
Suhteellisen iän ilmiön vaikutukset 
suomalaisessa jalkapallossa 



 Suhteellisen iän ilmiötä (relative age effect, RAE) on tutkittu 
1980-luvulta alkaen 

 urheilujoukkueita, kouluja tai muita nuorisoinstituutiota 

 useimmiten tarkoitetaan yliedustusta vanhemmissa  

 Syntymekanismin kartoittamista (mm. sääolosuhteet, 
alueelliset kulttuurierot ja vuodenajat) 

 vaikuttavaksi tekijäksi tutkimuksissa jäänyt vain suhteelliset 
ikäerot 

 Ongelma tasa-arvon ja hyvinvoinnin kannalta 

 ilmiön olemassaolo vääristää yksilöiden välisiä mahdollisuuksia 

 

Taustaa 



 Ilmiön vaikutukset Suomessa: 

 Vastaako havainnot aiempia tutkimustuloksia? 

 Miten havainnot reagoivat asetelman muutokseen? 

 Havaitaanko kerrannaisvaikutuksia? 

Tutkimuskysymys 



Ilmiön yleiskuva 



 Ikäryhmittely usein kalenterivuoden mukaan (suhteellinen ikä) 

 NHL:n pelaajien syntymäjakaumissa selkeä trendi (Barnsley, 
Thompson ja Barnsley 1985) 

 Osallistumisasteen vääristymä (Barnsley ja Thompson 1988) 

 Ilmiön esiintyminen myös jalkapallossa (Barnsley, Thompson ja 
Legault 1992) 
 Jalkapallovuoden ja jääkiekkovuoden erot 

 Määrittelypäivän muuttumisen vaikutus syntymäfrekvenssin 
jakaumaan (Helsen, Starkes ja Winckel 2000) 

 Osallistumisasteen muutokset nopeimpia 10-12-vuotiaissa 

 

Ilmiön teorian ja havaintojen kehitys 



 Fyysisen kehityksen erot normaalijakautuneina 
(Musch ja Grondin 2001) 

 Tilastointi 11 lajista 10 eri maasta ja yli 50 otoksesta: 
poikkeavat tulokset vain viidessä tapauksessa (Jochen 
Musch ja Simon Grondin 2001) 

Ilmiön teorian ja havaintojen kehitys 2 



 Vaihtoehtoisia selityksiä suhteellisen iän ilmiölle 
kumotaan: mm. vuodenajat ja sosiokulttuurilliset 
asetelmat (Musch ja Grondin 2001) 

 Ilmiön esiintymiseen tarvitaan kilpailua, ryhmittelyä 
(Musch ja Grondin 2001, Grondin ym., 1984) ja 
ymmärrystä omasta osaamisen tasosta (Musch ja 
Grondin 2001) 
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 Itseluottamuksen, itsetunnon ja itsetuntemuksen kehitykseen ja 
niiden vajeen on havaittu johtavan masennukseen tai vastaaviin 
seurauksiin (Battle J 1980) 

 Nuorten itsemurhien ja suhteellisen iän suhde (Thompson, Barnsley 
ja Dyck, 1999) 
 Syytettiin suhteellisen iän ilmiötä koulutussysteemistä johtuen 

 Vinoutunut syntymäjakauma myös koulujen tasoryhmissä (Cobley 
ym. 2009) 
 Suhteessa vanhemmat oppilaat useammin edustettuina lahjakkaissa, 

nuoremmat saivat useammin erityisapua 

 Japanissa baseballissa suhteellinen ikä merkittävämpi kuin 
Yhdysvalloissa (Grondin ja Koren, 2000) 
 Oletus kerroinvaikutuksesta: ikäryhmittelyjen erot 
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 14-vuotiaiden piirijoukkueet, tytöt ja pojat 

 Poikien ja tyttöjen sekä miesten maajoukkueet 

 Naisten ja miesten 3 korkeinta sarjatasoa 

 

 Veikkausliiga 

Aineisto 



Piirijoukkueet: 
 ”Nollalinja kuvassa 3 edustaa väestön syntymäkuukausien 
 suhteellisia frekvenssejä. Väestössä kuukausien suhteelliset
 havaintomäärät vaihtelevat noin 7,5 % ja 9,5 % välillä, joten yhdenkin 
 prosenttiyksikön ero otoksessa on prosentuaalisesti suuri.” 

Tulokset ja analyysi 



 Nuorisomaajoukkueet 
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 Veikkausliigan vanha ja uusi jalkapallovuosi sekä 
molempien mallien vaikutuksen alaisina olleet 
pelaajat 

Tulokset ja analyysi 3 



 ”Kumulatiiviset mallit” osaamisesta 

 Mallinnus kerroinvaikutuksesta 

 Uuden ja vanhan jalkapallovuoden kuukausimuuttujien 
vaikutusten erot 

 -> Syynä kouluvuosi? 

 Tasoerojen vaikutukset naisissa ja miehissä 

 Mahdollinen malli: sarjataso, sukupuoli, 
syntymäkuukausi 
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