

talouden eri osa-alueiden taloustieteellinen tarkastelu eroaa suuresti toisistaan. 

Kotimaista taloustieteellistä tutkimusta ammattilaisjoukkueurheilusta ei juuri ole saatavilla. 

Oikeastaan ainoat aihetta sivuavat tutkimukset ovat pro gradu -tasoisia, mutta nekin käsittelevät 

joukkueurheilun taloutta eri lähtökohdista. Enemmän tai vähemmän johtamisen näkökulmasta 

tehtyjä tutkielmia löytyy kolme: Mönkkönen (2011) on tarkastellut jalkapalloseurojen johtamisen 

haasteita, Karhatsu (2003) suomalaisten joukkueurheiluyritysten menestystekijöitä ja Pitkänen 

(2006) urheiluseuran kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi Karjalainen (2007) on tutkinut 

palkkakaton soveltuvuutta jääkiekon SM-liigaan laskentatoimen tutkielmassaan. Yksikään näistä ei 

kuitenkaan tarjoa kattavaa kansantaloustieteellistä pohjaa ammattilaisjoukkueurheilun 

tarkastelemiseen, vaikka niissä joitain tutkielmani aiheita sivuavia asioita esille nostetaankin.  

Kansainvälistä taloustieteellistä tutkimusta joukkueurheilusta löytyy jo varsin hyvin. Sen katsotaan 

saaneen alkunsa yhdysvaltalaisen Simon Rottenbergin vuonna 1956 julkaisemasta baseballin 

työmarkkinoita käsitelleestä artikkelista. Siten on luonnollista, että tutkimukset keskittyivät aluksi 

Pohjois-Amerikan valtalajeihin eli baseballiin, koripalloon ja amerikkalaiseen jalkapalloon, sekä 

myöhemmin myös jääkiekkoon. Eurooppalainen tutkimus on hieman nuorempaa, mutta sillä on 
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ollut merkittävä vaikutus koko alaan. Euroopassa jalkapallo on lajina ylitse muiden. Eurooppalaisen 

jalkapallon kansainväliset pelaajamarkkinat ja kansalliset hyödykemarkkinat sekä pohjois-

amerikkalaisesta eroava sarjajärjestelmä ovat monipuolistaneet taloustieteellistä tutkimusta. 

Joukkueurheilun kaupallistumisen ja taloudellisen kasvun myötä myös tutkimuksen määrä on 

kasvanut parin viime vuosikymmenen aikana merkittävästi.  

Yksi merkki kasvusta on vuonna 2000 perustettu, ensimmäinen kokonaan urheilun talouteen 

keskittyvä tieteellinen aikakausjulkaisu Journal of Sports Economics. Alan moniulotteisuudesta saa 

hyvän kuvan esimerkiksi Downwardin, Dawsonin ja Dejonghen (2009) sekä Fortin (2010) urheilun 

taloutta ja sen tutkimusta kokonaisvaltaisesti esittelevien kirjojen avulla. Seuraavassa luvussa 

esitellään Rottenbergin edellä mainitun artikkelin lisäksi Walter C. Nealen (1964) joukkueurheilun 

talouden erityispiirteitä ja Peter J. Sloanen (1971) eurooppalaista jalkapalloa käsitelleet tutkimukset 

esimerkkeinä alan varhaisesta kirjallisuudesta. Kahta ensin mainittua artikkelia pidetään alan 

kirjallisuuden klassikkoina, ja Sloanen artikkelia ensimmäisenä merkittävänä eurooppalaisena 

tutkimuksena. Joukkueurheilun työmarkkinoiden teoriaa koskevaa kirjallisuutta käydään tarkemmin 

läpi kolmannen luvun alussa, mutta jo nyt on syytä mainita Stefan Késennen (2007) 

ammattilaisjoukkueurheilun talouden teoriaa kattavasti esittelevä kirja, The Economic Theory of 

Professional Team Sports: An Analytical Treatment, johon tutkielman teoriaosuus pitkälti perustuu. 

Klassikkoartikkelien ja kolmen edellä mainitun kirjan lisäksi lähteinä ovat olleet pääasiallisesti 

tieteellisten julkaisujen artikkelit, liigojen talousraportit ja työehtosopimukset sekä Deloitten (2010, 

2011a, 2011b) talouskatsaukset eurooppalaisesta jalkapallosta. 

Ammattilaisjoukkueurheilun taloustieteellinen tutkimus on vielä verrattain nuorta, joten on 

ymmärrettävää, että taloustieteelliset mallit kehittyvät jatkuvasti. Täten tutkielma ei tule tarjoamaan 

lopullisia ja oikeita vastauksia, mutta se tulee nostamaan esille tärkeimmät seikat, jotka 

ammattilaisliigan taloudellisessa mallintamisessa on otettava huomioon. Taloudellisena toimialana 

joukkueurheilu eroaa merkittävästi perinteisemmistä toimialoista. Pelikentällä viimeiseen asti 

voitosta taistelevien joukkueiden on kyettävä yhteispeliin kentän ulkopuolella, jotta ottelut olisivat 

ylipäätään mahdollisia. Yksittäiset ottelut eivät pidemmän päälle ole kiinnostavia, joten 

joukkueiden täytyy kyetä muodostamaan toimiva liiga. Lisäksi joukkueiden voimasuhteiden tulee 

olla jossain määrin tasaiset, jotta tuloksen epävarmuus ja yleisön mielenkiinto kilpailua kohtaan 

säilyy. Joukkueurheilussa monopoliasema ei ole toivottava tai edes mahdollinen. Kilpailullinen 

tasapaino, tuloksen epävarmuus ja yhteistuotannollinen luonne ovat toimialan erityispiirteitä, joilla 

on merkittävä rooli taloustieteellisessä tarkastelussa. 
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Osin näistä erityispiirteistä johtuen joukkueurheilu on ollut erittäin säänneltyä. Kilpailullisen 

tasapainon turvaamista on pidetty liigan elinvoimaisuuden kannalta välttämättömänä, ja sillä on 

perusteltu käytännössä kaikkia sääntelykeinoja pelaajien vapaan liikkuvuuden rajoitteista 

tulonjakojärjestelmiin ja palkkarajoitteisiin. Tutkielman tavoitteena on selvittää, onko sääntelyn ja 

ristiinsubventoinnin perusteleminen kilpailullisen tasapainon turvaamisella oikeutettua. Tarkastelen 

tukeeko joukkueurheilun taloustieteen teoria tätä perustelua ja luon silmäyksen myös aiheesta 

tehtyyn empiiriseen tutkimukseen. Tässä tarkastelussa on toimialan erityispiirteiden huomioimisen 

lisäksi tärkeä ymmärtää Euroopan ja Pohjois-Amerikan liigojen toimintaympäristöjen erot, sekä 

niiden vaikutukset taloustieteellisiin malleihin.  

Tutkielmassa tarkastellaan Pohjois-Amerikan ja Euroopan suurimpia ammattilaisliigoja. Pohjois-

Amerikan sarjoista huomiota saavat neljä suurinta, jotka ovat amerikkalaisen jalkapallon National 

Football League (NFL), baseballin Major League Baseball (MLB), koripallon National Basketball 

Association (NBA) ja jääkiekon National Hockey League (NHL). Euroopan osalta tutkielmassa 

keskittytään mantereen viiteen suurimpaan jalkapalloliigaan, jotka ovat Englannin Valioliiga, 

Espanjan La Liga, Italian Serie A, Ranskan Ligue 1 ja Saksan Bundesliiga. Valinta oli varsin 

helppo, koska suurin osa joukkueurheilun taloustieteellisestä tutkimuksesta käsittelee näitä 

yhdeksää liigaa. Lisäksi kaikkien ollessa suuria ammattilaisliigoja voidaan niiden olettaa olevan 

mallinnettavissa vertailukelpoisilla taloustieteellisillä malleilla. 

Yhdeksän tarkasteltavaa liigaa kuulostaa paljolta, mutta oikeastaan lukuun ottamatta viidennen 

luvun empiiristä tarkastelua ei liigoja tai lajeja tarkastella sen tarkemmin yksitellen. Huomattavasti 

merkittävämpi on jako Pohjois-Amerikan ja Euroopan liigoihin. Taloudellisia malleja ajatellen 

Euroopan jalkapalloliigojen keskinäiset erot eivät ole merkittäviä. Olennaista sen sijaan on niiden 

luoma kokonaisuus, jossa työmarkkinat ovat kansainväliset ja hyödykemarkkinat kansalliset. 

Pohjois-Amerikan liigoissa taas itse lajilla ei ole suurempaa merkitystä taloudellisten perusmallien 

kannalta. Olennaista pohjoisamerikkalaisten liigojen kohdalla on niiden suljettu ja monopolimainen 

luonne. Suomalaista huippu-urheilua ei tule unohtaa eikä millään tavalla väheksyä, mutta tämän 

tutkielman kannalta esimerkiksi jääkiekon SM-liigan tai jalkapallon Veikkausliigan tarkastelu ei 

ollut tarpeellista. Kuten sanoin, niin tarkastelen eurooppalaisia suurliigojakin lähinnä 

kokonaisuutena ja vanhan mantereen toimintaympäristön edustajina keskittymättä sen tarkemmin 

yksittäisiin liigoihin. Vaikka suomalaisten liigojen toimintaympäristöt ja taloudelliset realiteetit 

eroavat suurimmista liigoista siinä määrin, että täysin identtisten taloudellisten mallien käyttäminen 

ei välttämättä kannata, ovat sarjajärjestelmien peruspiirteet samanlaiset kuin Euroopan suurimmissa 
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liigoissa. Täten tutkielmassa esiteltyjä perusmalleja voi pitää varsin hyvänä lähtökohtana myös 

kotimaisten liigojen talousteoreettiseen tarkasteluun. 

Termejä joukkue ja seura käytetään tutkielmassa varsin vapaasti synonyymeina, vaikka tarkkaan 

ottaen ne eivät samaa tarkoitakaan. Seura on joukkuetta laajempi käsite, koska seuralla voi olla 

esimerkiksi edustus-, kakkos-, juniori- ja naisten joukkueet. Lisäksi monilla seuroilla on joukkueita 

useissa lajeissa. Tutkielmassa tarkastellaan ainoastaan huippuliigoja, joissa yhdellä seuralla ei ole 

useampia joukkueita, joten termejä voidaan käyttää synonyymeina. 

Ristiinsubventoinnin teorian mukaan palkkarajoitteet parantavat kilpailullista tasapainoa tulonjako-

järjestelmiä todennäköisemmin. Tulokset riippuvat luonnollisesti muun muassa sarjajärjestelmästä 

ja omistajien tavoitteista tehtävistä oletuksista. Palkkarajoitteista täytyy kuitenkin tehdä tehokkaita 

eli joukkueiden palkkakustannuksia oikeasti rajoittavia, jotta niillä olisi kilpailullista tasapainoa 

parantava vaikutus. Empiirisen tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia, mutta eivät yksimielisiä. 

Luvussa 2 esitellään joukkueurheilun erityispiirteet taloudellisena toimialana, sekä Pohjois-

Amerikan ja Euroopan ammattilaisliigojen erot. Luvussa 3 tarkastellaan joukkueurheilun hyödyke- 

ja työmarkkinoita. Hyödykemarkkinat esitellään vain siltä osin kuin on tarpeellista työmarkkinoiden 

mallintamisen kannalta. Liigan taloustieteellisiä malleja esiteltäessä erityistä huomiota kiinnitetään 

oletuksiin pelaajatalentin tarjonnan joustavuudesta ja omistajien tavoitteista, joiden on perinteisesti 

katsottu eroavan Pohjois-Amerikan ja Euroopan liigojen välillä. Walras’n mallissa pelaajatalentin 

tarjonta on kiinteä, kun taas Nashin malli ottaa huomioon myös joustavan tarjonnan. Molempien 

mallien tarkastelussa huomioidaan, että omistajien tavoitteena voi olla joko taloudellisen voiton tai 

urheilullisen menestyksen maksimoiminen. 

Luvussa 4 tarkastellaan joukkueurheilun työmarkkinoiden ristiinsubventointia, jota on useimmiten 

perusteltu kilpailullisen tasapainon turvaamisella. Luvussa tutkitaan tukeeko teoria tuota perustelua. 

Tarkastelu keskittyy erityisesti tulonjako- ja palkkarajoitejärjestelmiin, mutta myös pelaajien 

vapaata liikkuvuutta rajoittavia siirto- ja varausjärjestelmiä esitellään lyhyesti.  

Viidennessä luvussa esitellään liigoissa käytössä olevat tulonjako- ja palkkarajoitejärjestelmät sekä 

tarkastellaan, mitä empiirisellä tutkimuksella on saatu selville ristiinsubventoinnista ja 

kilpailullisesta tasapainosta. Viimeisessä luvussa käydään läpi tutkielman tärkeimmät tulokset, ja 

suunnataan katsetta tulevaan erityisesti eurooppalaisen jalkapallon osalta. 
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2 JOUKKUEURHEILUN TALOUDEN ERITYISPIIRTEET 

2.1 Erityispiirteet talouden toimialana 

Joukkueurheilun taloutta tutkittaessa nousee esille tiettyjä erityispiirteitä, jotka erottavat sen 

monista muista talouden toimialoista. Urheilujoukkueita verrataan usein yrityksiin ja niitä 

käsitellään tutkimuksissa kuin yrityksiä, mutta näin tehtäessä on hyvä muistaa, että urheilujoukkue 

yrityksenä ei aina osu yrityksen perinteisen taloudellisen määritelmän raameihin. Joukkueurheilun 

taloudellisiin erityispiirteisiin on kiinnitetty huomiota ensimmäisistä tutkimuksista lähtien. 

Kirjallisuutta tutkittaessa esiin nousee säännöllisesti kolme nimeä, Simon Rottenberg, Walter Neale 

ja Peter Sloane. Esittelen heidän artikkeliensa avulla joukkueurheilun talouden tärkeimpiä piirteitä. 

2.1.1 Tuloksen epävarmuus, kilpailullinen tasapaino ja invarianssiväite 

Yhdysvaltalaisen Simon Rottenbergin vuonna 1956 julkaisemaa artikkelia The baseball players’ 

labor market pidetään ammattilaisjoukkueurheilun ensimmäisenä akateemisena analyysinä. Tuohon 

aikaan pelaajien sopimuksessa oli niin kutsuttu varauslauseke (reserve clause), joka tarkoitti sitä, 

että pelaajan sopimuksen päättyessä seuralla oli optio uusia hänen sopimuksena aina vuodeksi 

eteenpäin. Tämä rajoitti pelaajien vapaata liikkumista ja sitoi heidät senhetkiseen työnantajaansa. 

Varauslauseke loi siis monopsonin, jossa sopimuksenalainen pelaaja saattoi neuvotella vain yhden 

potentiaalisen ostajan kanssa.  

Varauslauseketta puolusteltiin ja perusteltiin sillä, että sen katsottiin olevan välttämätön 

pelaajatalentin tasaisen jakautumisen kannalta (pelaajatalentin käsite esitellään tarkemmin luvussa 

3), mikä taas nähtiin välttämättömäksi tarvittavan ottelun tuloksen epävarmuuden saavuttamisen 

kannalta. Ottelun lopputuloksen epävarmuus katsottiin välttämättömäksi, jotta kuluttaja olisi valmis 

maksamaan nähdäkseen ottelun. Ilman varauslauseketta rikkaiden seurojen oletettiin hankkivan 

kaikki parhaat pelaajat tehden näin liigasta epätasaisen ja suuren yleisön kannalta 

mielenkiinnottoman. Oletus tuloksen epävarmuuden välttämättömyydestä (uncertainty of outcome 

hypothesis) on yksi joukkueurheilun talouden kulmakivistä. 

Rottenberg tuli kuitenkin siihen tulokseen, että varauslauseke ei tuota vapaita pelaajamarkkinoita 

tasaisempaa pelaajatalentin jakautumista joukkueiden kesken.  Varauslausekkeen lisäksi Rottenberg 

tarkasteli myös muita talentin jakautumiseen mahdollisesti vaikuttavia toimia, kuten 

tulonjakojärjestelmää ja pelaajakohtaista palkkakattoa, mutta sai saman tuloksen: pelaajatalentin 
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allokaatio ei riipu mainituista keinoista. Tätä yhtä alan tutkimuksen merkittävintä tulosta kutsutaan 

nykyisin joukkueurheilun talouden invarianssiväitteeksi (invariance proposition) tai 

vaihtoehtoisesti invarianssiperiaatteeksi (invariance principle). 

Invarianssiväitettä pidetään joukkueurheilun talouden vastineena tai itse asiassa edeltäjänä 

kuuluisalle Coasen teoreemalle (Coase 1960), jonka mukaan resurssin taloudellisesti optimaalinen 

jakautuminen ei riipu resurssin omistusoikeuksien jakautumisesta eli joukkueurheilun tapauksessa 

pelaajatalentin jakautuminen joukkueiden kesken ei riipu pelaajatalentin omistusoikeuksien 

määrittelystä (esim. Fort & Quirk 1995, 1274; Dobson & Goddard 2001, 136; Dietl, Lang & Rathke 

2011, 447). Rottenbergin mukaan varauslausekkeesta seuraa ainoastaan varallisuuden siirto 

pelaajilta omistajille, koska sen avulla omistajien ei tarvitse maksaa pelaajille vapaiden 

markkinoiden mukaista korkeampaa palkkaa. 

Ammattilaisjoukkueurheilu eroaa merkittävästi monista muista liiketoiminnoista siinä mielessä, että 

joukkueurheilussa ei ole minkään yksittäisen seuran kannalta edullista eliminoida kilpailua ja yrittää 

saavuttaa monopoliasemaa. Tämä johtuu urheilun yhteistuotannollisesta luonteesta. Pelaamalla 

keskenään joukkueet tuottavat yhdessä tuotteen eli ottelun tai liigan. Mikään joukkue ei voi olla 

menestyvä, jos sen vastustajat eivät selviydy ja pärjää tarpeeksi hyvin tarvittavan kilpailun 

synnyttämiseksi. 

Oletukseen tuloksen epävarmuuden välttämättömyydestä on helppo yhtyä. Kilpailun 

ennustamattomuus tai vähintäänkin pieni yllätyksen mahdollisuus pitää joukkueurheilun hengissä. 

Vaikka tuloksen epävarmuuden välttämättömyydestä ollaan varsin yksimielisiä, liittyy sen 

määrittelyyn ja mittaamiseen joitain kysymyksiä. Tuloksen epävarmuuden käsite ajatellaan 

aikariippuvaiseksi ja se usein jaetaan kolmeen eri muotoon: lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin 

tuloksen epävarmuuteen (esim. Késenne 2007, 10). Lyhyen aikavälin tuloksen epävarmuudella 

tarkoitetaan yksittäisen ottelun tulosta. Keskipitkän aikavälin tuloksen epävarmuus taas käsittelee 

yhden kauden tuloksia eli kauden sisäistä tuloksen epävarmuutta. Pitkällä aikavälillä on kyse 

useiden kausien ajanjaksosta eli kausien välisestä tuloksen epävarmuudesta: siitä, dominoivatko 

tietyt seurat liigaa vuodesta toiseen. Tutkielmani kannalta ei ole tarvetta syventyä tarkemmin näihin 

määritelmiin, mutta esimerkiksi Downward ym. (2009, 207–226) ovat koonneet kattavan 

yhteenvedon tuloksen epävarmuutta koskevista tutkimuksista. 

Kilpailullinen tasapaino (competitive balance) on tuloksen epävarmuuteen läheisesti liittyvä käsite. 

Kilpailullinen tasapaino on tärkeää liigan elinvoimaisuuden kannalta tuloksen epävarmuuden 

oletuksen perusteella. Kilpailullinen tasapaino kuvastaa siis liigan joukkueiden voimasuhteita, 
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joiden on oltava tarpeeksi tasaiset, jotta tulos säilyy epävarmana, yleisö kiinnostuneena ja liiga 

elinvoimaisena. Myös kilpailullinen tasapaino on aikariippuvainen, ja sitä voidaan mitata monella 

eri tavalla. Kuvastaako esimerkiksi voittoprosenttien keskihajonta, pudotuspelijoukkueiden 

vaihtuvuus vai liigamestaruuksien jakautuminen eri joukkueiden välistä kilpailullista tasapainoa 

parhaiten? Entä kuinka pitkän aikavälin tuloksia tulisi tarkastella? 

Mittarin valinnan jälkeen nousee vielä yksi iso kysymys: mikä on optimaalinen kilpailullisen 

tasapainon taso? Tämä on lopulta mielipidekysymys, koska liigan talous, tulot ja elinvoimaisuus 

riippuvat viime kädessä suuren yleisön halukkuudesta maksaa. Mikä yleisöä kiinnostaa ja saa 

valitsemaan juuri joukkueurheilun vapaa-ajan viihdykkeiden suuresta tarjonnasta? Joukkueiden 

täydellinen tasavertaisuus ei välttämättä ole toivottavaa, ja toisaalta vaikka aikakautensa suurten 

joukkueiden dynastiat kiehtovat, ei niidenkään soisi kestävän liian pitkään. Suurseurat 

tähtipelaajineen luovat pienten haastajien kanssa jännitteitä ja tarinoita, jotka ovat joukkueurheilun 

mielenkiinnon kannalta tärkeitä. Kukaan ei vain saisi nousta liian dominoivaan asemaan. Omasta 

mielestäni Daavid tarvitsee Goljattinsa, ja päinvastoin, mutta samalla Daavidilla tulee säilyä pieni 

yllätyksen mahdollisuus. 

Kirjoittaessani kilpailullisen tasapainon parantuneen se ei kirjaimellisesti ottaen välttämättä pidä 

paikkaansa, koska optimaalista tasoa ei sen tarkemmin määritellä. Yleensä kuitenkin kilpailullisen 

tasapainon voidaan olettaa parantuvan joukkueiden voimasuhteiden tasoittuessa. Kilpailullisen 

tasapainon optimaalinen taso on joka tapauksessa mielenkiintoinen kysymys, joka ansaitsee 

lisätutkimusta. 

Fort ja Maxcy (2003) ovat jakaneet kilpailullista tasapainoa käsittelevän empiirisen kirjallisuuden 

kahteen päähaaraan: itse kilpailullisen tasapainon analyysiin ja analyysiin kilpailullisen tasapainon 

vaikutuksista. Ensimmäisessä ollaan kiinnostuneita kilpailullisen tasapainon määrittelystä ja siitä, 

kuinka se on muuttunut vuosien saatossa esimerkiksi erilaisten sääntelykeinojen takia. 

Jälkimmäinen haara taas tutkii muun muassa sitä, kuinka tuloksen epävarmuus vaikuttaa 

yleisömääriin ja muihin muuttujiin. Oma mielenkiintoni kohdistuu pääasiallisesti ensimmäiseen 

kohtaan eli kilpailullisen tasapainon analyysiin.  

Vaikka kilpailullisen tasapainon optimaalista tasoa ei voida tyhjentävästi sanoa, on kilpailullisen 

tasapainon turvaamista käytetty aikojen saatossa lähes kaikkien sääntely- ja ristiinsubventointi-

keinojen perusteluna, kuten esimerkiksi palkkakattojen sekä erilaisten tulonjako-, varaus- ja 

siirtojärjestelmien. Kuinka sääntelykeinot todellisuudessa vaikuttavat kilpailulliseen tasapainoon? 

Ovatko perustelut niiden käyttämiseen valideja? Aukottomia vastauksia ei ole olemassa, mutta 
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esiteltyäni luvussa 4 ristiinsubventoinnin teoriaa ja luvussa 5 käytössä olevia ristiinsubventointi-

keinoja, tarkastelen millaisia tuloksia tähän mennessä on tutkimuksissa saatu. Rottenberg nosti siis 

jo 1950-luvulla esille käsitteitä, kuten tuloksen epävarmuus, kilpailullinen tasapaino ja yhteis-

tuotannollinen luonne, joilla on edelleen merkittävä rooli joukkueurheilun taloutta tutkittaessa. 

2.1.2 Yhteistuotannollinen luonne 

Toinen laajalti tunnusta saanut julkaisu on niin ikään yhdysvaltalaisen Walter C. Nealen vuonna 

1964 julkaisema The peculiar economics of professional sports. Neale korosti analyysissään 

ammattilaisurheilun yhteistuotannollista luonnetta. Rottenbergin tavoin Neale tarkasteli muun 

muassa baseballia, mutta esitti myös havainnollistavan esimerkin nyrkkeilystä. Nyrkkeilyn raskaan 

sarjan maailmanmestari haluaa ansaita rahaa ja maksimoida voittonsa. Tähän hän tarvitsee 

haastajan, jonka on oltava tarpeeksi hyvä, jotta yleisön mielenkiinto herää. Läpihuuto-ottelu ei 

kiinnostaisi yleisöä, ja puhdas monopoli olisi vielä huonompi, kun mestarilla ei olisi ketään, ketä 

vastaan nyrkkeillä. Nyrkkeily on helposti ymmärrettävä ääriesimerkki, mutta sama idea pätee myös 

joukkueurheiluun. 

Neale nosti esille eron urheilullisen ja taloudellisen kilpailun välillä. Urheilullinen kilpailu on siis 

tuottavampi kuin urheilullinen monopoli, mutta urheilullinen kilpailu ei vastaa taloudellista 

kilpailua. Oikeudellisessa mielessä urheilujoukkue on yritys, mutta ei perinteisen taloudellisen 

näkemyksen mukaan. Yksi joukkue ei voi hallita koko markkinaa, koska silloin ei olisi ketään, ketä 

vastaan pelata. Joukkueiden tulee toimia yhdessä tuottaakseen otteluita ja toimintakykyisen liigan. 

Liiga kontrolloi muun muassa kilpailun sääntöjä, otteluohjelmaa, pelaajien liikkuvuutta sekä 

joukkueiden määrää.  

Neale teki johtopäätöksen, että taloudellisessa mielessä liiga, ennemmin kuin yksittäinen joukkue, 

on yritys. Pohjois-Amerikassa harvemmin kuitenkaan havaitaan kilpailua saman lajin liigojen 

kesken vaan yleensä kilpailu on eri lajien välistä. Nealen mukaan tämä johtuu siitä, että 

joukkueurheilun markkinoilla on taipumusta luonnolliseen monopoliin liigatasolla. Neale toteaa 

ammattilaisurheilun olevan luonnollinen monopoli, jolla on ilmeisiä erikoispiirteitä markkinoiden 

rakenteessa ja toiminnassa. Vaikka monet ovat eri mieltä esimerkiksi luonnollisesta monopolista, 

niin Neale nosti jo 60-luvulla esille monia ammattilaisurheilun erityispiirteitä, jotka erottavat sen 

muista toimialoista ja jotka ovat yhä relevantteja. 

Joukkueurheilun talouden varhaisimmasta kirjallisuudesta nostetaan esille kahden edellä mainitun 

lisäksi usein brittiläisen Peter J. Sloanen vuonna 1971 julkaisema artikkeli The economics of 
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professional football: the football club as a utility maximiser. Sloanen artikkelia pidetään yleisesti 

ensimmäisenä merkittävänä taloudellisena tutkimuksena eurooppalaisesta joukkueurheilusta. 

Eurooppalaista ja erityisesti englantilaista jalkapalloa käsittelevässä artikkelissaan Sloane 

kyseenalaisti Nealen väitteen siitä, että ammattilaisjoukkueurheilussa liigaa tulisi pitää yrityksenä. 

Hänen mielestään liiga ainoastaan asettaa raamit, joiden rajoissa seurat voivat vapaasti toimia. 

Seurat itse tekevät suurimman osan taloudellisista päätöksistä, kuten esimerkiksi stadionia ja 

pelaajistoa koskevat päätökset. Vaikka liigaa määrääkin kokonaistuotannon tason (ottelumäärä), 

niin se selkeästi heijastelee seurojen yhteisiä intressejä. Sloanen mukaan liigasta tulisikin puhua 

kartellina, jossa yritykset tekevät yhteistuumin päätöksiä hinnoista ja tuotannosta. Sloanen mukaan 

siis pelkkä yhteistuotanto ei tarkoita, että liigaa tulisi tarkastella yrityksenä. 

2.1.3 Omistajien tavoitteet 

Edellä mainitut Rottenberg (1956) ja Neale (1964) perustivat tutkimuksensa siihen oletukseen, että 

seurojen omistajien (tai joukkueiden) tavoitteena on taloudellisen voiton maksimointi, kuten 

yrityksillä yleensä. Tätä ei voida pitää yllätyksenä, sillä molemmat ovat yhdysvaltalaisia ja 

molempien tutkimukset käsittelivät Pohjois-Amerikan liigoja. Edelleen valtaosa amerikkalaisista 

tutkimuksista olettaa joukkueiden tavoittelevan nimenomaan taloudellisen voiton maksimointia. 

Yksinkertaisesti ilmaistuna tavoitefunktio voidaan kirjoittaa esimerkiksi muotoon 

max� = max�� − 	
, 
jossa � on taloudellinen voitto, � joukkueen kauden kokonaistulot ja 	 kokonaiskulut. 

Brittiläisen Sloanen (1971) artikkeli toi tässä mielessä uuden näkökulman joukkueurheilun talouden 

tutkimukseen, sillä hänen mielestään eurooppalaiset jalkapallojoukkueet maksimoivat taloudellisen 

voiton sijasta pikemminkin hyötyä. Hänen mallissaan joukkue maksimoi seuraavaa hyötyfunktiota:  

� = ��, �, �, �� − �� − ��, kun					��� ≥ �� + �
 
jossa �  kuvaa urheilullista menestystä, � yleisömäärää, �  tuloksen epävarmuutta, ��  voittoja, �� 

pienimpiä sallittuja mahdollisia voittoja verojen jälkeen ja �  veroja. Mukana on siis myös 

taloudellinen voitto, mutta sen maksimoiminen ei ole joukkueen päätavoite vaan se voidaan 

ymmärtää hyväksyttäväksi taloudellisen tuloksen tasoksi, jolla joukkue turvaa tulevaisuutensa. 

Hyötyfunktiossa on mukana myös urheilullinen menestys. 
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Yleisemmin ottaen hyödyn maksimointi joukkueen tavoitteena on hieman ongelmallinen, koska on 

varsin vaikea rajata asioita, jotka joukkueen hyötyyn vaikuttavat ja jotka eivät, sekä sitä, mille niistä 

tulisi antaa suurin painoarvo. Tähän pulmaan ratkaisua on hakenut muun muassa belgialainen 

Stefan Késenne (1996), jonka mielestä urheilullinen menestys on tärkein hyötyyn vaikuttava tekijä. 

Hän esitteli hyödyn maksimoinnin mallista yksinkertaisemman mallin, jossa joukkueen tavoitteena 

oli maksimoida urheilullista menestystä, jota voidaan mitata joukkueen voittoprosentilla. Hän 

esitteli kaksi versiota, joista toisessa voittoprosenttia maksimoitiin nollatulosrajoitteella ja toisessa 

ilman rajoitetta. Tällaisen mallin tavoitefunktio voidaan yksinkertaisimmillaan esittää seuraavasti: 

max� 			ehdolla	� − 	 = ��, 
jossa �  on joukkueen voittoprosentti ja ��  kiinteä taloudellisen voiton määrä. Rajoittava 

taloudellisen voiton määrä voidaan asettaa positiiviseksi, negatiiviseksi tai sitten voidaan käyttää 

nollatulosrajoitetta. Késenne on kehittänyt urheilullisen menestyksen maksimoinnin mallia edelleen 

(esim. Késenne 1996, 2000, 2006, 2007). Hyödyn maksimoinnista kehittyi siis urheilullisen 

menestyksen maksimointi joukkueen tavoitteena. 

Nykyisessä tutkimuksessa joukkueiden tavoitteeksi oletetaan useimmiten joko taloudellisen tai 

urheilullisen menestyksen maksimointi. Nämä eivät millään tavalla sulje toisiaan pois tai kumoa 

toisiaan, sillä liigojen välillä, ja jopa sisällä, on selkeästi eroja omistajien tavoitteissa. On olemassa 

luonnollisesti myös muunlaisiin oletuksiin perustuvia malleja, mutta usein vaihtoehtoisissakin 

malleissa on vivahteita näistä perusmalleista. Yksi esimerkki on Rascherin (1997) hyödyn 

maksimoinnin malli, jossa joukkueiden oletetaan maksimoivan taloudellisen ja urheilullisen 

menestyksen lineaarista kombinaatiota. Mallin voi esittää esimerkiksi seuraavasti:  

max�� + "�
, 					kun	" > 0. 
Mallin parametri " mahdollistaa erot liigan joukkueiden välillä niin, että osa joukkueista voi antaa 

enemmän painoarvoa taloudelliselle ja osa urheilulliselle menestykselle. 

Seurojen tavoitteiden määritteleminen ei tietenkään ole mustavalkoista, mutta perinteisesti on 

ajateltu, että Pohjois-Amerikassa taloudellisen voiton tavoittelu saa enemmän painoarvoa, kun taas 

Euroopassa maksimoidaan urheilullista menestystä pyrkien samalla turvaamaan taloudellinen 

jatkuvuus. Liigan leimaaminen puhtaasti joko urheilullista tai taloudellista menestystä 

maksimoivaksi liigaksi on ongelmallista, koska on vaikea varmuudella selvittää, mitkä tavoitteet 

omistajien toimia oikeasti ohjaavat. Olennaisinta onkin ymmärtää, millaisia vaikutuksia 

tutkimustuloksiin erilaisilla tavoitteilla voi olla. Aina erilaisilla tavoitteilla ei välttämättä ole suuria 
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vaikutuksia omistajien käyttäytymiseen, koska parhaita pelaajia hankkimalla on urheilullisen 

menestyksen parantamisen lisäksi ainakin jossain määrin mahdollista kasvattaa myös tuloja ja 

taloudellisia voittoja. Seurojen määrittäessä tavoitteitaan on sarjajärjestelmällä suuri merkitys, ja ne 

eroavat suuresti eri mantereiden huippuliigojen välillä. 

2.2 Joukkueurheilu Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 

Ammattilaisjoukkueurheilussa on merkittäviä eroavaisuuksia Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. 

Selvin ero on luonnollisesti kahden eri mantereen eri valtalajit. Jalkapallo on ylivoimainen ykköslaji 

Euroopassa, kun taas Pohjois-Amerikassa se jää baseballin, amerikkalaisen jalkapallon, koripallon 

ja jääkiekon varjoon. Tutkimusten määrässä on suuriakin eroja eri lajien kesken, mutta taloudellista 

tutkimusta tehtäessä itse lajilla ei useinkaan ole merkitystä. Samat lainalaisuudet pätevät 

pääsääntöisesti lajiin kuin lajiin. Sen sijaan Euroopan ja Pohjois-Amerikan sarjajärjestelmien eroilla 

on suuri merkitys. 

Pohjois-Amerikan ja Euroopan sarjajärjestelmissä on kaksi suurta eroa. Ensinnäkin kaikki neljä 

tarkastelemaani Pohjois-Amerikan suurta ammattilaisliigaa ovat suljettuja liigoja, joista ei voi 

pudota ja joihin ei voi nousta. Euroopan suurimmat jalkapalloliigat sen sijaan elävät joka vuosi, kun 

urheilullisesti heikoimmin menestyneet seurat putoavat alemmalle sarjatasolle ja alemman 

sarjatason parhaat nousevat niiden tilalle. Toki myös Pohjois-Amerikan ammattilaisliigoissa on 

ollut vaihtuvuutta vuosikymmenten aikana laajentumisten ja seurojen muuttojen takia, mutta 

vuosittaista säännöllistä vaihtuvuutta liigoissa ei ole.  

Toiseksi Pohjois-Amerikassa joukkueet kilpailevat vain ja ainoastaan yhdessä kilpailussa eli tässä 

suljetussa liigassa, kun taas Euroopassa jalkapallojoukkueet osallistuvat useaan eri kilpailuun saman 

kauden aikana. Kansallisen liigan lisäksi joukkueet osallistuvat kansallisiin cup-kilpailuihin, joita 

on yleensä kaksi kaudessa, sekä Euroopan jalkapalloliitto UEFA:n kansainvälisiin kilpailuihin. 

Lisäksi on muita, ei suoraan sarjajärjestelmään liittyviä eroja, kuten esimerkiksi pelaaja-

markkinoiden avoimuus. Pohjois-Amerikan neljän ammattilaisliigan katsotaan olevan monopoli-

asemassa omassa lajissaan eli liigoilla ei ole varteenotettavia kilpailijoita, jolloin lajin parhaista 

pelaajista kilpailevat vain ja ainoastaan kyseisen liigan joukkueet. Amerikkalaisen jalkapallon 

NFL:n ja baseballin MLB:n kohdalla tämä on varmasti totta. Koripallon NBA:lle ja jääkiekon 

NHL:lle Euroopan sarjat tarjoavat ainakin jonkinlaista kilpailua, mutta Pohjois-Amerikan liigojen 

voidaan silti sanoa haalivan maailman parhaat pelaajat. Kun parhaat pelaajat ovat siirtyneet Pohjois-
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Amerikan liigoihin, muodostuu pelaajamarkkinoista suljetut, eli seurat käyvät pelaajakauppaa 

keskenään liigan sisällä. Pelaajatalentin tarjonta on siis kiinteä, ja talentin uudelleenallokointi 

joukkueiden välillä on nollasummapeliä. Euroopan jalkapallossa tilanne on täysin toinen eri maiden 

sarjojen seurojen kilpaillessa samoista pelaajista. Jalkapallon pelaajamarkkinat ovat kansainväliset 

ja avoimet, jolloin pelaajatalentin tarjonta on joustavaa kunkin liigan kohdalla. Tällä erolla on suuri 

merkitys joukkueurheilun työmarkkinoiden teoriaa tarkasteltaessa. 

Pelaajamarkkinoilla erona on myös se, että Pohjois-Amerikan liigoissa pelaajakaupoissa liikkuu 

pääasiallisesti vain pelaajia ja varausvuoroja. Euroopan jalkapallossa pelaajista sen sijaan 

maksetaan rahamääräisiä siirtosummia. Lisäksi Pohjois-Amerikassa pelaajan mukana uuteen 

joukkueeseen siirtyy yleensä myös hänen voimassa oleva sopimuksensa. Euroopassa pelaaja 

neuvottelee aina uuden sopimuksen vaihtaessaan seuraa. 

2.2.1 Pohjois-Amerikan sarjajärjestelmät 

Pohjois-Amerikan ammattilaisliigat ovat eläneet vuosien saatossa paljonkin, mutta nykyisin 

muutokset ovat pienempiä neljän suuren ammattilaisliigan vakinaistettua asemansa. Pohjois-

Amerikan ammattilaisliigoissa on voimassa ns. franchise- eli toimilupajärjestelmä. Joukkue saa 

liigajäsenyyden liigan myöntäessä tälle toimiluvan. Toimiluvan myötä liiga myöntää joukkueelle 

yksinoikeuden tietylle alueelle, mikä tarkoittaa, että sinne ei voida perustaa kilpailevia joukkueita 

ilman liigan suostumusta eli yksinkertaistettuna liiga takaa joukkueelle paikallisen monopolin 

avulla markkinavoimaa. Suoria substituutteja ei ole tarjolla, vaan joukkue kilpailee yleisöstä lähinnä 

muiden viihdemuotojen ja muiden lajien joukkueiden kanssa. Suurimmilla metropolialueilla voi 

olla kaksi tai kolmekin joukkuetta samasta liigasta, mutta alueiden suuri koko ja väestö takaavat 

kaikille joukkueille silti merkittävän markkinavoiman. Vaikka samassa kaupungissa tai 

metropolialueella olisikin kaksi joukkuetta, niin usein joukkueilla on omat reviirinsä kaupunkien 

sisällä. Näin ollen voidaan yhä puhua paikallisesta monopolista. 

Pohjois-Amerikassa uusien joukkueiden liittyminen kilpailuun voi tapahtua kolmella tavalla. 

Ensinnäkin liiga voi laajentua, jolloin perustetaan uusi joukkue paikkakunnalle, jolla sillä katsotaan 

olevan kysyntää. Toiseksi joukkue voi myös muuttaa kaupungista toiseen. Samaan kategoriaan 

voidaan lukea tilanne, jossa yhden kaupungin joukkue lopetetaan ja korvataan uudella toiseen 

kaupunkiin perustettavalla joukkueella. Nämä muutokset vaativat liigan ja vanhojen joukkueiden 

määräenemmistön hyväksynnän.  Uuden joukkueen on maksettava merkittävä liittymismaksu. 

Hyväksyntää edesauttavia taloudellisia hyötyjä saadaan lisäksi esimerkiksi liigan lippu- ja 
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televisiotulojen kasvusta. Kolmantena vaihtoehtona on kilpailevan liigan perustaminen. Pohjois-

Amerikan kaikkien neljän valtalajin historiassa on noussut kilpailevia liigoja. Osa näistä on 

yhdistynyt hallitsevan liigan kanssa, osasta on jokin joukkue liittynyt vanhaan liigaan, ja osa on 

kuollut heikompina. Kaikki neljä ammattilaisliigaa ovat laajentuneet, ja kaikissa neljässä on 

tapahtunut myös joukkueiden muuttoja viimeisen viidentoista vuoden aikana. Uuden, kilpailevan 

liigan kautta syntyvät joukkueet ovat nykyisin harvinaisia, koska nykyisten neljän suuren 

ammattilaisliigan valta-asemat näyttävät varsin vakiintuneilta.  

Liigan laajentumista ja muuttoja pohdittaessa on taloudellisten seikkojen lisäksi hyvä pohtia kahta 

strategista kysymystä. Jättämällä jonkin suuren markkina-alueen ilman omaa joukkuetta antaa liiga 

nykyisten seurojen omistajille neuvotteluvaltin. Omistajat voivat uhata muutolla neuvotellessaan 

mahdollisista avustuksista kotikaupunkinsa kanssa. Toisaalta iso metropoli ilman joukkuetta 

houkuttelee mahdollista kilpailevaa liigaa suunnittelevia. Laajentumalla tai muuttamalla 

potentiaaliselle markkina-alueelle liiga voi suojautua kilpailevien liigojen synnyltä. (Fort 2010, 

138–139.) 

Käsittelemieni Pohjois-Amerikan liigojen sarjajärjestelmät eroavat Euroopan jalkapallosarjoista 

myös pudotuspelien osalta. Kaikissa neljässä liigassa pelataan runkosarjan päätyttyä pudotuspelit, 

kun Euroopan jalkapalloliigoissa paremmuus ratkaistaan suoraan kaksinkertaisen sarjan perusteella. 

Mielipiteitä pudotuspeleistä on puolesta ja vastaan, mutta on varmaa, että pudotuspelit lisäävät 

mestarin satunnaisuutta. Pudotuspeleissä jatkoonpääsyyn vaadittavien voittojen määrä vaihtelee, 

mutta on selvää, että ennalta heikommalla joukkueella on paremmat mahdollisuudet yhden tai 

muutaman ottelun aikana kuin pitkän runkosarjan aikana. Samalla todennäköisyys sille, että eniten 

pelaajatalenttia palkannut joukkue voittaisi mestaruuden, laskee. Kolikon kääntöpuolella ovat 

kysymykset runkosarjapelien merkityksellisyydestä. Onko runkosarjaotteluilla muuta merkitystä 

kuin pudotuspelipaikan varmistaminen, kun mestaruus kuitenkin ratkaistaan vasta pudotuspeleissä? 

Ainoa suora hyöty on se, että runkosarjassa paremmin sijoittuneet saavat kotiedun pudotuspeleissä. 

Pohjois-Amerikan sarjajärjestelmät ovat muutenkin hieman monimutkaisemmat verrattuna 

Euroopan liigojen kaksinkertaiseen sarjaan. Pohjois-Amerikan liigat on jaettu osin maantieteellisin 

perustein konferensseihin ja divisiooniin. Otteluohjelmat luonnollisesti eroavat lajeittain, mutta 

yleisesti ottaen joukkueet pelaavat eniten oman divisioonan, hieman vähemmän oman konferenssin 

muiden divisioonien ja vähiten toisen konferenssin joukkueita vastaan. Liigoissa on 30 joukkuetta 

lukuun ottamatta 32 joukkueen NFL:ää, mutta runkosarjan ottelumäärissä on suuria eroja: MLB 

162, NBA ja NHL 82 sekä NFL 16 ottelua. Divisioonajaolla ja otteluohjelmalla on vaikutusta myös 
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kilpailulliseen tasapainoon. Tällaisen järjestelmän voisi ajatella ainakin lisäävän voimasuhteiden 

vaihtelua. NHL on liigoista ainoa, jossa joukkueiden keskinäinen paremmuus runkosarjassa 

ratkaistaan Euroopan jalkapalloliigojen tapaan otteluista saatavilla pisteillä. Kolmessa muussa 

liigassa määräävä kriteeri on voittoprosentti. 

Pohjois-Amerikan ammattilaisjoukkueilla ei ole omaa junioritoimintaa toisin kuin Euroopan 

jalkapallossa. Pohjois-Amerikassa joukkue rakennetaan pääosin tulokkaiden varaustilaisuuksien 

kautta ja pelaajakauppojen avulla. Pelaajan varauskelpoisuus on määritelty eri tavalla eri liigoissa 

esimerkiksi iän perusteella. Kaikkien tavoittelemat nuoret huippulahjakkuudet varataan heti, kun se 

vain on mahdollista. Joukkue saa varaukseensa yksinoikeuden, jolloin muut joukkueet eivät voi 

tehdä tarjouksia kyseiselle pelaajalle. Varausjärjestyksen määräytymisessä on eroja, mutta kaikissa 

liigoissa edelliskaudella huonoimmin sijoittuneilla joukkueilla on etulyöntiasema. Varaus-

järjestelmän on katsottu hillitsevän nuorista lahjakkuuksista maksettavia hintoja ja sitä on perusteltu 

kilpailullisen tasapainon turvaamisella. Perustelu on osoittautunut hataraksi, kuten luvun 4 

ristiinsubventoinnin teorian yhteydessä huomataan.  

2.2.2 Euroopan sarjajärjestelmät 

Euroopan jalkapallon sarjajärjestelmä on avoin eli joukkueet voivat pudota ja nousta sarjatasolta 

toiselle kauden päätteeksi urheilullisen menestyksen perusteella. Putoavien ja nousevien 

joukkueiden määrät vaihtelevat maittain ja sarjatasoittain. Sarjapaikan lunastaakseen seuran on 

myös usein täytettävä taloutta ja muita puitteita koskevia kriteerejä. Avoin sarjajärjestelmä 

mahdollistaa uusia tapoja liittyä sarjaan aina korkeinta sarjatasoa myöten. On mahdollista ostaa 

seura alemmalta sarjatasolta tai perustaa kokonaan uusi seura alimmalle sarjatasolle ja hakea nousua 

pääsarjaan sijoittamalla seuraan. 

Esimerkkinä eurooppalaisesta jalkapallosta esittelen Englannin sarjajärjestelmän, jossa on yli 140 

liigaa ja yli 480 divisioonaa. Englannin sarjajärjestelmää kutsutaan myös pyramidiksi. Nimitys tulee 

siitä, että viidellä ylimmällä sarjatasolla kunkin tason joukkueet muodostavat yhden liigan (ja 

divisioonan), mutta mitä alemmas hierarkiassa mennään, sitä useampia liigoja ja divisioonia on 

yhdellä sarjatasolla, ja sitä pienemmältä maantieteelliseltä alueelta joukkueet tulevat. Englannin ylin 

sarjataso on Valioliiga (Premier League). Seuraavat kolme sarjatasoa ovat Mestaruussarja 

(Championship), Ykkösliiga (League One) ja Kakkosliiga (League Two), jotka muodostavat 

yhteensä 72 joukkueen Englannin jalkapalloliigan (Football League). Ylin sarjataso irtaantui 

omilleen Football Leaguesta keväällä 1992, jolloin perustettiin Valioliiga. Nykyisestä 20 joukkueen 
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Valioliigasta putoaa jokaisen kauden päätteeksi kolme huonointa joukkuetta, ja niiden tilalle nousee 

Mestaruussarjan kolme parasta. Kolmas nousijajoukkue ratkaistaan Mestaruussarjan 

nousukarsintafinaalissa, jonka voiton arvoksi on arvioitu 90 miljoonaa puntaa, mikä tekee siitä 

maailman arvokkaimman yksittäisen ottelun (Deloitte 2010, 5).  Valioliigassa on kahdenkymmenen 

kauden aikana pelannut 45 eri seuraa ja vain seitsemän niistä on ollut mukana kaikilla kausilla. 

Neljällä ylimmällä sarjatasolla pelaavat 92 joukkuetta ovat täysammattilaisjoukkueita. Viides 

sarjataso on vielä maanlaajuinen divisioona, mutta siellä iso osa on jo puoliammattilaisjoukkueita. 

Euroopan sarjoissa kausi ei huipennu pudotuspeleihin, mutta pelattavaa riittää silti. Yksittäisen 

runkosarjaottelun merkitys on suurempi, koska paremmuus ratkaistaan suoraan niiden perusteella. 

Euroopan sarjajärjestelmä luo ikään kuin omia kilpailuja eri tasoryhmille. Parhaat taistelevat 

mestaruudesta, seuraavat paikoista UEFA:n kilpailuihin ja heikoimmat joukkueet putoamista 

vastaan. Esimerkiksi Englannin Valioliigassa on cup-kilpailuiden tuloksista riippuen tarjolla paikka 

UEFA:n kilpailuihin jopa seitsemälle parhaalle. Lisäksi, kun liigan kolme heikointa joukkuetta 

putoaa alemmalle sarjatasolle, riittää peleissä yleensä panosta kauden loppuun asti. 

Pohjois-Amerikan liigojen pudotuspelien kaltaista satunnaisuutta eurooppalaisessa jalkapallossa 

tarjoavat sekä kansalliset että kansainväliset cup-kilpailut, joissa jatkoon menijät ratkaistaan joko 

yhden ottelun tai kahden ottelun yhteistuloksen perusteella. Eurokilpailut tuovat haasteita 

parhaimmille, vaikka oman maan sarja ei niitä enää tarjoaisi. UEFA:n järjestämät kilpailut ovat 

kasvaneet puhtaasti cup-muotoisista kilpailuista kaksivaiheisiksi. Sekä Mestarien liigassa että 

Eurooppa-liigassa pelataan syksyllä lohkovaihe ja keväällä pudotuspelit. Kansalliset cup-kilpailut 

taas antavat pienimmillekin seuroille menestys- ja yllätysmahdollisuuden yksittäisten otteluiden 

kasvattaman satunnaisuuden avulla. Voidaan siis sanoa, että Euroopan jalkapallossa kilpailussa on 

useampia ulottuvuuksia niin liigan sisällä kuin eri kilpailujenkin muodossa. Yhden osa-alueen 

epätasaisuus ei vielä tarkoita koko järjestelmän toimimattomuutta. 

Euroopan liigoissa iso osa joukkueista lähtee kauteen ilman realistista mahdollisuutta mestaruuteen, 

mutta sitä ei nähdä niin suurena ongelmana juuri edellä kerrotuista syistä. Pohjois-Amerikassa 

tällaista tilannetta voisi olla vaikea niellä. Siellä pääsy pudotuspeleihin mahdollistaa paljon, koska 

niissä altavastaajan mahdollisuudet paranevat huomattavasti kilpailun satunnaisuuden lisääntyessä. 

Onko satunnaisuuden lisääntyminen sitten toivottavaa vai onko se vain keinotekoinen tapa lisätä 

kilpailullista tasapainoa? Ovatko pudotuspelit epäreilut joukkueensa hyvin kasanneita ja siihen 

paljon panostaneita omistajia kohtaan? Molemmissa sarjajärjestelmissä on puolensa.  
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3 JOUKKUEURHEILUN HYÖDYKE- JA TYÖMARKKINAT 

Tutkielman päämielenkiinto kohdistuu joukkueurheilun työ- eli pelaajamarkkinoihin, joten 

hyödykemarkkinat esitellään vain siltä osin kuin on tarpeellista työmarkkinoiden teorian 

ymmärtämisen kannalta. Yleisömääristä sekä tulojen ja kustannusten määräytymisestä nostetaan 

esille muutamia piirteitä. Esimerkiksi hyödykemarkkinoiden kysyntään eli yleisömääriin ja 

television katselulukuihin vaikuttavien tekijöiden tarkastelu on itsessään mielenkiintoista, mutta 

tässä yhteydessä on syytä esitellä pelaajamarkkinoita silmällä pitäen vain yksinkertaistettu 

yleisömäärän funktio. Muun muassa Downward ym. (2009) tarjoaa hyvän yhteenvedon joukkue-

urheilun kysynnän teoriasta ja empiirisestä tutkimuksesta. 

Joukkueurheilun talousteoreettinen tarkastelu perustuu yhä monelta osin Rottenbergin (1956) 

baseballin pelaajamarkkinoita käsitelleeseen artikkeliin. Kilpailulliseen tasapainoon ja tuloksen 

epävarmuuteen kiteytyy mielestäni koko joukkueurheilun idea. Kilpailu ja tuloksen epävarmuus 

pitävät joukkueurheilun hengissä. Vaikka absoluuttinen laatu todellisine huippujoukkueineen 

ja -pelaajineen tulee aina kiinnostamaan, on suhteellinen laatu kuitenkin tärkeämpää. Kuten 

aiemmin mainittiin, kilpailullisen tasapainon optimaalisesta tasosta voi olla montaa mieltä, mutta 

kokonaan ilman sitä ei joukkueurheilu pidemmän päälle toimi. Koska tuloksen epävarmuus ja 

kilpailullinen tasapaino riippuvat joukkueiden suhteellisesta laadusta, on luonnollista keskittyä 

tarkastelemaan pelaajamarkkinoita, joilla nuo voimasuhteet pääosin määräytyvät. 

Useat teoreettiset mallit, joilla pelaajamarkkinoita tutkitaan, perustuvat El-Hodirin ja Quirkin 

(1971) esittelemään n-joukkueen taloudellisen voiton maksimoinnin liigan malliin. He tutkivat 

millaisia vaikutuksia erilaisilla pelaajamarkkinoiden sääntelykeinoilla on pelaajatalentin 

jakautumiseen joukkueiden kesken ja sitä kautta kilpailulliseen tasapainoon. Mallia ovat varioineet 

ja kehittäneet eteenpäin esimerkiksi Fort ja Quirk (1995, 2004) sekä Vrooman (1995, 2007, 2009). 

Usein yleisen n-joukkueen liigan sijasta tai sen rinnalla tarkastellaan kahden joukkueen liigaa, joka 

helpottaa matemaattista tarkastelua ja mahdollistaa havainnollistavan graafisen esitystavan. Fortin 

ja Quirkin (1995) yksinkertaistettu kahden joukkueen liigan malli ja sen variaatiot ovat suosittuja 

pelaajamarkkinoita mallinnettaessa (esim. Fort & Quirk 2004; Downward ym. 2009; Késenne 2007; 

Vrooman 2007, 2009). 

Pohjois-Amerikan ja Euroopan liigojen toimintaympäristöt eroavat toisistaan, ja usein myös 

omistajien tavoitteiden on katsottu olevan erilaisia. Tämän takia myös teoreettiset mallit ovat 

kehittyneet suljettuja pelaajamarkkinoita ja taloudellista voittoa maksimoivia liigoja tarkastelevista 
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monipuolisemmiksi ottaen huomioon tarvittaessa myös avoimet pelaajamarkkinat ja urheilullista 

menestystä tavoittelevat omistajat. Usein nostetaan esille Szymanskin (2004) sekä Szymanskin ja 

Késennen (2004) artikkelit, joissa peliteoreettisen mallin avulla tarkastellaan sekä suljettuja että 

avoimia pelaajamarkkinoita. Myös Fort ja Quirk (2004) sekä Vrooman (2007, 2009, 2011) ovat 

keskittyneet omistajien erilaisten tavoitteiden aiheuttamiin eroihin niin kiinteän kuin joustavankin 

pelaajatalentin tarjonnan tapauksissa.  

Stefan Késenne (2007) esittelee kirjassaan ansiokkaasti joukkueurheilun teorian tärkeimpiä malleja. 

Hän tarkastelee pelaajien työmarkkinoita kolmen toistuvan ja rinnakkaisen vertailuparin avulla. 

Vertailtavina ovat taloudellisen voiton ja urheilullisen menestyksen maksimoinnin, kiinteän ja 

joustavan pelaajatalentin tarjonnan sekä Walras’n ja Nashin tasapainojen mallit. Tämä tarkastelu-

tapa toimii hyvin nostaen esille pelaajamarkkinoiden teorian olennaisimpia aiheita selkeine 

tuloksineen, joten oma työmarkkinateoriaosuuteni perustuu pitkälti Késennen tarkasteluun. 

3.1 Joukkueurheilun hyödykemarkkinat 

Joukkueurheilun hyödykemarkkinoilla seurat ja liiga tarjoavat otteluita ja liigaa tuotteena 

kuluttajille eli faneille. Useimmissa maissa ja lajeissa liigoilla voidaan katsoa olevan 

monopoliasema hyödykemarkkinoilla. Tämä on yleisesti hyväksytty urheilun taloutta tutkineiden 

ekonomistien keskuudessa eikä monopoliliigaa pidetä lähtökohtaisesti epäkilpailullisena (Késenne 

2007, 8). 

Pohjois-Amerikassa tätä oletusta monopoliliigasta voidaan pitää järkeenkäypänä, koska siellä 

kaikkien neljän suuren lajin ammattilaisliigat ovat suljettuja sarjoja ilman todellisia kilpailijoita. 

Aikojen saatossa kilpailevia liigoja on perustettu, mutta ne ovat ajan myötä joko kuihtuneet pois tai 

yhdistyneet jollain tasolla olemassa olevaan liigaan. Rajanveto tietysti vaikuttaa siihen, mikä 

nähdään milloinkin liigan kilpailijaksi. Omassa lajissaan pohjoisamerikkalaisilla liigoilla ei ole 

kilpailijoita, mutta toisaalta ne kilpailevat varmasti osin samoista kuluttajista muiden lajien ja 

viihdemuotojen kanssa. Euroopassa tilanne on viimeisen huomion kannalta tietysti samanlainen, 

mutta lisäksi avoin sarjajärjestelmä muuttaa tilannetta jonkin verran. Eurooppalaisessa jalkapallossa 

liigat elävät nousemisten ja putoamisten myötä koko ajan, ja myös alemmat sarjatasot kiinnostavat 

yleisöä. Jokaisen maan korkeinta sarjatasoa voidaan kuitenkin pitää monopoliliigana. Tässä 

puhutaan siis koko ajan hyödykemarkkinoista. Varsinkin Euroopan pelaajamarkkinoiden kohdalla 

oletus liigan monopoliasemasta olisi väärä suurimpien liigojen kilpaillessa samoista pelaajista. 
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Tarkastellaan siis monopoliliigaa, jonka järjestämän mestaruussarjan hyödykemarkkinoilla on 

tarjolla otteluita. Urheilutuotetta tuottavat ja tarjoavat seurat, ja sitä kysyvät ja kuluttavat fanit. 

Tuotetta eli ottelua voi kuluttaa joko menemällä paikan päälle ottelua katsomaan tai katsomalla sen 

televisiosta. Stadionille päästäkseen täytyy tietysti maksaa pääsylipun hinta ja tv-ottelusta korvaus 

voidaan kerätä esimerkiksi maksukanavan tilausmaksuna tai tv-lupamaksuna. (Késenne 2007, 8.) 

Melkein kaikissa maissa liiga sääntelee tiukasti hyödykemarkkinoita, joten liigaa voidaan pitää 

seurojen muodostamana kartellina, kuten Sloane (1971) esittää artikkelissaan. Seurat eivät 

esimerkiksi saa vapaasti päättää tuotoksen määrästä tai sen tarjonnasta hyödykemarkkinoilla. Liiga 

järjestää mestaruussarjan päättäen samalla missä, milloin ja kuinka monta kertaa pelataan. Tämä 

niin kutsuttu rajoitus on helppo hyväksyä, koska hyvin järjestetty mestaruussarja on huomattavasti 

mielenkiintoisempi tuote kuin kasa yksittäisiä otteluita. Lisäksi markkinoille tuloa on rajoitettu 

riippumatta siitä tekevätkö liigan seurat voittoa vai ei. Liigoissa joukkueita on kiinteä määrä, jonka 

muuttamiseen vaaditaan vahvaa yhteistä halua liigalta ja sen jäseniltä. Seurat eivät myöskään ole 

vapaita valitsemaan sijaintiaan. Seurat eivät yleensä ole vapaita muuttamaan ilman liigan virallista 

suostumusta. Késennen (2007, 9) mukaan tällä rajoitteella on suuri merkitys, koska se antaa suurten 

kaupunkien seuroille pysyvän kilpailuedun pienten kaupunkien seuroihin nähden. 

Suuren markkina-alueen tuoma kilpailuetu on ilmeinen, mutta onko se seurausta liigan asettamista 

rajoituksista. Erityisesti Euroopan suurissa jalkapallomaissa lajilla ja seuroilla on niin pitkät 

perinteet ja syvät siteet yhteisöihin, että on vaikea nähdä seurojen haluavan muuttaa toiselle 

paikkakunnalle, vaikka tämä mahdollista olisikin. Pohjois-Amerikassa joukkueiden sijaintipäätökset 

taas ovat enemmän osa liigan aktiivista toimintaa, kuten edellisessä luvussa tarkemmin jo kerrottiin. 

Olennaisinta kuitenkin on, että pääsarjajoukkueilla on usein paikallinen monopoli, joka on syntynyt 

joko luonnollisesti tai liigan rajoitteiden seurauksena. 

Pohjois-Amerikan suurimmissa metropoleissa voi olla useampi saman liigan joukkue ja Euroopan 

jalkapallossa nousemisen mahdollistavan sarjajärjestelmän takia liigassa voi luonnollisesti olla 

useampi saman kaupungin joukkue. Se ei silti suoraan tarkoita, ettei joukkueella olisi paikallista 

monopolia. Esimerkiksi fanien lojaalius on merkittävä tekijä ja tarkoittaa sitä, etteivät saman 

kaupungin kahden eri seuran ottelut ole toistensa täydellisiä substituutteja, ainakaan kaikille.  

Putoamisen ja nousemisen mahdollistavan eurooppalaisen sarjajärjestelmän voi siis sanoa antavan 

jonkin verran enemmän tilaa kilpailulle, koska sen avulla hyödykemarkkinat voivat elää kaudesta 

toiseen. Myös pienemmillä joukkueilla on kannustimia kasvuun ja kehittymiseen, kun nouseminen 

huipulle on ainakin teoriassa mahdollista. 
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3.1.1 Yleisömäärä 

Joukkueen tulot riippuvat koko kauden yleisömäärästä, ja täten paikallisista markkinoista. Suuren 

kaupungin joukkueella on tietysti suurempi yleisöpotentiaali, mutta kaupungin koon lisäksi on 

muitakin joukkueen vetovoimaan vaikuttavia tekijöitä. Esimerkiksi tietyt lajit ovat tietyillä alueilla 

suositumpia kuin toiset. Paikallisen markkinan koon muuttujalla tarkoitetaankin nämä kaikki tekijät 

huomioonottavaa joukkueen yleistä vetovoimaa. Voidaan olettaa, että seurajohto ei pysty 

vaikuttamaan tähän muuttujaan. (Késenne 2007, 11.) 

Yleisömäärään vaikuttaa myös joukkueen urheilullinen menestys, jota mitataan voittoprosentilla. 

Suuri yleisö haluaa katsoa ennemmin voittavaa kuin häviävää joukkuetta. Voittoprosentti ei 

kuitenkaan saa nousta liian suureksi, jotta otteluiden tulosten epävarmuus ja katsojien kokema 

jännitys säilyy. Jos otteluista tulee liian ennalta arvattavia, yleisön mielenkiinto laskee. Täten 

yleisömäärän funktion voidaan olettaa olevan konkaavi voittoprosentin suhteen. Pääsylippujen 

kysyntä on vähenevä voittamisen suhteen. Jos voittoprosentti ylittää tietyn kriittisen arvon, voi sillä 

olla jopa negatiivinen vaikutus yleisömäärään, joten konkaavisuuden oletuksen lisäksi tulofunktion 

voidaan sanoa olevan ensin kasvava ja sitten vähenevä voittoprosentin suhteen. (Késenne 2007, 12.) 

Voittoprosentti mittaa joukkueen suhteellista laatua. Sen lisäksi myös joukkueen absoluuttisella 

laadulla voi olla vaikutusta yleisömääriin. Sillä on merkitystä katsojille, onko joukkue paras korkea- 

vai heikkotasoisessa liigassa. Osa katsojista haluaa nähdä mahdollisen korkeatasoista peliä, vaikka 

sitä sitten tarjoaisivat vastustajajoukkueen tähtipelaajat. Absoluuttista laatua mitataan siten koko 

liigan pelaajatalenttien kokonaismäärällä. Lyhyen aikavälin mallissa absoluuttisen laadun voidaan 

kuitenkin olettaa olevan kiinteä ja sama kaikille joukkueille, joten sitä ei huomioida tässä 

tarkastelussa. (Késenne 2007, 12.) 

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi pääsylippujen kysyntään vaikuttaa luonnollisesti lippujen hinta. 

Lipun hinnan vaikutuksista yleisömääriin on tehty paljon tutkimuksia (esim. Downward ym. 2009, 

269–282). Tulokset eivät ole aivan yksimielisiä, mutta usein urheilun voidaan olettaa olevan 

normaalihyödyke, jolloin lippujen hinnannousu vähentää lippujen kysyntää. Otteluihin myydään 

tietenkin myös paljon erihintaisia lippuja, ja kausikortin ostamalla yksittäisen ottelun hinta jää 

pienemmäksi. Lippujen hinnat vaihtelevat myös istumapaikan sijainnin ja alennusryhmien mukaan. 

Yksinkertaisuuden vuoksi Késenne (2007) käyttää muuttujaa, joka kuvaa keskimääräistä lipun 

hintaa. Näin ollen koko kauden yleisömäärän funktioksi saadaan 

�& = �&�'& , �& , (&�, kaikille	*:	1, … , . 
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jossa �& on joukkueen i koko kauden yleisömäärä, '& joukkueen paikallisen markkinan koko, �& 
voittoprosentti, (& pääsylipun hinta ja n joukkueiden määrä liigassa. Lisäksi yllä olevan perusteella 

seuraavat ehdot ovat voimassa: 

/�&/'& > 0, /�&/(& < 0, /�*/�& > tai < 0	�jos	�& < tai > ��
, /4�&/�&4
< 0,					�3.1
 

jossa �� on eksogeeninen kriittisen korkea voittoprosentti. (Késenne 2007, 12–13.) 

3.1.2 Tulot 

Kertomalla myytyjen lippujen määrä keskimääräisellä lipun hinnalla saadaan joukkueen lipputulot, 

mutta ne eivät toki ole seurojen ainoa tulonlähde. Aiemmin lipputulot olivat seurojen suurin 

tulovirta, mutta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana mediamaailman myllerrys on muuttanut 

tulorakennetta. Televisio-oikeuksista maksettavat summat ovat kasvaneet ja tulleet yhä 

merkittävämmäksi tulolähteeksi liigoille ja seuroille. Esimerkiksi jalkapallon Englannin 

Valioliigassa lipputulot muodostivat 48 % kokonaistuloista kaudella 1991–92, mutta kaudella 

2008–09 niiden osuus kokonaistuloista oli enää 28 % (Deloitte 2010, 26). Samaan aikaan 

lähetysoikeustulot ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Niiden osuus Valioliigan kokonaistuloista on 

kasvanut vastaavalla ajanjaksolla 9 prosentista peräti 49 prosenttiin (Deloitte 2010, 26). 

Vaikka lipputulojen osuus kokonaistuloista onkin laskenut, niin niillä on merkittävä rooli 

mallinnettaessa seurojen tulofunktioita. Késennen (2007, 14) mukaan on havaittavissa positiivista 

korrelaatiota kaupallisten ja lähetysoikeustulojen summan sekä yleisömäärän kesken. Menestyvä ja 

paljon yleisöä vetävä joukkue on luonnollisesti kiinnostavampi sponsoreiden silmissä. Myös 

lähetysoikeuksista ollaan valmiita maksamaan sitä enemmän, mitä enemmän yleisöä pelit 

kiinnostavat. Tv-näkyvyys vaikuttaa positiivisesti myös kaupallisiin tuloihin. Késenne (2007, 14) 

huomauttaa, että empiiriset tutkimukset eivät anna yksiselitteistä vastausta kysymykseen, ovatko 

televisioidut ottelut ja paikan päällä nähdyt ottelut toistensa substituutteja vai komplementteja. 

Tarkastelun yksinkertaistamiseksi Késenne (2007, 14) tekee oletuksen, että kaikkien ei-lipputulojen 

summa riippuu yleisömäärästä jonkin kertoimen mukaisesti. Kerroin voi vaihdella eri seurojen ja 

liigojen välillä riippuen markkinoiden koosta ja myös liigan kiinnostavuudesta suhteessa muiden 

maiden kilpaileviin liigoihin. Lipputuloihin vaikuttaa pääasiallisesti vain paikallismarkkinan koko, 

mutta lähetysoikeus- ja kaupallisiin tuloihin vaikuttaa myös kansallisen markkinan koko. Olkoon ƙ& 
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tämä kerroin, jolloin kokonaistuloiksi saadaan lipputulojen (&�&  ja muiden tulojen ƙ&�&  summa. 

Näin ollen joukkueen kauden kokonaistulofunktioksi saadaan 

�& = �(& + ƙ&
�&�'&, �& , (&� = �&�'& , �& , (&�,							ƙ& > 0 

Yleisömäärän funktion ehtoihin (3.1) perustuen tulofunktioon pätevät seuraavat ehdot: 

/�&/'& > 0, /�&/�& > 0	tai	 < 0	 7	jos		 /�&/�& > tai < 08 , /4�&/�&4
< 0.																						�3.2
 

Suuremman markkina-alueen joukkueella on siis suuremmat tulot. Myös voittamisen rajatuotto 

oletetaan positiiviseksi. Se on kuitenkin vähenevä ja voi kääntyä jopa negatiiviseksi, jos 

voittoprosentti kasvaa yli kriittisen arvon. (Késenne 2007, 15.) 

Myös lipun hinnanmuutoksen vaikutusta kokonaistuloihin voitaisiin pohtia, mutta koska 

tutkielmassa keskitytään työmarkkinoiden tarkasteluun, ei lippuhinnoitteluun ole syytä syventyä sen 

tarkemmin. Myöhemmin esittelemissäni joukkueurheilun työmarkkinamalleissa lipun hinta 

oletetaan kiinteäksi, jolloin sen voi jättää tulofunktiosta kokonaan pois: 

�& = �&�'& , �&�. 

3.1.3 Kustannukset 

Joukkueurheilussa pelaajat ovat tärkein tuotannontekijä, ja pelaajien palkat muodostavat yleensä 

suurimman osan seuran kokonaiskuluista. Esimerkiksi Valioliigajoukkueiden yhteenlasketut 

palkkakustannukset ovat nousseet kauden 1991–92 75 miljoonasta punnasta 1,4 miljardiin puntaan 

kaudelle 2009–10, mikä tarkoittaa 18 prosentin keskimääräistä vuotuista kasvua. Samalla 

ajanjaksolla pelaajien palkkojen osuus liigan yhteenlasketuista tuloista on kasvanut 44 prosentista 

68 prosenttiin. (Deloitte 2010, 34; 2011b, 9.) 

Joukkueurheilun työmarkkinoiden teoriassa on vakiintunut käytäntö, että työpanoksena on 

pelaajatalentin määrä eikä pelaajien määrä. Esimerkiksi Késenne (2007) käyttää englanninkielistä 

termiä playing talent. Pelaajatalentin voi ymmärtää eräänlaisena taitotason yksikkönä, vaikka suorat 

suomennokset, taito tai lahjakkuus, ovat nekin hieman turhan kapeita käsitteitä. Ideana kuitenkin on 

se, että mitä parempi pelaaja on, sitä suuremman pelaajatalentin määrän hän tuo joukkueeseen ja 

mitä enemmän pelaajatalenttia joukkueessa on, sitä parempi joukkue on.  
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Pelaajatalentin määrä on käyttökelpoinen muuttuja, koska kaikissa lajeissa kentällä ja 

kokoonpanossa saa olla samaan aikaan vain rajattu määrä pelaajia. Usein myös pelaajaluetteloon, 

josta valitaan pelaava kokoonpano, nimettävien pelaajien määrä on ennalta määrätty. Lisäksi 

pelaajat tietysti eroavat toisistaan taitotasoltaan ja siten myös tuottavuudeltaan. Pelaajat ovat siis 

hyvin heterogeenisia. Pelaajatalentin määrän käyttäminen tekee työpanoksesta homogeenisen. 

Pelaajatalenttitermin käyttämisessä on myös heikkoutensa. Vaikka kahden joukkueen 

pelaajatalentin kokonaismäärä olisi sama, voi joukkueiden todellisessa vahvuudessa olla isojakin 

eroja kokoonpanorajoituksista johtuen. Toisessa joukkueessa pelaajatalentti on jakautunut tasaisesti 

kaikille pelaajille, jolloin pelaavan kokoonpanon taitotaso on aina suunnilleen sama riippumatta 

mahdollisista poissaoloista ja loukkaantumisista. Toisessa joukkueessa pelaajatalentti on voinut 

jakautua epätasaisemmin, jolloin joukkueessa on selvästi parempia ja huonompia pelaajia. Tämän 

joukkueen pelaavan kokoonpanon taitotaso voi olla merkittävästi korkeampi ensimmäisellä, mutta 

samalla sen kokoonpanon vahvuus voi vaihdella paljon pelistä toiseen. 

Työvoimakustannukset lasketaan pelaajatalentin määrän ja pelaajatalentin yksikkökustannuksen eli 

palkkatason tulona. Palkkakustannusten lisäksi seuralla on tietysti myös esimerkiksi stadionista 

aiheutuvia pääomakustannuksia, jotka ovat lyhyellä aikavälillä kiinteitä. Jos muita kustannuksia ei 

huomioida tässä tarkastelussa, saadaan seuran kauden kokonaiskustannusfunktioksi 

	& = :&;& + :&�, 
jossa :&� on kiinteä pääomakustannus ja :& pelaajatalentin rajakustannus. Jos pelaajamarkkinat ovat 

kilpailulliset, markkinat tyhjentävä pelaajatalentin yksikkökustannus on sama kaikille seuroille, 

jolloin yllä olevassa yhtälössä :& = : kaikille i. (Késenne 2007, 16.) 

Kiinteät pääomakustannukset jätetään usein pois tarkastelusta kokonaan. Ne voidaan myös 

sisällyttää muuttuviin kustannuksiin oletuksella, että ne muuttuvat samassa suhteessa kuin 

muuttuvat kustannukset (Downward ym. 2009, 242). Ottamalla huomioon nämä yksinkertaistavat 

oletukset (:& = : ja :&� = 0) saadaan kustannusfunktioksi 

	& = :;& . 
Käytän Késennen (2007) tarkastelun mukaisesti tätä yksinkertaista kustannusfunktiota, mutta 

esimerkiksi Vrooman (1995) käyttää kustannusfunktiota, jossa pelaajatalentin yksikkökustannukset 

voivat vaihdella seurojen välillä paikallismarkkinoiden koon vaikuttaessa kustannuksiin. 
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3.2 Joukkueurheilun työmarkkinat 

Ammattilaisjoukkueurheilussa pelaajat ovat luonnollisesti tärkein työpanos ja tutkielman malleissa 

pelaajatalentti on ainoa työpanos, mutta muiden työpanosten, kuten esimerkiksi valmentajien 

merkitystä ei tule täysin unohtaa.  Tuskin kukaan voi väittää, ettei esimerkiksi José Mourinhon tai 

Sir Alex Fergusonin toimilla olisi vaikutusta heidän joukkueidensa menestykseen. Lisäksi kilpailu 

huippuvalmentajista nostaa heidän palkkioitaan, joten myös kustannusmielessä valmentajat voivat 

olla merkittävässä asemassa. Joukkueurheilun työmarkkinoiden teoreettisessa kirjallisuudessa 

valmentajien roolia ei kuitenkaan yleensä oteta huomioon, joten niin en tee minäkään. 

Tulevaisuudessa valmentajien merkitykseen olisi varmasti syytä kiinnittää enemmän huomiota. 

Joukkueurheilun talouden erityispiirteistä johtuen liigat ovat rajoittaneet hyödykemarkkinoiden 

lisäksi myös työmarkkinoita monin erilaisin sääntely- ja ristiinsubventointikeinoin, joita 

useimmiten on perusteltu kilpailullisen tasapainon turvaamisella. Oletuksena on ollut, että ilman 

sääntelyä rikkaat seurat pystyvät tarjoamaan korkeampia palkkoja ja näin ollen hankkimaan kaikki 

parhaat pelaajat, jolloin kilpailullinen tasapaino kärsii, tuloksen epävarmuus vähenee ja liigan 

vetovoima laskee. 

Toisena perusteluna ovat olleet kilpailullisten pelaajamarkkinoiden aiheuttamat taloudelliset 

ongelmat monille seuroille. Pelaajamarkkinoiden vapauduttua seurat ovat kilpailleet pelaajista 

tarjoten yhä suurempia siirtosummia ja palkkoja. Palkkakustannusten hillitseminen sekä seurojen 

talouden ja jatkuvuuden turvaaminen ovat yhä useammin kuultavia perusteluja, kun sääntelykeinoja 

puolustetaan tai suunnitellaan. 

Merkittävimpiä pelaajamarkkinoiden sääntelykeinoja ovat olleet nimenomaan pelaajien vapaata 

liikkumista rajoittavat säännökset. Pohjois-Amerikan ammattilaissarjoissa voimassa ollut varaus-

lauseke sekä sen eurooppalainen vastine, retain and transfer system, estivät pelaajaa siirtymästä 

toiseen seuraan sopimuksen päättyessä. Nämä rajoitteet eivät ole enää hetkeen olleet käytössä, 

mutta pelaajamarkkinoita säädellään yhä. Pohjois-Amerikassa on esimerkiksi käytössä tulokkaiden 

varausjärjestelmä sekä erilaisia palkkarajoitteita, kuten palkkakatot ja -lattiat sekä luksusverot. 

Lisäksi sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa on käytössä erilaisia tulonjakojärjestelmiä, joilla 

pyritään tasaamaan joukkueiden tuloeroja ja sitä kautta myös voimasuhteita. Esittelen 

sääntelykeinoja ja niiden vaikutuksia kilpailulliseen tasapainoon tarkemmin luvuissa 4 ja 5. 
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3.2.1 Pelaajamarkkinoiden kysyntä ja tarjonta 

Mikrotalousteorian perusteella tiedetään, että työvoiman tarjontakäyrä on nouseva palkan suhteen, 

ja että useimmilla korkeaa ammattitaitoa vaativilla työmarkkinoilla lyhyen aikavälin 

palkkajoustavuus on hyvin alhainen. Ammattilaisurheilijoiden täyttäessä tämän vaatimuksen 

voidaan tehdä yksinkertaistava oletus, että suljettujen työmarkkinoiden liigassa pelaajatalentin 

tarjonta on kiinteä ainakin lyhyellä aikavälillä kauden ollessa käynnissä. Pohjois-Amerikan 

ammattilaisliigojen pelaajamarkkinoita voidaan pitää suljettuina, koska kilpailevien liigojen 

puuttuessa pelaajakaupat tehdään pääosin saman liigan joukkueiden kesken. Eurooppalaisessa 

jalkapallossa tilanne on sen sijaan toinen, koska eri maiden kansallisten liigojen seurat kilpailevat 

keskenään samoista pelaajista. Euroopassa on täten avoimet kansainväliset pelaajamarkkinat. 

Euroopan jalkapallon pelaajamarkkinoihin täytyy siten soveltaa kiinteän tarjonnan mallin sijasta 

joustavan pelaajatarjonnan huomioivaa mallia. (Késenne 2007, 31.) 

Mikrotalousteorian perusteella tiedetään myös, että rajatuotto määrää taloudellista voittoa 

maksimoivan yrityksen työpanoksen kysynnän. Aiemmin määriteltiin joukkueen tulofunktio, joka 

on voittoprosentin suhteen konkaavi: 

�& = �&�'& , �&�,																																																																																																																									�3.3
 
ja jossa '&  kuvaa joukkueen paikallisen markkinan kokoa ja �&  voittoprosenttia. Työmarkkina-

malleissa lipun hinta oletetaan kiinteäksi, joten se on jo tiputettu tulofunktiosta. Aiemmin tehtiin 

lisäksi oletus, että markkinan koko ei ole päätösmuuttuja. 

Seuran omistaja ei voi myöskään suoraan vaikuttaa voittoprosenttiin. Vaikka voittoprosenttia 

voidaan yrittää kasvattaa lisäämällä joukkueen pelaajatalentin määrää, ei sitä kokonaan voida omilla 

toimilla määrätä, koska voittoprosenttiin vaikuttaa myös vastustajien taso. (Késenne 2007, 32.) 

Voittoprosentin ja pelaajatalentin välinen suhde on tärkeä, ja sitä käsitellään seuraavaksi. Käytetään 

tulofunktiossa sitten voittoprosenttia tai talentin määrää, niin joka tapauksessa kyseessä on hyvin 

pelkistetty malli, jossa esimerkiksi valmentajalla ei ole mitään merkitystä joukkueen menestyksen 

kannalta. Todellisuudessa tilanne on tietenkin toinen, mutta Késennen (2007) yksinkertainen linja 

on yleisesti hyväksytty ja laajalti käytössä pelaajamarkkinoita tarkasteltaessa. 
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Késenne (2007, 32) aloittaa voittoprosentin ja pelaajatalentin määrän välisen suhteen tarkastelun 

joukkueen yksittäisen ottelun voittoprosentista: 

�&< = ;&;& + ;< , 

jossa ;& ja ;< ovat kahden eri joukkueen pelaajatalentin määrät, ja �&< todennäköisyys, että joukkue i 

voittaa ottelun joukkuetta j vastaan. Jos liigassa on n joukkuetta ja kaikki joukkueet pelaavat n–1 

ottelua, on odotettu voittojen määrä 

=>& = ? ;&;& + ;< .
@

<AB
 

Odotettu voittoprosentti on tällöin 

�& = =>&. − 1 = 1
. − 1?

;&;& + ;<
@

<AB
.																																																																																												�3.4
 

Voittoprosenttien summaksi saadaan n/2. Talentin rajatuoton johtaminen tästä voittoprosentin ja 

talentin suhteesta on kuitenkin monimutkaista, joten käytetään seuraavaa yksinkertaista voitto-

prosentin approksimaatiota: 

�& = .
2

;&∑ ;<@<
.																																																																																																																														�3.5
 

Myös tässä voittoprosenttien summa on n/2, mutta lausekkeissa on kuitenkin merkittävä ero. 

Lausekkeen (3.5) perusteella minkä tahansa kahden joukkueen voittoprosenttien suhde on yhtä kuin 

joukkueiden pelaajatalentin määrän suhde (�& �<⁄ = ;& ;<⁄ , kaikille i ja j), mikä ei päde lausekkeelle 

(3.4). Lausekkeet ovat identtisiä vain kahden joukkueen liigan erikoistapauksessa. Lausekkeesta 

(3.5) voi seurata myös ykköstä suurempi voittoprosentti, jos joukkueen pelaajatalentin määrä ylittää 

2/n prosenttia liigan kokonaistalentista. (Késenne 2007, 31–32.) 

Voittoprosentti ei todellisuudessa voi tietenkään olla suurempi kuin yksi vaan sen on oltava nollan 

ja ykkösen välillä. Kahden joukkueen liigaa sen sijaan käytetään varsin usein työmarkkinoita 

mallinnettaessa, koska se mahdollistaa havainnollistavan graafisen esitystavan (esim. Fort & Quirk 

1995, Vrooman 1995). 
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Jatketaan yksinkertaistetulla suhteella (3.5), josta voidaan laskea pelaajatalentin rajatuotto, joka on 

laskeva pelaajatalentin määrän suhteen. Taloudellista voittoa maksimoiva seuraomistaja hankkii 

pelaajatalenttia, kunnes talentin rajatuotto on yhtä suuri kuin talentin rajakustannus. Pelaajatalentin 

rajatuotoksi saadaan 

/�&/;& =
/�&/�&

/�&/;& , jossa						 /�&/;& =
.
2
∑ ;<@<GB − ;& 71 + ∑ /;</;&@<AB 8

H∑ ;<@<GB I4 .																											�3.6
 

Jos pelaajatalentin markkinat ovat kilpailulliset ja pelaajatalentin joustava hinta tasapainottaa aina 

kysynnän ja tarjonnan, on lausekkeen (3.5) nimittäjän talenttien summa yhtä suuri kuin talentin 

kokonaistarjonta. (Késenne 2007, 33.) 

Olettaen kiinteä talentin tarjonta ja täydellinen informaatio seuraomistajat ymmärtävät, että yhden 

pelaajatalentin hankinta on joltain toiselta joukkueelta pois eli 	∑ KLM
KLN

@<AB = −1 . Tämä vaikuttaa 

talentin rajatuoton laskemiseen siten, että lauseke (3.6) typistyy muotoon 

/�&/;& =
.
2O,																																																																																																																																			�3.7
 

jossa s on pelaajatalentin kiinteä tarjonta. Koska n/2s on vakio, voidaan se normalisoida vastaamaan 

yhtä. Täten saadaan tulos, että pelaajatalentin rajatuotto on yhtä suuri kuin voittoprosentin rajatuotto	
( /�& /;&⁄ = /�& /�&⁄ ). Internalisoimalla talentin tarjonta voidaan siis tulofunktion (3.3) 

voittoprosentti korvata pelaajatalentin määrällä. Tällöin toisten seurojen talenttipäätökset eivät enää 

vaikuta toisen seuran talentin kysyntään eli seuraomistaja pystyy kontrolloimaan voittoprosenttia 

toisin kuin aiemmin oletettiin. Näin jokainen taloudellista voittoa maksimoiva seura voi määrätä 

oman laskevan pelaajatalentin kysyntäkäyränsä tasapainottamalla talentin rajatuoton ja 

rajakustannuksen. Kaikkien seurojen kysyntäkäyrien summa antaa markkinoiden kysyntäkäyrän 

talentin tasapainoyksikkökustannuksen määräytyessä markkinoilla. Tätä kutsutaan joukkueurheilun 

pelaajamarkkoihin sovelletuksi Walras’n tasapainomalliksi. (Késenne 2007, 33–34.) 

Mikrotalousteoriasta tutusta Walras’n tasapainosta puhuttaessa tarkoitetaan yleistä tasapainoa, josta 

voidaan sen lisäksi puhua myös nimillä markkinatasapaino ja kilpailullinen tasapaino (esim. Varian 

2006, 572). Kaikki kolme viittaavat samanlaiseen tilanteeseen, jossa hinnat ovat sellaiset, että 

jokaisen kuluttajan valitessa itselleen mieluisimman mahdollisen kulutusjoukon ovat nämä valinnat 

yhteensopivia niin, että markkinakysyntä ja -tarjonta tasapainottuvat. Szymanski (2004, 113) toteaa 

edellä esitellyn pelaajamarkkinoiden tasapainon olevan Walras’n tasapaino siinä mielessä, että 
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markkinat tasapainottava hinta- eli palkkataso määräytyy yksittäisistä toimijoista (joukkueista) 

riippumatta ikään kuin ”näkymättömän käden” tai ”huutokaupanpitäjän” toimesta. Myös 

hyödykkeiden eli tässä tapauksessa talentin kiinteä tarjonta mukailee yleisen tasapainon ja Walras’n 

teoriaa. 

Walras’n mallin käyttäminen pelaajamarkkinoiden mallintamisessa on kuitenkin saanut myös 

kritiikkiä osakseen. Esimerkiksi Stefan Szymanskin (2004) mukaan pelaajatalentin kiinteän 

tarjonnan internalisointi on kyseenalaista, koska se tarkoittaa, ettei kahden joukkueen mallissa 

toiselle joukkueelle jää vaihtoehtoja. Valitessaan talentin määrän joukkue määrittää myös voitto-

prosenttinsa, mikä kahden joukkueen liigassa määrää automaattisesti myös toisen joukkueen voitto-

prosentin. Jos joukkueita on n määrä, tulee vähintään n. joukkue jäämään ilman valinnanvaraa. 

Szymanskin (2004) mielestä Walras’n tasapainoa paremmin pelaajamarkkinoiden analysointiin 

sopisi Nashin tasapainomalli ja erityisesti huomiota tulisi kiinnittää pelaajatalentin tarjonnan 

mallintamiseen. Hänen mielestään olisi järkevää olettaa, että joukkueiden kilpaillessa parhaiden 

pelaajien palveluksista seurat ottavat huomioon kilpailevien seurojen pelaajahankinnat. Oletus 

kuulostaa varsin järkeenkäyvältä erityisesti samoista liigasijoituksista taistelevien seurojen 

tapauksessa. Joten jos seurojen pelaajahankintoihin vaikuttavat myös toisten seurojen hankinnat, 

voisi peliteoreettinen lähestymistapa olla käyttökelpoisempi. Tarkastellaan kuitenkin ensin 

pelaajamarkkinoita Walras’n tasapainomallin avulla talentin tarjonnan ollessa kiinteä. Tämän 

jälkeen tutustutaan Nashin tasapainomalliin niin talentin joustavan kuin myös kiinteän, ei-

internalisoidun tarjonnan tapauksessa. 

3.2.2 Walras’n tasapaino 

Tarkastellaan nyt siis Walras’n tasapainoa, jossa pelaajatalentin tarjonta on kiinteä ja internalisoitu, 

jolloin tulofunktion (3.3) voittoprosentti voidaan korvata pelaajatalentin määrällä. Lisäksi talentin 

summan on oltava n/2, koska lausekkeen (3.7) oikea puoli eli n/2s on vakio ja normalisoitu 

vastaamaan yhtä. Perustuen aiemmin tehtyihin oletuksiin markkinakoon ja pelaajatalentin 

vaikutuksista tuloihin (3.2) saadaan tulofunktioksi 

�& = �&�'& , ;&�, /�&/'& > 0, /�&/;& > tai < 0, /4�&/;&4 < 0, /4�&/;&/'& > 0. 

Kustannusfunktio on edelleen 	& = :;& .  (Késenne 2007, 34.) 
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Walras’n tasapainomalli, jossa pelaajatalentin tarjonta on kiinteä, sopii parhaiten Pohjois-Amerikan 

ammattilaisliigojen mallintamiseen, koska niiden voidaan katsoa olevan lajinsa monopoliliigoja, 

jolloin kaikki parhaat pelaavat samassa liigassa ja pelaajakauppaa käydään kauden aikana vain 

liigan sisäisesti. Lisäksi Pohjois-Amerikan liigoihin on ollut tapana yhdistää taloudellisen voiton 

maksimointi omistajien tavoitteena (esim. Rottenberg 1956, Fort & Quirk 1995, Vrooman 1995). 

3.2.2.1 Taloudellisen voiton maksimointi 

Joukkueiden maksimoidessa taloudellista voittoa kilpailullisten pelaajamarkkinoiden tasapaino 

löytyy pisteestä, jossa talentin rajatuotto on yhtä suuri kuin rajakustannus eli talentin 

tasapainoyksikkökustannus c: 

Q�& = /�&�'& , ;&�/;& = :							kaikille	*: 1, … , .. 

Késenne (2007, 35) olettaa, että tulofunktiot ovat niin sanotusti hyvin käyttäytyviä eli millä tahansa 

talentin rajakustannustasolla suuren markkina-alueen seura hankkii enemmän pelaajatalenttia kuin 

pienen markkina-alueen seura. Seuraava toisen asteen tulofunktio täyttää tämän ehdon: 

�& = '&;& − R;&4							kaikille	*: 1, … , .. 
Fortin ja Quirkin (2004, 26) mukaan urheilullista ja taloudellista menestystä maksimoivien liigojen 

välisistä kilpailullisen tasapainon eroista ei voida tehdä johtopäätöksiä, jos tulofunktiosta ei tehdä 

konkaavisuutta pidemmälle meneviä yksinkertaistavia oletuksia. Ilman muita oletuksia on 

mahdollista, että suuren markkina-alueen joukkue hankkii vähemmän pelaajatalenttia kuin 

pienemmän markkina-alueen joukkue. Näin voi käydä, jos toisen asteen tuloyhtälöiden parametri R, 

talentin kysyntäkäyrän kulmakerroin on erilainen kummallakin joukkueella.  

Välttääkseen tämän epätodennäköisen tilanteen Késenne (2007) on olettanut kulmakertoimen R 

yhtä suureksi kaikille joukkueille. Tämä on riittävä, muttei välttämätön ehto sille, että toisen asteen 

tulofunktio on hyvin käyttäytyvä. Pitäisikö suuren markkina-alueen joukkueen kulmakertoimen olla 

suurempi? Näin voisi ajatella, koska jokaisen joukkueen voittamisen rajatuoton pitäisi lähestyä 

nollaa voittoprosentin lähestyessä ykköstä. Sama kulmakerroin kuitenkin hyväksytään kaikille 

joukkueille yksinkertaisuuden vuoksi, ja koska se ei vaikuta tärkeimpiin tuloksiin. (Késenne 2007, 

43–44.) 
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Käyttämällä yllä olevaa toisen asteen tulofunktiota pelaajatalentin rajatuotoksi saadaan 

/�&/;& = '& − 2R;& . 

Markkinoiden tasapaino saadaan asettamalla kaikkien seurojen rajatuotot yhtä suureksi kuin 

pelaajatalentin tasapainoyksikkökustannus: 

'& − 2R;& = :,								kaikille	* 
jolloin pelaajatalentin kysynnäksi saadaan 

;&S = '& − :
2R .																																																																																																																														�3.8
 

Markkina-alueen koko siis kasvattaa ja palkkataso pienentää talentin kysyntää. Talentin tarjonnan 

ollessa kiinteä ja puolet joukkueiden määrästä (O = ∑ ;& = . 2⁄@&GB ), kuten ilmenee lausekkeesta 

(3.7), löytyy kilpailulliset pelaajamarkkinat tasapainottava palkkataso :S	pisteestä, jossa kysyntä ja 

tarjonta ovat yhtä suuria: 

∑ '@&GB & − .:
2R = O = .

2 , joten						:S = 'U − 2RO
. = 'U − R. 

Talentin tarjonnalla on siis negatiivinen ja markkina-alueen keskimääräisellä koolla positiivinen 

vaikutus palkkatasoon. Jotta tämä antaisi positiivisia arvoja talentin kysynnälle ja palkkatasolle, on 

välttämätöntä, että 'U −'& < R < 'U . Sijoitetaan saatu tasapainopalkkataso :S lausekkeeseen (3.8), 

jolloin kaikkien seurojen pelaajatalentin määräksi saadaan 

;&S = 1
2 +

'& −'U
2R . 

Tämän perusteella on selvää, että suurimman markkina-alueen joukkue palkkaa eniten 

pelaajatalenttia. Tämä markkinatasapaino täydellisen kilpailun ehtojen täyttyessä on pareto-

optimaalinen siinä mielessä, että pelaajatalentti on tehokkaasti allokoitu seurojen välillä niin, että 

liigan kokonaistulot maksimoituvat. (Késenne 2007, 35–36.) 

Markkinatasapaino on esitetty kuviossa 1 kahden joukkueen liigan havainnollistavan esimerkin 

avulla. Liigassa on suuren markkinan alueen joukkue x ja pienen markkina-alueen joukkue y, ja 

ainoa ero joukkueiden välillä on markkina-alueen koko. Origoiden väli kuvaa talentin kiinteää 

tarjontaa ja vaaka-akselilta näkee talentin jakautumisen joukkueiden kesken. Taloudellista voittoa 
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Näin ollen seura käyttää kaikki tulonsa pelaajatalenttiin. Näin Lagrangen funktiota käyttäen saadaan 

ensimmäisen asteen ehdot urheilullisen menestyksen maksimoinnille: 

1 + Y& 7/�&/;& − :8 = 0					ja					�& − :;& = 0, 

jossa Y&  on positiivinen Lagrangen kerroin. Ensimmäisestä yhtälöstä nähdään, että Q�& = : −
1 Y& < :⁄  eli talentin rajatuotto on pienempi kuin rajakustannus. Täten pelaajatalentin kysyntä 

annetulla talentin yksikkökustannuksen tasolla on suurempi urheilullista menestystä kuin 

taloudellista voittoa maksimoitaessa. Toinen yhtälö kertoo, että seuran talentin kysyntäkäyrää ei 

saada rajatuottokäyrästä (MR) vaan keskimääräisten tuottojen käyrästä (AR). Keskimääräiset tuotot 

saadaan laskemalla tuotot per pelaajatalentti eli �& ;&⁄ = ��& = :.  MR- ja AR-käyrien erot voidaan 

nähdä kuviosta 1 (sivu 31). (Késenne 2007, 37–38.) 

Urheilullisen menestyksen maksimoinnin liigan pelaajamarkkinoiden tasapaino löytyy 

ratkaisemalla 

��& = /�&�'& , ;&�/;& = :							kaikille	*: 1, … , .. 

Aiemmin määritellyn toisen asteen tulofunktion tapauksessa myös keskimääräisten tuottojen käyrä 

on lineaarinen, mutta sen kulmakerroin on vain puolet rajatuottokäyrän kulmakertoimesta: 

��& = '& − R;&							kaikille	*: 1, … , .. 
Urheilullisen menestyksen maksimoinnista seuraa korkeampi talentin kysyntä annetulla 

palkkatasolla: 

;&> = '& − :
R , joten	;&> > ;&S. 

Lisäksi samalla talentin tarjonnan tasolla tasapainopalkka on korkeampi kuin taloudellisen voiton 

maksimoinnin tapauksessa. Urheilullista menestystä maksimoivien joukkueiden liigassa pelaajille 

maksetaan rajatuottoa enemmän. Palkkataso saadaan selville tasapainottamalla markkinoiden 

pelaajatalentin kysyntä ja tarjonta: 

:> = 2∑ '& − .R@&GB2. = 'U − R
2 , joten	:> > :S . 
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Urheilullisen menestyksen maksimoinnin liigassa pelaajatalentti on jakautunut epätasaisemmin 

joukkueiden kesken. Joukkueen palkkaaman pelaajatalentin määräksi ja eroksi suhteessa 

taloudellisen voiton maksimoinnin liigaan saadaan 

;&> = 1
2 +

'& −'U
R , joten	;&> − ;&S = '& −'U

2R . 

Kilpailullinen tasapaino on siis heikompi urheilullista menestystä maksimoivien joukkueiden 

liigassa. Myös liigan kokonaistulot jäävät pienemmiksi kuin taloudellista voittoa maksimoitaessa, 

koska nyt kaikki pelaajat eivät pelaa joukkueissa, joissa heidän rajatuottonsa maksimoituisi. 

(Késenne 2007, 38–40.) 

Omistajien tavoitteista johtuvat erot liigojen välillä näkyvät hyvin kuviosta 1 (sivu 31), jossa VS on 

taloudellista ja V> urheilullista menestystä maksimoivan liigan tasapaino. Kaikki talentit pisteiden 

;S ja ;> välillä ovat suuren markkina-alueen joukkueessa, jossa heidän rajatuottonsa on pienempi 

kuin pienen markkina-alueen joukkueessa. Tästä aiheutuva liigan kokonaistulojen menetys näkyy 

raidoitettuna alueena. Siirryttäessä taloudellista voittoa maksimoivan liigan tasapainosta VS 

urheilullista menestystä maksimoivan liigan tasapainoon V> , suuren markkina-alueen joukkueen 

tulojen kasvu jää pienemmäksi kuin pienen markkina-alueen joukkueen tulojen menetykset. 

(Késenne 2007, 40.) 

3.2.2.3 Kahden joukkueen liigan erikoistapaus 

Joukkueurheilun työmarkkinoita tarkastellaan usein yksinkertaisen kahden joukkueen liigan mallin 

avulla (esim. Fort & Quirk 1995, Vrooman 1995), mikä mahdollistaa havainnollistavan graafisen 

esitystavan (ks. kuvio 1, sivu 31). Esittelen Késennen (2007, 41–42) käyttämän mallin, jossa 

liigassa on vain kaksi joukkuetta, suuren ja pienen markkina-alueen joukkueet x ja y. Malli on siis 

erikoistapaus edellisestä n-joukkueen Walras’n tasapainosta. Taloudellisen voiton maksimoinnin 

liigassa tasapaino löytyy pisteestä, jossa joukkueiden rajatuotot ovat yhtä suuret: 

'W − 2R;W = 'X − 2R;X. 
Olettamalla talentin kiinteä tarjonta, ;W + ;X = 1 , saadaan molempien joukkueiden palkkaaman 

talentin määrät ja liigan kilpailullinen tasapaino: 

;WS = 1
2 +

'W −'X4R 					ja					;XS = 1
2 −

'W −'X4R 	, joten					;WS − ;XS = H'W −'XI2R . 
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Suuren markkina-alueen joukkue hankkii siis enemmän pelaajatalenttia. Tasapainopalkkataso 

saadaan tasapainottamalla talentin kokonaiskysyntä ja -tarjonta: 

'W − :S
2R +'X − :S

2R = 1, joten					:S = 'W +'X − 2R
2 = 'U − R. 

Urheilullisen menestyksen maksimoinnin liigassa pelaajamarkkinoiden tasapaino löytyy 

tasapainottamalla joukkueiden keskimääräiset tulot: 

'W − R;W = 'X − R;X. 
Joukkueiden hankkiman pelaajatalentin määrä ja kilpailullinen tasapaino: 

;W> = 1
2 +

'W −'X2R 					ja					;X> = 1
2 −

'W −'X2R 	, joten					;W> − ;X> = H'W −'XIR . 

Kilpailullinen tasapaino on heikompi kuin taloudellisen voiton maksimoinnin liigassa. 

Tasapainottamalla talentin kokonaiskysyntä ja -tarjonta saadaan tasapainopalkkataso 

:> = 'W +'X − R
2 = 'U − R

2. 
Urheilullisen menestyksen maksimointi johtaa siis taloudellisen voiton maksimointia korkeampaan 

palkkatasoon, koska talentin kysyntä on suurempi. (Késenne 2007, 41–42.) 

Pelaajatalentin tehottomasta allokaatiosta johtuva liigan kokonaistulojen menetys urheilullisen 

menestyksen maksimoinnin liigassa on: 

�S − �> = H'W −'XI48R . 

3.2.2.4 Vaihtoehtoja ja huomioita 

Tulofunktioiden on vaadittu olevan hyvin käyttäytyviä, mikä tarkoittaa, että suuren markkina-

alueen joukkue hankkii pientä enemmän pelaajatalenttia. Dobson ja Goddard (2001) ovat 

osoittaneet, että sinällään hyvin käyttäytyviä Cobb-Douglas tulofunktioita käyttämällä talentin 

jakautuminen on samanlainen, maksimoitiin sitten urheilullista menestystä tai taloudellista voittoa. 

Késennen (2007, 44) mukaan on kuitenkin tehtävä tarkentava oletus, jotta tulofunktio olisi hyvin 

käyttäytyvä joukkueurheilua ajatellen. Voittoprosentin vähenevän vaikutuksen rajatuottoon on 

oltava sitä suurempi, mitä lähemmäs ykköstä voittoprosentti kasvaa. Kuviossa 1 (sivu 31) tämä 
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tarkoittaa, että rajatuottokäyrien tulisi olla joko konkaaveja origon suhteen tai lineaarisia. Cobb-

Douglas funktiot eivät tätä ehtoa täytä, joten niitä ei voida pitää sopivina tulofunktioina 

tarkasteltaessa ammattilaisjoukkueurheilua.  

Késenne (2007, 44–45) mainitsee myös mahdollisuuden löysätä oletusta olemattomista pääoma-

kustannuksista. Jos suuren markkina-alueen joukkueen pääomakustannukset ovat paljon suuremmat 

kuin pienen markkina-alueen joukkueen, on mahdollista, että jälkimmäisen pelaajatalentin määrä on 

suurempi. Siitä voi seurata myös, että urheilullista menestystä maksimoivien joukkueiden liigassa 

talentin jakautuminen on tasaisempaa kuin taloudellisen voiton maksimoinnin liigassa. 

Lisäksi Késenne (2007, 45–46) nostaa esille liigan, jossa on sekä taloudellista että urheilullista 

menestystä maksimoivia joukkueita, tai jossa taloudellisen tuloksen tavoitetaso vaihtelee 

joukkueiden välillä. Jos suuren markkina-alueen joukkue maksimoi taloudellista voittoa ja pienen 

markkinan joukkue urheilullista menestystä, tulee liigan kilpailullinen tasapaino paranemaan. Tämä 

on helposti nähtävissä kuviosta 1 (sivu 31). Tällöin tasapaino löytyisi pisteestä, jossa suuren 

markkina-alueen joukkueen rajatuottokäyrä (Q�W ) leikkaa pienen markkina-alueen joukkueen 

keskimääräisten tuottojen käyrän (��X
. 
Edellä esitellyssä urheilullisen menestyksen maksimoinnin mallissa budjettirajoite oletettiin siis 

yksinkertaisuuden vuoksi nollatulosrajoitteeksi, mutta sitä sen ei olisi pakko olla. Monesti jokin 

muu budjettirajoite voi olla paremmin perusteltavissa. Fort ja Quirk (2004, 22–23) kyseenalaistavat 

urheilullisen menestyksen maksimoinnin mallin nollatulosrajoitteen. Myös he käyttävät mallia, 

jossa rajoite on voimassa, mutta samalla he kyseenalaistavat sen järkevyyden. Heidän mielestään 

olisi omituista, jos oikeasti urheilullista menestystä janoava omistaja loisi itselleen keinotekoisen 

nollatulosrajoitteen hankaloittamaan joukkueen menestystä. He kysyvät, miksei omistaja tyydy 

suoraan heikompaan joukkueeseen ja tavoittele puhtaasti taloudellista voittoa. 

Lisäksi Dobson ja Goddard (2001, 145) huomauttavat, että he käyttävät tarkastelussaan nollatulos-

rajoitetta yksinkertaisuuden vuoksi, ja että rajoite voisi yhtä hyvin olla negatiivinen. Heidän 

mukaansa mallin perusominaisuudet eivät muuttuisi mihinkään, vaikka omistajat olisivat valmiita 

sietämään jonkun tietyn määrän tappiota. On selvää, että osa omistajista, erityisesti Euroopan 

jalkapallosarjoissa, tekee tappioita jalkapalloliiketoiminnallaan. Jokin taloudelliset tappiot rajaava 

rajoite lienee silti paikallaan. 

Vrooman (1995) käyttää yleisluonteisempia tulo- ja kustannusfunktioita (�& = ��'&Z�&[  ja 

	& = 	�'&\�&]) tarkastellessaan joukkueiden välisten voittamisen tulojoustojen erojen vaikutuksia 
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kilpailulliseen tasapainoon. Jos voittamisen tulojousto (R) on pienen markkina-alueen joukkueella 

suurempi, voi kilpailullinen tasapaino parantua. Kilpailullinen tasapaino voi kohentua myös, jos 

voittamisen kustannusjousto (^ ) kasvaa, tai jos markkina-alueen koolla on negatiivisia ulkois-

vaikutuksia kustannuksiin (_). 

3.2.3 Nashin tasapaino 

Walras’n tasapainomalli ei toimi, jos pelaajatalentin tarjonta on joustavaa eli yhden joukkueen 

hankkiessa lisää talenttia ei toisen joukkueen talentin määrä välttämättä laske. Näin on Euroopan 

jalkapallon kansainvälisillä pelaajamarkkinoilla, joilla pelaajat liikkuvat eri maiden liigoista toiseen. 

Nashin tasapainoa voidaan tosin perustella myös kiinteän tarjonnan tapauksessa, jossa joukkueen 

talentin lisäys aiheuttaa negatiivisen ulkoisvaikutuksen toiselle joukkueelle, joka menettää talenttia. 

Walras’n mallissa oletettiin, että joukkue ottaa tämän ulkoisvaikutuksen huomioon laskiessaan 

rajatuottoaan eli joukkue internalisoi ulkoisvaikutuksen. Näin ollen, kuten aiemmin todettiin, 

tulofunktion voittoprosentti voitaisiin korvata pelaajatalentin määrällä, jolloin toisten joukkueiden 

pelaajapolitiikka ei vaikuttaisi oman joukkueen toimiin. (Késenne 2007, 49–50.) 

Aiemmin myös todettiin Szymanskin (2004) olevan sitä mieltä, että peliteoreettinen malli sopii 

Walras’n mallia paremmin pelaajamarkkinoiden tarkasteluun. Hänen mukaansa liigassa, jossa on 

rajallinen määrä joukkueita, joukkueet reagoivat kilpailevien seurojen toimiin taistellessaan 

parhaiden pelaajien palveluksista. Hänen mukaan tällaisessa tilanteessa ulkoisvaikutusten 

internalisointi on kyseenalaista, koska ehdon ∑ �< = . 2⁄@<GB  ollessa voimassa toinen joukkue jää 

ilman valinnanvaraa strategian suhteen ja ei näin ollen voi reagoida mitenkään toisen joukkueen 

valintaan. 

Késenne (2007, 50) johtaa Nashin tasapainomallin tulofunktiosta �&�'& , �&�, jossa käytetään tuttua 

voittoprosentin approksimaatiota (3.5). Pelaajatalentin vaikutus voittoprosenttiin voidaan johtaa 

edelleen yhtälöstä (3.6). Kun joukkueen vahvistaminen ei heikennä toista joukkuetta, ei enää voida 

olettaa, että ∑ KLM
KLN

@<AB = −1 . Szymanski (2004, 117) kutsuu edellistä oletusta kiinteän tarjonnan 

konjektuuriksi, jonka avulla hänen kyseenalaistamansa internalisointi mahdollistuu. Nyt tämä termi 

saa arvon nolla eli ∑ KLM
KLN

@<AB = 0, joten talentin vaikutus voittoprosenttiin on 

/�&/;& =
.
2

∑ ;<@<A&
H∑ ;<@< I4 .																																																																																																																					�3.9
 



37 
 

Szymanskin (2004, 118) mukaan oletus ∑ KLM
KLN

@<AB = 0 , jota hän nimittää Contest-

Nash -konjektuuriksi, mahdollistaa sen, että myös toiselle joukkueelle jää useampi vaihtoehto. 

Täten yhden joukkueen talenttipäätökset vaikuttavat toisten joukkueiden toimiin, joten talentin 

rajatuottoa laskettaessa tarvitaan peliteoreettista mallia, ja siksi Walras’n tasapainomallin sijasta 

käytetään Nashin tasapainomallia (Késenne 2007, 50).  

Mikrotalousteoriassa Nashin tasapainolla tarkoitetaan tilannetta, jossa jokainen tekee itselleen 

parhaan mahdollisen valinnan vastauksena kaikkien muiden odotettuihin valintoihin (esim. Varian 

2006). Valinnan tekijän voi kuvitella ajattelevan: ”Haluan tehdä valinnan, joka tuottaa minulle 

parhaan mahdollisen tuloksen perustuen siihen, mitä uskon toisten valitsevan.” Nash-tasapainossa 

kukaan ei voi parantaa omaa asemaansa yksipuolisesti eli asemaansa ei voi parantaa muuttamalla 

omia valintojaan, jos muut eivät muuta valintojaan.  

Szymanski (2004) ja Késenne (2007) käyttävät hieman eri nimiä, mutta puhuvat samasta asiasta. 

Szymanski (2004) nimittää peliteoreettista malliaan Contest-Nash -tasapainoksi ja Késenne (2007) 

puhuu Nashin tasapainon lisäksi Nash-Cournot -tasapainosta. Cournot’n mallissa firma maksimoi 

voittoja valitsemalla optimaalisen tuotoksen perustuen ennustukseensa toisten firmojen 

tuotosvalinnoista (esim. Varian 2006). Cournot’n mallissa firmat päättävät siis määristä ja hinnat 

määräytyvät markkinoilla. Nash-tasapaino on Cournot-tasapainon yleistys eli Nash-

tasapainomallissa valintatilanteet voivat koskea muutakin kuin firmaa ja määriä. Myös 

joukkueurheilun pelaajamarkkinoiden Nashin tasapainomallissa joukkueet valitsevat määriä, 

pelaajatalentin määrän, ja hinnat määräytyvät markkinoilla, mikä lienee Késennen (2007) 

nimivalinnan takana. Szymanskin (2004) käyttämä Contest-Nash -tasapaino on vain erityisnimitys 

joukkueurheilun pelaajamarkkinoiden tasapainolle, joka ei ainakaan vielä ole laajemmin käytössä. 

Yksinkertaisuuden vuoksi käytän jatkossa vain nimitystä Nash-tasapaino. Kyseessä on staattinen 

malli, jossa kaksi joukkuetta tekee pelaajatalentin määrää koskevat päätöksensä samanaikaisesti. 

3.2.3.1 Taloudellisen voiton maksimointi 

Oletetaan Késennen (2007, 51) tavoin pelaajatalentin yksikkökustannuksen c määräytyvän 

kansainvälisillä pelaajamarkkinoilla, joten se on mallissa eksogeeninen. Tällöin taloudellista voittoa 

maksimoitaessa voidaan Nash-tasapainolle johtaa seuraavat reaktiofunktiot: 

/�&/�&
/�&/;& =

/�&/�&
.
2

∑ ;<@<A&
H∑ ;<@< I4 = :											kaikille	*.																																																															�3.10
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Reaktiofunktio on hieman harhaanjohtava nimitys niin tässä yhteydessä kuin yleisemminkin 

peleissä, joissa agentit tekevät valintansa samanaikaisesti. Reaktiofunktion voi kuitenkin ymmärtää 

niin, että se kertoo, mitä agentti tekisi, jos se tietäisi muutoksesta toisen agentin valinnoissa. Pelissä, 

jossa valinnat tehdään samanaikaisesti, ei tällaista muutosta voi tietenkään tapahtua. 

Lausekkeen (3.10) ratkaiseminen antaa Nash-tasapainon joukkueiden pelaajatalenttien määrälle. 

Kahden joukkueen liigassa ratkaisu voidaan kirjoittaa muotoon 

/�W/�W
/�W/;W = /�X/�X

/�X/;X , kun					 /�W/;W = ;X
H;W + ;XI4 					ja					

/�X/;X = ;W
H;W + ;XI4	, 

joten 

/�W/�W/�X/�X
=

/�X/;X/�W/;W
= ;W;X. 

Jos siis tarkastellaan epäsymmetristä mallia (;W > ;X), on vahvemman joukkueen voittoprosentin 

rajatuotto suurempi, joten Nash-tasapaino on tehoton. Liigan kokonaistuloja on mahdollista 

kasvattaa siirtämällä talenttia heikommasta joukkueesta vahvempaan. Liigan kokonaistulojen 

maksimoinnin ehtona on se, että joukkueiden voittamisen rajatuottojen on oltava yhtä suuret. Jotta 

tämä tapahtuisi, on vahvemman joukkueen voittoprosentin noustava, koska tulofunktio on konkaavi 

voittoprosentin suhteen. (Késenne 2007, 51–52.) 

Tarkastellaan kahden joukkueen mallia ja toiseen asteen tulofunktioita voittoprosentin suhteen, 

�& = '&�& − R�&4. Joukkueiden voittoprosentit ovat 

�W = ;W;W + ;X 				ja			�X = ;X;W + ;X. 

Taloudellista voittoa maksimoivien joukkueiden liigassa Nash-mallin reaktiofunktiot voidaan 

kirjoittaa lauseketta (3.10) soveltaen muotoon 

�'W − 2R�W
�X = :H;W + ;XI					ja					H'X − 2R�XI�W = :H;W + ;XI. 
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Asettamalla molempien yhtälöiden vasemmat puolet yhtä suuriksi saadaan seuraava kilpailullinen 

tasapaino: 

�WS�XS = 'W'X 	 , kun						�WS = 'W'W +'X 						ja						�XS = 'X'W +'X. 

Joukkueiden voittoprosenttien suhde on yhtä suuri kuin markkina-alueiden koon suhde. Kuvio 2 

esittää tämän Nash-tasapainon graafisesti. Tasapaino löytyy pisteestä A, jossa kaksi epälineaarista 

reaktiofunktiota leikkaavat. Origosta tasapainopisteeseen piirretyn suoran kulmakerroin kertoo 

kilpailullisen tasapainon eli pelaajatalentin jakautumisen joukkueiden kesken. (Késenne 2007, 52.) 

 

KUVIO 2. Nash-tasapaino (Késenne 2007, 53). 

Pelaajatalentin tarjonnan ollessa joustavaa, voivat joukkueet hankkia pelaajia muista liigoista, 

jolloin talentin määrä ja sitä myötä liigan absoluuttinen laatu voi muuttua. Absoluuttinen laatu voi 

vaikuttaa joukkueen tuloihin. Jos absoluuttisen laadun vaikutus tuloihin on suurempi suuren 

markkina-alueen joukkueella, kilpailullinen tasapaino tulee olemaan heikompi kuin mitä markkina-

alueiden kokoero vihjaisi. (Késenne 2007, 52–53.) 
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3.2.3.2 Urheilullisen menestyksen maksimointi 

Késennen (2007, 53–54) mallin mukaisesti joukkueiden maksimoidessa urheilullista menestystä 

nollatulosehdolla voidaan Lagrangen yhtälöstä �& + Y��& − :;& − :&�
 johtaa: 

/�&/�& =
:

/�&/;&
− 1
Y& . 

Yhtälöstä nähdään, että voiton rajakustannus (ensimmäinen termi oikealla puolella) on voiton 

rajatuottoa suurempi, koska Lagrangen kerroin Y on positiivinen. Tämä on selkeä ero verrattuna 

taloudellisen voiton maksimoinnin malliin. Lagrangen funktiosta voidaan lisäksi johtaa, että talentin 

kysyntä on yhtä kuin keskimääräisten tulojen netto. Täten pelaajatalentin yksikkökustannuksen 

ollessa eksogeeninen voidaan reaktiofunktiot kirjoittaa muotoon 

�& − :&�;& = :						kaikille	*. 

Tämän ratkaiseminen antaa Nash-tasapainon. Oletetaan jälleen yksinkertaisuuden vuoksi, että 

pääomakustannukset (:� ) ovat nolla, jolloin kahden joukkueen ja toisen asteen tulofunktioiden 

mallissa reaktiofunktioiksi saadaan 

'W;W + ;X − R ;W
H;W + ;XI4 = : = 'X;W + ;X − R ;X

H;W + ;XI4, 

josta taas saadaan 

'W − R�W = : = 'X − R�X. 
Täten Nash-tasapaino antaa seuraavan kilpailullisen tasapainon: 

�WS − �XS = H'W −'XIR . 

Tämä kilpailullinen tasapaino on täsmälleen sama kuin oli Walras’n mallissa. Jos seura haluaa 

menestyä mahdollisimman hyvin annetun budjetin rajoissa, se käyttää kaikki käytettävissä olevat 

rahansa pelaajatalentin hankintaan välittämättä muiden joukkueiden toimista. (Késenne 2007, 54.) 

 



41 
 

3.2.3.3 Pelaajatalentin kiinteä tarjonta 

Oletetaan pelaajatalentin tarjonta kiinteäksi, mutta ei internalisoiduksi, kuten Walras’n mallissa. 

Täten pelaajatalentin määrän vaikutuksen voittoprosenttiin kertova (3.9) yksinkertaistuu muotoon 

/�&/;& =
.�O − ;&
2O4 , joten	 /�&/;& =

/�&/�&
.�O − ;&
2O4 .																																																						�3.11
 

Pelaajatalentin kiinteää tarjontaa kuvaa s. Talentin vaikutus voittoprosenttiin ei enää ole vakio, joten 

tulofunktion voittoprosenttia ei voida korvata pelaajatalentin määrällä. (Késenne 2007, 55.) 

Tarkastellaan jälleen kahden joukkueen ja toisen asteen tulofunktioiden mallia. Jos talentin kiinteä 

tarjonta normalisoidaan vastaamaan yhtä, saadaan lauseketta (3.11) käyttäen taloudellista voittoa 

maksimoivalle joukkueelle: 

/�&/;& = �'& − 2R�&
�1 − ;&
 = :,							kaikille	* = a, b.																																																		�3.12
 

Kysyntäfunktiot eivät ole enää lineaarisia. Sen sijaan ne ovat toisen asteen funktioita: 

2R;&4 − �'& + 2R
;& +'& = :. 
Yhtälöstä (3.12) voidaan johtaa markkinatasapaino, joka antaa seuraavan kilpailullisen tasapainon: 

�WS�XS = 'W'X. 

Tämä on sama kuin joustavan tarjonnan mallissa, mikä nähdään kuviosta 2 (sivu 39). Talentin 

vakioista tarjontaa kuvaava SS-suora on joustavan tarjonnan tasapainopisteen A alapuolella, jolloin 

pelaajatalentista on ylikysyntää. Kilpailullisilla pelaajamarkkinoilla tästä seuraa talentin yksikkö-

kustannuksen nousu ja kysynnän lasku. Uudessa kiinteän tarjonnan tasapainopisteessä B 

kilpailullinen tasapaino on sama kuin alkuperäisessä tasapainossa A.  

Nashin kiinteän tarjonnan mallin kilpailullinen tasapaino on kuitenkin Walras’n kiinteän tarjonnan 

mallia parempi: 

'W'X < 'W − :
'X − :. 

Nash-tasapainossa talentin kiinteää tarjontaa ei siis internalisoitu, toisin kuin Walras’n mallissa. 

Kiinteän tarjonnan mallissa yhden joukkueen hankkiessa lisää talenttia on se väistämättä pois 
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johtuen liigan kokonaistulot eivät maksimoidu, koska maksimoinnin ehtona on nimenomaan 

voittamisen rajatuottojen yhtäsuuruus, joten Nash-tasapaino on tehoton. Szymanski (2004, 119) 

toteaa, että tämä on sama lopputulos kuin tavanomaisessa Cournot’n mallissa, jossa siinäkään 

yhteiset voitot eivät maksimoidu. 

Edellä joukkueiden oletettiin maksimoivan taloudellista voittoa. Jos joukkueet maksimoivat 

urheilullista menestystä, tulee joukkueiden rajatuottojen sijasta tarkastella keskimääräisiä tuottoja. 

Asetetaan keskimääräiset tuotot yhtä suuriksi: 

'W;W + ;X − R ;W
H;W + ;XI4 =

'X;W + ;X − R ;X
H;W + ;XI4. 

Kun talentin kiinteä tarjonta on normalisoitu vastaamaan yhtä, saadaan kilpailulliseksi tasapainoksi 

ja palkkatasoksi: 

;W> − ;X> = 'W −'XR 						ja						:> = 'U − R
2. 

Nämä vastaavat Walras’n tasapainomallin tuloksia. (Késenne 2007, 56–57.) 

Nashin tasapainomallin tulokset niin joustavan kuin kiinteän pelaajatalentin tarjonnan tapauksissa 

vahvistavat aiempia Walras’n mallin tuloksia. Urheilullista menestystä maksimoitaessa 

kilpailullinen tasapaino on heikompi ja tasapainopalkkataso korkeampi kuin taloudellisen voiton 

maksimoinnin tapauksessa. 

3.3 Yhteenveto 

Walras’n mallissa pelaajatalentin tarjonta oletetaan kiinteäksi ja internalisoiduksi, kun taas Nash-

tasapainon avulla voidaan tarkastella sekä talentin joustavan että kiinteän, ei-internalisoidun 

tarjonnan liigoja. Näiden kahden eri koulukunnan mallien välisen vertailun lisäksi vertailtiin myös 

taloudellisen voiton ja urheilullisen menestyksen maksimoinnin liigoja. 

Walras’n mallissa taloudellisen voiton maksimoinnin liigassa pelaajatalentti on jakautunut 

joukkueiden kesken tasaisemmin kuin urheilullista menestystä maksimoitaessa. Ensin mainitussa 

liigassa talentin kysyntä on alhaisempi, ja täten myös palkkataso on matalampi. Lisäksi 

taloudellisen voiton maksimoinnin liigan kokonaistulot ovat suuremmat, koska pelaajatalentti on 
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allokoitunut tehokkaasti kaikkien pelaajien pelatessa joukkueessa, jossa heidän rajatuottonsa 

maksimoituu. Tulokset olivat samat sekä n-joukkueen että kahden joukkueen liigassa. 

Myös Nashin tasapainossa taloudellisen voiton maksimointi tuottaa urheilullisen menestyksen 

maksimointia tasaisemman talentin jakautumisen sekä joustavan että kiinteän tarjonnan 

tapauksessa. Urheilullisen menestyksen maksimointi tuottaa siis kaikissa malleissa taloudellisen 

voiton maksimointia heikomman kilpailullisen tasapainon. 

Lisäksi urheilullisen menestyksen maksimointi tuottaa saman kilpailullisen tasapainon kaikissa 

kolmessa tapauksessa eli sekä Walras’n että Nashin kiinteän tarjonnan malleissa kuin myös Nashin 

joustavan tarjonnan mallissa. Jos joukkueen tavoitteena on menestyä mahdollisimman hyvin 

budjettinsa rajoissa, käyttää se kaikki tulonsa talenttiin muiden joukkueiden pelaajapolitiikasta 

riippumatta. 

Taloudellisen voiton maksimoinnin Nash-mallissa saadaan sama kilpailullinen tasapaino joustavan 

ja kiinteän, ei-internalisoidun tarjonnan tapauksissa. Kummassakaan ei oteta huomioon talentin 

hankkimisesta aiheutuvia negatiivisia ulkoisvaikutuksia. Sen sijaan verrattaessa kiinteän tarjonnan 

Nashin ja Walras’n malleja taloudellisen voiton maksimoinnin tapauksessa huomataan, että Nash-

tasapainossa pelaajatalentti on jakautunut tasaisemmin. Tämä johtuu siitä, että Nashin tasapainossa 

talentin hankkimisesta aiheutuvia negatiivisia ulkoisvaikutuksia ei ole internalisoitu. Näin ollen 

ulkoisvaikutukset eivät neutralisoidu. Täten kilpailullinen tasapaino paranee, koska pienen 

joukkueen suurelle joukkueelle aiheuttamat ulkoisvaikutukset ovat erisuuruisista rajatuotoista 

johtuen suuremmat kuin toisin päin. 

Vertailua voidaan siis tehdä monella tapaa, mutta mielenkiintoisinta lienee vertailla Pohjois-

Amerikan ja Euroopan ammattilaisliigoja, joiden toimintaympäristöissä on selkeitä eroja. 

Olennaisinta on mielestäni tiedostaa, miten erot niin kutsutuissa perusoletuksissa vaikuttavat, 

vaikkei täyttä yksimielisyyttä välttämättä löydykään siitä, mitkä perusoletuksista todellisuudessa 

pätevät kuhunkin liigaan. Perusoletuksilla tarkoitan tässä tarkastelun keskiössä olevia omistajien 

tavoitteista ja pelaajatalentin tarjonnasta tehtäviä oletuksia. 

Mielestäni tähän listaan voisi lisätä vielä yhden merkittävän ominaisuuden, joka selkeästi eroaa eri 

mantereiden liigojen välillä eli sarjajärjestelmän. Sillä onko liiga suljettu vai avoin eli onko liigaan 

nousu ja sieltä putoaminen mahdollista, on eittämättä merkitystä. Tarkasteluni perustuu Késennen 

(2007) esittelemään teoriaan, jossa ei sen tarkemmin perehdytä sarjajärjestelmän erojen 

vaikutuksiin. Tämän voi sanoa olevan yleinen linja muutenkin. Joukkueurheilun talouden 
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tutkimuksella on pidemmät juuret Pohjois-Amerikassa, joten perusmalleilla on tapana perustua 

oletukseen suljetusta liigasta. Mallit saavat kuitenkin koko ajan enemmän eurooppalaisia piirteitä, 

kuten urheilullisen menestyksen maksimoinnin ja talentin joustavan tarjonnan huomioimisen. 

Useimmiten Pohjois-Amerikan neljää suurta liigaa ja Euroopan viittä suurinta jalkapalloliigaa 

vertailtaessa oletetaan, että Pohjois-Amerikassa maksimoidaan taloudellista voittoa talentin 

tarjonnan ollessa kiinteä, ja että Euroopassa maksimoidaan urheilullista menestystä talentin 

tarjonnan ollessa joustavaa. Voidaan siis verrata Walras’n taloudellisen voiton maksimoinnin ja 

Nashin urheilullisen menestyksen maksimoinnin malleja mainituilla talentin tarjonnoilla. Teorian 

mukaan Euroopan liigoissa pitäisi tällöin olla heikompi kilpailullinen tasapaino. Luvussa 5 

tarkastellaan, löytyykö tälle tulokselle tukea empiirisestä tutkimuksesta. 
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4 RISTIINSUBVENTOINTI JOUKKUEURHEILUSSA 

Ristiinsubventointia (cross-subsidization) on useimmiten perusteltu kilpailullisen tasapainon 

turvaamisella. Joukkueurheilun erityispiirteiden takia oletuksena on ollut, että ilman minkäänlaista 

sääntelyä rikkaat seurat pystyvät tarjoamaan korkeampia palkkoja, ja näin ollen hankkimaan kaikki 

parhaat pelaajat, jolloin kilpailullinen tasapaino kärsii, tuloksen epävarmuus vähenee ja liigan 

vetovoima laskee. Toisena perusteluna ovat olleet kilpailullisten pelaajamarkkinoiden aiheuttamat 

taloudelliset ongelmat monille seuroille. Pelaajamarkkinoiden vapauduttua seurat ovat kilpailleet 

pelaajista tarjoten yhä suurempia siirtosummia ja palkkoja. Palkkakustannusten hillitseminen sekä 

seurojen taloudellisen aseman turvaaminen ovat yhä useammin kuultavia perusteluja. 

Ristiinsubventoinnin keinovalikoima on laaja ja käytännöt eroavat paljon eri lajien ja liigojen 

kesken, mutta pääpiirteittäin erottuu kaksi eri vaikutuskanavaa. Kilpailulliseen tasapainoon on 

pyritty vaikuttamaan sekä joukkueurheilun työmarkkinoiden sääntelyllä että tulonjakojärjestelmillä. 

Joukkueurheilun työmarkkinoiden eli pelaajamarkkinoiden sääntelyssä on usein kyse pelaajien 

vapaan liikkuvuuden rajoittamisesta. Aiemmin pelaajan siirtymistä seurasta toiseen rajoitettiin myös 

sopimuksen päättymisen jälkeen: Pohjois-Amerikassa oli käytössä niin kutsuttu reserve clause ja 

Euroopassa retain and transfer system. Nykyisin Pohjois-Amerikassa pelaajien vapaata liikkuvuutta 

rajoittaa tulokkaiden varausjärjestelmä (rookie draft). Pohjois-Amerikassa pelaajamarkkinoita 

säädellään lisäksi erilaisilla palkkarajoitteilla, joita ovat esimerkiksi luksusverot sekä palkkakatot ja 

-lattiat. Näiden erilaisten pelaajamarkkinoiden sääntelykeinojen lisäksi ristiinsubventointia 

toteutetaan tulonjakojärjestelmillä, joilla kontrolloidaan muun muassa televisio-oikeuksien 

myynnistä saatavien tulojen ja pääsylipputulojen jakautumista seurojen välillä.  

Päämielenkiintoni kohdistuu kahteen jälkimmäiseen keinoon eli tulonjakojärjestelmiin ja erilaisiin 

palkkarajoitteisiin, koska tuloja jaetaan vaihtelevissa määrin kaikissa tarkastelemissani liigoissa, ja 

koska kaikissa neljässä Pohjois-Amerikan liigassa on käytössä jonkinlainen palkkarajoite-

järjestelmä. Lisäksi palkkakatot ovat puhuttaneet myös Euroopan jalkapallopiireissä ja niiden 

käyttöönottoa on pohdittu aina silloin tällöin (esim. Vrooman 2011, 15). 

Tulokkaiden varausjärjestelmä vaikuttaa mahdottomalta toteuttaa eurooppalaisessa jalkapallossa 

useiden eri liigojen joukkueiden kilpaillessa ympäri maailman tulevista pelaajista. Lisäksi yleisesti 

ollaan sitä mieltä, että varausjärjestelmällä ei ole vaikutusta kilpailulliseen tasapainoon (ks. luku 

4.1.3). Reserve clause sekä retain and transfer system ovat jo käytöstä poistettuja keinoja. Luvun 

alussa esitellään kuitenkin lyhyesti, millaisia nämä rajoitukset ovat olleet, ja kuinka ne ovat 
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toimineet. Sen jälkeen esitellään tarkemmin tulonjako- ja palkkarajoitejärjestelmien teoriaa. 

Seuraavassa luvussa tarkastellaan lähemmin liigoissa käytössä olleita tulonjako- ja 

palkkarajoitejärjestelmiä sekä sitä, tukevatko empiiriset tulokset teoriaa erityisesti koskien näiden 

järjestelmien vaikutuksia kilpailulliseen tasapainoon. 

4.1 Pelaajien vapaan liikkuvuuden rajoittaminen 

4.1.1 Reserve clause ja retain-and-transfer system 

Pelaajien vapaata liikkuvuutta seurasta toiseen on rajoitettu aina. Aiemmin pelaajien vapaata 

liikkuvuutta rajoitettiin nykyistä enemmän. Pohjois-Amerikan ammattilaisliigoissa oli voimassa ns. 

varauslauseke (reserve clause) aina 1970-luvulle asti. Myös Euroopassa oli vastaavia rajoitteita 

käytössä. Esimerkiksi Englannin jalkapallon niin kutsuttu retain and transfer system lakkasi 

lopullisesti vasta 1990-luvun puolivälissä Bosman-päätöksen myötä. Pelaajien siirtoja rajoittavat 

mekanismit olivat hieman erilaisia, mutta perusidea niissä oli sama. Käytännössä pelaaja oli sidottu 

yhteen seuraan koko uransa ajaksi, jos seura niin halusi. Pelaaja ei voinut vapaasti siirtyä toiseen 

seuraan edes sopimuksensa päättyessä. Pelaaja saattoi siirtyä seurasta toiseen vain ja ainoastaan, jos 

uusi ja vanha seura pääsivät yhteisymmärrykseen siirtokorvauksesta. Pelaajista ei siis tullut 

sopimuksen päätyttyä niin sanottuja vapaita agentteja, jotka ovat vapaita siirtymään toiseen seuraan 

ilman siirtokorvausta, kuten nykyisin. Jos seurat eivät päässeet yhteisymmärrykseen uuden 

sopimuksen tai siirron ehdoista, saattoivat sääntelymekanismit johtaa jopa pelaajan uran 

loppumiseen. Seuroilla oli tuolloin huomattavasti enemmän valtaa kuin nykyisin. 

Englannin jalkapallossa pelaajasiirtoja rajoittanut retain and transfer system purettiin kaksi-

vaiheisesti. Vuoteen 1963 asti englantilaisilla seuroilla oli käytännössä täysi valta pelaajan suhteen. 

Pelaaja ei siirtynyt minnekään ilman seuran suostumusta edes sopimuksensa päätyttyä. Vuoden 

1963 päätöksen jälkeen seuran oli tarjottava pelaajalle vähintään päättyneen sopimuksen veroista 

sopimusta, jos se halusi säilyttää oikeutensa pelaajaan. Muulloin pelaajasta tuli ns. vapaa agentti. 

Seuroilla oli kuitenkin edelleen täysi valta siirtojen suhteen. Kunhan seura tarjosi pelaajalle 

jatkosopimusta, ei hän voinut siirtyä minnekään. Vuonna 1963 voidaan siis sanoa järjestelmän 

retain-aspektin lakanneen. Siirtoja koskevat rajoitukset pysyivät voimassa aina 90-luvun puolivälin 

Bosman-päätökseen asti. (Dobson ja Goddard 2001, 92.) 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vuoden 1995 joulukuussa tekemää päätöstä belgialaisen 

jalkapalloilija Jean-Marc Bosmanin tapauksessa voidaan pitää jalkapallon siirtomarkkinoiden 
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käännekohtana. Bosmanin sopimus belgialaisseura Standard Liègen kanssa oli päättynyt, ja hän oli 

halukas siirtymään ranskalaiseen Dunkerqueen. Seurat eivät kuitenkaan päässeet yhteis-

ymmärrykseen siirtosummasta, jolloin Liège esti siirron ja Bosman päätti viedä asian oikeuteen. 

Lopulta Euroopan yhteisöjen tuomioistuin katsoi aiempien siirtosäädösten loukanneen Euroopan 

talousyhteisön perustamissopimuksessa määriteltyä työvoiman vapaan liikkuvuuden periaatetta. 

Aiemmin pelaajan omistanut joukkue oli ollut oikeutettu siirtokorvaukseen, vaikka pelaajan 

sopimus olisi ollut jo päättynyt. Lisäksi voimassa olivat ulkomaalaiskiintiöt, jotka määräsivät 

kuinka monta ulkomaalaista pelaajaa sai enintään olla pelaavassa kokoonpanossa. Bosman-

päätöksen seurauksena pelaajat olivat vapaita siirtymään seurasta toiseen ilman siirtokorvausta 

sopimuksensa päätyttyä. Päätös kielsi myös ulkomaalaiskiintiöt vedoten Euroopan unionin 

kansalaisten tasavertaiseen kohteluun. (Euroopan yhteisöjen tuomioistuin 1995.) 

4.1.2 Siirtojärjestelmät 

Vaikka pelaaja on nykyisin vapaa vaihtamaan seuraa sopimuksensa päätyttyä, rajoitetaan pelaajien 

vapaata liikkuvuutta edelleen. Esimerkiksi pelaajan kasvattajaseura on oikeutettu niin sanottuun 

kasvattajarahaan tiettyjen ehtojen täyttyessä. Myös pelaajasopimuksen rikkomisesta tulee maksaa 

korvaus. Käytännössä molemmat nostavat pelaajasta maksettavaa siirtokorvausta. Aiempaa 

pidemmät sopimukset ovat seuroille yksi keino vahvistaa asemaansa, koska usein on seuran etujen 

mukaista, ettei pelaajaa päästetä vapaaksi agentiksi, jolloin hänestä ei saisi siirtokorvausta. 

Pidemmillä sopimuksilla ja sopimuksien säännöllisellä uusimisella seura varmistaa 

siirtokorvauksen. (Késenne 2007, 84.) 

Lisäksi Euroopan jalkapallosarjoissa on ollut käytössä siirtoikkunajärjestelmä kaudesta 2002–03 

lähtien. Kalenterivuodessa on kaksi siirtoikkunaa, joiden aikana pelaajat voivat siirtyä seurasta 

toiseen. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on määrittänyt raamit, joiden sisällä kansalliset liitot 

saavat päättää omista siirtoikkunoistaan. FIFA:n säännösten mukaan ensimmäinen siirtoikkuna saa 

aueta kauden päätyttyä ja kestää enintään 12 viikkoa. Toinen, yleensä keskellä kautta oleva 

siirtoikkuna saa kestää enintään neljä viikkoa. Euroopan viidessä suurimmassa liigassa kausi alkaa 

yleensä elokuussa ja päättyy toukokuussa. Ensimmäinen siirtoikkuna on auki käytännössä koko 

kesän sulkeutuen elokuun lopussa. Toinen siirtoikkuna Euroopan suurissa liigoissa on 

tammikuussa. Siirtokielto koskee vain saapuvia pelaajia. Pelaaja voi siis siirtyä liigaan, jonka 

siirtoikkuna on auki, vaikka hänen senhetkisen liigansa siirtoikkuna olisi kiinni. 
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Myös Pohjois-Amerikan liigoissa on edelleen voimassa samantyyppisiä rajoituksia. Pohjois-

Amerikan liigojen siirtotakaraja on Euroopan jalkapallon siirtoikkunaan verrattava rajoitus, jonka 

jälkeen pelaaja ei voi enää siirtyä toiseen joukkueeseen kyseisen kauden aikana. Siirtotakaraja on 

eri aikaan eri liigoissa, mutta aina ennen pudotuspelejä. Lisäksi vaikka varauslauseketta ei enää ole, 

ja pelaajat ovat vapaita agentteja, eivät he voi täysin vapaasti siirtyä seurasta toiseen sopimuksensa 

päätyttyä. Kaikissa neljässä liigassa on sekä rajoittamattomia että rajoitettuja vapaita agentteja. 

Vapaiden agenttien määritelmät ja säännöt ovat varsin yksityiskohtaisia ja erilaisia eri liigoissa, 

mutta yksinkertaistettuna pelaajasta tulee rajoittamaton vapaa agentti, kun hän saa kasaan tarpeeksi 

peli- tai ikävuosia. 

Pelaajien vapaata liikkuvuutta rajoittavien säännösten perusteluna on aina ollut kilpailullisen 

tasapainon turvaaminen. Jos pelaajat ovat vapaita valitsemaan seuransa, heidän on oletettu 

valitsevan parhaiten maksava, jolloin kaikki parhaat pelaajat päätyisivät rikkaimpiin seuroihin 

tappaen kilpailun ja suuren yleisön mielenkiinnon. Toiseksi, siirtomarkkinoiden rajoitusten on 

oletettu pitävän palkkakustannukset kurissa ja kasvattavan seurojen taloudellisia voittoja. Täysin 

vapailla markkinoilla pelaaja myisi talenttinsa eniten tarjoavalle keräten itse kaiken rahallisen 

hyödyn, mutta siirtojärjestelmän avulla seura saa osansa. (Késenne 2007, 85.) 

Jo Rottenberg (1956) tuli kuitenkin siihen tulokseen, ettei varauslauseke tai sitä vastaavat 

pelaajamarkkinoita rajoittavat säännöt johda taloudellista voittoa maksimoivassa liigassa vapaita 

markkinoita parempaan kilpailulliseen tasapainoon. Tulosta on sittemmin kutsuttu invarianssi-

väitteeksi. Késenne (2007, 87) toteaa, että empiiriset tulokset tukevat invarianssiväitettä ainakin 

Pohjois-Amerikassa, jossa varauslauseke oli voimassa 70-luvulle asti ja jossa taloudellisen voiton 

maksimointia on pidetty realistisena oletuksena.  

4.1.3 Varausjärjestelmä 

Kilpailullista tasapainoa on pyritty turvaamaan myös tulokkaiden varausjärjestelmällä, joka on 

käytössä Pohjois-Amerikan ammattilaisliigoissa. Järjestelmän idea on, että edelliskaudella 

huonoimmin sijoittuneet seurat saavat varaustilaisuudessa varata ensimmäisinä tulevaisuuden 

lupauksia, ja parhaiten sijoittuneet viimeisinä. Downwardin ym. (2009, 235–236) mukaan 

varausjärjestelmän vaikutuksissa pelaajatalentin tasaisempaan jakautumiseen on yksi iso ongelma. 

Heidän mielestään varausjärjestelmä ei vaikuta siihen, että pelaajatalentti lopulta siirtyy 

heikommista joukkueista vahvempiin. Vaikka heikompi seura saa varausjärjestelmän avulla 

huippulahjakkuuden, myy se pelaajan lopulta isompaan seuraan niin, että molemmat hyötyvät. 
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Heikompi joukkue solmii varaamansa pelaajan kanssa edullisemman sopimuksen, kun pelaajasta ei 

tarvitse taistella palkkatarjouksilla. Iso joukkue on kuitenkin valmis maksamaan varatusta pelaajasta 

enemmän kuin pieni joukkue, mutta edelleen alle pelaajan todellisen markkina-arvon. Tällaisessa 

tilanteessa molemmat joukkueet hyötyisivät kaupasta. 

Fort (2010; 187, 263) on samaa mieltä ja toteaa, että lähes kaikkien joukkueurheiluekonomistien 

mielestä varausjärjestelmällä ei ole vaikutusta kilpailulliseen tasapainoon. Hänen mukaan on syytä 

olettaa, kuten myös Downward ym. totesivat, että varausjärjestelmä ainoastaan siirtää tuloja 

pelaajilta ja suurilta joukkueilta pienille joukkueille, koska varausjärjestelmän takia uusista 

pelaajista ei käydä tarjouskilpailua, ja koska lopulta pelaajatalentti siirtyy kuitenkin tuottoisimpaan 

paikkaan. Lopputulos on siis hyvin samankaltainen kuin varauslausekkeen tapauksessa. 

4.2 Tulonjakojärjestelmät 

Erilaisten pelaajamarkkinoiden sääntelyyn tähtäävien keinojen lisäksi liigat harrastavat 

ristiinsubventointia tulonjakojärjestelmien avulla. Myös tulonjakojärjestelmien perinteisenä 

perusteluna on ollut kilpailullisen tasapainon turvaaminen. Toimialan taloudellisista erityispiirteistä 

johtuen tulonjakojärjestelmät on yleensä todettu hyväksyttäviksi. Otteluiden ja sarjojen 

järjestämiseen tarvitaan useampia joukkueita, jolloin kaikkien joukkueiden voidaan katsoa olevan 

oikeutettuja saamaan osansa sarjan menestyksestä ja tuloista. Lisäksi usein vedotaan suurten 

markkinoiden seurojen pysyvään kilpailuetuun pienten markkinoiden seuroihin nähden. 

Monenlaisia ja usein monimutkaisia tulonjakojärjestelmiä tarkasteltaessa olennaisinta lienee 

huomioida, mitä tuloja jaetaan, ja kuinka niitä jaetaan.  

Pohjois-Amerikan ensimmäisenä tulonjakojärjestelmänä pidetään mantereen vanhimman 

ammattilaisliigan, baseballin MLB:n järjestelyä, jossa vieraileva joukkue sai jokaisesta myydystä 

lipusta viisi senttiä (Fort 2010, 174). Tämä on esimerkki suorasta tulonjaosta (direct sharing), jossa 

yksittäisen ottelun pääsylipputulot jaetaan koti- ja vierasjoukkueen kesken jonkun sovitun säännön 

mukaisesti. Edellä esitetyssä tapauksessa vierasjoukkueen osuudeksi oli määritelty viisi senttiä per 

myyty lippu, mutta yleisempää on ollut jakaa vierasjoukkueelle tietty prosenttiosuus 

kokonaislipputuloista. 

Nykyisin suoraa tulonjakoa yleisemmin on käytössä tulonjakojärjestelmä, jossa liigan kaikista 

otteluista saatava tulot (pelkät lipputulot tai kaikki paikalliset tulot) kerätään yhteispottiin, josta ne 

jaetaan seuroille sovitun suhteen mukaisesti (pool sharing). Amerikkalaisen jalkapallon NFL:ssä ja 
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baseballin MLB:ssä on tällä hetkellä käytössä tasajako, jossa lipputuloista (NFL) ja paikallisista 

tuloista (MLB) tietty prosenttimäärä menee yhteispottiin, josta ne jaetaan tasan kaikille seuroille 

(straight pool sharing). Toinen esimerkki pottitulonjaosta on MLB:ssä vuoteen 2001 asti voimassa 

ollut järjestelmä, jossa osa yhteispottiin kerätyistä tuloista jaettiin vain pienituloisimmille seuroille 

(split pool sharing). 

Suoralla tulonjaolla ja pottitulonjaolla voi olla hyvin erilaiset vaikutukset seuran talouteen. 

Esimerkiksi eurooppalaisesta jalkapallosta tutun kahdenkymmenen joukkueen kaksinkertaisessa 

sarjassa yksittäisen joukkueen hyödyt suoran tulonjaon tapauksessa määräytyvät ainoastaan 

joukkueen omista 38 ottelusta saatavista lipputuloista. Pottitulonjaon tapauksessa joukkueen 

saaman tulonsiirron suuruuteen vaikuttavat sen sijaan sarjan kaikki 380 ottelua. 

Tulonjakojärjestelmiä tarkasteltaessa on itse järjestelmän lisäksi luonnollista kiinnittää huomiota 

siihen, mitä tuloja jaetaan. Alun perin tulonjakojärjestelmät koskivat lähinnä pääsylipputuloja, 

koska ne olivat ammattilaisseurojen suurin tulonlähde, ja televisio ei ollut vielä saavuttanut nykyistä 

asemaansa. Pääsylipputulojen jakaminen tasoittaa seurojen taloudellista tilannetta seurojen 

suuruuserojen takia. Suuren markkina-alueen seuralla on suuremmat tulot, suurempi stadion ja 

enemmän pelaajatalenttia, eli joukkueen vetovoima ja tuottopotentiaali on suurempi. Kun ottelun 

pääsylipputuloista jaetaan osuus myös vierasjoukkueelle, tapahtuu kaksinkertaisessa sarjassa 

absoluuttisesti suurempi tulonsiirto suurelta seuralta pienelle seuralle kuin toisin päin. Pienemmän 

seuran kotiottelu pelataan pienemmällä stadionilla ja se vetää vähemmän yleisöä, jolloin 

lipputulojen kokonaispotti jää pienemmäksi. Täten suuren markkina-alueen seuran nettotulot 

pienevät ja pienen kasvavat lipputulojen jaon myötä.  

Baseballissa pääsylipputulot jaettiin aikoinaan puoliksi koti- ja vierasjoukkueen kesken. Sittemmin 

jako on yleisesti ottaen muuttunut kaikissa lajeissa aina vain suotuisammaksi kotijoukkueen 

näkökulmasta, jos lipputuloja ylipäätään jaetaan. Kaikissa neljässä Pohjois-Amerikan suuressa 

ammattilaisliigassa kansalliset televisiotulot jaetaan tasan seurojen kesken. Näin ollen 

tulonjakotarkastelu keskittyy paikallisiin tuloihin, ja eroihin niiden jakamisessa. Paikalliset tulot 

määritellään vaihtelevasti eri yhteyksissä, mutta tärkeimpinä niihin lasketaan kuuluviksi 

pääsylipuista, paikallisista tv-sopimuksista ja tapahtumapaikalta saatavat tulot. MLB jakaa osan 

kaikista edellä mainituista, kun taas NFL ainoastaan osan lipputuloista. NBA ja NHL eivät jaa 

paikallisia tuloja millään tavalla. 

Euroopan viidessä suuressa jalkapalloliigassa pääsylipputulojen jakamisesta on luovuttu, mutta 

kansallisissa ja kansainvälisissä cup-otteluissa lipputuloja jaetaan yhä. Euroopassa suurin 



52 
 

mielenkiinto kohdistuu kuitenkin tv-oikeuksien myynnistä saatavien tulojen jakamiseen. Liigat 

jakavat tv-tuloja vaihtelevasti esimerkiksi joukkueen urheilulliseen menestyksen ja tv-esiintymisten 

määrän perusteella. Käytössä olevia tulonjakojärjestelmiä esitellään tarkemmin viidennessä luvussa. 

4.2.1 Tulonjako Walras’n tasapainossa 

Tulonjakojärjestelmät ovat todellisuudessa usein monimutkaisia, mutta aloitetaan yksinkertaisella 

mallilla. Oletetaan, että joukkueen kokonaistuloista jaetaan joku ennalta määrätty kiinteä osuus. 

Késenne (2007, 102) on mallintanut tulonjakojärjestelmien vaikutuksia muun muassa Fortin ja 

Quirkin (1995) aiemmin käyttämään malliin perustuen. Kyseessä on Walras’n malli, jossa kahden 

joukkueen taloudellisen voiton maksimoinnin liigan tulofunktiot ovat muotoa �& = �&�'& , ;&� . 

Suuren ja pienen markkina-alueen joukkueiden x ja y tulonjaon jälkeisiksi tuloiksi saadaan 

�W∗ = d�W + �1 − d
�X					ja					�X∗ = d�X + �1 − d
�W	, kun		0,5 < d < 1. 
Tulonjakoa kuvaa parametri	d. Taloudellisen voiton maksimoinnin tapauksessa rajatuotot antavat 

joukkueiden talentin kysyntäkäyrät: 

Q�W∗ = dQ�W − �1 − d
Q�X					ja					Q�X∗ = dQ�X − �1 − d
Q�W. 
Talentin kiinteästä tarjonnasta johtuen toisen joukkueen talentin kasvattaminen tarkoittaa toisessa 

joukkueessa talentin vähenemistä. Tämän takia ensimmäisen derivaatan merkki on negatiivinen. 

Tasapainon löytyessä pisteestä Q�W∗ = :S∗ = Q�X∗  voidaan helposti johtaa, että tasapainossa myös 

Q�W = Q�X. Tästä voidaan päätellä, että tulonjaolla ei ole vaikutusta kilpailulliseen tasapainoon. 

Palkkatasoon tulonjaolla sen sijaan näyttäisi olevan vaikutusta: 

:S∗ = Q�W∗ = dQ�W − �1 − d
Q�X = d:S − �1 − d
:S = �2d − 1
:S. 
Koska �2d − 1
 < 1, on tulonjaon jälkeinen talentin yksikkökustannus eli palkkataso alhaisempi. 

Jos joukkueet joutuvat jakamaan lisätalentin avulla saamansa tulot toisen joukkueen kanssa, 

pienenee talentin kysyntä laskien palkkatasoa. Tasajaon (d = 0,5 ) ääritapauksessa joukkueet 

olisivat haluttomia maksamaan talentista ja palkkataso tippuisi nollaan. Ilman ääritapaustakin 

tulonjaon negatiivisena vaikutuksena voi olla liigan absoluuttisen laadun heikkeneminen johtuen 

seurojen haluttomuudesta hankkia lisää talenttia. Nämä kahden joukkueen liigan mallista tehdyt 

johtopäätökset eivät välttämättä päde n-joukkueen malleissa. (Késenne 2007, 102–103.) 
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4.2.1.1 Pottitulonjako 

Tarkastellaan seuraavaksi yleisempää n-joukkueen liigaa ja pottitulonjakoa, kuitenkin edelleen 

taloudellista voittoa maksimoiden ja kokonaistuloja jakaen. Pottitulonjaossa jokaisen joukkueen 

kokonaistuloista tietty kiinteä prosenttiosuus osoitetaan yhteispottiin, josta liiga jakaa rahat tasan 

kaikkien joukkueiden kesken: 

�&∗ = d�& + �1 − d

. ?�<

@

<GB
= d�& + �1 − d
�e, kun	0 ≤ d < 1. 

Parametri �e  kuvaa liigan keskimääräisiä tuloja. Mitä suurempi tulonjakoparametri d , sitä 

vähemmän tuloja jaetaan. Jos d = 0, kaikki tulot jaetaan. Jotta tulonjaon vaikutus pelaajatalentin 

jakautumiseen saataisiin selville, tulee tarkastella talentin kysyntäkäyrien osittaisderivaattoja 

tulonjakoparametrin suhteen. Tämä perustuu oletukseen siitä, että kilpailullinen tasapaino paranee 

(heikkenee), jos suuren markkina-alueen talentin kysyntäkäyrä siirtyy alaspäin enemmän 

(vähemmän) kuin pienen markkina-alueen joukkueen. (Késenne 2007, 104.) 

Taloudellisen voiton maksimoinnin tapauksessa tulonjaon jälkeiset talentin kysyntäkäyrät saadaan 

rajatuotoista: 

/�&∗/;& = d /�&/;& +
�1 − d


. ?/�</;<
@

<GB
/;</;& . 

Koska kyseessä on edelleen kiinteän tarjonnan Walras’n tasapaino, tarkoittaa joukkueen i yhden 

lisätalentin hankinta yhden talentin menetystä jollekin toiselle joukkueelle k, joten /;g//;& = −1 ja 

/�&∗/;& = d /�&/;& +
�1 − d


.
/�&/;& −

�1 − d

.

/�g/;g . 

Osittaisderivaataksi tulonjakoparametrin suhteen saadaan 

/�/�&∗//;&
/d = /�&/;& +
1
.
/�&/;& +

1
.
/�g/;g . 

Koska tasapainossa jokaisen joukkueen talentin rajatuotto on yhtä suuri kuin tasapainopalkkataso, ja 

koska tarkoituksena on vertailla kysyntäkäyrien siirtymisiä tästä pisteestä, voidaan kirjoittaa 

/�/�&∗//;&
/d = :S 71 − 1
. + 1

.8 = :S. 
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Koska nämä osittaisderivaatat ovat selkeästi positiivisia, laskee kaikkien joukkueiden talentin 

kysyntä, mistä seuraa talentin yksikkökustannuksen eli palkkatason lasku. Tärkein tulos on, että 

pottitulonjako ei vaikuta pelaajatalentin jakautumiseen eli kilpailulliseen tasapainoon, koska 

kaikkien joukkueiden talentin kysyntäkäyrät siirtyvät yhtä paljon, kuten edellisestä lausekkeesta 

nähdään. Kaikki kysyvät talenttia vähemmän, koska heidän kaikkien täytyy jakaa lisätalentin 

aikaansaamat tulot toisten joukkueiden kanssa. Tämä tulos pitää paikkansa riippumatta tulofunktion 

muodosta vahvistaen samalla Rottenbergin (1956) invarianssiväitteen: tulonjako ei vaikuta 

kilpailulliseen tasapainoon taloudellisen voiton maksimoinnin liigassa. (Késenne 2007, 104–105.) 

4.2.1.2 Suora tulonjako 

Tarkastellaan seuraavaksi järjestelmää, jossa lipputuloja jaetaan suoraan koti- ja vierasjoukkueen 

kesken. Tällainen lipputulojen suora tulonjako oli aiemmin käytössä NFL:ssä ja MLB:ssä. 

Oletetaan Késennen (2007, 106) tapaan kaksinkertainen sarja, jossa jokainen joukkue kohtaa 

toisensa sekä kotona että vieraissa, ja jossa jokainen joukkue pelaa yhteensä 2�. − 1
  ottelua. 

Joukkueen i tulonjaon jälkeiseksi tulofunktioksi saadaan 

�&∗ = d?�&< +
@

<A&
�1 − d
?�&<

@

<A&
, kun − 0,5 ≤ d < 1 

jossa �&< on joukkueen i tulot kotiottelusta joukkuetta j vastaan. Yksittäisten otteluiden tapauksessa 

joukkueen tuloihin vaikuttaa markkina-alueen koon ja joukkueen oman voittoprosentin lisäksi myös 

vastustajan laatu, jota mitataan sen voittoprosentilla. Késennen (2007, 106) mukaan maksava yleisö 

haluaa mieluummin nähdä kahden huippujoukkueen kuin kahden heikomman pelaavan, riippumatta 

ottelun tai liigan kilpailullisesta tasapainosta. Hän käyttää Marburgerin (1997) tavoin molempien 

joukkueiden talentin määrää absoluuttisen laadun approksimaationa, jolloin Walras’n kiinteän 

tarjonnan tapauksessa yksittäisen ottelun tulofunktioksi saadaan �&< = �&<i'& , ;& , ;<j.  
Walras’n tasapainosta tuttujen tulofunktiota koskevien oletusten lisäksi voidaan olettaa, että 

joukkueen pelaajatalentin vaikutus on suurempi koti- kuin vierasottelun yleisömäärään, ja sitä 

kautta tuloihin. Tällöin taloudellisen voiton maksimoinnin liigassa kilpailullisten markkinoiden 

talentin kysyntäkäyriksi saadaan 

/�&∗/;& = d?/�&</;&
@

<A&
+ �1 − d
?/�<&/;& 					kaikille	*.

@

<A&
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Lisätalentin hankkiminen on taas pois joltain toiselta, mutta nyt Késenne (2007, 106) mallintaa 

talentin hankinnasta aiheutuvaa muutosta jakamalla talentin vähenemisen tasan kaikkien muiden 

joukkueiden kesken. Tämä on hieman omituista, koska eihän pelaajaa voi moneen joukkueeseen 

jakaa. Tärkeimpiin tuloksiin sillä ei kuitenkaan ole vaikutusta. Talentin muutokseksi muissa 

joukkueissa saadaan 

/;</;& =
−1
. − 1 				kaikille	* ≠ l. 

Tutkitaan tulonjaon vaikutuksia kilpailulliseen tasapainoon suurten ja pienten markkina-alueiden 

joukkueiden talentin kysyntäkäyrien muutoksia tarkastelemalla. Nämä muutokset saadaan 

derivoimalla rajatuottofunktiot tulonjakoparametrin suhteen: 

/�/�&∗ /;&⁄ 

/d = ?m/�&</;& − /�<&/;& + 1

. − 1	n
/�<&/;< −	/�&</;< op

@

<A&
.																																											�4.1
 

Lausekkeen oikea puoli on positiivinen, koska joukkueen pelaajatalentin määrällä oli suurempi 

vaikutus kotiottelun yleisömäärään. Täten kaikkien joukkueiden talentin kysyntä pienenee laskien 

samalla myös palkkatasoa. (Késenne 2007, 106–107.) 

Tulonjako ei vaikuta kilpailulliseen tasapainoon, jos talentin kysyntäkäyrien siirtymä on sama sekä 

suuren että pienen markkina-alueen joukkueille. Tätä ei ole mahdollista nähdä lausekkeesta (4.1), 

joka perustui konkaaviin tulofunktioon. Toisen asteen tulofunktiota käyttämällä sen sijaan nähdään, 

että tulonjaolla voi olla myönteinen vaikutus kilpailulliseen tasapainoon. 

�&< = '&;& − 0,5;&4 + _&;< . 
Parametri _&  kuvaa vierailevan joukkueen laadun positiivista vaikutusta. Tämän parametrin 

suuruuden oletetaan riippuvan ainoastaan joukkueen i markkina-alueen koosta: mitä suurempi 

joukkueen vetovoima, sitä suuremman arvon parametri_&  saa. Tällä uudella tulofunktiolla 

lausekkeesta (4.1) saadaan 

/�/�&∗ /;&⁄ 

/d = .�. − 2


�. − 1
 �'& − ;&
 + .
�. − 1
 �'U − ;̅ − �. − 1
_̅�,																													�4.2
 

jossa parametrit 'U , ;̅ ja _̅ ovat keskiarvoja.  
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Tasapainossa ilman tulonjakoa pätee: 

/�&/;& = ?/�&</;&
@

&A<
= :S, joten	�. − 1
�'& − ;&
 − _& = :S.																																							�4.3
 

Sijoittamalla lauseke (4.3) lausekkeeseen (4.2) saadaan 

/�/�&∗ /;&⁄ 

/d = .�. − 2


�. − 1
4 �:S + _&
 + .
�. − 1
 �'U − ;̅ − �. − 1
_̅�. 

Tulonjaosta aiheutuneet talentin kysyntäkäyrien siirtymät ovat kaikilla joukkueilla erilaiset. Mitä 

suurempi _& , sitä suurempi on kysynnän lasku. Koska _&  on suurempi suuren markkina-alueen 

joukkueille, vähentävät he myös talentin kysyntäänsä enemmän. Tästä seuraa talentin tasaisempi 

jakautuminen joukkueiden kesken eli parempi kilpailullinen tasapaino. (Késenne 2007, 107–108.) 

Tulonjaon vaikutukset kilpailulliseen tasapainoon riippuvat pitkälti parametrista _&. Jos vierailevan 

joukkueen talentin vaikutus tuloihin on sama kaikilla joukkueilla eli _& = _, tai jos se on nolla eli 

_& = 0, ei tulonjako vaikuta talentin jakautumiseen. Jos _&:n arvot tai joukkueiden väliset erot _&:n 

arvoissa ovat pieniä, ei tulonjaolla ole merkittävää vaikutusta kilpailulliseen tasapainoon. Samasta 

lausekkeesta nähdään myös, että kahden joukkueen liigan mallista saatuja tuloksia ei voida tässä 

tapauksessa yleistää koskemaan useamman joukkueen liigoja. Jos . = 2 , ovat edellä esitetyt 

pottitulonjaon ja suoran tulonjaon mallit samanlaisia lukuun ottamatta tulonjakoparametria, ja 

parametrin _& vaikutus katoaa. (Késenne 2007, 108.) 

Edellä tarkasteltiin kahta erilaista tulonjakojärjestelmää taloudellisen voiton maksimoinnin ja 

talentin kiinteän tarjonnan liigan tapauksessa. Oletusten voi siis sanoa olleen Pohjois-Amerikan 

liigoille tyypilliset. 

4.2.2 Tulonjako Nashin tasapainossa 

Tehdään samat oletukset kuin aiemmin Nashin tasapainoa esiteltäessä. Pelaajatalentin tarjonta on 

joustavaa, jolloin lisätalentin palkkaaminen ei ole pois toiselta joukkueelta. Seuraomistajat ottavat 

kilpailijoiden talenttipäätökset huomioon tehdessään omia pelaajatalenttivalintojaan. Palkkataso 

oletetaan eksogeeniseksi sen määräytyessä kansainvälisillä markkinoilla. Tässä mielessä puitteet 

vastaavat Euroopan jalkapallosarjoja. Seuraomistajien oletetaan kuitenkin maksimoivan 

taloudellista voittoa, mikä yleensä yhdistetään enemmän Pohjois-Amerikan liigoihin. 
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Szymanskin ja Késennen (2004) mukaan kahden joukkueen Nash-tasapainossa tulonjako heikentää 

kilpailullista tasapainoa joukkueiden maksimoidessa taloudellista voittoaan. Walras’n ja Nashin 

mallin ero johtuu heidän mukaansa siitä, että tulonjako osin neutralisoi talentin hankkimisesta 

toiselle joukkueelle aiheutuvat negatiiviset ulkoisvaikutukset, koska tulonjako laskee talentin 

rajatuottoa. Talentin rajatuoton ollessa korkeampi suurella joukkueella on pienen joukkueen 

suurelle joukkueelle aiheuttama negatiivinen ulkoisvaikutus suurempi kuin toisin päin, joten 

pienempi joukkue kärsii, jos osa ulkoisvaikutuksista neutralisoituu. 

Tämä voidaan osoittaa Késennen (2007, 115) käyttämällä mallilla, jossa suuren markkina-alueen 

joukkueen tulofunktio on �W = "�W  ja pienen �X = �X , kun " > 1. Koska �W = ;W H;W + ;XI⁄  ja 

�X = ;X H;W + ;XI⁄ , ovat tulofunktiot konkaaveja talentin suhteen. Talentin yksikkökustannuksen 

ollessa vakio löytyy Nash-tasapaino seuraavien reaktiofunktioiden leikkauspisteestä: 

";X
H;W + ;XI4 =

;W
H;W + ;XI4. 

Ratkaisu on täten ;W ;X⁄ = " > 1 . Suuren markkina-alueen joukkueella on enemmän 

pelaajatalenttia. Tulonjaon jälkeisiksi tuloiksi saadaan 

�W∗ = d"�W + �1 − d
�X					ja					�X∗ = d�X + �1 − d
"�W. 
Uusi Nash-tasapaino löytyy silloin pisteestä, jossa 

/�W∗/;W = d";X − �1 − d
;X
H;W + ;XI4 = /�X∗/;X = d;W − �1 − d
α;W

H;W + ;XI4 . 

Ratkaisuksi saadaan 

;W∗;X∗ =
d" + d − 1
d" + d − " > ". 

Tästä nähdään, että tulonjako heikentää kilpailullista tasapainoa. Talentin joustavasta tarjonnasta 

johtuen tulonjako aiheuttaa annetulla palkkatasolla myös kunkin joukkueen talentin kysynnän 

laskun. Vertaamalla talentin kysyntää ennen ja jälkeen tulonjaon nähdään, että d" − �d − 1
 < " ja 

d − �d − 1
" < 1. Liigan pelaajatalentin määrä eli pelin absoluuttinen laatu siis laskee, mikä voi 

vähentää yleisömääriä ja tuloja. (Késenne 2007, 115–116.) 
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Késenne (2005) on osoittanut Walras’n mallin yhteydestä tutun pottitulonjakojärjestelmän avulla, 

että nämä kahden joukkueen erityistapauksesta saadut tulokset pätevät myös n-joukkueen 

tapauksessa. Kaikki joukkueet vähentävät talentin kysyntäänsä, mutta joukkueet, joilla oli alun 

perin enemmän talenttia, vähentävät kysyntäänsä vähiten, jolloin kilpailullinen tasapaino heikkenee. 

Kuitenkin joukkueiden määrän noustessa suureksi erot talentin kysynnän muutoksissa pienenevät. 

Tulonjako ei täten vaikuttaisi kilpailulliseen tasapainoon eli invarianssiväite pitäisi paikkansa. 

Joukkuemäärän kasvaessa Nash-tasapaino lähestyy Walras’n tasapainoa, jolloin jo parinkymmenen 

joukkueen liigassa tulonjaon vaikutus talentin jakautumiseen on suhteellisen pieni. (Késenne 2005, 

104.) 

Tässä on siis tarkasteltu Nash-tasapainoa taloudellisen voiton maksimoinnin ja talentin joustavan 

tarjonnan tapauksessa. Ovatko tulonjaon vaikutukset erilaiset, jos näitä oletuksia muutetaan? 

Muutetaan ensin oletusta tarjonnan joustavuudesta, ja verrataan kiinteän tarjonnan Nash-tasapainoa 

Walras’n malliin, edelleen taloudellisen voiton maksimoinnin tapauksessa. Ilman tulonjakoa Nash-

tasapaino tuotti talentin tasaisemman jakautumisen. Jos liiga kuitenkin ottaa käyttöön tulojen 

tasajaon, heikkenee kilpailullinen tasapaino niin, että uudessa Nash-tasapainossa talentti on 

jakautunut samoin kuin Walras’n tasapainossa. Molemmissa malleissa tasajaon jälkeinen palkkataso 

on nolla, koska Nashin mallissa talentin hankinnasta aiheutuvat negatiiviset ulkoisvaikutukset on 

täysin neutralisoitu, aivan kuten Walras’n mallissa, jossa ulkoisvaikutukset internalisoidaan. 

Yksikään joukkue ei ole halukas maksamaan talentista, joten liiga palkkaa pelaajat, jakaa heidät 

joukkueisiin ja maksaa heidän palkkansa. Talentin jakautuminen on optimaalinen, ja koko liigan 

tulot ja voitot maksimoituvat. (Késenne 2007, 118.) 

Tällainen tilanne saattaa kuulostaa omituiselta ja jopa epärealistiselta, eikä se varmasti ole mikään 

tavoiteltava tilanne tarkastelemilleni liigoille. Pohjois-Amerikan johtava jalkapalloliiga, Major 

League Soccer (MLS) on kuitenkin tosielämän esimerkki vastaavasta tilanteesta. Neljää suurta 

liigaa selkeästi pienemmässä MLS:ssä liiga solmii pelaajasopimukset ja omistaa pelaajat 

tavoitteenaan mahdollisimman tasainen sarja. Yksittäiset joukkueet toimivat ikään kuin liigan 

tytäryhtiöinä, ja tulonjako on huomattavasti laajempaa kuin tarkastelemissani liigoissa. 

Vrooman (2011, 5) on tarkastellut vastaavaa tilannetta lähes samanlaisilla malleilla ja tehnyt samat 

johtopäätökset. Pelaajatalentin kiinteän ja joustavan tarjonnan liigat tuottavat saman kilpailullisen 

tasapainon, jos tulot jaetaan tasan. Hän toteaa myös, että tulonjako taloudellista voittoa 

maksimoivien joukkueiden ja joustavan tarjonnan liigassa johtaa kilpailullisen tasapainon 

heikkenemiseen ja tasajako mahdollistaa liigan kartellin. 
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Muutetaan nyt toista oletusta ja tarkastellaan, mitä tapahtuu, jos joukkueet maksimoivatkin 

urheilullista menestystä. Aiemmin osoitettiin, että joustavan tarjonnan Nash-tasapaino ja kiinteän 

tarjonnan Walras-tasapaino tuottavat saman tuloksen ilman tulonjakoa. Niin tapahtuu myös tuloja 

jaettaessa. Tulonjako kasvattaa niiden joukkueiden kokonaistuloja, joiden tulot ennen tulonjakoa 

jäivät liigan keskiarvon alle, jolloin urheilullista menestystä maksimoivien joukkueiden sijoittaessa 

kaikki tulonsa pelaajatalenttiin kilpailullinen tasapaino paranee (Késenne 2005, 105). 

Vrooman (2011, 2) käyttää tästä tuloksesta nimitystä sportsman effect, jolla hän viittaa omistajien 

urheilullisen menestyksen maksimoinnin tavoitteeseen. Hänen mielestään kiinteän ja joustavan 

tarjonnan liigojen eroista tulee puhtaasti teoreettisia, jos joukkueet maksimoivat taloudellisen voiton 

sijasta urheilullista menestystä. Kolmannen luvun tulokset tukevat Vroomanin väitettä. 

Aiemmissa tulonjakomalleissa joukkueiden panos tulonjakoon riippui jollain tavalla heidän tulojen 

kokonaismäärästä, ja tulonjako suoritettiin tasaisesti jakaen kaikille sama summa. Kuitenkin 

Euroopan jalkapalloliigoissa tulonjakona saatu summa riippuu monesta eri tekijästä. Esimerkiksi 

Englannin Valioliigassa kansallisista tv-tuloista puolet jaetaan tasan kaikkien seurojen kesken, ja 

neljäsosat liigasijoituksen ja tv-esiintymisten määrän perusteella. Yksi esimerkki tämänsuuntaisesta 

mallista on Szymanskin (2003, 1169) palkintorahastoksi nimittämä tulonjakojärjestelmä. Edellistä 

kahden joukkueen liigaa vastaavassa mallissa jokainen joukkue antaa kiinteän osuuden tuloistaan 

palkintorahastoon, josta rahat jaetaan joukkueille heidän voittoprosentteihinsa perustuen. Késennen 

(2007, 121) mukaan tällainen tulonjakojärjestelmä parantaa kilpailullista tasapainoa, koska 

joukkueen osallistuminen tulonjakoon ei enää riipu talentin rajatuotosta, jolloin talentin hankinnasta 

aiheutuvat ulkoisvaikutukset eivät neutralisoidu. Lisäksi voittamisen palkitseminen vahvistaa 

pienen joukkueen suurelle joukkueelle aiheuttamia negatiivisia ulkoisvaikutuksia.    

4.3 Palkkarajoitteet 

Vaikka palkkarajoitejärjestelmät nykyisin usein rajoittavat seurojen palkkakustannusten enimmäis- 

ja vähimmäismäärää, puhutaan niistä silti usein vain palkkakattoina. Täsmällisempää olisi puhua 

nimenomaan palkkarajoitejärjestelmistä, joihin voi sisältyä palkkakaton lisäksi myös palkkalattia tai 

luksusvero. Puhuessani palkkarajoitejärjestelmistä tarkoitan seurojen vuotuisia palkkakustannuksia 

rajoittavia keinoja. Järjestelmiin voi toki sisältyä myös pelaajakohtaisia minimi- ja 

maksimipalkkoja, mutta seurojen kokonaispalkkakustannusten rajoitteet ovat merkittävämpiä 

tutkielman kontekstissa. 
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Euroopan suurissa jalkapallosarjoissa ei tänä päivänä ole minkäänlaisia palkkoja rajoittavia 

järjestelmiä käytössä, mutta Pohjois-Amerikan kaikissa neljässä suuressa liigassa palkkoja 

rajoitetaan jollain tavalla. Palkkarajoitteita on perinteisesti perusteltu kilpailullisen tasapainon 

turvaamisella, kuten niin monia muitakin sääntelykeinoja. Seurojen talouden kestävyyden 

turvaaminen on kuitenkin toinen yhä useammin kuultava perustelu erityisesti Euroopan suurissa 

jalkapallosarjoissa, joissa palkkakustannusten nousu on herättänyt keskustelua jonkinlaisten 

rajoitteiden tarpeellisuudesta. Myös Pohjois-Amerikassa jälkimmäinen perustelu on nykyisin 

huomioitu, vaikka kilpailullisen tasapainon turvaaminen usein nähdäänkin hyväksyttävämmäksi 

syyksi rajoittaa yksittäisten seurojen toimia. 

Käytössä olevat palkkarajoitejärjestelmät ovat kehittyneet yhä monimutkaisemmiksi 

kokonaisuuksiksi, mutta yksinkertaistaen tärkeimmät perusominaisuudet voidaan tiivistää kahteen 

kysymykseen: Onko palkkakatto niin sanotusti kova vai pehmeä? Kuinka palkkakustannusten 

minimit ja maksimit määritellään? Kovaa palkkakattoa ei saa ylittää missään olosuhteissa. Pehmeän 

palkkakaton sen sijaan voi ylittää tiettyjen ehtojen täyttyessä. Pehmeiden palkkakattojen 

ylittämismahdollisuudesta johtuen niiden ohella käytössä on usein jonkinlainen luksusvero tai sitä 

muistuttava järjestelmä. Luksusverojärjestelmässä on määritelty palkkakustannusten taso, 

luksusveroraja, jonka ylitettyään seura on velvollinen maksamaan luksusveroa liigalle, joka jakaa 

rahat eteenpäin. Luksusverojärjestelmä voi toki olla käytössä myös ilman pehmeää palkkakattoa. 

Palkkarajoitteet voidaan määritellä puhtaina rahasummina tai prosenttiosuuksina. Katot ja lattiat 

voivat määräytyä esimerkiksi prosenttiosuutena koko liigan edelliskauden tuloista tai tulevan 

kauden ennustetuista tuloista, jolloin ne ovat yhtä suuret kaikille joukkueille. Enimmäis- ja 

vähimmäismäärät voivat myös vaihdella joukkueiden kesken määräytyen esimerkiksi prosentti-

osuutena joukkueen liikevaihdosta.  

Koripallon NBA:ssa on käytössä pehmeä palkkakatto ja luksusvero. Baseballin MLB:ssä on 

ainoastaan luksusverojärjestelmä. Amerikkalaisen jalkapallon NFL:ssä ja jääkiekon NHL:ssä on 

kova palkkakatto. Tosin Fortin (2010, 184) mielestä ainoastaan MLB:n käyttämässä järjestelmässä 

on aidosti kyse luksusverosta. NBA:n järjestelmässä joukkueiden palkkakustannukset voivat ylittää 

pehmeän palkkakaton ja luksusverorajan vain tiettyjen ehtojen täyttyessä. Joukkueet eivät siis voi 

niin halutessaan rajoja vapaasti ylittää, joten NBA:n luksusveroksi kutsuttu systeemi on 

pikemminkin rangaistusmaksu. MLB:ssä ei ole mitään ehtoja vaan joukkue voi halutessaan maksaa 

pelaajilleen enemmän, kunhan vain maksaa ylityksestä luksusveroa. Järjestelmät kuitenkin 
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muistuttavat toimintatavaltaan toisia ja luksusverosta puhutaan yleisesti myös NBA:n yhteydessä, 

joten käytän luksusveron käsitettä tällaisessa laajemmassa merkityksessä. 

4.3.1 Kova palkkakatto 

Tarkastellaan kovan palkkakaton vaikutuksia muun muassa Késennen (2007) sekä Fortin ja Quirkin 

(1995) käyttämän mallin avulla. Palkkakatto on siis enimmäismäärä, jonka joukkue saa käyttää 

palkkakustannuksiin yhden kauden aikana. Tässä mallissa joukkuekohtainen palkkakatto (:s( ) 

määräytyy prosenttiosuutena (") liigan joukkueiden edelliskauden keskimääräisistä tuloista: 

:s( = "t �&,uB∗@
&GB. , jossa	" < 1. 

Palkkakatto on täten yhtä suuri jokaiselle joukkueelle. Tarkastellaan mallin avulla palkkakaton 

vaikutuksia erityisesti kilpailulliseen tasapainoon. Mallin avulla on mahdollista tarkastella myös 

palkkalattiaa, jolloin edellä määritelty palkkakatto toimii myös palkkalattiana. Pienten joukkueiden 

kohdalla tämä saattaa tarkoittaa sitä, että he tarvitsevat tulonsiirtoja pystyäkseen maksamaan 

pelaajilleen palkkalattian osoittaman summan. (Késenne 2007, 126.) 

Todellisuudessa palkkalattia ja -katto ovat yleensä erisuuruisia. Joukkueiden palkkakustannusten 

tulisi tällöin olla niiden määrittämien ala- ja ylärajojen välissä. 

4.3.1.1 Taloudellisen voiton maksimointi 

Taloudellisen voiton maksimoinnin liigan kilpailullisilla pelaajamarkkinoilla edellä määritellystä 

palkkakatosta (:s() seuraa: 

:;& ≤ :s(, joten					: ≤ :s(
;& 					kaikille	*. 

Kuviossa 4 on esitetty vastaava palkkakatto kahden joukkueen liigan tapauksessa. Palkkakaton 

oletetaan vaikuttavan ainoastaan suuren markkina-alueen joukkueeseen x, koska pienen markkina-

alueen joukkueella y ei ole varaa maksaa katon osoittamia summia. Jos käytössä ei lisäksi ole 

palkkalattiaa, eivät rajoitukset vaikuta pienen joukkueen talentin kysyntään, koska sen kysyntäkäyrä 

(Q�X) on palkkakattokäyrän (:s(X) alapuolella toisin kuin suurella joukkueella. Suuren markkina-

alueen joukkuetta rajoittaa siis palkkakattokäyrä (:s(W), josta tulee sen uusi talentin kysyntäkäyrä. 

Uusi markkinatasapaino löytyy joukkueiden kysyntäkäyrien leikkauspisteestä eli pisteestä VvS, joten	
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Vv 

Q�b = :s( ;a⁄ . Palkkakaton seurauksena talentti on jakautunut tasaisemmin joukkueiden kesken 

(;S → ;vS) ja palkkataso on laskenut (:S → :vS). (Késenne 2007, 126.) 

KUVIO 4.  Palkkakatto (Késenne 2007, 127–128). 

Kuviosta 4 nähdään myös, että omistajien voitot kasvavat. Alue kysyntäkäyrän ja palkkatason 

välissä kuvastaa joukkueen voittoja. Pienen markkina-alueen joukkueen voitot selvästikin kasvavat 

siirryttäessä alkuperäisestä tasapainopisteestä VS uuteen tasapainopisteeseen VvS. Samoin kasvavat 

myös suuren markkina-alueen joukkueen voitot, koska palkkatason laskun voittoja kasvattava 

vaikutus (raidoitettu suorakulmio) on talentin määrän laskun takia heikentyneen voittoprosentin 

voittoja pienentävää vaikutusta (raidoitettu kolmio) suurempi. 

Palkkakaton seurauksena liigan kokonaistulot pienenevät, koska pelaajien palkkojen lasku on 

lopulta suurempi kuin omistajien voittojen kasvu. Uusi tasapaino eroaa vapaiden markkinoiden 

taloudelliset voitot maksimoivasta tasapainosta. Kuviossa 4 tätä liigan kokonaistulojen laskua kuvaa 

kolmio VSVvSVv. Syy tähän on siinä, että pelaajatalentin allokaatio ei ole tehokasta eli osa talentista 

on joukkueessa, jossa heidän rajatuottonsa ei maksimoidu. (Késenne 2007, 127.) 

Jos palkkakatto toimii myös palkkalattiana, on pienen markkina-alueen joukkueen uusi talentin 

kysyntäkäyrä :s(X  kuviossa 4. Uusi tasapaino löytyy kysyntäkäyrien :s(W  ja :s(X 

leikkauspisteestä, jossa talentti on jakautunut tasan joukkueiden kesken (50/50). Palkkataso on 

laskenut alkuperäisestä, mutta toisaalta se on korkeampi kuin se olisi pelkän palkkakaton 

tapauksessa. Pienen joukkueen voitot kasvavat, mutta suuren joukkueen voitoista ei voida 
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varmuudella sanoa mitään. Liigan kokonaistulot laskevat jälleen pelaajatalentin tehottoman 

allokaation takia. (Késenne 2007, 128.) 

Fort ja Quirk (1995, 1278) toteavat, että suuren markkina-alueen joukkueen voittojen kohtalo on 

epäselvä, koska pelaajien palkat laskevat vähemmän ja talentin kysyntä enemmän kuin ilman 

palkkalattiaa. Lopullinen tulos riippuu prosenttiosuudesta " eli siitä, kuinka korkeaksi palkkakatto 

on määritetty suhteessa liigan tuloihin. Kilpailullinen tasapaino on kuitenkin parantunut 

palkkakaton seurauksena, oli palkkalattia käytössä tai ei. 

4.3.1.2 Urheilullisen menestyksen maksimointi 

Késennen (2007, 133) mukaan palkkakaton vaikutukset, palkkalattian kanssa tai ilman sitä, ovat 

hyvin samanlaiset, oli kyseessä sitten taloudellisen voiton tai urheilullisen menestyksen 

maksimoinnin liiga. Kuviossa 4 (sivu 62) rajatuottokäyrien tilalla vain olisi keskimääräisten 

nettotulojen käyrät. Vaikka vaikutukset ovat samanlaisia, voivat syyt palkkakattoon olla erilaiset.  

Taloudellisen voiton maksimoinnin liigoissa erilaisia palkkakattoja on usein perusteltu kilpailullisen 

tasapainon turvaamisella, kun taas puhtaasti urheilullisen menestyksen tavoittelu saattaa johtaa 

epäterveeseen taloudelliseen kehitykseen, jolloin palkkakattojärjestelmiä saatettaisiin perustella 

ennemminkin joukkueiden taloudellisen aseman turvaamisella. Niin tavoitteissa kuin 

perusteluissakin voidaan nähdä tuttu jako Pohjois-Amerikan ja Euroopan liigoihin. 

Oli syy palkkakattoon sitten mikä tahansa, laskee se Késennen (2007, 133) mukaan palkkatasoa ja 

parantaa kilpailullista tasapainoa myös urheilullisen menestyksen maksimoinnin liigassa. 
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Van der Burg ja Prinz (2005) ovat tutkineet hieman muunneltua mallia, jossa luksusvero on 

progressiivinen tulojen suhteen. Heidän mallinsa lähtee liikkeelle yksinkertaisista ottelukohtaisista 

tulofunktioista. Késennen (2007, 136) mukaan tulokset ovat yleistettävissä myös koko kauden 

tulofunktiolle, joka on konkaavi voittoprosentin tai talentin suhteen. Tarkastellaan siis lyhyesti 

Késennen esitystavan mukaista versiota Van der Burgin ja Prinzin mallista. Voittofunktio on tässä 

mallissa �& = �&�'& , ;&� − :;& − :&� . Kun joukkueen kokonaistuloille asetetaan progressiivinen 

veroprosentti x&, voidaan maksimivoittojen ensimmäisen asteen ehdot kirjoittaa muotoon 

�1 − x&
 /�&/;& = :					kaikille	*. 

Verrattaessa tätä tilanteeseen ennen verotusta ja muistettaessa tulofunktion konkaavisuus on selvää, 

että suuren budjetin joukkueet vähentävät talentin kysyntäänsä pieniä joukkueita enemmän, jos 

heidän progressiivinen veroprosenttinsa x& on suurempi. Tuloksena on siis parempi kilpailullinen 

tasapaino. Lisäksi talentin tarjonnan ollessa kiinteä myös palkkataso laskee. Nämä kaksi mallia 

kuvasivat luksusveron vaikutuksia taloudellisen voiton maksimoinnin liigassa, mutta samat tulokset 

pätevät myös urheilullisen menestyksen maksimoinnin tapauksessa. (Késenne 2007, 136.) 

Veroprosentin määräytymisen lisäksi luksusverojärjestelmän vaikutukset riippuvat paljon siitä, mitä 

verotuloilla tehdään. Edellä verotuloja ei jaettu eteenpäin joukkueille, mutta esimerkiksi Marburger 

(1997) on tutkinut, kuinka verotulojen jako voi vaikuttaa luksusveron seurauksiin. Myös Marburger 

on tarkastellut kahden erikokoisen, taloudellista voittoa maksimoivan joukkueen liigaa, jossa 

pelaajatalentin tarjonta on kiinteä. Jos luksusvero kohdistetaan kaikille joukkueille samansuuruisena 

prosenttiosuutena palkkakustannuksista eikä veroina kerättyjä tuloja jaeta eteenpäin joukkueille, 

eivät joukkueen voitot Marburgerin mukaan muutu, koska palkkatason lasku on yhtä suuri kuin 

verojen nousu. Jos verotulot sen sijaan jaetaan joukkueille niin, että pienituloisimmat saavat 

suurimman tulonsiirron, on tuloksena alhaisempi palkkataso ja isommat voitot, mutta kilpailullinen 

tasapaino ei muutu vieläkään. Hänen mukaansa kilpailullisen tasapainon parantamiseksi verotulot 

tulisi jakaa tasan kaikkien joukkueiden kesken, jottei syntyisi tilannetta, jossa pienellä joukkueella 

ei ole kannustinta hankkia lisää pelaajatalenttia, koska se saa suurempia tulonsiirtoja perustuen juuri 

alhaiseen talentin määrään. Marburger tutki myös palkkakustannusten suhteen progressiivisen 

luksusveron vaikutuksia todeten, että talentti jakautuu sitä tasaisemmin mitä ankarampi 

progressiivinen vero on suhteessa tulonjakomalliin. 

Luksusveroja on edellä esitelty varsin yksinkertaisissa raameissa, taloudellisen voiton 

maksimoinnin ja talentin kiinteän tarjonnan tapauksessa, koska talentin joustavan tarjonnan 
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huomioivia, peliteoreettisia malleja ei ole juuri saatavilla. Yhtenä polunavaajana voi kuitenkin 

mainita kolmikon Dietl, Lang ja Werner (2010), joka on tutkinut luksusverojen vaikutuksia n-

joukkueen liigan peliteoreettisen mallin avulla. Liigassa on sekä pienten että suurten markkinoiden 

joukkueita, jotka maksimoivat taloudellista voittoa talentin tarjonnan ollessa joustavaa. Yleisön 

kysyntä määräytyy yleisestä hyötyfunktiosta, joka perustuu oletukseen, että katsojien 

maksuhalukkuus riippuu liigan laadusta. Luksusveroa joutuvat maksamaan joukkueet, joiden 

palkkakustannukset ylittävät liigan keskimääräiset palkkakustannukset. Kerätyt luksusverot jaetaan 

joukkueille, joiden palkkakustannukset ovat keskimääräisiä pienemmät. Dietl ym. mukaan 

luksusveron seurauksena liigan keskimääräiset palkkakustannukset nousevat, koska pienten 

joukkueiden pelaajilleen maksamat palkat kasvavat enemmän kuin suurten laskevat. Tästä seuraa 

myös kilpailullisen tasapainon paraneminen ja pelaajakohtaisen keskipalkan nouseminen. 
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5 EMPIIRINEN TARKASTELU 

5.1 Käytössä olevat tulonjakojärjestelmät ja palkkarajoitteet 

Tässä luvussa esitellään Pohjois-Amerikan ja Euroopan liigoissa käytössä olevat tulonjako- ja 

palkkarajoitejärjestelmät sekä joitain empiirisiä tuloksia niiden vaikutuksista kilpailulliseen 

tasapainoon. Kaikissa yhdeksässä liigassa on käytössä jonkinlainen tulonjakojärjestelmä, mutta 

palkkarajoitteita on käytössä vain Pohjois-Amerikan liigoissa. Vaikka Euroopan suurissa jalkapallo-

liigoissa ei tällä hetkellä ole käytössä palkkarajoitejärjestelmiä, niin aiemmin on ollut. Esimerkiksi 

Englannin jalkapallossa vuoteen 1961 asti käytössä ollut pelaajakohtainen maksimipalkka otettiin 

käyttöön vuonna 1901, jolloin pelaajalle sai maksaa enintään neljä puntaa viikossa (Dobson & 

Goddard 2001, 90). 

5.1.1 Pohjois-Amerikka 

Pohjois-Amerikan liigoissa käytettävistä tulonjako- ja palkkarajoitejärjestelmistä sovitaan liigan ja 

pelaajayhdistyksen neuvottelemissa työehtosopimuksissa (collective bargaining agreement), jotka 

ovat kestoltaan yleensä viidestä kymmeneen kautta. Tutkielman kannalta oleellista sopimuksissa on 

kaksi eri jakoa. Palkkarajoitteet määrittävät, kuinka liigan kokonaistulot jaetaan liigan (omistajien) 

ja pelaajien kesken. Tulonjakojärjestelmät taas määrittävät, kuinka liigan osuus kokonaistuloista 

jaetaan joukkueiden kesken. Tulonjakojärjestelmät eivät lähtökohtaisesti koske pelaajia niiden 

määrittäessä joukkueiden välisen tulonjaon, mutta niihin voidaan sisällyttää pykäliä, jotka vaativat 

tietyn osuuden tulonjaosta käytettävän pelaajakustannuksiin. 

Kaikissa Pohjois-Amerikan neljässä ammattilaisliigassa kansalliset televisiotulot jaetaan tasan 

seurojen kesken, joten mielenkiinto kohdistuu paikallisten tulojen jakamiseen. Paikallisilla tuloilla 

tarkoitetaan ei-kansallisia televisiotuloja, pääsylipputuloja ja muita tapahtumapaikalta saatavia 

tuloja. Taulukossa 1 on kuvattu pääpiirteissään, kuinka liigat jakavat eri lähteistä saamiaan tuloja, ja 

kuinka suuri osa liigan kokonaistuloista suunnilleen jaetaan. 
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TAULUKKO 1. Tulonjako Pohjois-Amerikan ammattilaisliigoissa (Vrooman 2009, 14–22; 2011, 13). 

 NFL MLB NBA NHL 

Kansallinen media 100 % 100 % 100 % 100 % 

Paikallinen media 0 % 31 % 0 % 0 % 

Pääsyliput 34 % 31 % 0 % 0 % 

Tapahtumapaikka 0 % 31 % 0 % 0 % 

Kokonaistulot  ≈53 % ≈40 % ≈25 % ≈16 % 

 

Amerikkalaisen jalkapallon NFL:n omistajat ja pelaajat pääsivät yhteisymmärrykseen uudesta 

työehtosopimuksesta heinäkuussa 2011. Uusi sopimus on kymmenvuotinen ja kattaa näin ollen 

kaudet 2011–2020. Joukkuekohtainen palkkakatto kaudella 2011 on 120,375 miljoonaa dollaria. 

Lisäksi sopimuksessa on erikseen määritelty pelaajakustannusten enimmäismäärä, joka on 142,4 

miljoonaa dollaria per joukkue. Tähän määreeseen sisältyy palkkakaton määrittävien varsinaisten 

palkkakustannusten lisäksi erilaiset pelaajille maksettavat etuudet ja se lasketaan kolmen eri 

tuloluokan osuuksien summana. Pelaajakustannusten enimmäismäärää laskettaessa summataan 

55 % liigan mediatuloista, 45 % yritys- ja pudotuspelituloista sekä 40 % paikallisista tuloista. 

Lisävaatimuksena on, että tuon summan on oltava vähintään 47 % ja enintään 48 % (2012–2014) tai 

48,5 % (2015–2020) liigan ennustetuista kokonaistuloista. Nämä ovat siis pelaajien osuuksia liigan 

kokonaispotista, loput jäävät omistajille. (NFL 2011.) 

Palkkakatto lasketaan vähentämällä saadusta pelaajakustannusten enimmäismäärästä ennustetut 

etuudet. NFL:n palkkakatossa on joitain pehmeitä piirteitä, kuten seuraa pidempään edustaneita 

pelaajia koskeva erityispykälä ja allekirjoitusbonusten kohtelu. Enintään kolmelle joukkuetta 

vähintään viisi kautta edustaneelle pelaajalle on sallittua maksaa vielä varsinaisen palkkakaton 

päälle yhteensä kolme miljoonaa dollaria kaudella 2011 ja puolitoista miljoonaa kaudella 2012. 

Lisäksi allekirjoitusbonus maksetaan pelaajalle sopimusta kirjoittaessa, mutta se luetaan 

palkkakattoon jaettuna tasaisesti sopimuksen koko keston ajalle. Sama käytäntö oli myös edellisen 

työehtosopimuksen aikana. Palkkakaton ylittämisen sallivia ”poikkeuspykäliä” ei kuitenkaan ole 

läheskään yhtä paljon kuin NBA:n tapauksessa. (NFL 2011.) 

Työehtosopimuksessa on määritelty myös palkkakustannusten vähimmäismäärä. Sopimuksen 

kahdella ensimmäisellä kaudella 2011 ja 2012 kaikkien liigan joukkueiden on kulutettava 

keskimäärin vähintään 99 % palkkakatosta. Kahdella neljän kauden periodilla 2013–2016 ja 2017–

2020 on koko liigan kulutettava vähintään 95 % periodin yhteenlasketusta palkkakatosta. Samoille 

kahdelle periodille on myös vaatimus joukkuekohtaisesta minimikulutuksesta. Jokaisen joukkueen 
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on käytettävä palkkakustannuksiin vähintään 89 % periodin yhteenlasketusta palkkakatosta eli 

kaudesta 2013 lähtien NFL:ssä on joukkuekohtainen palkkalattia. Jos palkkakustannukset jäävät 

alle palkkalattian, on joukkueen ennen seuraavan periodin alkua maksettava puuttuva summa 

palkkalistoillaan olleille pelaajille. (NFL 2011.) 

Uudessa työehtosopimuksessa ei määritelty joukkueiden välistä tulonjakojärjestelmää, joten uutta 

järjestelmää koskevien yksityiskohtien puuttuessa esittelen kauteen 2010 voimassa olleen 

järjestelyn. Amerikkalaisen jalkapallon NFL:ssä tasan seurojen kesken jaettavat kansalliset 

televisiotulot muodostavat 60 % liigan kokonaistuloista. Paikalliset televisiotulot ovat NFL:ssä 

olemattomat, mutta kokonaistuloista noin 20 % muodostavista lipputuloista 34 % kerätään 

yhteispottiin, joka jaetaan tasan kaikkien seurojen kesken. Vroomanin (2011, 13) mielestä NFL:n 

ongelmaksi ovat muodostuneet tapahtumapaikalta saatavat muut jakamattomat tulot. Muun muassa 

aitioiden ja klubipaikkojen myynnistä ja vuokrauksesta saatavat tulot ovat kasvaneet uusien 

modernien areenoiden takia muodostaen nykyisin noin yhden viidesosan NFL:n kokonaistuloista. 

Näistä jakamattomista tuloista huolimatta NFL on neljästä ammattilaisliigasta solidaarisin sen 

jakaessa noin puolet kaikista tuloistaan. (Vrooman 2009, 16.) 

Baseballin MLB ja pelaajayhdistys solmivat marraskuussa 2011 uuden viisi vuotta kattavan 

työehtosopimuksen. MLB:n luksusverojärjestelmä on nimeltään Competitive Balance Tax. Joukkue 

joutuu maksamaan veroa, jos sen palkkakustannukset ylittävät tietyn ennalta sovitun kynnysarvon, 

joka edellisen työehtosopimuksen viimeisellä kaudella 2011 ja uuden sopimuksen kahdella 

ensimmäisellä kaudella 2012 ja 2013 on 178 miljoonaa dollaria. Kausiksi 2014–2016 

luksusveroraja nousee 189 miljoonaan dollariin. Luksusverorajan ylityksiin kohdistuva 

veroprosentti kasvaa, jos ylitykset ovat toistuvia. Ensimmäisellä ylityskaudella prosenttiosuus on 

17,5 %, toisella peräkkäisellä kaudella 30 %, kolmannella 40 % ja sitä seuraavilla aina 50 %. 

Edelliseen sopimukseen verrattuna ”ensikertalaisen” prosenttia laskettiin (aiemmin 22,5 %) ja 

toistuvan rikkojan prosentteja kasvatettiin (aiemmin 40 % oli maksimi). (MLB 2007; MLB 2011.) 

Pääpiirteiltään vastaava systeemi oli käytössä myös kaudet 2003–2006 kattaneen 

työehtosopimuksen aikaan. Kausilla 1997–1999 luksusveroa joutuivat maksamaan jokaisen kauden 

viisi palkkakustannuksiltaan suurinta joukkuetta. MLB:n luksusveroa on kutsuttu myös Yankees-

veroksi, koska New York Yankees vastasi yksinään yli neljästä viidesosasta kaikista vuosien 1997 

ja 2010 välillä maksetuista luksusveroista, kuten taulukosta 2 nähdään.  Samassa taulukosta 

nähdään, että Yankees on joutunut maksamaan veroa jokaisella kaudella. Jos huomioidaan vain 

nykyisen mallisen luksusverojärjestelmän aika 2003–2010, niin Yankeesin osuus maksetuista 
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veroista nousee jopa 91,6 prosenttiin. Nämä luvut herättävät tietysti suuria kysymyksiä järjestelmän 

tehokkuudesta ja merkityksestä. 

TAULUKKO 2. MLB:n maksetut luksusverot 1997–2010. Dollarimääräisen summan perässä suluissa 
kausien määrä, jona luksusveroa on maksettu. (Brown 2010.) 

Joukkue 1997–1999 2003–2010 Yhteensä Prosenttiosuus 

NY Yankees 9 365 570 (3) 192 213 073 (8) 201 578 643 82,93 % 

Boston Red Sox 2 184 734 (1) 15 346 928 (5) 17 531 662 7,21 % 

Baltimore Orioles 11 238 849 (3) - 11 238 849 4,62 % 

LA Dodgers 5 199 593 (2) - 5 199 593 2,14 % 

Atlanta Braves 2 567 582 (3) - 2 567 582 1,06 % 

Cleveland Indians 2 065 496 (1) - 2 065 496 0,85 % 

Detroit Tigers - 1 305 220 (1) 1 305 220 0,54 % 

LA Angels - 927 057 (1) 927 057 0,38 % 

NY Mets 525 000 (1) - 525 000 0,22 % 

Florida Marlins 139 607 (1) - 139 607 0,06 % 

Yhteensä 33 286 431  209 792 278 243 078 709 100 % 

 

MLB:n tulonjakojärjestelmä on siis kansallisten televisiotulojen osalta samanlainen kuin muissakin 

Pohjois-Amerikan liigoissa, ne jaetaan tasan kaikkien joukkueiden kesken. Lisäksi 31 % kunkin 

joukkueen paikallisista tuloista menee yhteispottiin, joka jaetaan tasan kaikkien joukkueiden 

kesken. Vrooman (2009, 18) arvioi, että edellisen työehtosopimuksen aikana MLB jakoi noin 40 % 

kokonaistuloistaan. Vroomanin suuntaa-antava käsitys MLB tulorakenteesta on, että kansalliset tv-

tulot muodostivat 17 %, paikalliset tv-tulot 16 % ja pääsylipputulot 35 % kokonaistuloista. 

Uudessa työehtosopimuksessa ei muutettu jaettavien tulojen prosenttiosuuksia, mutta muita 

merkittäviä ja mielenkiintoisia uudistuksia kyllä tehtiin. Vuoteen 2016 mennessä viidentoista 

suurimman markkina-alueen joukkueen saamat tulonsiirrot lopetetaan. Tämä on poikkeuksellinen 

uudistus ja tulee varmasti herättämään paljon mielenkiintoa myös joukkueurheilun talouden 

tutkijoissa. Tulonjako myös sidotaan palkkakustannuksiin siten, että niiden on oltava vähintään 

25 % suurempia kuin saatu tulonsiirto. 

Koripallon NBA on neljästä suuresta liigasta kolmas, jossa solmittiin uusi työehtosopimus vuonna 

2011. Omistajien ja pelaajien erimielisyydet neuvotteluissa johtivat työsulkuun, joka typisti vasta 

joulupäivänä alkaneen kauden 66 ottelun mittaiseksi. Uudessa kymmenen kauden pituisessa 

sopimuksessa omistajien ja pelaajien välistä tulonjakoa muutettiin omistajien kannalta 

suotuisammaksi. Osapuolet sopivat niin kutsuttujen koripalloon liittyvien tulojen (Basketball 

Related Income=BRI) tasajaosta. Aiemmin pelaajien osuus oli 57 %. Todellisuudessa pelaajien 
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osuus voi vaihdella 49–51 prosentin välillä. Sovitun tulonjaon toteutuminen varmistetaan escrow-

rahastolla. Pelaajien palkoista 10 % menee rahastoon, josta rahat jaetaan kauden päätteeksi joko 

omistajille tai pelaajille riippuen siitä, kuinka tulonjako on toteutunut. (NBA 2011.) 

Palkkakatto ja luksusvero määräytyvät samoin kuin aiemman vuodet 2005–2011 kattaneen 

sopimuksen aikana. Pehmeä palkkakatto on 51 % ja luksusveron kynnysarvo 61 % ennustetusta 

BRI:stä, jolloin kaudella 2011–12 joukkuekohtaisiksi arvoiksi saadaan 58 ja 70,3 miljoonaa 

dollaria. Palkkalattia oli edellisen sopimuksen mukaan 75 % dollarimääräisestä palkkakatosta. 

Uuden sopimuksen kahdeksi ensimmäiseksi kaudeksi lattia nousee 85 prosenttiin, ja kolmannesta 

kaudesta eteenpäin 90 prosenttiin. Jos joukkueen palkkakustannukset alittavat palkkalattian, 

kerätään joukkueelta kauden päätteeksi alitusta vastaava summa, joka jaetaan pelaajille. (NBA 

2011.) 

Luksusverojärjestelmä on käytössä, koska lukuisat poikkeuspykälät sallivat pehmeän palkkakaton 

ylittämisen. Taulukosta 3 nähdään, että ylitykset ovat olleet varsin yleisiä. Uuden sopimuksen 

kahdella ensimmäisellä kaudella luksusverorajan ylittävistä palkkakustannuksista tulee maksaa 

veroa ylitystä vastaava summa eli dollari per dollari. Kaudesta 2013–14 lähtien verotus kiristyy 

siten, että aina jokaisen viiden miljoonan lisäylityksen jälkeen veroprosentti kasvaa. Enintään viiden 

miljoonan dollarin ylityksestä tulee maksaa veroa puolitoistakertainen summa ja esimerkiksi 15–20 

miljoonan dollarin ylityksestä veroa pitää maksaa jo 3,25-kertainen määrä. Lisäksi veroprosentti 

kasvaa entisestään, jos ylitykset ovat toistuvia. Aiemmin joukkueet, jotka eivät maksaneet 

luksusveroa, saivat kukin 1/30-osan verotuloista ja jäljelle jäävä osuus meni liigalle. Uudessa 

sopimuksessa on lisärajoituksena, että veroa maksamattomat joukkueet saavat maksimissaan puolet 

verotuloista. (NBA 2011.) 

NBA on esimerkiksi NFL:ään verrattuna jakanut tuloja hyvin säästeliäästi. Tasan jaettavien 

kansallisten televisiotulojen lisäksi NBA ei ole jakanut merkittäviä määriä muita tuloja. Vroomanin 

(2009, 20) mukaan kokonaistuloista jaettiin noin neljännes edellisen työehtosopimuksen aikana. 

Uuden sopimuksen tulonjakoa koskevat yksityiskohdat eivät ole vielä tiedossa, mutta NBA:n 

komissaari David Sternin mukaan jaettava summa olisi jopa lähes viisinkertaistumassa aiemmasta 

noin 40 miljoonasta dollarista 196 miljoonaan dollariin kaudelle 2013–14. Lisäksi Stern sanoi, että 

yksi joukkue joutuu jakamaan maksimissaan 50 miljoonaa, ja että suurin saatava tulonsiirto olisi 22 

miljoonaa dollaria. Sternin mukaan luksusverotulojen toinen puolikas yhdessä varsinaisen 

tulonjakojärjestelmän kanssa mahdollistaisi tämän. (Aschburner 2011.) 
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TAULUKKO 3. NBA:n maksetut luksusverot 2005–2011 (milj. $) (Coon 2005). 

Joukkue 2005–06 2006–07 2007–08 2008–09 2009–10 2010–11 Yhteensä 
NY Knicks 37,2 45,1 19,7 23,7 5,2 - 130,9 
Dallas Mavericks 17,3 7,2 19,6 23,6 17,6 18,9 104,2 
LA Lakers - - 5,1 7,2 21,4 19,9 53,6 
Cleveland Cavaliers - - 14,0 13,7 15,9 - 43,6 
Orlando Magic 7,8 - - - 11,0 20,1 38,9 
Boston Celtics - - 8,2 8,3 14,9 5,7 37,1 
Denver Nuggets - 2,0 13,6 - 5,5 - 21,1 
Phoenix Suns - - 3,9 4,9 5,0 - 13,8 
Miami Heat - - 8,3 - 3,0 - 11,3 
San Antonio Spurs 0,9 0,2 - - 8,8 - 9,9 
Portland Trail Blazers - - - 5,9 - 2,3 8,2 
Utah Jazz - - - - 3,1 5,0 8,1 
Indiana Pacers 4,7 - - - - - 4,7 
Memphis Grizzlies 3,7 - - - - - 3,7 
Minnesota Timberwolves - 1,0 - - - - 1,0 
Houston Rockets - - - - - 0,8 0,8 

Yhteensä 71,64 55,56 92,45 87,36 111,08 72,77  

Luksusveron kynnysarvo 61,7 65,4 67,9 71,2 70,0 70,3  

 

Jääkiekon NHL:ssä on kaudella 2011–12 meneillään kaudesta 2005–06 voimassa olleen 

työehtosopimuksen viimeinen kausi. Edessä olevista neuvotteluista omistajien ja pelaajien välillä 

odotetaan kuitenkin helpompia kuin kaudella 2004–05, jolloin erimielisyydet olivat niin suuria, että 

ensimmäistä kertaa Pohjois-Amerikan neljän suuren ammattilaisliigan historiassa kokonainen kausi 

jäi pelaamatta työriidan takia. Työsulun seurauksena NHL kuitenkin otti viimeisenä Pohjois-

Amerikan liigoista käyttöön palkkarajoitejärjestelmän. NHL valitsi kovan palkkakaton. 

Pelaajien osuus kokonaistuloista on riippunut liigan tulotasosta. Kaudella 2011–12 pelaajat saavat 

57 % tuloista, koska liigan tulot ovat kasvaneet yli 2,7 miljardiin dollariin. Sovitun tulonjaon 

toteutuminen varmistetaan NBA:n tavoin niin kutsutulla escrow-rahastolla, johon pidätetään osuus 

pelaajien palkoista kauden aikana ja joka jaetaan kauden jälkeen joko pelaajille tai omistajille. 

(NHL 2005a.) 

NHL:n palkkarajoitejärjestelmään sisältyy sekä palkkakatto että -lattia. Katon suuruus määräytyy 

prosenttiosuutena liigan edelliskauden jääkiekkoon liittyvistä tuloista. Palkkalattia eli pelaajien 

palkkoihin käytettävä minimi on aina 16 miljoonaa dollaria pienempi kuin palkkakatto. Koska 

liigan tulot ovat kasvaneet joka vuosi, on myös palkkakatto noussut vuosittain. Kaudella 2005–06 

palkkakatto oli 39 miljoonaa dollaria (NHL 2005b). Kaudella 2011–12 palkkakatto on 64,3 

miljoonaa dollaria, ja palkkalattia 48,3 miljoonaa dollaria (NHLPA 2011). Joukkuekohtaisten 
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rajoitteiden lisäksi NHL:ssä on pelaajakohtainen palkkakatto, joka on 20 % joukkuekohtaisesta, 

sekä 525 000 dollarin minimipalkka (NHL 2005b).  

NHL:llä on muihin Pohjois-Amerikan liigoihin verrattuna ainutlaatuinen pelaajakustannuksiin 

perustuva tulonsiirtojärjestelmä, jonka tarkoitus on varmistaa, että pienituloisemmat seurat pystyvät 

käyttämään palkkalattian määräämän vähimmäissumman pelaajakustannuksiin. Järjestelmä on 

varsin monimutkainen, mutta yksinkertaistettuna joukkue on oikeutettu tulonsiirtoon, jos se on yksi 

liigan 15 pienituloisimmasta joukkueesta ja sen talousalueella on alle 2,5 miljoonaa kotitaloutta. 

Rahat tulonsiirtoihin tulevat osuuksista liigan ylimääräisistä keskitetysti luoduista tuloista, escrow-

rahastosta, playoff-tuloista ja kymmeneltä suurituloisimmalta joukkueelta. (NHL 2005a.) 

Myös NHL jakaa kansalliset televisiotulot tasan seurojen kesken. Jääkiekko on lajina kuitenkin 

muita pienempi Yhdysvaltain markkinoilla, joten kansallisista tv-sopimuksista saadut tulot ovat 

vain noin kuusi prosenttia NHL:n kokonaistuloista. Täten NHL jakaa kokonaistuloistaan vain noin 

16 prosenttia. (Vrooman 2009, 22.) 

5.1.2 Eurooppa 

Euroopan jalkapalloliigojen kohdalla suurin mielenkiinto kohdistuu alati kasvaneiden lähetys-

oikeustulojen jakamiseen, koska yksikään liigoista ei nykyisin jaa lipputuloja. Tulonjako-

järjestelmät, jotka siis pääosin koskevat tv-tuloja, eroavat merkittävällä tavalla Pohjois-Amerikan 

järjestelmistä, joissa on enemmän pieniä joukkueita tukevia piirteitä. Euroopan järjestelmissä usein 

osa tuloista jaetaan tasan seurojen kesken, mutta loput urheilullisen menestyksen, markkinoiden 

koon tai tv-esiintymisten määrän perusteella. Täten paremmin menestyvät seurat saavat suuremman 

tulonsiirron. Euroopan tulonjakojärjestelmissä on siis enemmän palkitsemisjärjestelmän piirteitä, 

kun taas Pohjois-Amerikan tulonjako on enemmän tukipolitiikkaa. Euroopan jalkapalloliiton 

järjestämät Mestarien liiga ja Eurooppa-liiga kasvattavat entisestään isojen seurojen tuloja. 

Taulukosta 4 nähdään, minkälaisilla perusteilla tv-tuloja jaetaan Euroopan liigoissa. 

TAULUKKO 4. Televisiotulojen jakoperusteet Euroopan viidessä suuressa jalkapalloliigassa 

 
Tasan Sijoitus Tv-esiintymiset Markkinan koko 

Englannin Valioliiga 50 % 25 % 25 % 0 % 

Saksan Bundesliiga 50 % 50 % 0 % 0 % 

Ranskan Ligue 1 50 % 30 % 20 % 0 % 

Italian Serie A 40 % 30 % 0 % 30 % 

Espanjan La Liga 0 % 0 % 0 % 0 % 
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Englannin Valioliigassa kansallisista lähetysoikeustuloista 50 % jaetaan tasan kaikkien seurojen 

kesken, 25 % seuran liigasijoituksen ja 25 % televisioesiintymisten määrän perusteella. Mitä 

paremmin sijoittuu liigassa, ja mitä useammin pelaa televisiokameroiden edessä, sitä suuremman 

osuuden tv-tuloista saa itselleen. Jokaiselle joukkueelle taataan vähintään kymmentä tv-ottelua 

vastaava osuus potista. Kansainväliset lähetysoikeustulot ja liigan kaupalliset tulot jaetaan tasan 

seurojen kesken. Kaudella 2010–11 kansainväliset tv-tulot muodostivat 37 % kaikista 

lähetysoikeustuloista, ja jokainen seura sai niitä noin 18 miljoonaa puntaa. Yhteensä tuloja jaettiin 

hieman yli miljardi puntaa, josta noin 67 % tasan kaikkien seurojen kesken. Kaudella 2010–11 

liigamestari Manchester United sai eniten lähetysoikeustuloja, 60,4 miljoonaa puntaa. Liigassa 

toiseksi viimeiseksi sijoittunut ja liigasta pudonnut Blackpool sai pienimmän summan, 39,1 

miljoonaa puntaa. (Premier League 2011, 58–59.) 

Lisäksi Valioliigasta pudonneille joukkueille maksetaan niin kutsuttua laskuvarjorahaa, jota 

maksetaan televisiotulojen romahtamisen taloudellisten vaikutusten pehmentämiseksi. Kaudelle 

2010–11 voimaan tullut uusi, ja entistä rahakkaampi sopimus takaa Valioliigasta pudonneelle 

seuralle yhteensä 48 miljoonaa puntaa seuraavien neljän kauden aikana niin, että kahtena 

ensimmäisenä putoamista seuraavana kautena seura saa 16 miljoonaa puntaa ja kahtena 

jälkimmäisenä 8 miljoonaa puntaa (Deloitte 2010, 29). 

Valioliigassa eniten lähetysoikeustuloja saanut joukkue sai siis noin 1,54 kertaa suuremman 

tulonsiirron kuin pienimmän osuuden saanut. Euroopan neljässä muussa suuressa jalkapalloliigassa 

kertoimet, ja siis erot lähetysoikeustulojen jakautumisessa, ovat suurempia: Espanjan La Ligassa 

12,5, Italian Serie A:ssa 10, Ranskan Ligue 1:ssä 3,5 ja Saksan Bundesliigassa 2. (Premier League 

2011, 59.) 

Erot tavoissa, joilla televisio-oikeuksien myynti suoritetaan, selittävät suurelta osin isot erot edellä 

esitetyissä luvuissa. Valioliigassa, Ligue 1:ssä ja Bundesliigassa liiga hoitaa oikeuksien myymisen 

keskitetysti ja jakaa rahat eteenpäin parhaaksi katsomallaan tavalla. La Ligassa ja Serie A:ssa seurat 

ovat yksitellen hoitaneet televisio-oikeuksien markkinoinnin ja myynnin. Liigojen suurseurat ovat 

solmineet televisioyhtiöiden kanssa moninkertaisesti arvokkaampia sopimuksia kuin pienemmät 

seurat, mistä on seurannut suuria eroja tuloissa. Kollektiivisen myynnin tapauksessa oikeuksien 

myynnistä saadut tulot jakautuvat huomattavasti tasaisemmin kaikkien seurojen kesken. Eri tapojen 

oikeutusta miettiessä herää tietysti kysymys siitä, ovatko tulot enemmän suurseurojen globaalin 

brändin ja supertähtien vai elinvoimaisen, hyvin järjestetyn ja mielenkiintoisen liigan ansiota? 
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Italian Serie A on kuitenkin siirtynyt oikeuksien kollektiiviseen myyntiin kaudesta 2010–11 lähtien. 

Serie A:ssa 40 % lähetysoikeustuloista jaetaan tasan kaikkien seurojen kesken, 30 % 

liigasijoituksen (10 % historia, 15 % viisi edelliskautta ja 5 % nykyinen kausi) ja 30 % seuran 

kannattajapohjan laajuuden perusteella (5 % kotikaupungin populaatio ja 25 % kannattajien arvioitu 

määrä yhteensä). (Deloitte 2011a, 40 ja Vrooman 2011, 15.) 

Uudistuksen myötä tv-tulot tulevat jakautumaan aiempaa tasaisemmin kaikkien liigajoukkueiden 

kesken, mutta jakoperusteiden voi edelleen nähdä antavan suurille seuroille pysyvän 

etulyöntiaseman. Aiempien liigasijoitusten ja kannattajapohjan suuren merkityksen takia seurojen 

väliset asetelmat tulonjaossa eivät muutu ainakaan kovin nopeasti.  

Espanjan La Ligan kaksi suurta, FC Barcelona ja Real Madrid, ovat viime kausina saaneet noin 

puolet koko liigan televisiotuloista itse neuvottelemiensa sopimusten avulla (Deloitte 2010, 15 ja 

Deloitte 2011a, 40). Liigan ja muiden seurojen taholta on tullut painetta siirtyä tasaisempaan 

tulonjakoon, ja kollektiiviseen malliin. Suurin osa nykyisistä sopimuksista on voimassa vielä 

muutaman kauden ajan, joten alustavia neuvotteluja pidemmälle ei ole päästy. 

Valioliigan jälkeen toiseksi tasaisimmin tv-tulonsa jakaa Saksan Bundesliiga: 50 % jaetaan tasan 

kaikkien seurojen kesken, 37,5 % kolmen edellisen kauden sarjasijoitusten ja 12,5 % kuluvan 

kauden sarjasijoituksen perusteella. Ranskan Ligue 1 jakaa 50 % tasan, 30 % sarjasijoituksen (25 % 

kuluvan kauden ja 5 % viiden edelliskauden sijoituksen perusteella) ja 20 % tv-esiintymisten 

määrän perusteella (15 % kuluvan kauden ja 5 % viiden edelliskauden esiintymisten perusteella). 

Ennen tätä vuonna 2005 käyttöönotettua mallia Ligue 1 jakoi televisiotulot poikkeuksellisen 

solidaarisesti, kun tuloista 83 % jaettiin tasan kaikkien seurojen kesken. Tämän kuitenkin katsottiin 

heikentävän ranskalaisten seurojen kilpailukykyä europeleissä, joten järjestelmää muutettiin hieman 

enemmän menestymisestä palkitsevaksi. (Vrooman 2011, 14.) 

Kansallisten liigojen kärkijoukkueet osallistuvat lisäksi UEFA:n järjestämiin kilpailuihin, joista 

saatavat rahavirrat ovat kasvaneet yhä merkittävämmiksi. Esimerkiksi Mestarien liigan kaupalliset 

tulot ja lähetysoikeustulot kasvoivat perustamiskauden 1992–93 45 miljoonasta eurosta yli 1,1 

miljardiin euroon kaudelle 2009–10. Samalla kaudella UEFA jakoi Mestarien liigan tuloistaan 

78,4 % seuroille. Tuloista yli puolet jaettiin urheilullisen menestyksen ja loput joukkueen 

kansallisten tv-markkinoiden suhteellisen koon perusteella. Tuolla kaudella mestaruuden voittanut 

FC Internazionale Milano sai suurimman osuuden tuloista, yhteensä 49,2 miljoonaa euroa. Toisessa 

ääripäässä lohkovaiheeseen selvinneistä oli israelilainen Maccabi Haifa FC, joka hävisi kaikki 

alkulohkon ottelunsa, mutta sai silti 8,7 miljoonaa euroa. (UEFA 2011.) 
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Mediatulojen tärkeys ja osuus kokonaistuloista vaihtelee luonnollisesti maittain ja seuroittain. 

Taulukosta 5 näkee kuitenkin karkeasti kuinka lippu- ja mediatulot ovat kehittyneet suhteessa 

kokonaistuloihin.  Euroopassa mediatulojen osuuden kasvu on ollut La Ligaa lukuun ottamatta 

huomattavaa. Samasta taulukosta nähdään, kuinka lipputulojen osuus on lähes poikkeuksetta 

pienentynyt. Kokonaistulojen kehitys kertoo paljon joukkueurheilun talouden kasvusta. 

TAULUKKO 5. Lippu- ja mediatulojen osuudet kokonaistuloista 1997 ja 2009 (milj. €) (Vrooman 2011, 
12). 

 
2009  1997 

 Kokonaistulot  Pääsyliput Media  Kokonaistulot Pääsyliput Media 

NFL 5 673 19 % 47 %  1 650 29 % 55 % 

MLB 4 174 38 % 25 %  1 307 39 % 38 % 

NBA 2 963 30 % 24 %  1 178 41 % 37 % 

NHL 1 995 42 % 5 %  778 61 % 15 % 
        
Valioliiga 2 326 29 % 49 %  685 42 % 21 % 

Bundesliiga 1 575 23 % 31 %  444 32 % 25 % 

La Liga 1 501 28 % 41 %  524 28 % 42 % 

Serie A 1 494 13 % 60 %  551 37 % 36 % 

Ligue 1 1 048 14 % 55 %  293 22 % 32 % 

1 € = $ 1,413 (30.6.2009) 

 

5.2 Kilpailullinen tasapaino 

Tarkastellaan seuraavaksi, onko käytössä olleilla ristiinsubventointikeinoilla ollut vaikutusta 

kilpailulliseen tasapainoon, ja onko jokin liiga erityisen tasainen tai epätasainen. Kuten jo luvussa 2 

mainittiin, kilpailullisen tasapainon parhaasta mittarista tai sen optimaalisesta tasosta ei ole yksi-

mielisyyttä. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan haittaa, vaikka kilpailullisen tasapainon optimaalista 

tasoa ei voida määrittää. Tarkoituksena on vain selvittää, onko kilpailullinen tasapaino muuttunut, 

kuten sen ristiinsubventoinnin yleisten perustelujen mukaan olisi pitänyt. Se, ovatko vaikutukset 

olleet hyviä vai huonoja, riippuu lopulta joukkueurheilun kuluttajien preferensseistä.  

Kilpailullista tasapainoa on mitattu monella eri tavalla, kuten esimerkiksi voittoprosenttien 

keskihajonnalla ja ginikertoimella, pudotuspelijoukkueiden vaihtuvuudella ja liigamestaruuksien 

jakautumisella joukkueiden kesken. Avainkysymyksiksi nousevat tarkasteluvälin pituus ja itse 

mittari. Kilpailulliseen tasapainoon liittyvät kysymykset ovat mielenkiintoisia ja tärkeitä, niin 

joukkueurheilun kuin sen talouden tutkimuksenkin kannalta. Empiirisistä tutkimuksista on saatu 

varsin vaihtelevia tuloksia, mikä on ymmärrettävää kilpailullisen tasapainon käsitteen 
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moniulotteisuuden ja määrittelyongelmien takia. Kilpailullinen tasapaino voi ilmetä eri liigoissa eri 

tavoilla. Ei ole olemassa yhtä oikeaa mittaria eikä kilpailullisen tasapainon optimitasoa. 

Kilpailullisen tasapainon tutkimusta on syytä jatkaa mahdollisimman monipuolisesti eri mittareita 

käyttäen ja useita liigoja tarkastellen, koska kuten moneen otteeseen on todettu, joukkueurheilun 

sääntelyä on lähes poikkeuksetta perusteltu kilpailullisen tasapainon turvaamisella. Tarkastellaan 

seuraavaksi kuitenkin tällä hetkellä tarjolla olevia empiirisiä tutkimuksia kilpailullisesta 

tasapainosta. 

5.2.1 Pohjois-Amerikka 

Yksi käytetyimmistä kilpailullisen tasapainon mittareista on voittoprosenttien keskihajonnan 

suhdeluku, joka saadaan jakamalla toteutuneiden voittoprosenttien keskihajonta täydellisen 

tasapainoisen liigan voittoprosenttien keskihajonnalla. Täydellisen tasapainoisessa liigassa kaikilla 

joukkueilla on yhtä suuri todennäköisyys voittaa. Muun muassa Fort (2010) on käyttänyt tätä 

suhdelukua, ja pitää sitä parempana mittarina kuin pelkkää voittoprosenttien keskihajontaa, koska 

jälkimmäinen on herkkä kauden pituuden muutoksille. Suhdeluku on suurempi tai yhtä suuri kuin 

yksi. Mitä lähempänä luku on ykköstä, sitä tasaisempi liiga. 

Fort (2010, 167) on laskenut voittoprosenttien keskihajontojen suhdeluvun Pohjois-Amerikan 

liigoille 1940-luvulta lähtien. Vertailemalla vuosikymmenten keskiarvoja hän tulee siihen 

tulokseen, että kaikissa liigoissa on havaittavissa merkittävää kilpailullista epätasapainoa NBA:n 

ollessa epätasaisin ja NFL:n tasaisin. Eniten kilpailullinen tasapaino on parantunut MLB:ssä, vaikka 

80-luvulta lähtien on havaittavissa uudelleenheikkenemistä. 

Fortin (2010) tarkastelun mukaan NFL on ollut koko ajan tasaisin Pohjois-Amerikan liigoista. 

Tarkasteltavista liigoista eniten ja tasaisimmin tuloja jakaa juuri NFL, mutta suoria johtopäätöksiä 

ei kannata tehdä. Fort huomauttaakin, että suurimmat parannukset NFL:n kilpailullisessa 

tasapainossa tapahtuivat ennen kuin laaja tulonjakojärjestelmä otettiin käyttöön. Myöskään vuonna 

1994 käyttöönotettu palkkakatto ei näy suhdeluvuissa millään lailla. 

Tällaista tarkastelua voi yleisemmin kutsua ”ennen ja jälkeen” -vertailuksi. Pelkkiä voitto-

prosenttien keskihajontojen suhdelukuja vertailemalla on mahdotonta eritellä eri tapahtumien 

vaikutuksia. Useimmiten palkkarajoite- ja tulonjakojärjestelmien muutoksista päätetään 

työehtosopimusneuvotteluissa, jolloin muutokset tapahtuvat samaan aikaan, mikä hankaloittaa 

selkeiden eri sääntelykeinojen vaikutusten erittelyä. Työehtosopimusneuvotteluissa osapuolet 
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antavat jotain saadakseen jotain, joten ehkä työehtosopimuksen vaikutuksia pitäisi jatkossa 

tarkastella kokonaisuutena.  

Fort (2010) tarkastelee tulonjakojärjestelmien ja erilaisten palkkarajoitteiden vaikutuksia erikseen, 

mikä yksinkertaistaa asioita, ja helpottaa teoreettista mallintamista. Samoin tehtiin tutkielman 

neljännen luvussa, jossa ristiinsubventoinnin teoriaa tarkasteltiin Késennen (2007) esityksen 

mukaisesti. Eri sääntelykeinojen erillisvaikutukset täytyy tietenkin tuntea, jotta voisi ymmärtää 

niiden yhteisvaikutukset. Menemättä sen tarkemmin yksityiskohtiin on hyvä mainita Dietlin, 

Langin ja Rathken (2011) artikkeli, jonka he sanovat olevan ensimmäinen teoreettinen analyysi 

palkkarajoitteiden ja tulonjakojärjestelmien yhteisvaikutuksista. Ainakin teorian osalta ollaan siis 

oikealla tiellä. 

Jatketaan kuitenkin Fortin (2010) saamien tulosten tarkastelua. Hän tutki vaikuttiko NFL:n kaudelle 

2001 tekemä tulonjakojärjestelmän uudistus kilpailulliseen tasapainoon. Kauteen 2000 asti 

voimassa oli niin sanottu suoran tulonjaon järjestelmä, jossa otteluiden lipputuloista 40 % jaettiin 

vierasjoukkueelle. Uudessa pottitulonjakojärjestelmässä lipputuloista 40 % siirrettiin yhteispottiin, 

josta ne jaettiin tasan kaikille joukkueille. Invarianssiväitteen mukaan tällä tulonjakojärjestelmän 

muutoksella ei pitäisi olla vaikutusta kilpailulliseen tasapainoon. Näin tilanne myös Fortin mukaan 

oli, sillä keskihajontojen suhdeluvussa ei ollut tapahtunut tilastollisesti merkitsevää muutosta. 

Edellisessä luvussa esiteltyjen Késennen (2007) taloudellisen voiton maksimoinnin mallien mukaan 

suora tulonjako ja pottitulonjako tuottavat saman kilpailullisen tasapainon vain kahden joukkueen 

liigan erikoistapauksessa. Useamman joukkueen tapauksessa suoran tulonjaon pitäisi tuottaa 

parempi kilpailullinen tasapaino. Fort (2010) vertaa saamiaan tuloksia kuitenkin itse käyttämäänsä 

kahden joukkueen malliin, jolloin empiiriset tulokset tukevat teoriaa. Lisäksi on hyvä muistaa, että 

kansalliset televisiotulot ovat NFL:n suurin tulonlähde (noin 60 %), ja ne jaetaan tasan kaikkien 

joukkueiden kesken. Fort tarkasteli noin viidesosan kokonaistuloista muodostavien lipputulojen 

jakamisen muutoksien vaikutuksia, joten muutokset olivat lopulta kokonaisuuden kannalta 

verrattain pieniä. 

Fort (2010) on tutkinut myös MLB:n tulonjakojärjestelmien muutoksien vaikutuksia samaa 

lähestymistapaa käyttäen. Vuosien 1994–95 lakkoon asti MLB käytti suoraa tulonjakoa jakaessaan 

lipputuloista 20 % vierasjoukkueelle. Uuden työehtosopimuksen myötä kausilla 1996–2002 

sovellettiin pottitulonjakoa MLB:n jakaessa paikallisista tuloista 17 %. On tärkeää huomata, että 

uudessa järjestelmässä jaettiin siis paikallisia tuloja, joihin luetaan lipputulojen lisäksi esimerkiksi 

paikalliset mediatulot ja tapahtumapaikalta saatavat muut tulot. Kerätystä potista 75 % jaettiin tasan 
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kaikkien joukkueiden kesken ja jäljelle jäänyt neljännes tasan joukkueille, joiden tulot jäivät alle 

liigan keskimääräisten tulojen. MLB koostuu kahdesta eri liigasta, American League (AL) ja 

National League (NL), joiden joukkueet ovat kohdanneet toisensa runkosarjassa vasta kaudesta 

1997 lähtien, ja tuonkin jälkeen vain harvakseltaan, joten Fort tarkastelee liigoja erikseen. Fortin 

mukaan kummankaan liigan keskihajontojen suhdelukujen viiden vuoden keskiarvoissa ei 

tapahtunut tilastollisesti merkitsevää muutosta ennen ja jälkeen vuoden 1996, joten tulokset tukevat 

teoriaa, jonka mukaan tulonjakojärjestelmän muutoksen ei pitäisi merkittävästi vaikuttaa 

kilpailulliseen tasapainoon.  

Kausille 2002–06 MLB palasi yksinkertaisempaan malliin jakaen 34 % paikallisista tuloista 

pottitulonjaon avulla tasan kaikille joukkueille. Fort (2010) huomasi, että AL:n kilpailullinen 

tasapaino heikentyi suhdelukujen mukaan jopa 20 %. Täten tulonjakojärjestelmien perusteleminen 

kilpailullisen tasapainon turvaamisella vaikuttaa kyseenalaiselta. Kaikkien joukkueiden kesken 

tasan jaettavien kansallisten tv-tulojen osuus kokonaistuloista on paljon pienempi MLB:ssä kuin 

NFL:ssä, joten paikallisten tulojen jakamisen muutosten vaikutukset voivat olla merkittävämpiä. 

Fortin tarkastelemalle ajanjaksolle osuu kuitenkin myös luksusveron käyttöönotto, ja sen 

kiristäminen, joilla eittämättä on ollut omat vaikutuksensa. Täten on mielestäni hieman turhan 

suorasukaista tehdä suurempia johtopäätöksiä tulonjakojärjestelmän muutosten vaikutuksista 

pelkkien keskihajontojen suhdelukujen vertailun perusteella. Se voitaneen kuitenkin todeta, että 

kilpailullinen tasapaino ei ole AL:ssä ainakaan parantunut, vaikka sekä luksusveroa että tulonjakoa 

on perusteltu kilpailullisen tasapainon turvaamisella ja parantamisella. 

NBA ja NHL eivät ole tasan jaettavien kansallisten mediatulojen lisäksi jakaneet muita tuloja 

merkittäviä määriä. Jaettavien tulojen osuuden kokonaistuloista jäädessä pieneksi voidaan olettaa, 

ettei tulonjaolla ole merkittäviä vaikutuksia kilpailulliseen tasapainoon. Fortin (2010, 168) data 

tukee tätä oletusta. Fort ja Quirk (1995) totesivat, että tulonjakojärjestelmien vaikutusten empiirinen 

tutkimus on hieman hankalaa, koska tulonjaoissa liigojen sisällä ei lopulta ole tapahtunut kovin 

suuria muutoksia, tai sitten jaettavat tulot ovat olleet varsin vaatimattomia. 

Taulukossa 6 on esitetty NFL:n palkkakatot ja keskimääräiset joukkuekohtaiset palkkamenot 

ensimmäisestä palkkakatollisesta kaudesta 1994 lähtien. Eri lähteiden palkkadata vaihtelee, joten 

lukuja kannattaa tarkastella lähinnä suuntaa-antavina. Erot johtuvat muun muassa siitä, kuinka 

allekirjoitusbonuksia ja muita vastaavia, ei varsinaisia palkkakuluja, luetaan mukaan. Vaikka NFL:n 

käyttämää palkkakattoa sanotaan kovaksi, ovat ylitykset olleet mahdollisia ja myös varsin yleisiä, 

kuten taulukosta nähdään. Pelkkiä virallisia palkkoja koskenutta palkkakattoa on vuosien saatossa 



80 
 

kierretty esimerkiksi bonuksilla ja ylipitkillä sopimuksilla. Pelaaja saa yleensä koko allekirjoitus-

bonuksen kerralla, mutta se kirjataan tasaerin koko sopimuksen pituudelle. Pitkistä sopimuksista 

taas voidaan tehdä takapainotteisia niin, että ensimmäisinä kausina pienempi osa sopimuksen 

arvosta lasketaan palkkakattoon. Ylitykset ovat kuitenkin maltillisia verrattuna NBA:han (ks. 

taulukko 7, sivu 81). Lisäksi keskimääräinen palkkabudjetti on pysynyt palkkakattoa pienempänä 

kaudesta 2005 lähtien. Edellisen työehtosopimuksen viimeisellä kaudella 2010 ei ollut palkkakattoa.  

TAULUKKO 6. NFL:n palkkakatot ja keskimääräiset palkkamenot 1994–2011 (milj. $) (Fort 2010, 190; 
USA Today 2011; NFL 2010). 

Kausi Palkka-
katto 

Keskim. 
palkkamenot 

 Kausi Palkka-
katto 

Keskim. 
palkkamenot 

 Kausi Palkka-
katto 

Keskim. 
palkkamenot 

1994 34,6 36,6  2000 62,2 68,1  2006 102,5 100,0 

1995 37,1 42,6  2001 67,4 70,8  2007 109,0 100,9 

1996 40,8 45,7  2002 71,1 66,0  2008 116,7 113,3 

1997 41,5 43,6  2003 75,0 76,9  2009 128,0 106,8 

1998 52,4 61,4  2004 80,6 83,8  2010 ei kattoa - 

1999 57,3 66,1  2005 85,5 82,0  2011 120,4 - 

 

Fort ja Quirk (1995, 1278) tutkivat NBA:n palkkakaton vaikutuksia kilpailulliseen tasapainoon 

tarkastelemalla voittoprosenttien keskihajontoja ennen ja jälkeen kauden 1984–85. Pienet seurat 

olivat vaatineet lipputulojen jakamista, mutta neuvottelujen seurauksena päädyttiin Pohjois-

Amerikan ensimmäiseen palkkakattoon. Kun he vertasivat yhdeksän vuoden ajanjaksoja ennen ja 

jälkeen muutoksen, eivät he löytäneet keskihajonnoista tilastollisesti merkitsevää (5 % tasolla) 

muutosta. Samalla ajanjaksolla tapahtunut liigan laajeneminen otettiin mallissa huomioon. 

Fort ja Quirk (1995, 1279) ovat tutkineet myös, vaikuttiko NBA:n palkkakatto mestaruuksien 

jakautumiseen joukkueiden kesken. He löysivät viitteitä lisääntyneestä epätasaisuudesta edellistä 

tarkastelua vastaavalla ajanjaksolla. Kaksi yhdeksän kauden jaksoa on kuitenkin mielestäni melko 

lyhyt aikaväli kilpailullisen tasapainon mittaamiseen mestaruuksilla. Lisäksi pelkkä mestarin nimi 

kertoo lopulta aika vähän koko liigan kilpailullisesta tasapainosta. Mikään Fortin ja Quirkin 

tuloksissa ei kuitenkaan viittaa siihen, että palkkakatto olisi parantanut kilpailullista tasapainoa, 

kuten heidän ja edellisluvussa esitellyn Késennen (2007) teoreettisten tarkasteluiden mukaan olisi 

pitänyt tapahtua. 

Fortin ja Quirkin (1995, 1280) mielestä kyseessä on täytäntöönpano-ongelma: joukkueet eivät 

noudata palkkarajoitteita, jolloin niiden vaikutukset eivät ole odotettuja. Katon ylittämisen sallivat 

poikkeuspykälät tekevät rajoitteista tehottomat, jolloin ne palkkakatto rajoittaa vain joidenkin 
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joukkueiden palkkakustannuksia. Tosielämän tilanne ei siis tällä hetkellä vastaa teoreettisia malleja 

siinä mielessä, että varsinkaan NBA ei ole onnistunut tekemään, tai halunnut tehdä palkkakatoista 

tehokkaita. Fort (2010, 192) toteaa, että NHL:n 2005–06 käyttöönotetulla tiukemmalla palkka-

katolla voisi olla paremmat mahdollisuudet. 

Täytäntöönpano-ongelma näkyy hyvin taulukosta 7, jossa on verrattu NBA:n palkkakattoa 

joukkueiden keskimääräiseen palkkabudjettiin. Keskimääräinen NBA-joukkueen palkkabudjetti on 

ylittänyt palkkakaton kahta kautta lukuun ottamatta jokaisella kaudella sitten palkkakaton 

käyttöönoton. Koska kyseessä on keskiarvo, on osa joukkueista tietysti selvästi alle ja osa yli 

palkkakaton, mutta joka tapauksessa palkkakaton ylittävä keskiarvo herättää kysymyksiä. Lisäksi 

Fortin (2010, 191) keräämien tietojen mukaan kaudella 2008–09 NBA:n 30 joukkueesta peräti 28 

käytti palkkakustannuksiin palkkakattoa suuremman summan. Näiden lukujen jälkeen lienee 

aiheellista kysyä, onko kyseessä palkkakatto laisinkaan vai pikemminkin luksusveron avulla 

toimiva tulonjakojärjestelmä? 

TAULUKKO 7. NBA:n palkkakatot ja keskimääräiset palkkamenot 1984–2011 (milj. $) (Fort 2010, 190; 
USA Today 2011). 

Kausi Palkka-
katto 

Keskim. 
palkkamenot 

 Kausi Palkka-
katto 

Keskim. 
palkkamenot 

 Kausi Palkka-
katto 

Keskim. 
palkkamenot 

84–85 3,6   93–94 15,2 22,2  02–03 40,3 57,2 
85–86 4,2 4,6  94–95 16,0 25,0  03–04 43,8 56,0 
86–87 4,9 5,7  95–96 23,0 28,5  04–05 43,9 55,4 
87–88 6,2 6,0  96–97 24,4 32,7  05–06 49,5 55,1 
88–89 7,2 6,8  97–98 26,9 38,1  06–07 53,1 60,6 
89–90 9,8 11,3  98–99 30,0 45,1  07–08 55,6 66,0 
90–91 11,9 13,7  99–00 34,0 51,6  08–09 58,7 72,0 
91–92 12,5 15,8  00–01 35,5 53,3  09–10 57,7 76,6 
92–93 14,0 18,5  01–02 42,5 57,3  10–11 58,0  

 

Fort (2010, 170) on vertaillut neljän Pohjois-Amerikan liigan kilpailullista tasapainoa myös 

konferenssimestaruuksien jakautumisella. Kaikissa liigoissa on kaksi konferenssia (MLB:ssä kaksi 

liigaa), joiden voittajat pelaavat kauden päätteeksi liigan mestaruusottelussa. Hän on selvittänyt, 

kuinka monen vuoden välein joukkueet onnistuvat voittamaan oman konferenssinsa. Fortin datan 

mukaan konferenssimestaruuksien jakautuminen on epätasaista suurten markkinoiden joukkueiden 

eduksi.  

Fort (2010) on siis tarkastellut Pohjois-Amerikan liigojen kilpailullista tasapainoa useammalla 

mittarilla. Vaikka eri ristiinsubventointikeinojen vaikutusten erittely on mahdotonta ”ennen ja 
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jälkeen” tarkastelun avulla, ja vaikka eri mittareiden informatiivisuudesta voi olla montaa mieltä, 

niin Fort tarjoaa joka tapauksessa yhden mielenkiintoisen näkemyksen liigojen kilpailullisen 

tasapainon kehityksestä. Fort (2010, 192) tiivistää saamansa tulokset todeten, että NBA:ta lukuun 

ottamatta kauden sisäisen kilpailullisen tasapainon voidaan sanoa parantuneen liigoissa, vaikkakin 

80-luvulta lähtien muutokset ovat olleet hyvin pieniä. Hän toteaa myös, että käytössä olevat 

tulonjakojärjestelmät eivät tule parantamaan kilpailullista tasapainoa. Palkkakatoissa sen sijaan on 

Fortin mielestä potentiaalia, jos niistä tehdään sitovia. 

Voittoprosentin keskihajonnat ovat kauden sisäisiä kilpailullisen tasapainon mittareita. Liigan 

voittoprosenttien keskihajonta voi olla sama kahdella kaudella, vaikka joukkueiden voimasuhteet 

olisivat kääntyneet päälaelleen. Kausien välisen kilpailullisen tasapainon mittareiden katsotaan 

ottavan huomioon joukkueiden paremmuusjärjestyksen mahdollisen muuttumisen. Kilpailullinen 

tasapaino voidaan mieltää paremmaksi, jos voittavat joukkueet vaihtuvat kaudesta toiseen. Erilaiset 

mittarit korostavat siis erilaisia piirteitä kilpailullisessa tasapainossa, joten tarkastellaan seuraavaksi 

kausien välisen kilpailullisen tasapainon mittareita. 

Vrooman (2009, 35) tutki liigan sisäistä tulojen ja palkkakustannusten vaihtelua MLB:ssä ja 

NFL:ssä kaudella 2006 sekä NBA:ssa ja NHL:ssä kaudella 2006–07. NFL:ssä tulojen variaatio oli 

12,6 prosenttia, kun se kolmessa muussa liigassa nousi 22–24 prosenttiin. NFL:n solidaarisin 

tulonjakojärjestelmä näkyy myös näissä luvuissa. Vroomanin mukaan MLB:n kaudella 2002 

käyttöönottama solidaarisempi tulonjako pienensi tuloeroja liigassa. 

Lisäksi Vrooman (2009, 35) huomasi, että luksusveroa käyttävän MLB:n palkkakustannusten 36 

prosentin variaatio oli neljästä liigasta suurin. Pehmeän palkkakaton NBA:ssa variaatio oli 19 % ja 

kovan palkkakaton liigoissa NFL:ssä ja NHL:ssä noin 10 %. Vroomanin mukaan liigan sisäiset erot 

palkkakustannuksissa ovat pienentyneet NFL:ssä ja NHL:ssä palkkakattojen käyttöönoton jälkeen, 

minkä tietysti pitäisi olla itsestään selvää kovan palkkakaton ja -lattian tapauksessa. 

Todettuaan tulonjaolla ja palkkarajoitteilla olevan vaikutusta tulo- ja palkkakustannuseroihin 

Vrooman (2009) tarkasteli aikasarja-analyysin avulla kausien välisen kilpailullisen tasapainon 

kehitystä kausina 1971–2007. Kilpailullisen tasapainon mittarina hän käytti liigassa j pelaavan 

joukkueen i voittoprosenttien �&<L jatkuvuutta kaudesta ; − 1 kauteen ; kuvaavaa autoregressiivistä 

R-kerrointa:  

�&<L = " + R�&<LuB + y&<L , jossa	R ∈ �0,1�.																																																																�5.1
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Jos " = .500 ja R = 0, on �&<L = .500, jolloin jokainen kausi on satunnaiskulku eli tuloksia ei 

voida ennustaa edelliskauden voittoprosenttien perusteella. Kaikilla joukkueilla on yhtäläiset 

mahdollisuudet voittoon. Jos taas	" = 0 ja R = 1, on �&<L = �&<LuB , jolloin tulokset ovat täysin 

ennustettavissa.  Kilpailullista tasapainoa kuvaavia R-kertoimia hän analysoi graafisen esityksen 

avulla. (Vrooman 2009, 38.) 

Vroomanin (2009, 38) testien mukaan NFL:n kilpailullinen tasapaino parani vuonna 1982 käyttöön-

otetun solidaarisemman tulonjaon seurauksena. Hänen mukaansa myös vuonna 1994 käyttöönotettu 

palkkakatto paransi kilpailullista tasapainoa pienellä viiveellä. Palkkakaton pykälät mahdollistivat 

niin sanotut takapainoiset sopimukset, joissa palkkakustannukset laskettiin palkkakattoon vasta 

sopimuksen lopussa. Täten palkkakatto tehosi Vroomanin mukaan vasta neljän vuoden jälkeen. 

Tosin hän muistuttaa, että vuonna 1998 NFL solmi myös uuden tv-sopimuksen, joka kaksinkertaisti 

tasan jaettavat kansalliset tv-tulot. Samanaikaisten muutosten vaikutuksia on jälleen mahdoton 

eritellä. 

Vroomanin (2009, 40) mukaan MLB:n kilpailullinen tasapaino heikkeni kauden 1994 pudotuspelit 

peruneen ja kauden 1995 alkua viivästyttäneen lakon jälkeen. Lakon seurauksena MLB:n tv-tulot 

romahtivat, jolloin jaettavaa oli luonnollisesti vähemmän. Vroomanin testien mukaan kilpailullinen 

tasapaino heikkeni samaan aikaan tulonjaon vähentyessä. NBA:n verrattain heikossa kilpailullisessa 

tasapainossa hän ei havainnut merkittäviä muutoksia kaudella 1984–85 käyttöönotetun palkkakaton 

jälkeen. Vrooman (2011, 19) toteaa suoraan, että NBA:n heikko kilpailullinen tasapaino on 

selitettävissä pehmeällä palkkakatolla ja vähäisellä tulonjaolla, joiden tavoitteena on vastata 

kansallisen tv-yleisön mieltymyksiin. Hänen mukaansa NBA:ssa on tilausta niin sanotuille 

dynastioille. Kaudesta 2002–03 lähtien pehmeään palkkakattoon liittyvä luksusverojärjestelmä on 

ollut hieman tiukempi, ja se näkyy Vroomanin (2009, 41) mukaan pienenä kilpailullisen tasapainon 

paranemisena. NHL:n kilpailullinen tasapaino on hänen mukaan parantunut tasaisen maltillisesti 

koko tarkastelujakson ajan, ja kaudella 2005–06 käyttöönotettu palkkakatto vaikutti jatkavan samaa 

trendiä. 

Vroomanin (2011) saamat tulokset eroavat muun muuassa edellä esitellyistä Fortin (2010) 

johtopäätöksistä. Vroomanin tulokset kaikista neljästä liigasta viittaavat siihen suuntaan, että 

tulonjakoa lisäämällä on mahdollista parantaa kilpailullista tasapainoa. Vrooman ei kuitenkaan ole 

eri mieltä esimerkiksi Fortin (2010) ja Késennen (2007) kanssa siitä, että taloudellista voittoa 

maksimoivien joukkueiden liigassa tulonjako heikentää kilpailullista tasapainoa. Vroomanin 

mukaan tuloksissa on kyse siitä, että Pohjois-Amerikan liigoissa on siirrytty taloudellisen voiton 
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maksimoinnista tavoittelemaan urheilullista menestystä. Perinteisesti on oletettu, että Pohjois-

Amerikassa maksimoidaan taloudellista voittoa. Vroomanin näkökulma on kuitenkin virkistävä. 

Kuten aiemminkin olen todennut, omistajien tavoitteiden tunnistaminen ei ole helppoa. Liigan 

leimaaminen ainoastaan joko taloudellista tai urheilullista menestystä maksimoivaksi on tehty 

teoreettisen tarkastelun selkiyttämiseksi. Käytäntö on tietysti teoriaa värikkäämpää. Tarkastelunsa 

lopuksi Vrooman (2011, 41) toteaa kilpailullisen tasapainon optimaalisen tason olevan jotain NFL:n 

tasavertaisuuden ja NBA:n dynastioiden väliltä. Hänen kanssaan on helppo olla samaa mieltä. 

Lee (2010) on tutkinut NFL:n vuoden 1993 työehtosopimuksen, erityisesti siihen kirjattujen 

vapaiden agenttien säännön ja palkkakaton, vaikutuksia kilpailulliseen tasapainoon. Kaudeksi 1994 

voimaan tullut vapaita agentteja koskenut uudistus paransi merkittävästi pelaajan asemaa sopimus-

neuvotteluissa. Palkkakatto taas paransi omistajien asemaa. Lee on mitannut kausien välistä 

pariteettia edelliskauden voittoprosentin vaikutuksella kuluvan kauden voittoprosenttiin. 

Varauslauseketta, joka siis esti vapaat pelaajamarkkinat, puolusteltiin aikoinaan juuri kilpailullisen 

tasapainon turvaamisella. Palkkakattojen taas lähtökohtaisesti oletetaan parantavan sitä. 

Samanaikaisesti tapahtuneiden muutoksien vaikutuksia on mahdotonta eritellä, joten Lee tutki 

niiden yhteisvaikutuksia ja tuli siihen tulokseen, että NFL:n kilpailullinen tasapaino parani 

työehtosopimuksen jälkeen.  

Lee (2010) lähti liikkeelle tutkien kausien välistä voittoprosenttien korrelaatiota, joka antoi viitteitä 

kilpailullisen tasapainon paranemisesta uuden työehtosopimuksen jälkeen. Hän perustelee tätä 

kausien välisen kilpailullisen tasapainon mittaria toteamalla, että tarpeeksi monen kauden kuluessa 

jokaisen joukkueen odottaisi sijoittuvan ensimmäiseksi ja viimeiseksi vähintään kerran. Leen 

tulkinta kilpailullista tasapainosta on pohjoisamerikkalaisittain perinteinen: kaikilla tulisi olla 

mahdollisuus voittaa. Euroopassa tilanne on hieman erilainen, kuten jo luvussa 2 pohdittiin. 

Euroopan jalkapalloliigoissa sitä ei pidetä niin suurena ongelmana, että iso osa joukkueista lähtee 

kauteen vailla realistisia mahdollisuuksia mestaruuteen. Euroopan sarjajärjestelmä luo kilpailua 

muilla tavoin. 

Leen (2010, 82) käyttämä regressiomalli on kuitenkin pelkkää korrelaatiota kehittyneempi. Hän 

käytti joukkueen i vuoden t voittoprosentin �&L estimoinnissa seuraavaa yhtälöä: 

�&L = "{|}uB~~�1{|}uB~~��&LuB + "{��LuB~~�1{��LuB~~��&LuB + R{|}uB~~�1{|}uB~~� 

+R{��LuB~~�1{��LuB~~� + _�&L + �&L, jossa	�&L = ��&LuB + �&L .	 
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Dummy-muuttuja 1{|}uB~~� (1{��LuB~~�) saa arvon 1, kun t < 1994 (t > 1994), ja muulloin arvon 

nolla. Kontrollimuuttujien joukko X huomioi joukkueen perustamisesta tai viimeisestä muutosta 

kuluneiden vuosien vaikutuksen sekä joukkueen kotimarkkinoiden koon ja varakkuuden. Uuden 

joukkueen perustamisessa ja paikkakunnan vaihtamisessa on haasteensa, joten niillä on Leen 

mukaan vaikutusta voittoprosenttiin. Lisäksi X sisältää vuosikohtaisia dummy-muuttujia, jotka 

huomioivat tarkastelujaksolla tapahtuneet liigan laajenemiset, lakot, kilpailevat liigat ja 

pudotuspelijärjestelmän muutokset. Lee toteaa työehtosopimuksen, eli palkkakaton ja 

vapautuneiden pelaajamarkkinoiden yhdessä, parantaneen kilpailullista tasapainoa, mutta korostaa 

samalla, että hänen mittarinsa on vain yksi monista. 

Larsen, Fenn ja Spenner (2006) soveltavat Herfindahl-Hirschmann Indeksiä (HHI), jota 

kilpailullisen tasapainon mittaamiseen käytti ensimmäisenä Depken (1999). HHI mahdollistaa 

heidän mukaansa erilaisten institutionaalisten muutosten vaikutusten erittelyn ja huomioimisen. 

Kauden sisäistä kilpailullista tasapainoa mitataan HHI:n poikkeamalla (dHHI) täysin tasaisesta 

liigasta: 

���� = ?�2�*.O&�� �4
�

&GB
− 1
� , jossa	?�2�*.O&�� �4

�

&GB
= ���. 

Muuttuja �*.O&  on joukkueen i voittojen määrä, N joukkueiden määrä ja �  jokaisen joukkueen 

pelaamien pelien määrä (�& = � ). Kun dHHI saa arvon nolla, on liiga täydellisen tasainen, ja 

jokainen joukkue voittaa puolet omista peleistään. Larsenia ym. (2006) kiinnosti Leen (2010) tavoin 

NFL:n vuoden 1993 työehtosopimukseen kirjattujen vapaiden agenttien säännön ja palkkakaton 

vaikutukset kilpailulliseen tasapainoon. Kilpailullista tasapainoa kuvaava dHHI oli siis selitettävänä 

muuttujana heidän regressiomallissa: 

����L = ���� ���⁄ , V����L , �����V1, �����V2, �����V3, ����V�	���V��L , 
	�	�V���V	�V����, �������	�����, �V��	��V,�V�	������Q�
. 

He siis mallintavat NFL:n kilpailullisen tasapainon pelaajatalentin, lakkojen, liigan laajentumisen, 

joukkueiden muuttojen, pudotuspelijoukkueiden määrän muutoksen, kauden pituuden, uusien 

stadioneiden sekä palkkakaton ja vapaiden agenttien säännön käyttöönoton funktiona käyttämällä 

dataa kausilta 1970–2002. Larsenin ym. (2006) saavat saman tuloksen kuin Lee (2010): palkkakatto 

ja pelaajamarkkinoita vapauttanut vapaiden agenttien sääntö on parantanut NFL:n kilpailullista 

tasapainoa.  
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Eckard (2001) käyttää mittaria, joka ottaa huomioon sekä kauden sisäisen että kausien välisen 

kilpailullisen tasapainon. MLB:ssä pelaajamarkkinoita vapauttaneet vapaita agentteja koskevat 

säännökset otettiin käyttöön 1976 liigan lakkautettua niin kutsutun varauslausekkeen, joka oli 

rajoittanut pelaajien vapaata liikkuvuutta. Eckard tutki, vaikuttiko tuo uudistus MLB:n kilpailul-

liseen tasapainoon. Hän jakoi liigan voittoprosenttien varianssin kahteen osaan: joukkueiden 

vuosittaisten voittoprosenttien vaihtelujen keskiarvo omien keskiarvojensa ympärillä (time 

variance) ja joukkueiden kumulatiivisten voittoprosenttien vaihtelu kaikkien joukkueiden välillä 

(cumulative variance). Liiga on sitä tasaisempi (epätasaisempi), mitä pienempi (suurempi) on 

kumulatiivinen varianssi ja mitä suurempi (pienempi) on aikavarianssi. Eckardin tulosten mukaan 

kilpailullinen tasapaino MLB:ssä parantui uuden työehtosopimuksen jälkeen. Varauslausekkeen 

välttämättömyyttä oli aiemmin perusteltu kilpailullisen tasapainon turvaamisella, mutta sen 

poistaminen johtikin parempaan kilpailulliseen tasapainoon. 

5.2.2 Eurooppa 

Euroopan jalkapalloliigoissa tulonjakojärjestelmien merkitys on korostunut tv-oikeustulojen suuren 

kasvun takia. Aiemmin on todettu, että liigat, jotka myyvät tv-oikeutensa kollektiivisesti, myös 

jakavat tv-tulot huomattavasti tasaisemmin liigaseurojen kesken kuin liigat, joissa seurat myyvät 

itse omien otteluidensa oikeudet. Tulojen epätasaisella jakautumisella luulisi olevan vaikutusta 

kilpailulliseen tasapainoon, joten tarkastellaan miten eurooppalaisten liigojen kilpailullinen 

tasapaino on kehittynyt. 

 Vrooman (2007, 2011) on kahdessa artikkelissa tutkinut Euroopan viiden suuren jalkapalloliigan 

kausien välistä kilpailullista tasapainoa samanlaisella regressiomallilla (5.1) kuin aiemmin esiteltiin 

Pohjois-Amerikan liigojen kohdalla. Tulosten mukaan Englannin Valioliigan kilpailullinen 

tasapaino on heikentynyt Valioliigan perustamisesta eli kaudesta 1992–93 lähtien. Vroomanin 

(2007, 342) aikasarja-analyysin mukaan yksittäistä syytä on vaikea eritellä, koska kahteen 

edelliseen vuosikymmeneen mahtuu paljon muutoksia: Valioliigan perustaminen, Mestarien liigan 

laajeneminen, Bosman-säännön vapauttamat pelaajamarkkinat ja mediatulojen räjähdysmäinen 

kasvu. Vrooman havaitsi kilpailullisen tasapainon heikentyneen erityisesti vuoden 1998 jälkeen. 

Kaudella 1997–98 suurimmat maat saivat ensimmäistä kertaa edustajaa Mestarien liigaan ja 

kaudella 1999–2000 määrä nousi neljään. Mestarien liigasta saatavista tuloista nauttivat pitkälti 

samat joukkueet kaudesta toiseen. Lisäksi Valioliiga solmi kaudeksi 1997–98 uuden, aiempaa 

selvästi rahakkaamman tv-sopimuksen, josta saatavia tuloja jaetaan enemmän menestyviä seuroja 
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palkiten kuin Pohjois-Amerikan järjestelmissä. Vroomanin mukaan näillä kaikilla on osansa 

Valioliigan sisäisten tuloerojen kasvussa ja kilpailullisen tasapainon heikkenemisessä. Vrooman 

kuitenkin toteaa, että nykyistä tasaisempi liiga ei välttämättä ole toivottavaa. Valioliigan globaalin 

suosion kasvu tukee tätä väitettä. 

Vroomanin (2011, 22) mukaan Espanjan La Ligassa kilpailu on viime vuosina muuttunut vielä 

Valioliigaakin epätasaisemmaksi. FC Barcelona ja Real Madrid ovat dominoineet liigaa viime 

vuodet, mutta vuoteen 2005 asti kilpailu oli tasaisempaa kuin Valioliigassa. Seurakohtaisesta tv-

oikeuksien myynnistä on seurannut se, että viime kausina Barcelonan ja Real Madridin keräämät tv-

tulot ovat olleet noin puolet koko liigan tv-tuloista. Kuten aiemmin kerrottiin, La Liga on kuitenkin 

suunnittelemassa siirtymistä kollektiivisiin tv-sopimuksiin. Italian Serie A on Vroomanin mukaan 

ollut vuosien 1970–2010 välillä euroliigoista epätasaisin. Italiassa seurat ovat Espanjan tavoin 

neuvotelleet itse tv-sopimuksensa, ja tv-tulojen osuus kokonaistuloista (60 %) on ollut suuri, mistä 

on seurannut epätasainen tulonjako ja kilpailu. Serie A siirtyi kaudella 2010–11 tv-oikeuksien 

kollektiiviseen myyntiin. 

Saksan Bundesliiga on Vroomanin (2011, 21) vertailun mukaan tasaisin Euroopan suurista liigoista. 

Yhdeksi syyksi hän mainitsee tasaisen tulorakenteen: mediatulot 31 %, sponsoritulot 31 %, 

lipputulot 23 % ja kaupalliset tulot 15 % (kausi 2009–10). Mediatulojen osuus kokonaistuloista on 

pienempi kuin Englannissa, Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa (ks. taulukko 5). Vrooman sanoo, 

että Ranskan Ligue 1 oli pitkään eurooppalainen poikkeus kilpailun tasaisuuden ja pienten 

markkinoiden takia. Erittäin tasainen liiga ja solidaarinen tulonjako aiheuttivat kuitenkin 

ranskalaisseuroille vaikeuksia UEFA:n kilpailuissa, koska muiden maiden isoilla seuroilla oli 

enemmän rahaa käytettävissään. Tv-tulojen jakoa muutettiin enemmän menestyviä joukkueita 

palkitsevaksi kaudeksi 2005–06. Uusi tv-sopimus oli myös huomattavasti aiempaa rahakkaampi. 

Vroomanin mukaan kilpailullinen tasapaino on heikentynyt tämän jälkeen. Tosin Vroomanin 

tuloksista näkee, että kilpailullinen tasapaino on heikentynyt koko 2000-luvun. Ainakaan 

mestaruudet eivät jakautuneet kovin tasaisesti 2000-luvulla Olympique Lyonnais’n voitettua 

historialliset seitsemän peräkkäistä mestaruutta kaudesta 2001–02 lähtien. 
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6 LOPUKSI 

Ammattilaisliigoja tutkittaessa olennaista on huomioida toimialan erityispiirteiden lisäksi Pohjois-

Amerikan ja Euroopan erilaiset toimintaympäristöt. Taloustieteellisissä malleissa on tehtävä 

oletuksia, joista osa on helppo yhdistää joko Pohjois-Amerikan tai Euroopan liigoihin, ja osa 

vähemmän helposti. Pohjois-Amerikan liigat ovat suljettuja, ja niiden voidaan sanoa olevan 

lajissaan monopoliasemassa, joten pelaajatalentin tarjonta voidaan perustellusti olettaa kiinteäksi. 

Euroopan jalkapallon pelaajamarkkinat taas ovat kansainväliset eri maiden liigojen kilpaillessa 

samoista pelaajista, joten talentin tarjonta mallinnetaan joustavaksi. Myös seuraomistajien erilaiset 

tavoitteet on huomioitu, mutta rajanveto Pohjois-Amerikan ja Euroopan välillä ei ole yksiselitteistä. 

Monesti oletetaan, että Pohjois-Amerikassa maksimoidaan taloudellista voittoa ja Euroopassa 

urheilullista menestystä. Oletuksen ei voi sanoa olevan virheellinen, mutta sitä ei myöskään tule 

ottaa ainoana totuutena. Omistajien tavoitteiden tunnistaminen on vaikeaa, ja ne voivat olla erilaisia 

myös liigojen sisällä. Kolmannen luvun teoreettisessa tarkastelussa saatiin tulokseksi, että 

urheilullisen menestyksen maksimoinnin liigassa kilpailullinen tasapaino on taloudellisen voiton 

maksimoinnin liigaa heikompi. Teoreettiset mallit tarkastelevat yleensä suljettuja liigoja, joista 

putoaminen ei ole mahdollista. Jatkossa olisi syytä tutkia tarkemmin, kuinka putoamisen ja 

nousemisen mahdollistava sarjajärjestelmä vaikuttaa ammattilaisliigojen taloustieteellisiin 

perusmalleihin. 

Neljännessä luvussa esitellyn ristiinsubventoinnin teorian mukaan palkkarajoitejärjestelmät tulevat 

tulonjakojärjestelmiä todennäköisemmin parantamaan kilpailullista tasapainoa. Empiiriset tulokset 

todistavat, että erityisesti NBA:ssa palkkakattoon on liittynyt täytäntöönpano-ongelmia. Ne eivät 

siis todellisuudessa ole rajoittaneet joukkueiden palkkakustannuksia. Mutta jos palkkakatoista 

tehdään joukkueita sitovia, voidaan niiden olettaa parantavan kilpailullista tasapainoa niin 

taloudellisen voiton kuin urheilullisen menestyksen maksimoinnin liigassa. Palkkarajoitteet eivät 

luonnollisesti toimi toivotulla tavalla, jos niitä on mahdollista kiertää, tai jos järjestelmät sallivat 

palkkakaton ylittämisen. Tulonjakojärjestelmien vaikutukset ovat epäselvemmät. Teoreettiset 

tulokset ovat hieman ristiriitaisia, mutta ne viittaisivat siihen suuntaan, että tulonjakojärjestelmät 

eivät paranna kilpailullista tasapainoa taloudellisen voiton maksimoinnin liigassa. Seurauksena voi 

olla jopa epätasaisempi kilpailu. Sen sijaan urheilullista menestystä maksimoivien joukkueiden 

liigassa tulonjaon voidaan olettaa parantavan kilpailullista tasapainoa. Lisäksi urheilullisen 

menestyksen maksimointi vaikuttaisi tekevän pelaajatalentin kiinteän ja joustavan tarjonnan mallien 

eroista puhtaasti teoreettisia. 
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Käytössä olleiden tulonjako- ja palkkarajoitejärjestelmien vaikutusten empiirinen tutkiminen on 

osoittautunut haastavaksi. Eri keinojen vaikutuksia on vaikea eritellä, koska niiden muutokset 

tapahtuvat usein samaan aikaan. Pohjois-Amerikan liigoissa on ollut tapana sopia sekä tulonjako- 

että palkkarajoitejärjestelmistä työehtosopimusneuvotteluissa. Lisäksi kilpailullisen tasapainon 

mittaamisessa ja määrittämisessä on yhä paljon avoimia kysymyksiä. Kilpailullisen tasapainon 

optimaalisesta tasosta on monia mielipiteitä. On myös vaikea sanoa, mikä mittari kuvaisi parhaiten 

kilpailullista tasapainoa. Erilaisten mittareiden suuri määrä on kuitenkin merkki siitä, että 

kilpailullisen tasapainon kysymyksissä on jotain tutkimisen arvoista. Luvussa 2 mainittiin 

empiirisen tutkimuksen rajanveto kilpailullisen tasapainon analyysiin ja analyysiin kilpailullisen 

tasapainon vaikutuksista. Olen tutkielmassa keskittynyt ensin mainittuun, mutta jälkimmäinen on 

vähintään yhtä tärkeä. Maksava yleisö lopulta päättää kilpailullisen tasapainon optimaalisen 

tasapainon tason, koska ilman katsojia ei ole ammattilaisjoukkueurheilua. Täten itse kilpailullisen 

tasapainon analyysin kannalta olisi tärkeää saada lisätietoa myös kilpailullisen tasapainon 

vaikutuksista. Jos ristiinsubventoinnilla on tarkoitus vaikuttaa kilpailulliseen tasapainoon, niin olisi 

varsin olennaista tietää, mikä olisi tavoittelemisen arvoinen lopputulos, eli mitä yleisö haluaa. 

Putoamisen ja nousemisen mahdollistava sarjajärjestelmä yhdessä cup-kilpailuiden kanssa tekevät 

Euroopan kilpailusta Pohjois-Amerikkaa monimuotoisemman. Minun mielestäni Euroopassa ei olla 

niin huolissaan kilpailullisesta tasapainosta kuin Atlantin toisella puolen. Tai ehkä siitä välitetään 

yhtä paljon, mutta se ilmenee eri tavalla erilaisessa toimintaympäristössä. Pohjois-Amerikan 

joukkueet osallistuvat vain yhteen kilpailuun ilman pelkoa sarjapaikan menettämisestä. Jos joukkue 

menettää mahdollisuutensa pudotuspeleihin, ei sille juuri jää pelattavaa. Euroopan jalkapallo-

liigoissa pienemmät seurat eivät haaveile liigamestaruuden voittamisesta, mutta ne uskovat 

yllätyksiin cup-kilpailuissa ja taistelevat paikoista UEFA:n kilpailuihin tai putoamista vastaan. 

Euroopan jalkapallolla on kuitenkin ongelmansa, joista yksi saattaa joidenkin mielestä olla myös 

kilpailullisen tasapainon puuttuminen, mutta suurimmaksi keskustelun aiheeksi on noussut seurojen 

taloustilanne. Palkkakustannusten osuus liikevaihdosta on noussut pelaajien tienatessa satoja 

tuhansia euroja viikossa. Siirtokorvaukset ovat kymmeniä miljoonia euroja ja menestystä 

tavoitellaan velkarahalla. Monien mielestä jotain tarvitsee tehdä ennen kuin seurojen 

talousongelmat kasvavat ylitsepääsemättömiksi.  

Yhtenä ratkaisuna on esitetty palkkakattoa, mutta Euroopan jalkapallon kansalliset hyödyke-

markkinat, kansainväliset pelaajamarkkinat ja palkkakatto vaikuttavat mahdottomalta yhdistelmältä. 

Jos yksittäinen liiga tai kansallinen liitto ottaisi käyttöön palkkakaton, se ampuisi itseään jalkaan. 

Euroopan eri maiden huippujoukkueet kilpailevat samoista pelaajista, joten parhaat pelaajat 
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jättäisivät palkkakatollisen liigan todennäköisesti väliin saadessaan muualta paremman korvauksen 

työstään. Jotta palkkakatto olisi mahdollinen Euroopassa, tulisi se ottaa käyttöön kaikissa liigoissa 

tai ainakin suurimmissa, eli sen pitäisi olla esimerkiksi Euroopan jalkapalloliitto UEFA:n valvoma.  

Lisäksi palkkakaton toteuttaminen putoamisen ja nousemisen mahdollistavassa sarjajärjestelmässä 

ei olisi niin yksinkertaista kuin Pohjois-Amerikan suljetuissa liigoissa. Pitäisikö palkkakatto olla 

kaikilla sarjatasoilla? Kuinka se määritettäisiin eri tasoille? Kuinka pudonneet ja nousseet seurat 

voisivat sopeuttaa palkkakustannuksensa uuden sarjatason vaatimuksiin? 

2000-luvun alussa 18 eurooppalaisen suurseuran G-14-niminen ryhmittymä suunnitteli palkkakattoa 

ratkaisuksi taloudellisiin haasteisiin, ei kilpailullisen tasapainon turvaamiseksi (Késenne 2007, 137). 

Suunnitelmissa oli rajoittaa seurojen palkkakustannukset 70 prosenttiin liikevaihdosta. Herrasmies-

sopimusta pidemmälle ei kuitenkaan koskaan päästy, ja koko G-14 lakkautettiin vuoden 2008 

alussa. Samaan aikaan perustettiin European Club Association (ECA), joka edustaa 201 seuraa, 

kaikista UEFA:n 53 jäsenliitosta. UEFA:n tuottamasta yli 650 eurooppalaista pääsarjaseuraa 

koskeneesta tutkimuksesta selvisi, että vuonna 2008 keskimäärin 65 % seurojen tuloista meni 

palkkoihin, ja että 47 % seuroista kirjasi tappioita (UEFA 2010a). Ääriesimerkkinä mainittakoon 

Manchester City, jonka palkkakustannukset kaudella 2010–11 olivat 114 % liikevaihdosta, ja 

tappiot noin 230 miljoonaa euroa (MCFC 2011). Toukokuussa 2010 UEFA julkisti ECA:n 

siunauksen saaneet Financial Fair Play (FFP) -säännökset. 

Säännösten tavoitteena on hillitä ylikulutusta sekä siirtokorvausten ja palkkojen inflaatiota. 

Kestävän taloudellisen kehityksen lisäksi UEFA toivoo säännösten rohkaisevan seuroja pitkän 

tähtäimen investointeihin, kuten esimerkiksi junioritoimintaan, harjoituskeskuksiin ja stadioneihin. 

Myös seurojen taloudellista riskiä tullaan tarkkailemaan kiinnittämällä erityishuomiota velka- ja 

palkkatasoihin. Seurojen on lisäksi pystyttävä vakuuttamaan UEFA, että he kykenevät vastaamaan 

velvoitteistaan täsmällisesti. (UEFA 2010b.)  

FFP-säännösten keskeisin idea on ns. nollatulosvaatimus, jonka mukaan seurat saavat jatkossa 

kuluttaa vain sen, mitä ansaitsevat. Säännökset pannaan täytäntöön vaiheittain siten, että kaudella 

2013–14 UEFA alkaa varsinaisesti valvoa seurojen taloutta, mutta tuolloin se ottaa selvityksissään 

huomioon joukkueiden tulokset jo kausilta 2011–12 ja 2012–13. Nollatulosvaatimus ei kuitenkaan 

ole aivan niin tiukka kuin, miltä se kuulostaa. Ensinnäkin seurojen tuloksia tarkastellaan edellä 

mainitulta kahden kauden, ja jatkossa kolmen kauden juoksevalta ajanjaksolta. Seura saattaa 

esimerkiksi jäädä jonain kautena ulos europeleistä, jolloin sen tulot tippuvat, ja tulos voi kääntyä 

tappiolliseksi. Yhden kauden tulos saa olla tappiollinen, mutta kolmen kauden tuloksen on 
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täytettävä nollatulosvaatimus. Toiseksi, nollatulosvaatimus sallii poikkeamia. Kolmen 

(ensimmäisellä periodilla kahden) kauden kumulatiiviset tappiot saavat olla enintään viisi miljoonaa 

euroa. Lisäksi on lisähelpotus, joka sallii 45 miljoonan euron kumulatiiviset tappiot, kunhan vain 

seuran omistaja on valmis kuittaamaan ne oman pääoman sijoituksilla. Kaudesta 2015–16 eteenpäin 

summa laskee 30 miljoonaan euroon, ja kaudella 2018–19 vielä määrittelemättömälle tasolle. 

UEFA:n ajatus seurojen rohkaisemisesta pitkän tähtäimen investointeihin perustuu siihen, että 

nollatulos-vaatimukseen vaikuttaviin talouslukuihin luetaan vain tietyt kuluerät. (UEFA 2010b.) 

Säännösten noudattamista valvomaan UEFA on asettanut asiantuntijaryhmän, jota johtaa Belgian 

entinen pääministeri Jean-Luc Dahaene. Jos seurat eivät täytä vaatimuksia, voidaan heiltä evätä 

UEFA:n seuralisenssi, jolloin he eivät voi osallistua UEFA:n kilpailuihin. Koko FFP-konseptiin 

liittyy kuitenkin paljon kysymyksiä. Kuinka valvonta toimii, kun seurojen talousraportointi-

käytännöt ovat vähintäänkin vaihtelevia ympäri Euroopan. Kuinka onnistutaan erittelemään 

nollatulosvaatimukseen vaikuttavat tulot kehitysmenoista? Entä kuinka kohdellaan sponsori-

sopimuksia? Esimerkiksi Etihad Airwaysin ja Manchester Cityn solmimaa sponsorisopimusta, joka 

sisältää muun muassa paitamainokset ja stadionin nimeämisoikeudet, on epäilty ylihinnoitelluksi, 

koska osapuolten omistajuuksissa on kytköksiä (The Swiss Rambler 2011). UEFA on huomioinut 

erilaisten kikkailujen mahdollisuuden. Omistaja voisi yrittää ostaa seuralta palveluja nimellisesti eri 

yrityksen nimissä ja maksaa niistä ylihintaa sijoittaen näin seuraansa. UEFA tulee kuitenkin 

valvomaan, että transaktiot tullaan kirjaamaan markkinahintaan, mutta haasteena on esimerkiksi 

sponsorisopimusten oikean markkinahinnan määrittäminen. 

Entä kuinka tiukkana UEFA pysyisi sanktioiden suhteen, jos todelliset suurseurat eivät täyttäisi 

vaatimuksia. Olisiko UEFA:lla varaa, pokkaa ja halua sulkea Real Madrid ulos Mestarien liigasta? 

FFP-konsepti vahvistaa myös käsitystä siitä, että Euroopassa seurojen taloudellinen kehitys 

huolettaa kilpailullista tasapainoa enemmän. Sementoidaanko FFP-säännöksillä kilpailuasetelmat 

pysyvästi? Jos seura saa kuluttaa vain sen mitä ansaitsee, niin onko pienemmillä seuroilla 

mahdollisuutta ikinä kiriä tämänhetkisten suurseurojen etumatkaa kiinni. Taloudellinen kestävyys ja 

toiminnan pitkäjänteisyys ovat UEFA:n hienoja tavoitteita, mutta sidotaanko säännöksillä silti 

liiaksi seurojen käsiä? 

Ilman avokätisiä omistajia koko joukkueurheilun historia näyttäisi varsin erilaiselta. Olisiko 

ammattilaisjoukkueurheilua laisinkaan? Urheilujoukkueen omistaminen ei ole ikinä ollut kovin 

tuottoisaa puuhaa. Sen ovat huomanneet myös 2000-luvun miljardööriomistajat. Jotain hyötyä he 

seurojen omistamisesta kuitenkin saavat, koska niiden omistamisesta ollaan valmiita maksamaan 
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niin suuria summia. Vaikka mittakaava on nykyisin täysin erilainen, olisi sinisilmäistä väittää, ettei 

aiemmin olisi ostettu menestystä. 

Kun puhutaan eurooppalaisen jalkapallon tulevaisuudesta, nousee FFP-säännösten ja aiemmin 

pohditun palkkakaton lisäksi aina silloin tällöin esille ajatus Euroopan Superliigasta. UEFA:n 

Mestarien liigan voi nähdä aiheuttavan itseään ruokkivan kierteen. Suurseurat selviävät kilpailuun 

kaudesta toiseen, jolloin he saavat yhä suurempia televisio- ja palkintorahoja kasvattaen näin eroa 

pienempiin kansallisiin kilpailijoihinsa. Suurempien tulojen avulla he menestyvät paremmin ja 

pääsevät taas uudelleen nauttimaan UEFA:n kilpailuiden rikkauksista. Tulo- ja tasoerot 

kansallisessa liigassa kasvavat suurseurojen kamppaillessa keskenään Euroopan herruudesta. 

Vuonna 1988 AC Milanin presidentti Silvio Berlusconi ehdotti Euroopan suurseurojen liigaa, jossa 

olisi kaksi noin kymmenen joukkueen lohkoa (Vrooman 2007, 345). Osin tämän seurauksena 

UEFA:n ykkösseurajoukkuekilpailu Euroopan Cup muutettiin kaudella 1992–93 puhtaasti cup-

muotoisesta kilpailusta lohko- ja pudotuspelivaiheen sisältäväksi Mestarien liigaksi. Berlusconi oli 

mukana myös vuonna 1998 kahdessa uudessa Superliiga-ehdotuksessa (Vrooman 2007, 345). 

Mestarien liiga jatkoi kasvuaan myös tämän ehdotuksen jälkeen.  

Muun muassa Hoehn ja Szymanski (1999) sekä Vrooman (2007) ovat tutkineet ideaa Euroopan 

huippuseurojen muodostamasta Superliigasta. Artikkeleissa tarkastellaan erilaisia koko Euroopan 

kattavia, usean maantieteellisen divisioonan liigoja. UEFA:n Financial Fair Play -konseptin takia 

suuria rakenteellisia uudistuksia ei kuitenkaan liene tulossa aivan lähiaikoina. Lisäksi 

Eurooppalaisen seurajalkapallon pitkien ja vahvojen perinteiden takia on syytä epäillä, voiko 

suurseurakaan jättää kotimaan liigaansa kokonaan. On silti mielenkiintoista seurata Mestarien liigan 

kehitystä. Se on viimeisen viidentoista vuoden aikana kasvanut niin suureksi, että se alkaa 

kieltämättä saada eräänlaisen Euroopan Superliigan piirteitä.  
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