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TIIVISTELMÄ 

Liigapörssin, ja saman valmistajan muiden vastaavien pelien, pelaaminen on 

suosittu harrastus penkkiurheilijoiden keskuudessa. Pelaaminen sisältää paljon 

haasteita. Ongelmia aiheuttavat jakson pelilistan läpikäynti, joukkueiden 

kokoaminen sekä vaihtojen tekeminen. Näitä haasteita kohdataan pelissä 

päivittäin. Monet yksittäiset pelaajat ovatkin laatineet itselleen alkeellisia 

tilastoja ja taulukoita, joiden avulla yrittävät saada etua muihin 

kanssapelaajiin. Tässä työssä esitellään toteuttamani verkkotyökalu, joka 

tarjoaa useita pelaamista helpottavia ratkaisuja. 
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ABSTRACT 

Playing Liigapörssi and similar games from same manufacturer is favorite 

recreation among sports fans. Gaming includes lot of difficulties. Problems are 

caused by going through game lists, assembling teams and doing player 

changes. These challenges are encountered in the game every day. Many of the 

individual players have already established themselves in the rudimentary 

statistics and tables to help try to gain an advantage with the other players. This 

work presents the implementation of the online tool, which offers a variety of 

solutions to facilitate gaming. 
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1. JOHDANTO 
 

Liigapörssin pelaaminen on ollut suosittu harrastus jääkiekon seuraajien parissa jo 

kohta kahdenkymmenen vuoden ajan. Alun perin peliin osallistuttiin postikortilla, 

johon kirjoitettiin joukkueeseen kuuluvien pelaajien nimet. Tämän jälkeen jäätiin 

vain seuraamaan, kuinka oma joukkue suoriutui kilpailussa muita vastaan. Peli ei 

ollut millään tavalla interaktiivinen ja sen täytyikin uudistua ja ottaa askel kohti 

2000-lukua. 

Seuraava painos pelistä oli jo hyvinkin nykyisen kaltainen. Osallistuminen 

suoritettiin internetissä ja joukkuettaan pystyi, suorastaan täytyi, seuraamaan ja 

päivittämään koko jakson ajan. Mukaan oli tullut pelaajien vaihtaminen jakson 

aikana, joka vaati käyttäjältä toimia. Ilman aktiivista seurantaa menestyminen pelissä 

ei ollut enää mahdollista. Muutokset peliin loivat myös haasteita pelaajille, joihin 

törmättiin aiempaa useammin ja näiden haasteiden selättäminen vei suunnattomasti 

aikaa. 

Mitään valmista apua näihin ongelmiin ei ollut missään tarjolla. Niinpä huomasin, 

että vaikeuksia helpottamaan tarvittiin työkalu, joka pystyisi tarjoamaan useita 

pelaamista edistäviä osa-alueita. Apua pitäisi olla tarjolla jakson alusta loppuun asti. 

Kaikki vaiheet ottelulistan läpikäynnistä aina joukkueen kokoamiseen tulisi olla 

tuettuna. Työkalun tulisi olla myös responsiivinen, tarjoten apua kunkin käyttäjän 

sen hetkisiin ongelmiin pelissä. 

Työn päätin toteuttaa verkkopalveluna Perl-ohjelmointikielellä. Näin palvelu olisi 

mahdollisimman monien saatavissa missä tahansa. Käyttöliittymän piti olla myös 

sellainen, että käyttö onnistuisi niin tietokoneella kuin matkapuhelimellakin. 

Tässä työssä esitellään ensin Liigapörssipeli: säännöt, kuinka sitä pelataan ja 

minkälaisia haasteita edessä on. Tämän jälkeen tutustutaan vaatimusmäärittelyihin ja 

käydään läpi saatavilla olevia verkkopalveluita. Lopuksi esitellään toteutettu 

verkkotyökalu, läpi käyden kaikki tärkeimmät palvelut, joita on tarjolla. 

 

 

 

Kuva 1. yliopiston logo. 

http://www.oulu.fi/yliopisto/
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2. LIIGAPÖRSSI-PELI 

2.1. Esittely 

Liigapörssi on netissä pelattava Suomen suosituin jääkiekkopeli, jossa voi kisailla 

lätkätaidoista kavereiden kanssa kootussa yksittäisessä kimpassa, sekä myös 

valtakunnallisena turnauksena kaikkia muita vastaan. Liigapörssissä kootaan Liigan 

pelaajista kuusihenkisiä joukkueita. Joukkueet saavat pisteitä sen mukaan, kuinka sen 

pelaajat menestyvät oikeissa Liigan otteluissa. 

Vastaavia pörssipelejä on olemassa kolmesta eri urheilusarjasta. Jääkiekkoiluun 

keskittyvät Liigapörssi ja Hockey GM. Ensimmäinen pitää sisällään kotoisen Liigan 

ja jälkimmäinen keskittyy NHL:n. Valioliigapörssi puolestaan viihdyttää 

jalkapalloilun ystäviä. Nimensä mukaisesti peliin osallistujien manageroimat 

henkilökohtaiset joukkueet kootaan Englannin Valioliigan joukkueista. Tässä työssä 

keskitytään käytännössä täysin jääkiekkoon liittyviin pörsseihin. Tämän lajin 

pörsseissä säännöt ovat samat, joten ellei toisin mainita, pätevät kirjoitukset sekä 

Liigapörssiin että Hockey GM:n. 

Pelissä on tehtävänä koota jakson alussa kuusihenkinen joukkue: yksi maalivahti, 

kaksi puolustajaa ja kolme hyökkääjää. Jakson aikana on käytettävissä tietty määrä 

vaihtoja, joilla voi yrittää parantaa joukkuettaan. 

2.2. Pelaajahinnat 

Joukkueen maksimihinta jakson alussa on 2 milj. €. Jokainen jääkiekon pelaaja on 

pelissä hinnoiteltu uuden jakson alussa ylläpidon ja jääkiekkotoimittajien yhteistyöllä 

hintahaitarilla 150 – 500 000 euroa. Hinnat vaihtelevat jakson edetessä pelaajan 

suoritusten ja pörssissä tehtävien pelaajavaihtojen mukaan. Jokaisesta keräämästään 

pörssipisteestä hinta muuttuu +/- 1000 euroa. Suurin hintavaihtelu yhdellä 

kierroksella on +/- 50 000 euroa. Pelaajan hinta ei myöskään voi tippua alle 150 000 

euron. Kun pelaajaa ostetaan pelissä, hinta nousee ja myynnit laskevat vastaavasti 

hintaa. Maksimaalinen hinnan vaihtelu yhdellä kierroksella myyntien ja ostojen 

vaikutuksesta on +/- 10 000 euroa, kuvan 2 osoittamalla tavalla. 

 

 

Kuva 2. Ostojen ja myyntien vaikutus pelaajahintoihin. 
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2.3. Pistelasku 

Pörssipisteitä pelaajille kertyy erilailla pelipaikasta riippuen. Hyökkääjä ja puolustaja 

saavat pisteitä muuten samoin, mutta puolustajaa palkitaan hieman paremmin 

onnistumisista maalinteossa ja syötöissä. Kenttäpelaajille pistekertymää kasvattavat 

myös mm. laukaukset, positiivinen plusmiinus saldo ja tietyt erikoismaalit, kuten 

alivoima-, tasoitus-, voitto- ja jatkoaikamaalit. Pisteitä vähentää suuremmat jäähyt 

kuten 10 minuutin käytösrangaistus ja peli- ja ottelurangaistukset. Myöskin 

negatiivinen plusmiinus saldo vähentää pistekertymää. 

Maalivahti elää käytännössä torjuntamäärillä, vähillä päästetyillä maaleilla ja 

voitoilla. Nollapeli ja syöttöpiste arvostetaan korkealle ja niistä pisteitä saakin 

erityisen hyvin. Jokainen päästetty maali, tappio ja rangaistukset pudottavat 

maalivahdin pisteitä. Yhdellä kierroksella pelaajalle kertyvillä pisteillä ei ole ylä- 

eikä alarajaa. 

2.4. Pelaamisen haasteet 

2.4.1. Ottelulistan läpikäynti 

Runkosarja on jaettu viiteen tietyn mittaiseen jaksoon, joista jokainen on oma 

pelinsä. Jakson alussa joukkueet on koottava uudelleen. Jakson ottelulista on sinänsä 

selkeä. Listassa on ensin päivämäärä ja sen jälkeen otteluparit, jotka kyseisenä 

päivänä pelataan. Lista on helppolukuinen, kun on tarve lukea yksittäisen päivän 

pelit. Jaksot ovat kuitenkin pitkiä, parhaimmillaan yli 30 pelipäivää sisältäviä. 

Tällöin eteen tulee suuria haasteita, jopa mahdottomia, tarjolla olevalla listaustavalla. 

On nimittäin ensiarvoisen tärkeää tietää heti jakson alusta alkaen, kuinka paljon 

pelejä milläkin joukkueella on. Yhtä merkityksellistä on selvittää, miten joukkueen 

pelit ryhmittyvät jakson sisällä. Välillä jollain joukkueella saattaa olla pelejä 

esimerkiksi kolmena pelipäivänä peräkanaa, mutta tällaista peliputkea voi seurata 

yhtä pitkä lepojakso. Samaan aikaan toisella joukkueella voi saman kuuden 

pelipäivän aikana olla neljä peliä, mutta ne ovet jakautuneet tasaisemmin. 

2.4.2. Aloittavan kokoonpanon valinta 

Aloittavan kokoonpanon valinta on jakson kenties tärkein hetki. Samalla se on 

luonnollisesti hankalin, sillä vaihtoehtoja eri kokoonpanoiksi on suunnattomasti. 

Uutta joukkuetta kasattaessa onkin otettava huomioon monia seikkoja. 

Ensin on käytävä läpi ottelulista ja selvitettävä joukkueiden ottelumääriä. Yleensä 

tärkeää olisi valita pelaajia, joilla on paljon, tai ainakin tasaisesti, pelejä jakson 

alkupuolella. Lisäksi on tutkittava pelaajien aiempia otteita. Ensimmäisessä jaksossa 

tarjolla on vain ennen kautta pelattujen harjoitusotteluiden, osin vajavaisia, tilastoja. 

Myöhemmissä jaksoissa tilastoja voi kaivella pörssin sivuilta. Siellä nähtävillä on 

tärkeimpänä edellisessä jaksossa kerätyt pörssipisteet. Muitakin pelaamista 

helpottavia tilastoja on saatavilla, kuten ottelumäärät, maalit ja syötöt. Tärkeänä 

tietona kuitenkin uupuu, paljonko pelaaja on saanut pörssipisteitä peliä kohti. Pelkät 

absoluuttiset pisteet eivät kerro koko totuutta, sillä pelaajilla voi olla merkittävästi 

toisistaan eroavia ottelumääriä. 
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On myös otettava huomioon pelaajien hinnoittelu, sillä joukkueen kokonaishinnan 

on pysyttävä määritetyn 2 milj. euron rajoissa. Tärkeää on yrittää välttää 

ylihinnoiteltuja pelaajia. Tarjolla olevilla tilastoilla se ei kuitenkaan ole kaikin 

paikoin erityisen helppoa. Räikeimmät hinnoitteluvirheet suuntaan tai toiseen on 

helpohko havaita, mutta suuresta pelaajamassasta pienienkin etujen löytäminen olisi 

tärkeää. Olisi siis löydettävä sekä hyviä että riittävän halpoja pelaajia. 

2.4.3. Pelaajavaihdot 

Pelaajavaihdot, joita jakson aikana on rajallinen määrä, ovat tärkeä osa joukkueen 

parantamista. Jo joukkuetta kasattaessa tulisi ottaa huomioon tulevia pelaajavaihtoja. 

Pyrkimyksenä on vaihtaa pelaajat, joilla on tulossa vähän pelejä, pelaajiin joilla niitä 

on enemmän. Olisi myös hyvä, jos etukäteen olisi miettinyt kenet aikoo vaihtaa pois 

ja kenet ottaa tilalle. Tämä helpottaa arviointia riittääkö rahat tulevan vaihdon 

tekemiseen. Usein kuitenkin ajaudutaan tilanteeseen, jossa suunniteltu vaihto ei 

syystä tai toisesta ole järkevä tai edes mahdollinen. Näin jopa yksittäisen vaihdon 

tekeminen muuttuu hankalaksi. 

Monesti on myös tarpeen tehdä yhtä aikaa vaihtoja enemmän kuin yksi. Tällöin 

mahdollisten vaihtokombinaatioiden määrä kasvaa merkittävästi. Tässä vaiheessa on 

erittäin hankalaa arvioida mikä uusista kokoonpanoista olisi potentiaalisin. Vaihtoja 

pitäisi pystyä kaiken lisäksi säästämään esimerkiksi mahdollisten loukkaantumisten 

varalle. Tästä syystä tehtävien vaihtojen pitäisi palvella tarvittaessa koko jaksoa 

ajatellen, eikä vain seuraavia pelejä silmällä pitäen. 

2.4.4. Pelitaktiikka 

Pelitaktiikkaan kiteytyy kaikki kolme yllälueteltua yksittäistä osa-aluetta yhteen 

nivottuna. Menestykseen tarvitaan onnen lisäksi huolellista tutustumista ensiksi 

ottelulistaan. Tämän jälkeen aloittava kokoonpano on laadittava mahdollisimman 

hyvin koko jaksoa ajatellen. Näin on mahdollista säästää pelaajavaihtoja, jotka ovat 

elintärkeitä koko jakson menestystä ajatellen. Yleensä jakson alussa pärjäävät 

parhaiten ne, jotka tuhlaavat vaihtonsa heti ensi metreillä pelaajiin, joilla on aluksi 

paljon pelejä. Vaihtojen loppuessa nämä kuitenkin menettävät mahdollisuutensa 

menestyä. Mutta kuten todettua, koko tämän kokonaisuuden hahmottaminen tarjolla 

olevin tilastoin ja ottelulistoin on äärimmäisen vaikeaa. 



 

 

11 

3. VERKKOPALVELUT 

3.1. Vaatimusmäärittely 

Käytössä olevilla työkaluilla, käytännössä pelin omilla ja Liigan tarjoamilla 

tilastoilla ja ottelulistalla, peliä pystyy pelaamaan. Totuus on kuitenkin se, että peliin 

osallistujan harteille jää valtavan paljon aikaa vievää tutkittavaa läpi koko jakson. 

Virheellisten tulkintojen tekeminen ottelulistan, pelaajien aiempien otteiden ja 

pelaajavaihtojen suhteen on suuri. Tilannetta helpottamaan tarvitaan työkalu, joka 

pystyy tarjoamaan merkittäviä avustuksia usealle pelin osa-alueelle. 

3.1.1. Toiminnalliset vaatimukset 

Työkalun tulee tarjota ottelulista selkeässä muodossa, josta pystyy yhdellä 

silmäyksellä luomaan hyvän kokonaiskuvan koko jaksosta. Taulukon käyttäminen, 

josta näkee helposti jokaisen joukkueen pelipäivät ja ottelumäärät, on hyvä valinta. 

Samasta, tai toisesta täydentävästä taulukosta, pitää saada tieto kunkin joukkueen 

koti- ja vieraspelien määrästä. Myös tieto vastustajien laadusta, sen hetkisen 

sarjataulukon mukaan, pitää saada näkyville. Nämä tiedot saattavat vaikuttaa 

valittujen pelaajien suorituksiin. 

Toisena tärkeänä parannuksena on tarjottava uudenlaisia peliä helpottavia 

tilastotietoja. Taulukossa, joka sisältää listauksen pelaajista, on oltava uutena kohtana 

pelaajien keräämät pörssipisteet jokaista peliä kohden. Lisäksi on tarjottava 

ennustetta pörssipisteistä, joita pelaaja lopun jakson aikana mahdollisesti vielä saa. 

Kaivattu lisä on myös pelaajan hinta/laatu-suhteen määrittäminen, joka kertoo 

suhteellisella luvulla pelaajien hinnoittelun onnistumisesta. 

Viimeisenä pakollisena kohtana ohjelman tulee tarjota helpotusta joukkueen 

luontiin jakson alussa. Lisäksi, jos mahdollista, samaa osaa työkalusta tulee pystyä 

käyttämään vaihtojen optimointiin jakson aikana. Käyttäjän tulee saada nähtäville 

optimaalinen kokoonpano tai muutamia parhaita. 

3.1.2. Laatuvaatimukset 

On selvää, että kaikkien tietojen, joita käyttäjälle tarjotaan, on oltava oikeita. 

Oikeellisuus taataan käymällä ohjelman syötteet ja tulosteet huolellisesti läpi. Nämä 

tarkistetaan aina, kun ohjelmaan tehdään joitain uusia ominaisuuksia tai parannuksia. 

Käytettävyydeltä vaaditaan myös paljon, sillä työkalu tulee toimimaan verkossa. 

Tämä tarkoittaa, että käytettävä laitekanta tulee sisältämään ainakin tietokoneita, 

tabletteja ja puhelimia. Sivun ulkoasun on siis oltava riittävän kevyt ja 

yksinkertainen, jotta samaa käyttöliittymää pystyy käyttämään kaikilla laitteilla. 

Suoristuskyky on erityisen huomion alla, sillä etenkin optimaalisen joukkueen 

laskennassa joudutaan tekemään paljon laskutoimituksia. Laskenta-aika ei saa olla 

kovin pitkä, jottei käytettävyys kärsi. Raskas laskenta tehdäänkin serverin puolella. 

Näin käyttäjän päätelaitteesta, ja sen tehoista riippumatta, ohjelman tulostukset ovat 

saatavilla suunnilleen yhtä nopeasti. 
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3.2. Tarjolla olevat palvelut 

Seuraavaksi käydään läpi saatavilla olevia palveluja. Palvelut eivät tietenkään täysin 

vastaa suunniteltua verkkotyökalua, mutta antavat hyvän kuvan siitä, minkälaisia 

sivuja on jo käytettävissä. Palvelut on pyritty valitsemaan mahdollisimman läheltä 

sekä pörssipelejä että itse tehtävää verkkosovellusta. 

3.2.1. Livetulokset 

Livetulokset.com on nimensä mukaisesti sivusto pelien seurantaan reaaliajassa. 

Palvelun kautta voi seurata urheilua erittäin monipuolisesti. Tuettuna onkin seuranta 

30:sta eri urheilulajista ja esimerkiksi jalkapallosta on tarjolla yli 500 sarjaa, jotka 

käsittävät joistain maista pääsarjojen lisäksi niin alempia tasoja kuin 

juniorisarjojakin. Pelkkä laajuus ei ole kuitenkaan ainut vahvuus. 

Tulokset ja tilanteiden muutokset päivittyvät palveluun alle 10 sekuntia 

kenttätapahtumien perässä. Seurantaa helpottaa entisestään se, että käyttäjä voi valita 

valtavasta ottelutarjonnasta ne pelit, joita haluaa tarkastella lähemmin. Nämä ottelut 

saadaan näkyville omaan näkymäänsä kuvan 3 osoittamalla tavalla. Valituille peleille 

voi halutessaan vielä asettaa päälle äänihuomautuksen. Tällöin kuuluu hurrauksen 

ääni, kun joku seurannan alla olevista joukkueista tekee maalin. 

Palvelusta näkee reaaliajassa maalien lisäksi myös muita tietoja. Tilastot 

päivittyvät koko ajan ottelun edetessä. Useasta lajista voi seurata esimerkiksi 

muuttuvia pallonhallintaprosentteja, laukaisumääriä ja torjuntaprosentteja. 

Suurimmista liigoista tarjolle tulee myös videoita maaleista. Videoiden päivitystahti 

on tulospäivityksiin verrattuna hitaampi, mutta useasti puhutaan kuitenkin vain 

muutaman minuutin viiveestä. Jopa sarjataulukon kehitystä voi seurata reaaliajassa. 

Tilannepäivitysten vastapainoksi palvelu tarjoaa suuren määrän tilastoja vanhoista 

peleistä. Valitun ottelun ennakkoasetelmia voi tarkastella todella yksityiskohtaisesti. 

Molemmilta joukkueilta voi helposti nähdä viiden edellisen pelin ja viiden 

keskinäisen kohtaamisen tulokset. Sarjataulukko tarjoaa perusnäkymän lisäksi 

erilaisia variaatioita. Kuntopuntari onkin yksi vedonlyöjien suosikeista. 

Puntaroitavien otteluiden määrän voi valita viidestä ottelusta ylöspäin. Taulukosta 

voi vielä erikseen valita haluaako menestyksen nähdä viimeaikaisista koti- vai 

vierasotteluista. 

Tämän päivän tarpeisiin vastatakseen palvelusta on saatavilla omat sovellukset 

iOS:lle ja Androidille. Se onkin varsin suotavaa, sillä sivu itsessään on varsin raskas 

käytettäväksi kännykällä. Ohjelmat eivät sisällä aivan kaikkea samaa tietoa, joka on 

verkkopalvelussa saatavilla. Kuitenkin tärkein, eli reaaliaikaiset tilannepäivitykset 

toimivat odotetusti. 

 

 
Kuva 3. Omien otteluiden seuranta Livetulokset.com palvelussa. 
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3.2.2. Liiga (ja NHL) 

Liiga.fi tarjoaa seurannan kotimaiselle jääkiekon pääsarjalle. Saatavilla on niin 

reaaliaikaista seurantaa, kuin myös kattavaa tilastomateriaalia sekä pelaajista että 

joukkueista. 

Pelipäivän otteluiden seuraaminen on tehty selkeäksi, joskin kallisarvoista 

näyttötilaa käytetään turhan leväperäisesti. Kuten kuvassa 4 on nähtävissä, haukkaa 

tulos ja logot yli puolet käytettävästä alasta. Samalla näkyville on saatu vain pelikello 

ja viimeinen ottelutapahtuma. Tilanne ei tietokoneella suuremmasta näytöstä johtuen 

ole niinkään hankala, mutta kännykkää käytettäessä soisi tilaa käytettävän 

säästeliäämmin. Jokaisen ottelun voi avata vielä tarkempaa seurantaa varten, jolloin 

kaikki ottelun tapahtumat on selailtavissa. 

Pelaajien ja joukkueiden tilastojen puolella ei ole tarjolla varsinaisia yllätyksiä. 

Nähtävillä on pelaajista valitettavasti vain käynnissä olevan kauden tilastot. Tämä 

johtuu siitä, että tilastoinnin palveluntarjoaja on vaihtunut. Joukkuetilastoja voi 

sentään tarkastella useamman vuoden taakse. 

Kaiken kaikkiaan Liigan ulkoasu on pyritty saamaan näyttäväksi ja se toimiikin 

pääosin hyvin. Valitettavaa on, että sisältö ei vastaa samaa tasoa, kuten vajavaiset 

pelaajatilastot ja osin suppeat reaaliaikaset otteluseurannan tilastot osoittavat. 

 

 
Kuva 4. Liigan reaaliaikaisen otteluseurannan päänäkymä. 

3.2.3. Liigapörssi 

Liigapörssi.fi:n omat sivut tarjoavat palveluita kaikkein lähimpää myöhemmin 

esiteltävää verkkotyökalua. Palvelu ei sisällä yllä esitellyistä palveluista löytyvää 

reaaliaikaisuutta. Tarjolla on erittäin karkealla jaottelulla oikeastaan kaksi 

päätoiminnallisuutta. Ensimmäinen on pelaajien tilastot ja toinen Liigapörssiin 

osallistuneiden, pelaajien kokoamien joukkueiden, tilastot. Kyseiset tilastot 

päivittyvät sivun tietokantaan reilun tunnin viiveellä pelien päättymisestä. 

Pelaajatilastot eroavat Liigan sivuilta löytyvistä sen verran, että jokaiselle 

pelaajalle on näkyvillä hinta ja pörssissä kerätyt pisteet. Yksittäistä pelaajaa voi 

myös tarkastella lähemmin. Tällöin voi nähdä esimerkiksi, kuinka paljon pelaajan 

arvo on noussut tai laskenut jakson alusta ja kuinka moneen peliin osallistuneeseen 

joukkueeseen kyseinen pelaaja on valittuna. 

Pelaajien kokoamien joukkueiden sivuilta voi nähdä monenlaisia tietoja. Kuvan 5 

näkymä kertoo paljon siitä, miten peli on jakson aika joukkueella mennyt. Lopullinen 
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sijoitus on ollut toinen ja kaikki kaksikymmentä ostettua vaihtoa on käytetty 

loppuun. Pelipäivien pistegraafista voi nopeasti yhdellä silmäyksellä luoda 

kokonaiskuvan jakson etenemisestä. 

Palvelu sisältää toki paljon muutakin. Tarjolla on muun muassa oman joukkueen 

sivu, jossa voi suunnitella vaihtoja tulevia otteluita varten. Hankalahkosti luettava 

ottelulista löytyy, kuten myös otteluiden tuloksia ja sarjataulukko. Kaikki tämä on 

kuitenkin vain oheismateriaalia verrattuna tärkeämpiin tilastoihin. 

 

 
Kuva 5. Liigapörssi-joukkueen tilastot jakson päätyttyä. 
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4. VERKKOPELAAMISEN TYÖKALUN TOTEUTUS 
 

Verkkotyökalu on toteutettu pääosin kokonaan Perl-ohjelmointikielellä [1] ja [2].  

Valinta oli sikäli looginen, että olin töissä tehnyt paljon skriptausta ja sivun 

toteutuksen täytyi ehdottomasti olla dynaaminen. Käyttäjän valintojen välittäminen 

ohjelmalle on toteutettu Perlin CGI-moduulilla [3]. Vuorovaikutteisuutta on 

parannettu käyttämällä Ajaxin tarjoamaa web-sovelluskehitys tekniikkaa [4]. Ajaxia 

on käytetty yksinomaan omalla Perlille tehdyllä moduulilla [5]. 

4.1. Ottelulista 

Ottelulista on sivuston ehkä eniten käytetty työkalu. Se onkin asetettu 

käyttäjäystävällisesti pääsivuksi. Kunkin joukkueen otteluiden nopea ja selkeä 

silmäily onnistuu huomattavasti helpommin, kuin alkuperäisistä päivittäisistä 

otteluparilistauksista. Kuvassa 6 on taulukkomuotoisena listauksena lyhyt pätkä yhtä 

jaksoa. Käyttäjälle on tarjolla valikot sekä aloitus- että lopetuspäivämäärien 

muuttamiseen. Taulukko tarjoaa useita helpotuksia ja kaikki niistä eivät näy 

staattisessa kuvassa. 

Kunkin joukkueen ottelumäärät voi nähdä, kun hiiren osoittimen vie taulukon 

vasemmassa laidassa joukkueen nimen päälle. Vihreällä kirjoitetuissa kohdissa 

joukkueella on kolme tai useampi peliä peräkanaisina pelipäivinä. Vastaavasti 

punaiset ruksit kertovat useammasta peräkanaisesta välipäivästä. 

Koti- ja vieraspelit on erotettu toisistaan fontin lihavoinnilla. Lisäksi joukkueet on 

järjestetty taulukkoon siten, että suotuisimmat on listattu ensin. Eli joukkue, jolla on 

eniten pelejä, on ensin. Jos otteluita on yhtä monta, ratkaisee järjestyksen 

kotiotteluiden määrä. Viime kädessä järjestyksen ratkaisee se, kummalla on 

helpompia vastustajia sarjataulukon mukaan. 

Taulukko siis muuttuu koko jakson ajan, tietenkin pelipäivien kuluessa, mutta 

myös sen mukaan, miten joukkueet ovat sijoittuneet sarjataulukossa. Lisäksi 

joukkueet järjestäytyvät erilailla käyttäjän valitessa eri aloitus- ja lopetuspäiviä 

taulukon listaukselle. Mahdollisuudella vaihtaa päivämääriä onkin iso merkitys. 

Siten on helpompi hahmottaa jonkun lyhemmän, jakson sisään sijoittuvan, pätkän 

ottelumääriä. 
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Kuva 6. Ottelulista nopeasti luettavassa muodossa. 

4.1.1. Pelaajavaihtojen ajoitus 

Pitkissä jaksoissa on toisinaan vaikea hahmottaa rajallisten pelaajavaihtojen ajoitus. 

Tilanteessa auttaa kuvassa 7 nähtävän kaltainen taulukko, jonka listauksessa on 

käytetty kuvan 6 pelipäivien valintoja.  

Kuvan alhaalla on valittu joukkueeksi Ässät, josta pelaaja olisi tarkoitus vaihtaa 

johonkin toiseen joukkueeseen. Taulukossa vasemmalla on kerrottu joukkue, johon 

vaihto voitaisiin suorittaa, ja sen jälkeen pelien määrä kyseisellä joukkueella. 

Seuraavassa sarakkeessa on ottelumäärä, joka voidaan yhteensä saada kasaan, kun 

pelaaja vaihdetaan ohjeen mukaisesti taulukosta löytyvien päivämäärien aikana. 

 

 
Kuva 7. Pelaajavaihdon ajoituksesta kertova taulukko. 

4.1.2. Vastustajat, koti- ja vieraspelit 

Koti- ja vieraspeleillä [6], sekä vastustajien laadulla, on merkitystä, kun arvioidaan 

tietyn joukkueen kykyä tehdä maaleja. Kuvassa 8 oleva visualisointi ei kerro 

kovinkaan paljon. Sivulla oleva taulukko tarjoaa kuitenkin todellisuudessa apuja, 

kuten kuvastakin saattaa nähdä. Hiiren osoitin on viety Tapparan neljän punaisen 

neliön päälle. Ensimmäiset vihreät kertovat valitun jakson kotipelien määrän. 

Oikealla olevat värit indikoivat vastustajien haastavuudesta. Vihreällä on merkitty 

sarjataulukon mukaan helpoimmat pelit, keltaisella keskitasoiset ja punaisella 

kaikkein vaikeimmat. Väreillä on merkitty vain ottelumäärät, eivätkä ne kerro missä 

järjestyksessä jakson aikana joukkueet kohtaavat toisensa. 

Tästä listauksesta on itse asiassa todella helppo nähdä, kohdassa 4.1 kuvatun 

kaltaista joukkueiden suotuisaa järjestämistä. Esimerkiksi HIFK:lla ja Lukolla on 

pelejä sekä kotona että vieraissa yhtä paljon. HIFK on kuitenkin listattu ensin, koska 

sillä on enemmän helpompia vastustajia. 
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Kuva 8. Tietoa koti- ja vieraspeleistä sekä vastustajista.  

4.2. Pelaajalista 

Pelaajalista on pääosin klassinen taulukko pelaajista, jossa järjestelyyn ja karsintaan 

on käytetty jQueryä [7]. Mukana on kuitenkin muutamia tärkeitä lisäyksiä, jotka 

tuovat merkittävää helpotusta juuri Liigapörssin pelaamiseen. Pelaajien vertailua 

helpottaa erityisesti tieto kerätyistä pörssipisteistä ottelua kohden. Näin voidaan 

häivyttää pelaajien hyvinkin erilaisten ottelumäärien merkitystä ja keskittyä 

keskiarvoon. Tuo tieto onkin valittu taulukon oletussorttausparametriksi kuvan 9 

mukaisesti. 

Pelaajien hinnoittelu ei ole helppoa. Monesti jakson alussa onkin tärkeää löytää 

halpoja, mutta potentiaalisia pelaajia. Toisaalta taas voidaan keskittyä muutaman 

kalliin, mutta siltikin alihinnoitellun, pelaajan etsintään. Kummassakin tapauksessa 

avustaa pelaajan hinta-laatusuhde. Luku on saatu jakamalla pelaajan keräämät 

pörssipisteet hinnalla. Saatu arvo ei yksinään kerro hinnoittelusta mitään. Vasta 

vertailtaessa eri pelaajien suhdelukuja keskenään, saadaan kuva hinnoittelun 

mielekkyydestä. Mitä suurempi arvo, sitä halvemmalla pelaaja on pisteitä tehnyt. 

Huomattava parannus on myös ennuste pelaajan loppujakson aikana keräämistä 

pisteistä. Ennusteen laskennassa on käytetty hyödyksi tietoja pelaajan jäljellä olevista 

otteluista ja kerätyistä pisteistä ottelua kohden. Nämä luvut on kerrottu keskenään. 

Saatuja arvoja vertailemalla saa nopeasti hyvän yleiskuvan pelaajista, joilla on 

potentiaalia tehdä vielä paljon pisteitä. Listaus osoittaakin hyvin sen, että 

ottelumäärillä on suuri merkitys, kun arvioidaan pelaajien mahdollisuuksia jakson 

aikana. 

 

 
Kuva 9. Pelaajalista helpottaa pelaajien vertailua. 
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4.3. Optimijoukkue 

4.3.1. Työkalun käyttö 

Läpi jokaisen jakson on mahdollista käyttää kuvan 10 mukaista työkalua ensin 

joukkueen optimaaliseen kokoamiseen ja sen jälkeen kehittämiseen. Käyttäjälle on 

lisäksi tarjolla useita valintoja, joilla voi vaikuttaa laskennan lopputuloksiin. 

Jakson alussa tilanne on kaikille sama. Rahaa on käytettävissä 2 milj. €, joten 

näkymä sivulla on hyvinkin alla olevan kuvan kaltainen. Lisäksi mitään sivun 

valintoja ei ole muutettu. Näillä oletusasetuksilla työkalu laskee kymmenen 

laskennallisesti parasta kokoonpanoa käyttäen laskentaan koko pelaajalistaa. 

Koko pelaajatarjontaa käytetään myös, vaikka muutettaisiin jotain seuraavista 

valinnoista. Joukkueen arvo voidaan asettaa jakson alussa myös alhaisemmaksi, jos 

halutaan säästää rahaa tuleviin pelaajavaihtoihin. Lisäksi pelaajien aiemmat tilastot, 

jotka tietenkin vaikuttavat lopullisiin joukkueisiin, voidaan lukea halutusta jaksosta 

tai jaksoista. Viimeinen valinta, joka ei vaikuta karsivasti, on aikaväli, jolle 

optimijoukkue halutaan laskettavan. Oletusasetuksena tässä on koko jakso. 

Loput valinnat vähentävät pelaajamassaa, joista kokoonpanot lasketaan. Voidaan 

valita, kuinka paljon pelaajilla täytyy olla pelejä pelattuna, että heidät kelpuutetaan 

arvioitavaksi. Ottelumäärän asetus on monesti hyödyllistä, sillä siten pystytään 

tehokkaasti karsimaan pelaajat, jotka ovat syystä tai toisesta pelanneet vain 

muutaman pelin. On mahdollista myös asettaa hintaraja, jota halvemmista pelaajista 

joukkueet kootaan. Tästä ominaisuudesta on enemmän hyötyä keskellä jaksoa kuin 

sen alussa. Käyttäjä voi myös tipauttaa laskennasta pois haluamiansa pelaajia, vain 

kopioimalla heidän nimensä kuvassakin näkyvään tekstilaatikkoon. Karsintaa 

tarvitaan jakson aikana usein, kun pelaajia loukkaantuu, vaihtaa kokonaan toiseen 

sarjaan tai ei mahdu pelaavaan kokoonpanoon. Jonkun joukkueen kaikki pelaajat 

voidaan ottaa pois laskennasta poistamalla joukkueen nimi sivulla näkyvältä listalta. 

Erillään muista esitellään viimeinen erikoisempi lopputuloksiin vaikuttava valinta. 

Käyttäjä pystyy halutessaan kiinnittämään yhden tai useamman, minkä tahansa 

pelipaikan, pelaajan laskennan ajaksi. Jos siis käyttäjä kiinnittää vaikkapa 

maalivahdin, käytetään jokaisen joukkueen laskentaan samaa maalivahtia. Näin 

voidaan saada joukkueita, jotka näyttävät osin siltä, kuin itse haluaa ja loput pelaajat 

kone laskee käyttäjän puolesta. Erityisesti tästä ominaisuudesta on hyötyä, kun 

jakson on jo käynnissä ja pitää tehdä pelaajavaihtoja. 

Kun jakso on käynnissä, voidaan samaa työkalua käyttää arvokkaana apuna 

pelaajavaihtoja tehdessä. Käyttäjä asettaa aluksi joukkueensa muuttuneen arvon 

oikein, kuten se näkyy pörssin sivuilla. Muut asetukset voi laittaa haluamallaan 

tavalla, jos niihin on edes tarvetta kajota. Pelaajien kiinnitys tarjoaa tässä vaiheessa 

suuren avun. Jos halutaan esimerkiksi vaihtaa kaksi pelaajaa, valitaan 

riippuvalikoista kaikki muut oman pörssijoukkueen pelaajat. Tämän jälkeen työkalu 

suorittaa laskennan ja optimoi vain kaksi kiinnittämättä jäänyttä pelaajaa parhaalla 

mahdollisella tavalla. Sama toimii tietenkin mille pelaajien vaihtomäärille tahansa, 

mutta yleensä jakson aikana halutaan säästää vaihtoja ja tästä syystä optimointia 

suoritetaan tietyille pelipaikoille. 
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Kuva 10. Optimijoukkueen laskentaa työkalun avulla. 

4.3.2. Joukkueiden laskenta 

Laskennallisen optimikokoonpanon toteutus on verkkotyökalun ehdottomasti 

haastavin osa-alue. Algoritmi pelaajien hinnan ja pisteiden optimoinnin suhteen on 

vaatinut useita iteraatioita [8]. Tämän hetkinen, pitkään muuttumattomana ollut, 

laskennan malli on karkealla tasolla seuraavanlainen. 

Luetaan koko pelaajalista, joka karsitaan käyttäjän valintoja vastaavaksi. Tämän 

jälkeen saatu lista järjestetään uudelleen pelaajan arvon mukaan nousevaan 

järjestykseen. Pelaajien arvon ollessa sama, otetaan huomioon piste-ennuste ja 

järjestetään sen mukaan pienimmästä suurimpaan. Näin saatu järjestys on 

optimaalinen, jotta laskenta pystytään suorittamaan mahdollisimman nopeasti. 

Seuraavaksi ruvetaan käymään läpi erilaisia pelaajakombinaatioita, valiten 

joukkueeseen kaikki pelaajat maalivahdista puolustajiin ja hyökkääjiin. Jokaisen 

uuden joukkueen laskennan jälkeen verrataan, onko sillä enemmän pisteitä, kuin 

huonoimmalla optimijoukkueella. Jos on, niin joukkue lisätään pelaajineen listalle. 

Todellisuudessa läheskään kaikkia joukkuevaihtoehtoja ei käydä läpi, vaan karsintaa 

suoritetaan harkitusti tietyin ehdoin. Seuraavassa kappaleessa käydään tarkemmin 

läpi optimointia. 

Lopuksi tulostetaan kymmenen parasta joukkuetta, jotka laskennasta on saatu 

tulokseksi. 
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4.3.3. Koodin optimointi 

Koodin huolelliselle optimoinnille on ollut pakollisia syitä. NHL:n puolella 

maalivahteja on 63, puolustajia 242 ja hyökkääjiä 443. Huomataan siis, että erilaisia 

mahdollisia joukkueita on valtavasti. Ei ole mitenkään mahdollista käydä läpi kaikkia 

vaihtoehtoja, joten tarvitaan logiikka, jolla aikaa pystytään säästämään, 

lopputuloksen kuitenkaan kärsimättä. 

Ensimmäiset versiot kuluttivat aikaa laskentaan tehottomuutensa vuoksi niin 

paljon, etten kertaakaan jaksanut odottaa edes tehokkaan kotikoneen tuloksia. 

Kevyen optimoinnin seurauksena sain tulokseksi yhden, oletettavasti parhaan, 

joukkueen. Aikaa laskentaan kului joitain sekunteja. Kun sitten testasin koodia web-

serverillä, huomasin, että se tarjosikin laskenta-aikaa rajoitetusti ja tulokset jäivät 

kokonaan uupumaan. Toinen painava syy lopulliseen nopeuden hienosäätöön on 

ollut työkalun käytettävyys. Tuloksia on saatava mahdollisimman nopeasti. 

Tutustuin ensin lähteiden [9] ja [10] avulla koodin optimointimenetelmiin. Sitten 

rupesin kellottamaan suoritusaikoja järjestelmällisesti ja tutkimaan, mihin aikaa 

kului. Koodia suoritettiin alkuvaiheessa jopa kuudessa sisäkkäisessä loopissa, valiten 

joukkueelle ensin maalivahti, sitten kaksi puolustajaa ja lopuksi kolme hyökkääjää. 

Yksinkertaisimmillaan nopeutusta sai siirtelemällä taulukkojen järjestelyjä kokonaan 

ennen looppeja suoritettavaksi. Näin raskaat foreach-lausekkeet, joissa suoritettiin 

järjestelyjä kerta toisensa jälkeen, kevenivät käyttämään ennalta järjestettyä 

taulukkoa. Tällä tavalla suoritusajat kehittyivät jo varsin merkittävästi. 

Tuossa vaiheessa ohjelmalla pystyi laskemaan vain yhden optimaalisen joukkueen 

eikä haluttua määrää parhaita. Tämä johtui siitä, että koodin nopeuttamiseksi 

jokaisessa loopissa oli ehtoja sekä hinnan että pisteiden suhteen. Esimerkiksi jos 

hinta oli vähintään sama ja pisteitä vähemmän kuin sen hetkisellä 

optimikokoonpanolla, siirryttiin seuraavaan iteraatioon. Kyseisellä tavalla laskenta 

loppui jo vaikkapa ensimmäisen puolustajan kohdalla, jos hintaa oli enemmän ja 

pisteitä yksikin vähemmän. Tarkoitus oli kuitenkin saada aikaan ohjelma, joka 

pystyisi laskemaan nopeasti halutun määrän parhaita joukkueita. 

Lopullinen läpimurto oli, kun keksin jakaa joukkueiden kokoamisen pienempiin 

osiin. Ensin luodaan taulukko, jossa on eri kombinaatiot kaikista maalivahdeista ja 

puolustajista pisteineen ja hintoineen.  Vastaavanlainen taulukko tehdään myös 

hyökkääjille. Lopuksi kootaan saaduista taulukkojen alkioista kokonaisia joukkueita. 

Tällä tavalla edetessä voidaan viimeisessä vaiheessa tehdä turvallisesti hallittua 

turhien iteraatioiden karsimista. Syykin on varsin yksinkertainen, sillä karsintaa 

tehdään valmiista joukkueista, eikä jo koontivaiheessa yksittäisten pelaajien 

kohdalla. 

4.4. Ottelukohtaiset kokoonpanot 

Tärkeä osa peliä on, että pelaajat jotka on valittu joukkueeseen, ovat myös 

pelaavassa kokoonpanossa. Aina näin ei ole ja sen vuoksi on oltava tarkkana joka 

kierroksella. Verkkotyökalun kokoonpanot tarjoavat muutaman tärkeän parannuksen 

pelin helpottamiseksi. 

Ensinnäkin pelkkien pelaajien nimien lisäksi nähtävillä on kuvan 11 mukaisesti 

tilastotietoja. Tilastot helpottavat hahmottamaan, jos joukkueella on kokoonpanossa 

esimerkiksi vähän otteluita pelanneita pelaajia. Tällaiset pelaajat ovat yleensä 

halvempia ja ovat voineet palata peleihin vaikkapa loukkaantumisen jälkeen. Toinen 



 

 

21 

hyöty tilastoista on, että voi löytää jonkun halvemman pelaajan, joka pelaa hyvien 

ketjukavereiden kanssa. Näin heikompikin pelaaja voi saada helpommin pisteitä. 

Toinen parannus on lista pelaajista, jotka eivät ole päässeet kokoonpanoon. 

Tällaista listaa ei ole näin helposti saatavilla missään muualla. Kyseinen lista on 

kaivettu saataville käymällä ensin läpi joukkueiden kaikkien pelaajien lista. Sen 

jälkeen on luettu ottelun ketjukoostumukset. Kokoonpanon ulkopuolisiksi on lopuksi 

merkitty pelaajat, jotka eivät ole päässeet pelaamaan. 

 

 
Kuva 11. Joukkueiden ottelukohtaiset kokoonpanot. 

4.5. Työkalun ylläpito 

Työkalu vaatii päivittäistä ylläpitoa. Syy on hyvin ilmeinen. Nimittäin ilmainen tili 

käytetyssä verkkopalvelussa ei salli ulospäin suuntautuvaa verkkoliikennettä. Tästä 

syystä ei pystytä käyttämään skriptejä, joilla päivittyvät pelaaja- ja joukkuetilastot 

voisi noutaa automaattisesti verkosta. Sen sijaan tilastotiedot haetaan ensin omalle 

koneelle, manuaalisesti ajettavalla skriptillä, haluttuun formaattiin ja vasta sen 

jälkeen kopioidaan palveluun. 

Olen kokeillut kahta eri palveluntarjoajaa, jotka tarjosivat ilmaiseksi sekä 

ajastuksen cronilla että liikenteen ulos omasta palvelustaan. Hyvin nopeasti 

molemmat tilit kuitenkin suljettiin, johtuen liian suurista käyttäjämääristä, joista alla 

enemmän. 
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4.6. Työkalun käyttäjät 

Käyttäjämäärien seurantaa on palvelun alusta asti tehty Google Analyticsillä [11]. 

Käyttäjät ovat ottaneet palvelun hyvin omakseen. Palaute on lähes poikkeuksetta 

ollut positiivista. Päivittäiset kävijämäärien piikit ovat olleet noin 2000 ja 

kuukausitasolla on ylletty lähes 10 000 yksilöydyn kävijän määriin. Lukemat ovat 

marginaalisia moniin palveluihin verrattuna. On kuitenkin syytä mainita, että en ole 

linkittänyt palveluani lainkaan sosiaaliseen mediaan, tai muutoinkaan julkisesti 

mainostanut. Toinen tärkeä havainto on, että sivustoni on suunnattu ainoastaan 

pörssipelien pelaajille. Kun katsotaan esimerkiksi viimeisimpään Liigapörssiin 

osallistuneiden joukkueiden lukumäärää, joka on hieman vajaa 19 000 ja otetaan 

huomioon, että monilla osallistujilla joukkueita on useita, voidaan todeta, että 

palveluni tavoittaa merkittävän prosentuaalisen osuuden potentiaalisista käyttäjistä. 
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5. YHTEENVETO 
 

Toteuttamani verkkotyökalu tarjoaa merkittäviä helpotuksia Liigapörssin ja 

vastaavien pörssipelien pelaamiseen. Kaikki vaaditut työkalun osa-alueet on saatu 

toteutettua ja enemmänkin on tarjolla. Käyttäjätilastojen mukaan suosituin osa 

palvelua näyttäisi olevan ottelulistojen seuranta. Se onkin ymmärrettävää, sillä 

muiden tarjolla olevien palveluiden vastaavat listat ovat erityisesti pörssipelejä 

ajatellen erittäin hankalalukuisia. Toinen suosittu palvelu on optimijoukkueen 

kokoaminen. Ei sekään ihme, sillä mitään samankaltaista ei ole muualla tarjolla. 

Pelaajatilastot, jotka eroavat vähiten Liigapörssin omista tilastoista, kiinnostavat 

vähiten. 

Kaiken kaikkiaan palvelu on onnistunut huomattavasti ylittämään alkuperäiset 

odotukset. Pörssipelien pelaajat ovat ottaneet sivuston omakseen ja palaute on ollut 

lähes kokonaan positiivista. Onpa joitain parannusehdotuksiakin toteutettu käyttäjien 

toiveiden mukaisesti. 

Jatkokehitystä on myös luvassa. Ohjelmointikieli on tarkoitus vaihtaa 

mahdollisuuksien mukaan Perlistä JavaScriptiin [12]. Myös sivun selkeään, joskin 

osin karkeaan, ulkoasuun pitää tehdä parannuksia. Lisäksi olisi hyvä muistaa joitain 

käyttäjien edellisiä valintoja, jotta käyttökokemus olisi erilaisilla päätelaitteilla 

mahdollisimman miellyttävä. 
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