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Koronaviruspandemia on pakottanut taudin leviämisen ehkäisemiseksi tauolle sekä aikuisten että 

lasten urheiluharrastuksia ympäri maailmaa ja sisäliikuntatiloja on jouduttu sulkemaan. Vaikka 

Suomessa sisäharrastusten korvaamiseksi on keksitty kekseliäitä ratkaisuja ulkona harrastami-

seen lapsille ja nuorille, ei korvaava harjoittelu motivoi kaikkia. Suomessa on vaarana, että suuri 

määrä lapsia ja nuoria on jäämässä koronapandemian aiheuttaman tilanteen takia kokonaan si-

vuun urheiluharrastuksista. Joukkuelajien ollessa tauolla, lajiharjoittelun sijaan voi keskittyä kui-

tenkin henkilökohtaisen suoritustekniikan parantamiseen. Tukena yksin tehtävässä harjoittelussa 

voi käyttää esimerkiksi älylaitteita, jotka saattavat tehdä harjoittelusta mielenkiintoisempaa ja 

hauskempaa. Älylaitteiden käytöstä on tullut urheilussa erittäin yleistä sekä ammattilaisten että 

harrastajien parissa. Urheiluvälinemarkkinoilla on paljon erilaisia sovelluksia ja älylaitteita, joiden 

avulla käyttäjä voi tarkkailla harjoitteluaan ja kehitystään.  

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin älykoripallon vaikutuksia osallistujan motivaatioon ja 

heittelyn hauskuuteen koripallolla yksin heitellessä. Tutkimuksessa käytettiin suomalaisen  

SportIQ-yrityksen SIQ-älykoripalloa ja sovellusta. Tutkimukseen osallistui neljä mieshenkilöä, 

jotka heittelivät palloa kahdessa sessiossa; ensin tavallisena koripallona ja heti sen jälkeen äly-

koripallona. Heittelyn jälkeen osallistujat arvioivat älykoripallon käyttöä kyselyssä ja perustelivat 

mielipiteitänsä haastattelussa. 

Tutkimuksen tulosten mukaan älykoripallolla heittely on hauskempaa kuin tavallisella koripal-

lolla heittely. Sen lisäksi älykoripallon käyttö lisäsi motivaatiota harjoitteluun ja osallistujien koke-

maa hauskuutta sovelluksen tarjoaman visuaalisen ja auditiivisen palautteen takia. Älykoripallon 

tarjoaman heittosuoritusdatan tutkiminen motivoi kolmea neljästä osallistujasta heittämään enem-

män heittoja. Osallistujat uskoivat myös voivansa kehittyä heittelijöinä älykoripalloa käyttäen.  

Tutkimustuloksista voi päätellä, että älylaitteet voivat piristää yksin tehtävää urheilusuoritusta 

ja lisätä käyttäjän motivaatiota urheilussa. Omatoimisessa harjoittelussa ja koronapandemian ai-

kana harrastusten ollessa tauolla, älykoripalloa käyttäen voi kehittää henkilökohtaista suoritus-

tekniikkaa heitoissa, olla motivoituneempi harjoittelija, ja siten kehittyä paremmaksi pelaajaksi.  

 

Avainsanat: Älykoripallo, sisäinen motivaatio, ulkoinen motivaatio, visuaalinen palaute, auditiivi-

nen palaute, heittokulma 

 

Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck –ohjelmalla. 
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1 Johdanto 

Viimeisen vuosikymmenen aikana teknologian kehittymisen myötä älyteknologiaa käy-

tetään yhä useammin nopeuttamaan, helpottamaan ja piristämään ihmisten arkielämää. 

Sanakirja Merriam-Webster [2020] määrittelee älyteknologiaan liittyvän termin Esinei-

den Internet (Internet of Things eli IoT) verkkoyhteysominaisuudeksi, jonka avulla esi-

neet ja laitteet voivat lähettää ja vastaanottaa tietoa internetiä käyttäen. Siis, esineet ja 

laitteet ovat internetiin liitettyjä ja siten ne voivat lähettää informaatiota muille laitteille 

ja puolestaan vastaanottaa informaatiota muista laitteista. IoT-teknologiaa hyödynnetään 

nykyään muun muassa älykodeissa, älykaupungeissa, autoissa ja muissa ajoneuvoissa, 

terveydenhuollossa ja niin sanotuissa puettavissa laitteissa. IoT-teknologiaa hyödyntävät 

älyesineet ja -laitteet voivat olla esimerkiksi keittiönkoneita, kodin ilmastointiin liittyviä 

laitteita tai urheilusuorituksia mittaavia esineitä.  

Hoffman ja Novak [2015] selittävät IoT-teknologian lisääntyvää suosiota pitkälti sen 

markkinointimetodeilla. He tuovat esiin, että IoT-markkinoijat pystyvät luomaan laittei-

den käyttäjille ympäristöjä, joiden avulla käyttäjät tuntevat voivansa ”elää parempaa elä-

mää”. Hoffmanin ja Novakin mukaan käyttäjät voivat saada laitteilta apua tärkeisiin on-

gelmiinsa, kuten energian säästämiseen kodin lämmityksessä tai lemmikkiensä sijaintiin 

liittyvää tietoa, minkä myötä käyttäjälle saadaan luotua olo, että mitä enemmän älytekno-

logiaa on käytettävissä, sitä parempia elämyksiä käyttäjä saa. Toisaalta Hoffman ja No-

vak painottavat, että IoT-teknologia liittyy vahvasti ihmisten arkielämään ja se on juuri 

se mitä ihmiset haluavat. Heidän mukaansa sosiaalisen median aikakaudella teknologia 

oli edelleen vahvasti liittyneenä virtuaaliseen maailmaan, mutta IoT pystyy olemaan 

osana ihmisten tavallista arkea ja tavallisia asioita, kuten sydämen sykkeen, verenpaineen 

tai askelmäärän seuraamista. Älyteknologian osa-alueista niin sanotun puettavan tekno-

logian käyttö onkin lisääntynyt paljon viime vuosina. Ihmisten arjessa ja liikunnassa mu-

kana olevien itsensä ja suorituksensa monitoroimiseen käytettävien älylaitteiden yksi on-

gelmista on kuitenkin se, että käyttäjät lopettavat älylaitteidensa käytön melko pian lait-

teen hankkimisen jälkeen [Lazar et al, 2015].  

Urheiluvälinemarkkinoille on tullut paljon suoritusta mittaavia älylaitteita. Tässä tut-

kielmassa käytetään suomalaisen SportIQ-yrityksen SIQ-älykoripalloa, jonka sisällä 

oleva siru mittaa heittosuorituksesta paljon monenlaista dataa. Älykoripallon kanssa käy-
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tetään älylaitesovellusta, joka vastaanottaa datan älykoripallosta ja muuntaa sen käyttä-

jälle helposti tulkittavaan muotoon. Markkinoilla on ja on ollut muitakin älykoripalloja, 

kuten esimerkiksi 94Fifty, jonka sensorin toimivuutta ja tarkkuutta on tutkittu heittokaa-

ren asteluvun ja pallon kuljettamisen osalta [Abdelrasoul et al, 2015]. Koripallon osalta 

markkinoilla on useita eri kategorioiden älyteknologialaitteita ja -sovelluksia älypallojen 

lisäksi. Tällaisia on muun muassa kehon arvoja ja suoritusdataa mittaavat laitteet, kuten 

esimerkiksi älykellot, rannesensorit ja sensorin sisältävät koriverkot, korirenkaat ja kori-

levyt [Kryeziu, 2020]. 

Koripalloon liittyen on tehty useita tutkimuksia lajin historian aikana, varsinkin heit-

tosuoritukseen paneutuvia tutkimuksia on tehty paljon. Tämä johtuu epäilemättä siitä, että 

koripallossa pallon heittäminen koriin on koko lajin tärkein osa-alue taktisten osa-aluei-

den ohella. Heittosuoritusta on tutkittu lukuisissa tutkimuksissa ja monelta eri kantilta, 

muun muassa parantaako heittäjän kofeiinin käyttö vapaaheittojen onnistumisprosenttia 

[Tan et al, 2020] tai tukipohjallisten vaikutusta tasapainoon ja vapaaheittojen onnistumis-

tarkkuuteen ennen fyysistä rasitusta ja rasituksen jälkeen [Lam et al, 2019]. Koripallotut-

kimuksissa on hyödynnetty myös älyteknologian esiinmarssia tehokkaasti ja tutkimuksia 

on tehty muun muassa VR-teknologian hyödyntämisestä koripallon taktiikkaharjoitte-

lussa [Tsai et al, 2017; Tsai ja Hu, 2018; Tsai et al, 2020] sekä VR-teknologian hyödyn-

tämisestä heittosuorituksen parantamisessa [Cannavò et al, 2018]. 

Maailmalla jylläävä koronaviruspandemia on muuttanut ihmisten arkea ja useassa 

maassa liikunta- ja urheiluharrastuksia on laitettu tauolle koronaviruksen leviämisen es-

tämiseksi. Suomessa on ollut tautitilanteen eläessä paljon erilaisia ohjeistuksia, ja osassa 

niistä muun muassa liikunta- ja urheiluharrastukset on jouduttu ryhmien osalta laittamaan 

kokonaan tauolle sulkemalla samalla sisäliikuntatiloja kokonaan [Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriö, 2020]. Opetus- ja kulttuuriministeriön [2021] ohjeen mukaan joukkuelajienkin 

harrastustoimintaa voidaan kuitenkin harrastaa niin, ettei lähikontaktiopetusta synny. Sel-

laisissa tilanteissa Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan joukkuelajeissa voi yhteisten 

lajiharjoitteiden sijaan keskittyä esimerkiksi lihaskunnon tai henkilökohtaisen suoritus-

tekniikan parantamiseen. Tämänkaltaista harjoittelua voisi nimenomaan tukea älytekno-

logialla, esimerkiksi juuri suoritusdataa mittaavan ja sovelluksen kautta palautetta anta-

van älykoripallon avulla. Lukuun ottamatta koronaviruksen aiheuttamia mahdollisia ul-

konaliikkumiskieltoja, on koripallo siitä helppo laji, että joukkueharjoitusten sijaan kori-

pallon suoritusteknisiä harjoitteita voi harjoitella myös yksin ja ulkona kunhan vain löytää 

korin ja omistaa pallon. 

Kun koronapandemian aikana Suomen kaupungit ja kunnat ovat joutuneet sulkemaan 

liikuntatilojaan, urheiluseurat eivät ole pystyneet tukemaan normaaliin tapaan lasten ja 

nuorten liikkumista, sillä korvaavia liikuntotiloja ei ole ollut [Suomen Olympiakomitea, 

2021]. Suomen Olympiakomitean mukaan tilanne on vähentänyt dramaattisesti lasten ja 
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nuorten urheilun harrastajamääriä ja uhkana on, etteivät liikunnasta ja urheilusta sivuun 

jääneet enää palaa liikunnan ja urheilun pariin, mikä puolestaan voi aiheuttaa kauaskan-

toisia ja vakavia haittoja sekä lapsille ja nuorille itselleen että myös yhteiskunnalle. 

Vaikka urheiluseurat keksivät Suomen Olympiakomitean selvityksen [2021] mukaan 

kekseliäitä ratkaisuja syyskauden 2020 aikana ulkotiloissa ja luonnossa harrastamiseen, 

ei joitakin lapsia korvaava harjoittelu motivoi. Uskon, että älyteknologian avulla harjoit-

telu voisi olla monipuolisempaa ja hauskempaa, ja siten motivaatio harrastamiseen ja liik-

kumiseen voisi pysyä hyvänä myös koronaviruksen aiheuttamana poikkeuksellisena ai-

kana. Tässä tutkielmassa pyritäänkin selvittämään, voiko älykoripallon käyttäminen yk-

sin harjoitellessa lisätä motivaatiota harjoitteluun sekä tehdä harjoittelusta hauskempaa.  

Vaikka älyteknologian vaikutusta motivaatioon ei vaikuta olevan tutkittu kovin pal-

jon yksin tehtävässä koripalloharjoittelussa, on esimerkiksi VR-teknologiaympäristön 

tutkittu olevan käyttäjien mielestä stimuloivampi harjoitusympäristö kuin videopohjainen 

harjoitus- ja opetusjärjestelmä koripallon heittosuorituksessa [Cannavò et al, 2018]. Can-

navòn ja muiden tutkimuksen osallistujat saivat reaaliaikaista virtuaalista palautetta heit-

tosuorituksesta ilman oikean valmentajan läsnäoloa. Samanlaisia virtuaalisia valmentaja-

tutkimuksia on tutkittu urheilussa myös muun muassa pyöräilyn osalta ja on todettu, että 

virtuaalisen valmentajan antamat palautteet voivat lisätä sekä sisäistä että ulkoista moti-

vaatiota urheilusuorituksessa [Eyck et al, 2006]. Palautteen saamista urheilusuorituksessa 

on tutkittu monissa muissakin lajeissa, kuten tenniksessä [Havlucu et al, 2017]. Lazarin 

ja muiden [2015] mukaan käyttäjille tuntuu olevan tärkeää, minkälaista palautetta he suo-

rituksestaan saavat ja miten se ilmoitetaan; muuten vaarana voi olla laitteen käytön lopet-

taminen. Sen sijaan kannustava, tai jopa kevyesti herjaava palaute saattaa aiheuttaa iloa 

itse urheilusuoritukseen ja ympärillä oleville ihmisille, sekä lisätä motivaatiota pelaami-

seen ja parantaa itseluottamusta kuten Chathamin ja Muellerin [2013] interaktiivisen pa-

lautenäytön koripallotutkimuksessa todettiin.  

Aiemmissa älykoripalloon liittyvissä tutkimuksissa [Abdelrasoul et al, 2015; Rupčić 

et al, 2016] tutkittiin älykoripalloista lähinnä niiden tarjoaman datan oikeellisuutta ja to-

dettiin älykoripallojen olevan hyviä tutkimuksen tekemiseen niiden keräämän tarkan da-

tan takia. Tutkimuksissa ei kuitenkaan tutkittu käyttäjän kokemaa hauskuutta ja motivaa-

tiota älykoripallolla heitellessä.  

Tämän tutkielman tutkittava sisältö muotoutui kolmen eri asian myötä. Ensimmäinen 

oli SIQ-älykoripallon ja sovelluksen kokeileminen itse koripallon heittelyssä.  Toinen tut-

kimuksen sisältöön vaikuttava seikka oli vallitsevan koronaviruspandemian aiheuttama 

joukkueharrastusten tauolle meneminen. Sen lisäksi kolmantena asiana sisältöön vaikut-

tivat aiemmat koripalloon sekä älylaiteurheilun motivaatioon ja hauskuuteen liittyvät tut-

kimustulokset. Näiden kolmen asian perusteella tässä tutkielmassa päätettiin tutkia pää-

asiassa käyttäjien motivaatiota ja heittelyn hauskuutta älykoripallolla heitellessä. Siis, 
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onko yksin tehty koripalloharjoittelu harrastajan mielestä motivoivampaa ja hauskempaa 

käyttäen älykoripalloa ja sovellusta kuin yksin tehty heittoharjoittelu käyttäen tavallista 

koripalloa. Toisaalta pallon tarjotessa heittosuorituksesta paljon mielenkiintoista dataa, 

tässä tutkielmassa tutkittiin sekundäärisenä aiheena myös sitä, uskoivatko osallistujat voi-

vansa kehittyä koripalloheitoissa älykoripallon ja sovelluksen tarjoaman datan avulla ja 

sitä tutkimalla. 

Tutkimukseen osallistui yksitellen neljä 27–35-vuotiasta miestä. Osallistujat heitte-

livät palloa yksin kahdessa heittosessiossa, ensin tavallisena koripallona ja sen jälkeen 

älykoripallona kuunnellen sovelluksen tarjoamaa auditiivista palautetta heitoista sekä tut-

kien visuaalista heittosuoritusdataa. Tämän jälkeen osallistujat täyttivät älykoripallon 

käyttöön liittyvän kyselyn. Kyselyssä selvitettiin, miten osallistujat suhtautuivat älykori-

palloon ja miten he käyttivät sitä. Kyselyn jälkeen osallistujat haastateltiin käyttäen puo-

listrukturoitua haastattelurunkoa. Haastattelun avulla pyrittiin avaamaan osallistujien tun-

temuksia ja mielipiteitä älykoripallon käyttöön liittyen. 

Tutkielman tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että älykoripallon ja sovel-

luksen käyttäminen yksin koripallolla heitellessä on hauskempaa kuin tavallisella kori-

pallolla heitellessä. Osallistujien mielestä älykoripallon käyttäminen oli muun muassa in-

spiroivaa, mielenkiintoista, hauskaa, kannustavaa ja tuntemuksia herättävää. Älykoripallo 

myös lisäsi osallistujien motivaatiota heittelyyn monen eri syyn takia. Sellaisia olivat so-

velluksen antama auditiivinen palaute, visuaalisen datan tutkiminen sekä sovelluksen te-

kemä koriin menneiden heittojen ja heittoyritysten laskeminen. Kyselyssä kolme neljästä 

tutkimukseen osallistujista uskoi myös voivansa kehittyä paremmiksi heittelijöiksi äly-

koripalloa ja sovellusta käyttämällä, eikä neljäskään osallistuja tyrmännyt väittämää. 

Haastattelussa kaikki osallistujat löysivät keinoja, jolla he voisivat kehittyä heittelijöinä 

älykoripalloa käyttäessään. Kaiken kaikkiaan osallistujat nauttivat älykoripallolla heitte-

lystä; yksi osallistujista ei olisi halunnut edes lopettaa älykoripallolla heittelyä testin ol-

lessa ohi.  

Tutkimustuloksia esitellään tarkemmin tutkielman luvussa 5. Sitä ennen luvussa 2 

luodaan yleiskatsaus aihealueeseen perehtymällä koripalloon lajina, aiemmin tehtyihin 

koripallo- ja älylaitetutkimuksiin sekä urheiluun ja älylaitteisiin liittyviin motivaatiotut-

kimuksiin. Luvussa 3 esitellään tässä tutkimuksessa käytetty laitteisto, eli SIQ-älykori-

pallo ja sen sovellus. Luvussa 4 pohditaan miten aiempia tutkimustuloksia voi hyödyntää 

tässä tutkimuksessa ja esitellään tutkielman tutkimussuunnitelma. Luvussa 5 käydään läpi 

sekä kyselyn että haastattelun tulokset. Luvussa 6 pohditaan tutkimuksen tuloksia vertail-

len niitä aiempiin tutkimustuloksiin ja tehdään päätelmiä tulosten saatujen tulosten poh-

jalta. Lopulta luvussa 7 tehdään tutkimuksen ja tutkielman yhteenveto sekä esitellään ide-

oita tulevaisuuden työtä varten.  
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2 Taustaa 

Tässä luvussa luodaan tausta tehtävälle tutkimukselle. Ensin kohdassa 2.1 perehdy-

tään koripalloon lajina, koripallokentän teknisiin piirteisiin ja koripallon heittosuorituk-

sen tekniikkaan, jotta lukija ymmärtäisi paremmin mitä kaikkea dataa tutkimuksessa käy-

tettävä SIQ-älykoripallo kerää ja näyttää käyttäjälle sovelluksen avulla. Sen jälkeen koh-

dassa 2.2 käydään läpi aiempia tutkimuksia, joita on tehty älyteknologian ja koripallon 

osalta. Kohdassa 2.3 syvennytään motivaatioon urheilussa ja koripallossa aiempien tutki-

mustulosten pohjalta. Lopuksi kohdassa 2.4 tehdään lyhyt yhteenveto koko luvusta 2 ja 

pohjustetaan lyhyesti luku 3.  

 

 

2.1 Koripallo lajina 

Jotta älykoripallon ja sen sovelluksen keräämä data aukeaa selkeästi, on ensin tärkeää 

ymmärtää koripallolajin keskeiset asiat. Koripallo on pallopeli, jossa vastakkain pelaa 

samanaikaisesti kaksi joukkuetta. Molemmilla joukkueilla on kentällä viisi pelaajaa. Pe-

lin idea on yrittää heittää pallo vastustajan koriin mahdollisimman monta kertaa pelin 

aikana ja yrittää estää toista joukkuetta tekemästä koria. Molemmilla joukkueilla on oma 

kori, jota joukkue puolustaa ja toisaalta joukkue yrittää saada heitettyä pallon vastustajan 

puolustamaan koriin. Onnistuneeksi koriksi lasketaan heitto tai kuljetus, jossa pallo me-

nee koriin yläkautta ja putoaa sen läpi. Jokaisesta koriin menneestä heitosta tai kuljetuk-

sesta saa tietyn määrän pisteitä. Kentällä olevan kolmen pisteen alueelta heitetyistä koriin 

menevistä heitoista saa kolme pistettä. Kolmen pisteen alue on koko pelikenttä lukuun 

ottamatta vastustajan korin lähellä olevaa aluetta, joka on rajattu pelikenttään kolmen pis-

teen viivoin. Kolmen pisteen kaarta lähempää heitetyistä koreista saa kaksi pistettä ja 

onnistuneesta vapaaheittotilanteesta yhden pisteen; ja siis kaaren ulkopuolelta heitetystä 

korista saa kolme pistettä. Koripallossa ottelun voittaa enemmän pisteitä peliajan aikana 

tehnyt joukkue. [FIBA, 2021] 

Koripallossa korin voi tehdä joko pelitilanteessa tai vapaaheittona, jolloin peli on 

katkolla. Suomen Koripalloliiton [2021] virallisten koripallon sääntöjen mukaan peliti-

lanteessa korin voi tehdä kolmella eri tavalla: 1. pelaaja heittää pallon kohti vastustajan 

koria joko peli- tai vapaaheittotilanteessa, 2. tippauksessa pelaaja ohjaa käsillään pallon 
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vastustajan koriin, 3. donkkauksessa pelaaja lyö pallon vastustajan koriin yhdellä tai kah-

della kädellä. Tässä tutkielmassa keskitytään tavalliseen koripalloheittoon, sillä tutkiel-

massa käytettävän älykoripallon älyteknologia mittaa lähinnä heittojen sisään menemistä 

ja heittosuorituksesta saatua dataa. Siis tippausta tai donkkausta ei tutkita tässä tutkiel-

massa.  

Koripallossa tehdyillä koreilla on suuri merkitys, joten on tärkeää osata heittää pallo 

koriin tarkasti. Koripallossa onkin tutkittu paljon heittojen tarkkuutta ja sitä, minkälainen 

heitto menee todennäköisimmin koriin [Fontanella, 2016; Tran ja Silverberg, 2008]. Pal-

lon ei ole pakko mennä koriin suoraan osumatta korirenkaaseen eli niin sanotusti sukkana 

sisään, vaan korin voi myös saada heittämällä pallon sisään korilevyn tai korirenkaan 

kautta. Toisaalta pallo voi myös kimmota korirenkaasta tai korin levystä ohi menemättä 

sisään koriin. Siksi on tärkeää heittää koripallo tietyllä tekniikalla, jotta pallo menisi kaik-

kein todennäköisimmin koriin. Ymmärtääkseen koripallon koriin menemisen mahdolli-

suuksia ja todennäköisyyksiä, on tiedettävä pelin eri välineiden mitat ja ymmärrettävä 

koripalloon liittyvät fysiikat lait. 

Koripallokori koostuu korilevystä, korirenkaasta ja koritelineestä pehmusteineen. 

Kansanvälisen Koripalloliitto FIBA:n [2021] määritelmien mukaan koripallon viralliset 

mitat voivat vaihdella hieman. Korilevy on noin 1800–1830 millimetriä leveä ja 1050–

1070 millimetriä korkea. Korirengas on vaakatasossa olevan metallinen rengas 148–150 

millimetrin korkeudella korilevyn alareunasta. Korirenkaan reikä on läpimitaltaan 450–

459 millimetriä leveä ja metallinen rengas on 16–20 millimetriä paksu. Korirenkaan ala-

reunassa on kiinni korisukka, jonka läpi koriin heitetty pallo sujahtaa. Koripalloja on 

usean kokoisia. Tässä tutkielmassa on käytössä SportIQ-yrityksen SIQ-älykoripallo, joka 

on kooltaan numero seitsemän. Sen kokoista koripalloa käytetään muun muassa kaikissa 

miesten sarjoissa. Kansainvälisen koripalloliitto FIBA:n [2021] mukaan kokoa seitsemän 

olevan pallon tulee olla ympärysmitaltaan 749–780 millimetriä ja koripallon on oltava 

painoltaan välillä 567–650 grammaa. Koripallon ympärysmitan ollessa 749–780 sen hal-

kaisija on 238–248 millimetriä. 

Fontanella [2016] lähestyy koripalloa fysiikan, heittosuorituksen fysiologisten te-

kijöiden ja sen dynamiikan kautta. Mikäli heittäjä hallitsee ne, voi hän heittää mahdolli-

simman optimaalisen heiton, joka menee kaikkein todennäköisimmin sisään koriin tilas-

tojen valossa. Fontanellan [2016] mukaan ilmassa lentävään koripalloon vaikuttavat 

muun muassa painovoima, noste, ilmanvastus ja magnuksen ilmiö, kuten kuvasta 1 ilme-

nee. Lisäksi Fontanella korostaa. että koripallossa heiton kaari määrittelee pitkälti sen 

todennäköisyydet mennä sisään koriin. Kuvissa 2 ja 3 on esimerkit koria eri kulmassa 

lähestyvistä palloista, ja niiden avulla voi havainnoida, miksi heitossa liian matala heiton 

kaari eli heittokulma ei todennäköisesti johda koriin.  
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Kuva 1. Lähellä maata lentävään koripalloon vaikuttavat voimat: painovoima (gravity), 

noste (buoy), ilmanvastus (drag) ja magnuksen ilmiö (magnus) [Fontanella, 2016] 

 

 

Kuva 2. Korirenkaan ”muoto” pallon lähestyessä tietyssä kulmassa: suurin todennäköi-

syys 90°:ssa, olematon todennäköisyys 0°:ssa [Fontanella, 2016] 
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Kuva 3. Korirenkaan ”muodot” pallon lähestyessä. 20°:ssa huomaa, että korirengas on 

”litteämpi” kuin pallon ympärysmitta [Okazaki et al, 2015] 

 

 

Heitolla on siis suurin todennäköisyys mennä sukkana koriin, jos pallo tulee korin ren-

gasta kohti 90°:een kulmassa eli pystysuorassa, mikä tosin ei ole heitossa oikeastaan mah-

dollista. Asteluvun pienentyessä myös teoreettinen mahdollisuus pallon koriin sukkana 

sisään menemiseen pienenee ja lopulta mahdollisuus on olematon 0°:ssa. Jokaisen heit-

täjän yksilöllisen ideaaliheittokulma-astelukuun vaikuttaa myös heittäjän pituus, tai oike-

astaan heiton lähtökorkeus maanpinnasta, ja heiton nopeus eli voima, jolla palloa heite-

tään [Tran ja Silverberg, 2008]. Sekä Fontanella [2016] että Tran ja Silverberg [2008] 

korostavat myös takakierteen merkitystä, millä pallo kannattaa heittää, jotta heiton osu-

essa korirenkaaseen tai korilevyyn, se putoaisi siitä koriin sisään eikä pomppaisi ohi ko-

rista. Esimerkiksi Tranin ja Silberbergin [2008] tutkimuksen mukaan optimaalinen taka-

kierre on noin 3 kierrosta sekunnissa ja ideaalinen heiton lähtökulma eli kaari vaihtelee 

hieman heittäjän pituudesta ja heiton nopeudesta riippuen 52°:een molemmin puolin. 

Suurin piirtein samankaltaiset arvot ovat optimaaliset myös Fontanellan [2016] mukaan. 

Edellä mainittujen tutkimuksissa korostetaan myös ihanteellista kohtaa takaraudasta, jo-

hon osuessaan ja oikealla kierteellä pallo uppoaisi koriin eikä kimpoaisi pois korista.  

Tässä tutkielmassa käytettävän SIQ-älykoripallon merkittävä ominaisuus on sen si-

sällä oleva siru, joka kerää tietoa ja analysoi jokaisen heittosuorituksen. SIQ-älykoripallo 

hyödyntää heittosuorituksesta mitattavia fysiikan lakeja ja mittaa heitosta useita eri teki-

jöitä. Pallo tunnistaa menikö heitto korin ohi, sisään vai sukkana sisään (osumatta lain-

kaan korin metalliseen renkaaseen), heiton etäisyyden korista, heiton konsistenssin 

(kuinka samanlaisia heitot ovat keskenään), heittotilanteen (kuljetus, suoraan syötöstä tai 

rauhalliset heitot kuten vapaaheitot), heiton nopeuden, heiton lähtökulman eli kaaren, hei-
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ton kierteen ja jopa heittäjän [SportIQ, 2021]. Tässä tutkimuksessa käytettävä älykori-

pallo hyödyntää laajasti heittosuorituksiin vaikuttavia erilaisia tekijöitä, joita muun mu-

assa Fontanella [2016] sekä Tran ja Silverberg [2008] ovat tutkineet. Siten älykoripallolla 

harjoitellen tavallinenkin harrastaja voi tutkia helposti heittosuorituksensa fysiikkaa ja 

ainakin teoriassa kehittää heittoaan kohti mahdollisimman optimaalista heittosuoritusta. 

Tämän tutkielman tutkimuksessa käytetyn pallon ominaisuuksia käydään tarkemmin läpi 

luvussa 3. 

Vaikka koripallo on joukkuelaji, voi koripalloon liittyviä henkilökohtaisia suoritus-

tekniikoita harjoitella myös omatoimisesti ja yksin. Tämänkaltaisia yksin tehtäviä harjoi-

tuksia voi tehdä ennen kauden alkua omatoimisen harjoittelujakson aikana tai myös nor-

maaleiden joukkueharjoitusten ohessa lisäharjoitteena. Koronaviruspandemian aikana 

esimerkiksi Suomessa harrastukset ja useat lajit ovat olleet tauolla, joten yhteisiä harjoi-

tuksia ei ole saanut järjestää normaaliin tapaan [Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2020]. 

Kenties tämänkaltaisissa tilanteissa korostuu älykoripallon kaltaisten laitteiden käyttö, 

mikäli ne pystyvät motivoimaan yksin harjoittelevaa käyttäjäänsä ja tekemään yksin teh-

tävästä harjoittelusta hauskempaa kuin mitä se olisi tavallisia urheiluvälineitä käyttäen. 

Toisaalta, jos koripallon harjoittelija haluaa niin sanotusti ”elää parempaa elämää”, ku-

ten Hoffman ja Novak [2015] älyteknologian vaikutuksia kuvailevat, voi hän käyttää äly-

teknologiaa muutenkin omatoimisen harjoittelun apuna. On mielenkiintoista tietää, voiko 

älykoripallolla heitellen parantaa käyttäjän motivaatiota koripallon heittoharjoittelussa.  

 

 

2.2 Älyteknologia koripallossa 

Koripallon ollessa varsin suosittu laji maailmalla, on myös koripalloon liittyviä älytekno-

logioita tutkittu melko paljon [esimerkiksi Lazar et al, 2015; Abdelrasoul et al, 2015; Tsai 

et al, 2017; Shankar et al, 2018]. Älylaitteet ovat yleistyneet urheilumarkkinoilla ja myös 

koripalloon liittyvää erilaista älyteknologiaa on saatavilla paljon. Monien erilaisten, kuten 

esimerkiksi kehon arvoja mittaavien laitteiden lisäksi markkinoille on tullut myös paljon 

suoritusta ja suoritusdataa mittaavia älylaitteita. Tällaisia ovat muun muassa heittosuori-

tusta seuraavat rannesensorit sekä älysensorin sisältävät pallot, koriverkot, korirenkaat ja 

korilevyt, jotka kertovat käyttäjille dataa heittojen määrästä, pallon kierteestä, heiton si-

jainnista, siitä menikö heitto koriin vai ei, heiton nopeudesta, heiton kaaresta ja pallon 

laskeutuvasta kaaresta korin suhteen [Kryeziu, 2020]. Lisäksi Kryeziun katsauksessa esi-

tellään myös suoritusta mittaavat älykellot ja elintoimintoja mittaavat sovellukset.  

Älyteknologiaa hyödyntämällä koripalloharjoittelussa koripalloilija voi vähentää 

heittojensa vaihtelevuutta, parantaa heittojen yhdenmukaisuutta ja tarkkuutta [Shankar et 

al, 2018], ja siten kehittyä koripallossa heittäjänä. Shankarin ja muiden tutkimuksessa 
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kehitetty järjestelmä antoi reaaliajassa palautetta heittosuorituksesta vapaaheitoista kä-

teen ja koriin kiinnitettävien laitteiden avulla sekä kentän sivussa olevan kameran avulla. 

Tutkimuksessa mitattiin vapaaheitossa heiton lopussa tapahtuvaa ranteen pyyhkäisyn no-

peutta, eli siis pallon heittämiseen tarvittavan liikeradan nopeutta, ja heitossa tapahtuvaa 

käden asentokulmaa, jotka molemmat vaikuttavat pallon lentorataan. Tutkimukseen osal-

listui kolmen viikon ajan yksi ei-ammattilaispelaaja, joten osallistujien vähyyden takia 

tulokset voisivat olla eri pelaajilla erilaisia. Joka tapauksessa kehitetyn järjestelmän 

avulla osallistuja paransi tutkimuksen aikana heittosuorituksiaan; ja heittäjän saama vi-

suaalinen palaute heittosuorituksesta auttoi häntä korjaamaan heittosuoritusta optimaali-

semmaksi harjoituksen aikana.  

Lazarin ja muiden tutkimuksessa [2015] yksi tutkimuksen 17 tavoitekategoriasta 

pyrki parantamaan käyttäjän koripallotaitoja. Tosin tutkimuksen tulosten mukaan tutki-

muksessa käytetyt laitteet eivät tarjonneet käyttäjän haluamaa oleellisinta tietoa koripal-

loharjoittelusta, eli sitä menikö heitto koriin vai ei. Saman tutkimuksen lopputulemissa 

yksi käyttäjien esiin tuoma asia oli valmennuksen tai ohjaamisen lisääminen laitteeseen. 

Käyttäjät kaipasivat oikeaa ohjausta laitteelta, eli mitä tehdä, jotta heitto onnistuisi pa-

remmin. Se, että laite kertoi heille heittokulman, ei vielä antanut joillekin käyttäjille tar-

peeksi tietoa, kuinka omaa heittoa voisi kehittää paremmaksi.  

Älykoripalloista on tutkittu niiden sirun tarjoaman datan oikeellisuutta; toisin sanoen 

kuinka totuudenmukaista dataa älykoripallo tarjoaa käyttäjälleen, kuten Abdelrasoulin ja 

muiden [2015] tutkimuksesta selviää. Tutkimuksessa käytetty 94Fifty -älykoripallo tar-

josi erittäin totuudenmukaisia arvoja käyttäjälle sekä pallon kuljetuksessa että heittokul-

massa. Samaan lopputulemaan päätyivät heittojen osalta myös Rupčić ja muut [2016], 

joiden mukaan 94Fifty -älykoripalloa voi hyödyntää harjoittelun tukena, mutta sen lisäksi 

älykoripallo soveltuu hyvin myös tieteellisiin tutkimuksiin sen tarjoamien tarkkojen tu-

losten takia. Abdelrasoulin ja muiden [2015] tutkimuksen lopputulemassa pohdittiin 

myös sitä, voisiko älypallon ja sovelluksen antaman palautteen saaminen parantaa käyt-

täjän suoritusta sekä toisaalta lisätä tuotteen kiehtovuutta ja käyttöä.  

Virtuaalitodellisuuden käyttö on kasvussa eri aloilla ja sen käyttöä on tutkittu melko 

paljon myös koripalloon liittyen [muun muassa Cannavò et al, 2018]. Iso joukko koripal-

loon liittyvistä tutkimuksista keskittyy koripallopelin taktisten taitojen oppimiseen ja op-

pimisen tehostamiseen [Tsai et al, 2017; Tsai ja Hu, 2018]. Tsain ja muiden tutkimuksen 

[2020] mukaan VR-teknologia soveltuu jopa monimutkaisten taktisten kuvioiden oppi-

miseen, mikä onkin koripallossa hyvin tärkeä osa-alue heittojen ohella.  

Taktisten kuvioiden lisäksi VR-teknologiaa on tutkittu myös heittosuorituksen kehit-

tämiseen. Cannavòn ja muiden [2018] tutkimuksessa esiteltiin VR-teknologiaa hyödyn-

tävä harjoitusjärjestelmä, jota käytettiin itseoppimistyökaluna heittosuorituksen fyysisen 



-11- 

 

liikeradan parantamiseen. Siis, esimerkiksi kädenliikkeitä tutkien jonkin suoritteen ajoi-

tuksen ja spatiaalisen asennon kehittämiseen. Tutkimuksessa keskityttiin enimmäkseen 

koripallon vapaaheittoon ja suorituksen kehittämisessä VR-teknologiaa verrattiin käyttä-

jälle näytettävään videoteknologiaan. Merkittävää tutkimuksessa oli, että VR-teknologia 

opetti käyttäjiä heittämään koripalloa ilman oikean valmentajan läsnäoloa. VR-teknolo-

gia nimittäin tarjosi käyttäjille reaaliaikaista virtuaalista palautetta suorituksesta, mikä 

antoi käyttäjille mahdollisuudet itseoppia ja parantaa suorituksiaan heittojen aikana ja 

niiden välissä. Tutkimukseen osallistuneet ei-koripalloilijat arvioivat virtuaalisen ympä-

ristön kyselyn kaikilla osa-alueilla paremmaksi kuin vertailukohtana olleen videopetuk-

seen perustuvan oppimisympäristön. Tutkimuksen 18 osallistujasta 16 piti VR-teknolo-

giaa hyödyntävää ympäristöä parempana kuin videoiden näyttämiseen perustuvaa harjoi-

tusympäristöä.  

 

 

2.3 Motivaatio urheilussa ja koripallossa 

Psykologisesti ajateltuna, motivaatio näyttelee suurta merkitystä siinä, miten ihminen te-

kee asioita elämässään. Ryanin ja Decin [2000] mukaan motivaatio tarkoittaa käytän-

nössä sitä, että saa jonkun tekemään jotain asiaa: motivoitunut henkilö on aktiivinen ja 

energinen tekemään jotain asiaa. Heidän esittelemässään itseohjautuvuusteoriassa moti-

vaatio jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Ryanin ja Decin [2000] määritelmän 

mukaan sisäisessä motivaatiossa on kyse valinnaisista toimista, vapauden tunteesta ja au-

tonomiasta; eli siis sellaisista asioista, jotka kumpuavat henkilöstä itsestään, hänen omista 

haluistaan ja hänen omista kiinnostuksestansa tai nautinnosta tehdä jotain asioita. Heidän 

mukaansa sen sijaan ulkoisessa motivaatiossa on kyse sellaisesta käytöksestä, joka teh-

dään jonkin ulkoisen syyn tai seurauksen takia, esimerkiksi jonkin palkkion toivossa. Siis, 

sisäinen motivaatio liittyy esimerkiksi mielihyvän tunteeseen, minkä henkilö saa jostakin 

asiasta, kun taas ulkoisen motivaation ohjaamat toimet liittyvät palkkioiden saamiseen, 

stressin tai paineen alla tekemiseen tai rangaistusten välttämiseen [Ryan ja Deci, 2000].   

Siinä missä teknologia on yhä enemmän osa ihmisten arkea, ja ihmiset viettävät äly-

laitteiden parissa paljon aikaa, voi teknologiaa käyttää hyväksi esimerkiksi liikunnan tu-

kemisessa. Liikuntaan ja urheiluun keskittyvässä teknologiassa voi hyödyntää muun mu-

assa pelillistämistä, joka saattaa kannustaa ainakin nuoria tekemään fyysistä aktiviteettia 

samalla kun he pelaavat tietokonepelejä [Berkovsky et al, 2010]. Berkovskyn ja muiden 

tutkimuksessa todettiin, että suoraan peliin liittyvä motivaattori sai pelaajat tekemään 

enemmän fyysistä aktiviteettia kuin epäsuora motivaattori. Tutkimuksessa suora moti-

vaattori oli peliajan lisääminen palkintona fyysisten aktiviteettien suorittamisesta, kun 

taas epäsuora motivaattori liittyi pelaajien väliseen kilpailemiseen. Tutkimuksen mukaan 

myöskään fyysisen aktiviteetin lisääntyessä, pelaamisen into ei välttämättä kärsi, joten 
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teknologiaa voi hyödyntää apuna lisäämään ihmisten liikkumista ja heidän motivaa-

tiotansa liikkumiseen.  

Rapp ja Tirabeni [2020] tutkivat haastatteluiden avulla sekä harrastelijoiden että 

huippu-urheilijoiden tuntemuksia älylaitteiden keräämästä suoritusdatasta motivaatioon 

liittyen. Tutkimukseen osallistuvien huippu-urheilijoiden motivaatioon älylaitteen käy-

töllä ei ollut juurikaan vaikutusta, mutta harrastelijoiden mielestä älylaite oli motivaattori, 

joka lisäsi käyttäjän ponnisteluita urheilussa, auttoi pitämään kiinni harjoitusten suunni-

telmallisuudesta ja lisäksi auttoi käyttäjää haastamaan itsensä. Yksi osallistujista korosti 

laitteen tärkeyttä harjoituksessa, sillä ilman suoritusta mittaavan älylaitteen käyttöä mo-

tivaatiota ei olisi samalla tavalla, kun tietää, ettei kukaan ole tarkkailemassa suoritusta. 

Toisaalta laite saatettiin nähdä myös stressaavana tekijänä tehden urheilusta työtä. Sen 

sijaan huippu-urheilijat näkivät laitteen enemmänkin harjoittelukumppanina kuin moti-

vaattorina. Sekä huippu-urheilijoiden että harrastelijoiden tapauksessa älylaitteista voisi 

siis olla suuri hyöty myös joukkueurheilua yksin harjoitellessa, esimerkiksi koronavirus-

pandemian aiheuttamassa tilanteessa, jossa ryhmäharrastuksia on jouduttu lakkautta-

maan.  

Urheilun osalta suuresti yleistyneiden puettavan älyteknologian ja muiden itsensä tai 

suorituksensa monitoroimiseen käytettävien älyteknologioiden yksi suurista haasteista on 

se, että iso osa käyttäjistä lopettaa älylaitteidensa käytön melko pian laitteiden hankinnan 

jälkeen [Lazar et al, 2015]. Pääsyyt eri laitteiden käytön lopettamisen taustalla ovat La-

zarin ja muiden tutkimuksen mukaan se, etteivät laitteet tai niiden käyttö vastannut käyt-

täjien mielikuvaa itsestään, laitteiden keräämä data ei ollut käyttäjälle hyödyllistä ja se, 

että laitteet vaativat liian paljon työtä ja kunnossapitoa. Tutkimuksessa tarjotaan parempia 

ratkaisuja tulevaisuuden sovelluksiin, jotta käyttäjät käyttäisivät älylaitteitaan jatkuvasti. 

Sellaisia ratkaisuja ovat rutiineihin kannustaminen, laitteen kunnossapidon, kuten lataa-

misen, minimoiminen, jokaisen käyttäjän mieltymyksiin mukautuminen, laitteen kerää-

män raa’an data näyttäminen käyttäjälle sopivana ja selkeänä palautteena, ei-häiritsevän 

palautteen antaminen, käyttäjän ohjaaminen ja valmentaminen, käyttäjän aiempien käyt-

tökokemusten lisääminen laitteeseen ennakoivina muistutuksina sekä konkreettisen mo-

tivaation lisääminen. 

Vastaavanlaisia älylaitteiden hylkäämistä esiintyy myös tennistä tiuhaan tahtiin pe-

laavien keskuudessa [Havlucu et al, 2017]. Tenniksen pelaajia tutkivassa tutkimuksessa 

Havlucu ja muut päätyivät johtotulokseen, että käyttäjät haluavat mieluummin käyttää 

nimenomaan tennistä varten tehtyjä älylaitteita monikäyttöisten aktiivisuusmittareiden si-

jaan. Tässäkin tutkimuksessa korostui valmennuksen merkitys; osallistujat halusivat 

saada älylaitteen keräämästä datasta järkevää analyysiä heidän suorituksestaan. Tutkijoi-

den mukaan tällainen analyysi ja palaute voisi tarkoittaa tekoälyä hyödyntävää älylaitetta, 

joka osaisi kommentoida suoritusta ja tarjoaisi käyttäjille henkistä.  
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Chatham ja Mueller [2013] tutkivat julkisella koripallokentällä olevan interaktiivisen 

näytön vaikutusta pelaajiin, katsojiin ja ohikulkijoihin. Näyttö antoi aina palautetta, kun 

sensori havaitsi pallon menevän koriin sisään. Tutkimuksessa testattiin kolmella erilai-

sella sisällöllä varustettua led-näyttöä, joista ensimmäinen kertoi kaikkien kentänkäyttä-

jien koriin menneiden heittojen kokonaismäärän koko päivän aikana. Toinen näyttö si-

sälsi laskurin, joka kertoi, kuinka monta sekuntia edellisestä koriin menneestä heitosta oli 

kulunut aikaa. Kolmannessa näytössä näyttöön ilmestyi motivoivia lauseita tai kevyitä 

herjoja aina, kun pallo meni koriin. Palauteviestit kolmannessa näytössä olivat esimer-

kiksi ”upea heitto”, ”onnenkantamoinen” tai ”äitinikin heittäisi paremmin”. Tutkimuksen 

tuloksista ilmeni, että interaktiiviset näytöt voivat johtaa parempaan harjoittelumotivaa-

tioon sekä lisätä myös korin eri käyttäjien yhteisöllisyyttä. Usea tutkimukseen osallistu-

nut pelaaja sai lisämotivaatiota pelaamiseen, korien heittelemiseen ja suorituksiinsa näy-

tön antaman palautteen takia. Lisäksi näyttö paransi käyttäjien itseluottamusta, toi emo-

tionaalista tukea ja pelaajat viihtyivät kentällä pidempään. Osa pelaajista hyödynsi en-

simmäisen ja toisen näytön ominaisuuksia tavoitteiden asettamiseen, muun muassa las-

kurina tietyn korimäärän saavuttamiseen tai koriin menneiden heittojen välisen ajan pie-

nentämisenä. Osa pelaajista tunsi olevansa ammattimaisemmissa olosuhteissa pelaa-

massa kuin julkisella kentällä ja koki positiivisena piristeenä, että näyttö antoi palautetta 

suorituksista, kuten ammattikentillä. Tutkimuksen tuloksissa ilmeni myös paljon yhtei-

söllisiä hyötyjä, kuten esimerkiksi yhteistä naurua kolmannen näytön hauskoille vies-

teille.  

Virtuaalisen valmentajan, eli ei oikean ihmisvalmentajan urheilusuoritukseen perus-

tuvaa palautteen antamista on tutkittu esimerkiksi pyöräilytutkimuksessa [Eyck et al, 

2006], jossa todettiin, että virtuaalisen valmentajan antamat palautteet voivat lisätä urhei-

lusuorituksessa sekä sisäistä että ulkoista motivaatiota. Sen lisäksi tutkimuksessa todet-

tiin, että ylipäätään palautteen antaminen harjoittelusta lisää harjoituksesta saatavia ur-

heilullisia hyötyjä. Toisaalta tutkimuksessa myös pohdittiin, että käyttäjän saaman pa-

lautteen sanallinen muotoilu kehotuksina käskyjen sijaan saattaa vaikuttaa siihen, miten 

käyttäjä kokee saamansa palautteen. 

Cannavòn ja muiden [2018] VR-teknologiaa hyödyntävässä harjoitusjärjestelmään 

keskittyvässä tutkimuksessa käyttäjät pitivät VR-ympäristöä stimuloivampana kuin ver-

tailukohtana ollutta videopohjaista harjoitus- ja opetusjärjestelmää. Tämän tutkimustu-

loksen perusteella voitaisiin olettaa, että tässäkin tutkielmassa älykoripallon käyttäminen 

olisi käyttäjien mielestä motivoivampaa ja mukavampaa kuin tavallisella pallolla harjoit-

telu. Siitäkin huolimatta, että virtuaalitodellisuuteen perustuva ympäristö poikkeaa paljon 

älykoripallon käytöstä.  
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2.4 Yhteenveto 

Tässä luvussa käytiin läpi aiempia älylaitteisiin ja koripalloon sekä motivaatioon ja ur-

heiluun liittyviä tutkimuksia. Älylaitteiden käyttöä koripallossa on tutkittu paljon varsin-

kin heittosuorituksen osalta, sillä se on taktisten osaamisten lisäksi koripallon tärkein osa-

alue. Lisäksi ihmisten motivaatiota urheilussa ylipäätään on tutkittu paljon, mutta älyko-

ripallon osalta ei ole tutkittu lisääkö älykoripallon käyttäminen käyttäjien kokemaa haus-

kuutta ja motivaatiota heittoprosessissa. Seuraavassa luvussa perehdytään tässä tutkimuk-

sessa käytettävään SIQ-älykoripalloon ja sovellukseen sekä niiden ominaisuuksiin, jotta 

saadaan yleiskuva, miten älykoripalloa voi hyödyntää tutkimuksessa.  
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3 Älykoripallo 

Tässä luvussa perehdytään tutkielman tutkimuksessa käytettävään SportIQ-yrityksen 

SIQ-älykoripalloon ja sovellukseen. Ensin kohdassa 3.1 kerrotaan yleisiä asioita SIQ-

älykoripallosta ja sovelluksesta sekä esitellään pallon toiminnallisuutta. Kohdassa 3.2 pu-

reudutaan tarkemmin SIQ-älykoripallon ja sovelluksen ominaisuuksiin. Luvun 3 lopussa 

on lyhyt yhteenvetokohta 3.3, jossa yhteenvedon lisäksi myös pohjustetaan lyhyesti seu-

raava luku eli tutkimuksen toteuttaminen.  

  

 

3.1 Tutkielman teknologia 

Tutkielmassa käytetään koripallona suomalaisen SportIQ-yrityksen SIQ-älykoripalloa, 

joka kerää heittosuorituksesta paljon dataa pallon sisällä olevan pienen IoT-sirun avulla. 

SportIQ-yritys on kehitellyt sirun ja luonut siihen älyominaisuudet keräämällä tietoa eri 

ikäisten pelaajien heitoista ja opettamalla mitattavat asiat pallolle. Pallo tunnistaa siten 

tekoälyn avulla erilaiset suoritukseen liittyvät tapahtumat yksilö-, tai joukkueharjoituk-

sissa sekä otteluissa. Pallon siru oppii myös tunnistamaan eri heittäjien heittotekniikat, 

minkä avulla on mahdollista yksilöidä suorituksia myös joukkueharjoituksissa palloa 

käytettäessä. Toisin sanoen, kun pallo on oppinut eri heittäjien heittotekniikat, pallo tun-

nistaa käyttäjien heitot toisistaan ja tietää, kuka milloinkin on heittänyt. Palloa voi hyö-

dyntää sekä joukkueharjoituksissa että yksin harjoitellessa; jälkimmäinen näistä on se mi-

hin tässä tutkielmassa keskitytään. [SportIQ, 2021]  

Pallo itsessään ei kerro käyttäjälle mitään informaatiota heittosuorituksista, vaan pal-

lon parina toimii älylaitesovellus, joka toimii iOS- ja Android-puhelimissa. Älylaitteessa 

on oltava päällä Bluetooth ja sijainti täytyy olla jaettuna. Sovellus paritetaan pallon 

kanssa. Kuvassa 4 näkyy SIQ-älykoripallo ja sovellus, kun sovelluksessa on heittosessio 

päällä. Sovelluksen ollessa päällä heittosuorituksessa, se tarjoaa käyttäjällä reaaliaikai-

sesti paljon dataa, muun muassa auditiivisella palautteella menikö juuri heitetty pallo si-

sään vai ei. Sovellus myös kannustaa käyttäjäänsä auditiivisella palautteella antamalla 

kehuja, esimerkiksi silloin, kun heitto on mennyt sukkana sisään. Toisin kuin joissakin 

muissa älylaitteissa, esimerkiksi Shankarin ja muiden [2018] tutkimuksessa käytetyssä 

teknologiassa, SIQ-älykoripallon sisällä oleva siru tietää onko pallo mennyt koriin vai ei, 
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eikä käyttäjä tarvitse älypallon ja sovelluksen lisäksi mitään kehoon tai koriin kiinnitet-

täviä laitteita eikä ympäristöön asennettavia kameroita. Jotta SIQ-älypallo toimii oikein 

ja tunnistaa koriin menneet heitot, korissa on oltava ehjä kangas- tai metallisukka ja korin 

on oltava virallisella korin korkeudella eli 3,05 metrin korkeudella [SportIQ, 2021]. Sen 

lisäksi puhelimen, jolla sovellusta käytetään, on oltava 30 metrin säteellä pallosta. Sport-

IQ motivoi käyttäjiä heittelemään pallolla paljon tarjoamalla ilmaiseksi uuden pallon Pro 

-tilin tilanneille 12 maksetun kuukauden sekä yli 3000 vuosittaisen heiton jälkeen.  

 

 

 

Kuva 4. SIQ-älykoripallo ja sovellus, kun heittosessio on päällä 

 

 

Sovelluksesta voi katsoa heittojen välissä dataa, jota pallo on kerännyt kyseisestä heitto-

harjoituksesta. Sen lisäksi sovelluksessa on myös sosiaalisia toimintoja. Omia harjoitus-

sessioita ja niiden dataa voi jakaa sosiaalisessa mediassa ja pallo kertoo myös lähialueen 

muiden käyttäjien suoritusdatasta viiden parhaan käyttäjän heittojen määrässä, koriin 

menneiden heittojen määrässä, heittojen onnistumisprosentissa sekä sukkana sisään men-

neiden heittojen onnistumisprosentissa. SIQ-älykoripalloa ei tarvitse ladata lainkaan suo-

ritusten välissä, SportIQ lupaa akun kestävän normaalissa käytössä 500 tuntia.   
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SportIQ-yrityksen [2021] mukaan SIQ-älykoripallon heitontunnistusalgoritmien 

tarkkuus on yli 99 % heittoharjoitustilanteissa. Heiton sisään menemisen tunnistamisen 

tarkkuus on puolestaan yli 95 %. Käyttäjän hyvän heiton luotettavuutta voi tutkailla suk-

kaheittoprosentilla, joka kertoo, kuinka monta heitoista on mennyt sukkana sisään koriin 

eli ideaalisella tavalla keskeltä koria sisään osumatta korirautaan. Älypallo korostaa myös 

riittävän kaaren eli heiton lähtökulman merkitystä onnistuneen heiton saavuttamiseksi. 

Sen lisäksi se mittaa takakierteen, jolla pallo lähtee käsistä kohti koria. SIQ-älykoripallon 

ominaisuuksia käydään tarkemmin läpi kohdassa 3.2.  

 

 

3.2 SIQ-älykoripallon ominaisuudet 

SIQ-älykoripallo kerää heittosuorituksesta paljon eri dataa: heittojen konsistenssista, hei-

ton lähtökulmasta eri kaaresta, heiton kierteestä ja heittonopeudesta. Sen lisäksi SIQ-äly-

koripallo tunnistaa heittotilanteen ja heittäjän sekä rakentaa harjoituksesta heatmapin eli 

heittokartan, jonka voi halutessaan kalibroida käyttöön heittosession alussa. Tällöin so-

vellus näyttää heittoharjoituksen jälkeen heittokartan, josta näkee mistä kohdasta kenttää 

käyttäjä on heittänyt palloa parhaiten sisään ja missä on eniten kehitettävää.  

Sovelluksen tarjoamaa dataa heitoista voi tutkia sovelluksesta kesken heittosessiota 

tai sen jälkeen. Älylaite näyttää hieman erilaisen datanäkymän heittosession aikana riip-

puen siitä, onko älylaite pystyasennossa vai vaakatasossa. Tiivistetty määrä heittodataa, 

heittojen ja koriin menneiden heittojen määrä, edellisen heiton heittonopeus, edellisen 

heiton heittokulma ja edellisen heiton takakierre, on valittavissa näkyviin heittosession 

aikana isolle näytölle sovelluksen sisältämän älylaitteen ollessa vaakatasossa. Tällöin 

käyttäjä voi valita jonkin näistä elementeistä, johon haluaa keskittyä ja jättää älylaitteen 

esimerkiksi korin lähelle, jotta näkee aina edellisen heiton datan myös kauas kentällä. 

Valintaa voi vaihtaa kesken heittosessiota. Kuvassa 5 on esiteltynä vaakatasossa olevat 

valintavaihtoehdot.  

Mikäli käyttäjä pitää älylaitetta pystyasennossa, saa hän näkyviin samalla kertaa 

enemmän dataa heittosessiosta, kuten kuvasta 6 ilmenee. Tällöin näkyvissä on heittojen 

ja koriin menneiden heittojen määrän sekä edellisen heiton heittonopeuden lisäksi suk-

kana koriin menneiden heittojen prosenttiosuus, heiton konsistenssi ja edellisen heiton 

heittoetäisyys. Näpäyttämällä valintoja niistä saa näkyviin joidenkin kohtien, esimeriksi 

heittonopeuden, osalta myös kyseisen arvon keskiarvot heittosession ajalta. Lisäksi 

ylänurkassa näkyy tieto, minkälainen harjoitus on meneillään ja heittosession aikalaskuri. 

Lisäksi kuvassa näkyy edellisen heiton kaari värikoodatulla alueella, jossa vihreä edustaa 

käyttäjälle hyvää kaarta ja keltainen alue ei niin hyvää. Kuvassa 6 näkyy vihreä kaari 

kuvan keskellä näkyvän pallon oikeassa ylänurkassa.  
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Kuva 5. Käyttäjän neljä näyttövalintavaihtoehtoa heittosession ollessa kesken ja älylait-

teen ollessa vaakatasossa: korit ja heitot, heittonopeus, heiton kaari ja heiton takakierre 

 

 

 

Kuva 6. Sovellusnäytössä näkyvä data heittosession ollessa kesken  

ja älylaitteen näytön ollessa pystyasennossa.  
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Heittosession lopettamisen jälkeen käyttäjä saa näkyviin loputkin sovelluksen heittoses-

siosta keräämät datat sisältäen muun muassa yhteenvedon heittosessiosta ja eriteltynä hei-

tot eri heittoetäisyyksiltä. Palloa heittäessä siru välittää jokaisesta heitosta sovellukseen 

tietoa, miten pallo on heitetty kohti koria ja kuinka monen metrin päästä korista pallo on 

heitetty. Sovellus erittelee eri etäisyyksiltä heitettyjen heittojen tiedot käyttäjän tarkastel-

tavaksi niin, että käyttäjä näkee eri etäisyyksiltä heitettyjen heittojen kokonaismäärän, 

koriin menneiden heittojen määrän ja sukkana koriin menneiden heittojen määrän.  

Sovellukseen henkilön pituuden syöttämisen jälkeen sovellus mittaa myös henkilölle 

ihanteellisen heiton lähtökulman eli kaaren ja laskee harjoittelussa koko ajan heittojen 

lähtökulmaa ilmoittaen kaikkien heittojen kaaren keskiarvon sekä ihanteellisen asteluku-

välin, joka olisi kyseiselle heittäjälle hyvä. Samalla tavalla pallo laskee ja mittaa heittojen 

takakierrettä keskiarvona koko heittosessiosta ja ilmoittaa myös ihanteellisen heiton ta-

kakierteen. Koripallossa pelaajan tulisi pyrkiä heittämään samanlaisia heittoja, ja siinä 

auttaa konsistenssin mittaaminen. Jos kaikki käyttäjän harjoituksen heittoliikkeet ovat 

täysin samanlaisia keskenään, on konsistenssin arvosana sovelluksessa 10. Heiton kon-

sistenssia tutkimalla käyttäjä voi pyrkiä heittämään palloa mahdollisimman samalla ta-

valla joka kerta.  

SIQ-sovellus tunnistaa heittäjän heittotilanteet, eli heittikö käyttäjä kuljetuksesta, 

suoraan syötöstä vai vapaaheiton kaltaisesti rauhassa. Harjoituksen yhteenvedossa on 

mahdollista verrata eri heittotilanteiden suorituksia eriteltyinä toisista tilanteista. 

SportIQ:n [2021] mukaan pallo ja sovellus luovat käyttäjästä uniikin ”heittäjän sormen-

jäljen”, jotta voi tunnistaa, kuka pallolla heittelee. Sormenjäljen luomisen jälkeen palloa 

voi kerralla käyttää useampi henkilö ja pallo osaa erotella eri käyttäjien heitot toisistaan. 

Tällöin käyttäjä voi silti kerätä ja seurata dataa omasta harjoituksestaan, vaikka mukana 

heittelemässä palloa olisi myös joku muu.  

Koripallossa onnistuneen heittosuorituksen kannalta tärkeää se, kuinka nopeasti 

heitto lähtee heittäjän käsistä kohti koria. Heittonopeuden osalta on tutkittu, että koke-

neemmat koripalloilijat heittävät pallon nopeammin kohti koria kuin ei-kokeneet koripal-

loilijat [Maglott et al, 2017]. Lisäksi mitä nopeammin heitto lähtee heittäjän käsistä liik-

keelle, sitä vaikeampi heittotilannetta on puolustaa puolustavan joukkueen näkökulmasta 

[Fontanella, 2016]. Tässä tutkielmassa käytettävä SIQ-älykoripallo mittaa käyttäjän hei-

ton nopeuden eli kuinka monta sekuntia käyttäjältä kuluu aikaa pallon haltuun ottamisesta 

siihen hetkeen, kun käyttäjä heittää pallon kohti koria. Pallo mittaa heittonopeuden heit-

totilanteesta riippumatta eli sekä suoraan syötöstä, kuljetuksesta että rauhallisesti heitel-

lessä [SportIQ, 2021].  
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Kuvassa 7 esitellään sovelluksen näyttämää dataa heittelystä heittosession jälkeen, 

esimerkkinä on kolme eri heittosessiota ja niistä otetut näyttökuvat kuvaamassa minkä-

laista dataa käyttäjä voi nähdä heittosession jälkeen. Vasemmanpuoleisessa näyttöku-

vassa ylhäällä vasemmalla on heittosession koriinheittoprosentti, oikealla yläreunassa 

tehdyt korit ja heittosession kaikkien heittojen määrä, sen alapuolella peräkkäin sukkana 

sisään menneiden heittojen määrä, sen alapuolella heittojen konsistenssin arvosana, sen 

alapuolella session nopein käsistä lähtenyt heitto ja alhaalla yhteenvetoa eri etäisyyksiltä 

heitetyistä heittoyrityksistä, koriin menneistä heitoista ja sukkana koriin menneistä hei-

toista. Heittosession jälkeen dataa tarkastellessa voi tutkailla monenlaista dataa eikä kaik-

kea saa kerralla näkyviin. Kuvan 7 keskimmäisessä näyttökuvassa eroavaisuutena vasem-

manpuoleiseen näyttöön on vasemmassa ylänurkassa näkyvä heiton takakierteen kes-

kiarvo, oikeassa reunassa eroavaisuutena heittosession paras koriin peräkkäin menneiden 

heittojen putki sekä heittosession hitain heitto ja alhaalla eri heittotilanteista lähteneiden 

heittojen yhteenvetoa heittojen kokonaismäärästä, koriin menneistä heitoista ja sukkana 

koriin menneistä heitoista. Kuvan 7 oikeanpuoleisessa näyttökuvassa eroavaisuutena on 

vasemmalla ylhäällä näkyvä heiton lähtökulma eli kaari, oikealla ylhäällä eroavaisuutena 

on pisin epäonnistuneiden heittojen putki ja alhaalla on heiton lähtökulmaan ja takakier-

teeseen liittyvä yhteenveto eri etäisyyksiltä heitettynä eroteltuna heittojen kokonais-

määrä, koriin menneet heitot ja sukkana koriin menneet heitot. Lisäksi kaikissa näyttöku-

vissa näkyy ylhäällä heittäjä, kellonaika ja päivämäärä sekä heittosession kesto.  

 

 

 

Kuva 7. SIQ-älykoripallosovelluksen heittosession jälkeen tarkasteltavissa oleva data. 

Kuvassa on kolme eri näyttöä, joissa on datanäkymiä eri valinnoilla.  
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SIQ-älykoripallosovelluksesta voi tarkastella myös vanhoja harjoitussessioita ja tutkailla 

viikoittaisia yhteenvetoja suorituksista. Kuvassa 8 on esiteltynä kolme eri näyttökuvaa 

sovelluksen heittosessioiden luettelosta ja heittelykertojen yhteenvedoista. Oikeanpuo-

limmaisessa näyttökuvassa on käyttäjän harjoittelusessiot listattuna yhteenvedoksi. Jo-

kaisen vanhan heittosession saa avattua tarkasteluun. Keskimmäisessä näyttökuvassa on 

avattuna yhden viikon harjoittelusessiot yhdistävä vertailunäyttö. Oikeanpuolimmaisessa 

näyttökuvassa on näkyvissä hieman suppeampi viikkoyhteenveto heittomäärien, onnistu-

misprosentin, konsistenssin ja nopeuden suhteen.  

Pallon kehittäneen SportIQ:n [2021] mukaan joissakin tilanteissa SIQ-älykoripallo ei 

välttämättä toimi oikein. Heittoyritykset, jotka eivät osu korirenkaaseen tai taustalevyyn, 

eli toisin sanoen helat, saattavat jäädä tunnistamatta heittoyritykseksi. Pallo saattaa luo-

kitella raudan etuosaan osuvat heitot, jotka hipaisevat sukkaa, koriin menneiksi heitoiksi. 

Ongelmia korintunnistuksessa voi tulla myös heitoilla, jotka jäävät pomppimaan raudan 

päälle yli kahdeksi sekunniksi tai donkeilla ja layupeilla. SportIQ [2021] myös korostaa, 

että usean käyttäjän heitellessä palloa samaan aikaan heittojen tunnistamisessa on tärkeää, 

että heittäjän konsistenssi on korkea, jotta heittäjän tunnistus onnistuu.  

 

 

 

Kuva 8. Eri heittosessioiden yhteenvetoa SIQ-älykoripallosovelluksesta. 
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3.3 Yhteenveto 

Tässä luvussa perehdyttiin tämän tutkielman tutkimuksessa käytettävään teknologiaan eli 

IoT-sirun sisältävään SIQ-älykoripalloon, joka kerää koripallon heittosuorituksesta pal-

jon monenlaista dataa. Käyttäjä voi tarkastella älykoripallon keräämää dataa sovelluksen 

avulla heittosession aikana tai sen jälkeen. Lisäksi pallo tietää, milloin heitto on mennyt 

sisään ja milloin ei; käyttäjä saa siitä tiedon auditiivisella palautteella. Älykoripallo kerää 

lisäksi dataa muun muassa heiton lähtökulmasta, heiton konsistenssista, heiton takakier-

teestä, heittojen määrästä, koriin menneiden heittojen määrästä sekä eriteltynä eri etäi-

syyksien päästä korista heitetyistä heitoista ja sisään menneistä heitoista. Seuraavassa lu-

vussa käydään läpi tutkimuksen toteuttamista.  
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4 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tässä luvussa perehdytään tämän tutkielman tutkimuksen lähtökohtiin. Ensin kohdassa 

4.1 pohditaan, miten aiempia tutkimuksia voidaan hyödyntää tämän tutkielman tutkimuk-

sessa ja esitellään niiden pohjalta tämän tutkimuksen tavoitteet. Sen jälkeen kohdassa 4.2 

esitellään tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset, joiden pohjalta tutkimusta lähdetään 

tekemään. Kohdassa 4.3 käydään läpi tässä tutkimuksessa käytettävät tutkimusmenetel-

mät ja esitellään tutkimukseen osallistuneet henkilöt. Lopuksi kohdassa 4.4 tehdään lyhyt 

yhteenveto luvun sisällöstä ja esitellään lyhyesti luvun 5 sisältö.  

 

 

4.1 Aiempien tutkimusten hyödyntäminen ja tutkimuksen tavoitteet 

VR-teknologiaan keskittyvässä koripallotutkimuksessa ilmeni, että älyteknologia oli 

käyttäjien mielestä mielenkiintoisempi kuin vertailukohtana ollut harjoitusmuoto [Can-

navò et al, 2018]. Aiemmissa tutkimuksissa, joissa oli mukana älykoripalloja [Abdelra-

soul et al, 2015; Rupčić et al, 2016], ei tutkittu motivoiko älykoripallon käyttäminen 

käyttäjää enemmän harjoittelussa kuin tavallinen koripallo. Sitä on siis mielenkiintoista 

tutkia. Sen lisäksi on myös mielenkiintoista, voiko älykoripallolla harjoittelu tehdä kori-

pallon heittoharjoittelusta hauskempaa kuin tavallisella koripallolla harjoittelu. Hauskuus 

voisi omalta osaltaan lisätä motivaatiota harjoitteluun ja koripallolla heittelyyn. Tässä tut-

kielmassa käytetty SIQ-älykoripallo toimii älypallon lisäksi tavallisen pallon tapaan, jos 

älylaitesovellus ei ole päällä tai sen ollessa päällä, mutta ilman sovelluksen ääniä. Siksi 

tämän tutkielman tutkimuksen molemmissa vaiheissa voi käyttää täysin samaa palloa, 

jolloin pallotuntuma ei muutu ja tutkimuksen eri osa-alueet ovat vertailukelpoisempia 

keskenään.  

Abdelrasoulin ja muiden [2015] tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella voidaan 

olettaa, että älykoripallojen antama data on oikeellista ja käyttäjä voi luottaa pallon omi-

naisuuksien toimivan, vaikka heidän tutkimuksessaan käytetty pallo olikin eri älykori-

pallo kuin tässä tutkimuksessa käytettävä SIQ-älykoripallo. Pallojen tarjoaman tarkan da-

tan myötä voidaankin pohtia, voisiko motivaatio-osuuden lisäksi tutkia älypallon tarjo-

amia mahdollisuuksia koripalloilijana kehittymisessä. Tässä tutkimuksessa keskitytään 
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kuitenkin ensisijaisesti motivaation ja käyttäjän kokeman hauskuuden tutkimukseen; toi-

sin sanoen onko motivoivampaa ja hauskempaa harjoitella yksin koripalloheittoja älyko-

ripallolla heittäen kuin tavallisella pallolla heittäen.  

Älylaitteen antama visuaalinen palaute heittosuorituksesta koettiin Chathamin ja 

Muellerin [2013] tutkimuksessa tärkeäksi ja jopa hauskaksi lisäksi harjoitteluun. Tässä 

tutkielmassa käytettävän älykoripallon mennessä koriin sovellus huutaa välillä englan-

niksi muun muassa ”perfect”, ”simply perfect”, ”great”, ”nothing but net” tai ”that was 

a quick release” sekä aina pallon koriin menemisestä kuuluu mukava kilahdusääni. Toi-

saalta mikäli pallo ei mene koriin, kuuluu vakioäänipalaute ei-koriin menevästä heitosta. 

Kuten Chathamin ja Muellerin [2013] tutkimuksessa selvisi, pelaajat saattavat kokea vi-

suaalisesta kannustuksesta jopa fantasiaelementtejä pelatessaan koripalloa: esimerkiksi 

yksi tutkimukseen osallistuja kuvitteli interaktiivisen näytön antaman kannustuksen an-

siosta pelaavansa Pohjois-Amerikan ammattikoripallosarja NBA:ssa ja samalla käyttäjän 

motivaatio pelaamiseen kasvoi. On mielenkiintoista nähdä, miten tähän tutkimukseen 

osallistuvat henkilöt kokevat älypallon tarjoaman auditiivisen palautteen motivaation li-

säämisen kannalta ja kokevatko he älykoripallon tarjoaman palautteen mieluisana palaut-

teena.  

Älyteknologialaitteiden nopeaan hylkäämiseen liittyen [Lazar et al, 2015] on mielen-

kiintoista tietää SIQ-älykoripallon kannalta, uskovatko tähän tutkimukseen osallistujat 

käyttävänsä jatkossakin älykoripallosovellusta harjoitellessansa koripallotaitojaan. Eli 

toisin sanoen, saavatko käyttäjät mieleistä ja selkeää palautetta sovellukselta, kokevatko 

he saamansa datan tarpeelliseksi ja hyödylliseksi, ohjaako sovellus heitä tarpeeksi sekä 

onko älykoripallon ja sovelluksen käyttö tarpeeksi helppoa, kuten Lazar ja muut [2015] 

toivat tutkimuksessaan esiin.  

Rappin ja Tirabenin [2020] harrastaja- ja huippu-urheilijoiden tutkimuksen motivaa-

tiotulosten eroavuuksiin pohjaten, tässä tutkimuksessa ei oteta osallistujiksi huippu-ur-

heilijoita, sillä älylaitteen käytöllä ei ollut Rappin ja Tirabenin tutkimuksessa heidän mo-

tivaatioonsa lähes mitään vaikutusta. Ammattikoripalloilijoiden käyttötarkoitus älykori-

pallosovelluksella olisi myös luultavasti erilainen kuin harrastelijoilla. Sen lisäksi am-

mattilaisen heittosuorituksen tekniset elementit ovat hioutuneet jo pitkään, joten on mie-

lenkiintoisempaa tutkia, miten harrastajat, jotka eivät välttämättä ole koskaan saaneet val-

mennusta koripallon heittämiseen, suhtautuvat älykoripallon ja sovelluksen tarjoamaan 

dataan. Tutkimukseen valitut henkilöt olivat harrastelijoita, joista kaikki olivat heitelleet 

koripalloa aiemminkin elämässään useita kertoja. Kaksi osallistujaa oli harrastanut kori-

palloa joskus aiemmin elämässään, ja heidän kauttaan on mielenkiintoista nähdä, käyttä-

vätkö he eri tavalla sovellusta ja tutkivat sen keräämää dataa kuin tutkimukseen osallis-

tunut vasta-alkaja tai satunnainen heittelijä.  
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Abdelrasoulin ja muiden [2015] tutkimuksen lopussa pohdittiin, voisiko älykoripal-

lon ja sovelluksen tarjoama data parantaa käyttäjän suoritusta ja samalla lisätä tuotteen 

kiehtovuutta ja käyttöä. Tämän tutkielman tutkimuksessa Ryanin ja Decin [2000] pohjus-

tamaa sisäistä motivaatiota on käyttäjän saama nautinto, hauskuus ja tyytyväisyys kori-

pallolla harjoitellessa sekä taitojen harjoittelu ja kehittäminen sovelluksen visuaalisen da-

tan avulla. Älyteknologian ja urheilun aiempiin motivaatiotutkimuksiin pohjaten oletus-

arvo on, että älykoripallolla harjoittelu tuo nautintoa, hauskuutta tai tyytyväisyyttä har-

joitteluun enemmän kuin tavallisella pallolla harjoittelu. Siten sisäinen motivaatio har-

joitteluun olisi suurempi älykoripallolla harjoitellen kuin tavallisella pallolla harjoitellen. 

Tutkimuksessa käytettävän sovelluksen auditiivinen palaute ja sovelluksen sosiaaliset 

toiminnot, kuten harjoitusten jakaminen sosiaaliseen mediaan, edustavat ulkoista moti-

vaatiota. Siten tämän tutkielman tutkimuksessa on sekä sisäisen että ulkoisen motivaation 

osa-alueita ja molempia tutkitaan tässä tutkimuksessa. Toisaalta, kun erilaiset asiat moti-

voivat eri ihmisiä [Ryan ja Deci, 2000], tutkimuksessa mahdollisesti esiintyvä vaihtelu 

motivaation kannalta on mahdollista eikä tutkimuksen tulokset välttämättä ole yleistäviä 

näin pienessä tutkimuksessa.  

 

 

4.2 Tutkimuskysymykset 

Kaikkien näiden taustatietojen ja älykoripalloon liittyvien mielenkiintoisten pohdintojen 

pohjalta on muotoutunut kaksi tutkimuskysymystä.  

 

1. Onko yksin tehty koripallon heittoharjoittelu harrastajan mielestä motivoivampaa 

ja hauskempaa käyttäen älykoripalloa ja sovellusta kuin yksin tehty heittoharjoit-

telu käyttäen tavallista koripalloa? 

2. Uskovatko osallistujat voivansa kehittyä koripalloheitoissa älykoripallon ja so-

velluksen tarjoaman datan avulla? 

 

Kysymystä 1 tutkitaan monelta eri kantilta ja siihen saataneen tuloksia sekä kyselystä että 

haastattelusta, jotka tässä tutkielmassa tehdään. Aiempien tutkimustulosten pohjalta voi-

nee olettaa, että älykoripallon käyttö tekee heittelystä sekä hauskempaa että myös motivoi 

käyttäjää enemmän. Kysymys 2:n asettelussa paino on sanalla uskoa, sillä näin lyhyessä 

tutkimuksessa koronaviruspandemian keskellä ei ollut edellytyksiä järjestää pitkäkes-

toista tutkimusta, jossa olisi seurattu ja tutkittu heittäjien todellista kehittymistä datan 

avulla. Seuraavassa kohdassa avataan tarkemmin tutkimuksen metodeja. 
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4.3 Menetelmä ja osallistujat 

Tutkimuksen osallistujien valitsemiseen käytettiin harkinnanvaraista otantamenetelmää, 

sillä tutkimuksen kannalta oli oleellista, että jokainen osallistuja oli heittänyt joskus aiem-

minkin elämässään koripalloa ja että jokainen osallistuja osasi heittää koripalloa suurin 

piirtein oikealla tekniikalla. Lisäksi koronaviruspandemian aiheuttama tilanne vaikeutti 

osallistujien saamista, joten koripallon heittämisestä kiinnostuneita hankittiin lähialu-

eelta. Kuten vuorovaikutteisen teknologian alalle perusteellisen kirjan eri tutkimusmene-

telmistä ja niiden käytöstä tehneet Lazar ja muut [2017] toteavat, vuorovaikutteisessa tek-

nologiassa voi hyödyntää harkinnanvaraista otantamenetelmää. Tutkimuksessa osallistu-

jat testasivat älykoripallon ominaisuuksia heittelysessiossa. Tiedonhankintakeinona pää-

tettiin käyttää sekä kyselyä että haastattelua. Lazar ja muut [2017] tuovat esiin, että vuo-

rovaikutteisen teknologian tutkimuksissa voi käyttää kyselyä yhdistettynä toiseenkin tut-

kimusmenetelmään; tässä tapauksessa haastattelu sopi tilanteeseen parhaiten. Haastatte-

lua käytetään tässä tutkimuksessa avaamaan älykoripallon tutkimisesta saatujen tulosten 

syitä. Kysely sen sijaan, kuten Lazar ja muut [2017] toteavat, sopii hyvin tutkimukseen, 

jossa tutkitaan miten yksilöt käyttävät jotain teknologiaa ja toisaalta mitataan suhtautu-

mista johonkin asiaan. Siis, kysely ja haastattelu sopivat tähän tutkimukseen, kun tutki-

muksessa pyritään selvittämään miten yksilöt käyttävät älykoripalloa, miten he suhtautu-

vat älykoripalloon motivaation ja kokemansa hauskuuden kannalta sekä mitä syitä heidän 

mielipiteidensä ja suhtautumistensa taustalla on.  

Tutkimuksen kyselyn laatimiseen käytettiin Lazarin ja muiden [2017] laatimia vuo-

rovaikutteisen teknologian alalle sopivia ohjeita, muun muassa ennen varsinaisia käyttä-

jätestejä toteutettiin pilottitesti. Pilottitestiin ennen varsinaisia testejä osallistui yksi hen-

kilö. Pilottitestissä tutkittiin tutkimuksen kyselyn ja haastattelun kysymyksiä, muutettiin 

sanavalintoja niissä selkeämmäksi, poistettiin joitakin kohtia sekä kyselystä että haastat-

telusta kokonaan sekä lisättiin niihin myös pilottitestin aikana esiin nousseita mielenkiin-

toisia asioita.  

Tutkimuksen kyselyssä käytettiin likert -asteikkoa, sillä esimerkiksi Lazarin ja mui-

den [2017] mukaan se sopii hyvin tilanteeseen, jossa halutaan saada käyttäjän subjektii-

vinen näkemys jonkin asian tai sovelluksen tyytyväisyydestä, tässä tapauksessa älykori-

pallon käyttämisestä. Haastattelussa pyrittiin löytämään tietoa erityisesti käyttäjien moti-

vaatiosta pallonheittelyssä ja suorituksen hauskuudesta sekä avaamaan mahdollisia syitä 

niiden taustalla.  

Tutkimuksen testisessioissa noudatettiin Suomessa voimassa olevia koronavirussään-

nöksiä ja -suosituksia sekä kokoontumisten että hygienian osalta. Tutkimus tehtiin ulkona 

yksi osallistuja kerrallaan ja osallistujat huolehtivat hyvästä käsihygieniasta. Tutkimuk-

sessa käytettävä älykoripallo ja älypuhelin desinfioitiin jokaisen tutkimuskerran välissä. 

Sen lisäksi tutkimuksen järjestäjän ja tutkimukseen yksitellen osallistuneiden henkilöiden 
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välillä noudatettiin suositeltua turvaväliä. Tutkimukseen osallistui neljä suomalaista 

mieshenkilöä, joiden ikä vaihteli välillä 27–35.  

Osallistujat heittelivät koripalloa vapaasti koriin yhdessä heittosessiossa, joka oli ja-

ettu kahteen eri osioon. Ensimmäisessä tutkimuksen osiossa palloa heiteltiin niin sano-

tusti tavallisena koripallona ilman auditiivista palautetta sekä tutkimatta sovelluksen an-

tamaa dataa. Ensimmäisen osion jälkeen osallistujille esiteltiin sovelluksen perustoiminta 

ja osallistujan ensimmäisen heittosession aikana kerätty data, jotta osallistujat pystyivät 

hahmottamaan mitä dataa sovellus kerää. Toisessa tutkimuksen osiossa palloa heiteltiin 

älykoripallona niin, että sovellus tarjosi reaaliajassa auditiivista palautetta heittosession 

aikana ja osallistujaa pyydettiin tutkimaan sovelluksen reaaliajassa keräämää visuaalista 

dataa vähintään kerran heittosession aikana. Molempien heittosessioiden kestot olivat 

seitsemän minuuttia kaikilla osallistujilla. 

Pallonheittosessioiden jälkeen osallistujia pyydettiin täyttämään kysely [LIITE 2] ja 

sen jälkeen heitä haastateltiin puolistrukturoidun haastattelupohjan mukaisesti [LIITE 1]. 

Kyselyssä osallistujien piti vastata kymmeneen väittämään valitsemalla sopivin vaihto-

ehto likert -asteikolla 1-5, missä vaihtoehto 1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 

3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = jokseenkin samaa mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä. 

Taustoittavien kysymysten osallistujien ikään, sukupuoleen ja aiempaan taustaan koripal-

lossa lisäksi haastattelu koostui kymmenestä kysymyksestä ja puolistrukturoidun haastat-

telumenetelmän mukaisesti käyttäjille saatettiin esittää jatkokysymyksiä heidän vastaus-

tensa perusteella. Kyselyn vastaukset tehtiin graafiseen muotoon käyttämällä tilastoin-

tiohjelmaa. Haastattelun tulokset litteroitiin ja vastauksista poimittiin mielenkiintoisim-

mat kohdat analyysiä varten.  

 

 

4.4 Yhteenveto 

Tässä luvussa käytiin läpi tämän tutkielman toteutukseen liittyviä asioita. Aiemmin teh-

dyistä tutkimuksista poimittiin mielenkiintoisia tutkimustuloksia, joiden pohjalta muo-

toiltiin ja esiteltiin tämän tutkielman tutkimuskysymykset. Lisäksi tässä luvussa käytiin 

läpi ja perusteltiin tutkimuksessa käytettävät menetelmät ja kerrottiin, miten osallistujat 

valittiin tutkimukseen. Luvussa 5 esitellään sekä kyselystä että haastattelusta saadut tut-

kimuksen tulokset.  
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5 Tutkimuksen tulokset 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen keskeiset tulokset sekä kyselyn että haastattelun 

osalta. Tutkimuksen haastattelun pääosa-alueet on eritelty alle omiksi kokonaisuuksik-

seen. Tutkimushaastattelut litteroitiin peruslitteroinnin mukaisesti ja haastattelusta tehdyt 

suorat lainaukset on merkitty tekstiin sisennettynä, kursivoituna ja lainausmerkeissä. Ky-

selyn tulosten analysoimisessa on käytetty tilastotieteelliseen analyysiin suunniteltua oh-

jelmaa IBM SPSS Statistics 27. Kohdassa 5.1 esiintyvät kursiivitekstit ovat osallistujien 

vastauksia kyselyssä. Osallistujille on luotu tunnisteet, joita käytetään tekstissä jatkossa. 

Tunnisteet on numeroitu tutkimukseen osallistumisjärjestyksessä Osallistuja1, Osallis-

tuja2, Osallistuja3 ja Osallistuja4; SPSS-ohjelmalla tehdyissä taulukkokuvissa tunnisteet 

on lyhennetty muotoon O1, O2, O3 ja O4. Yhtä kyselyn väittämää lukuun ottamatta väit-

tämiin vastattiin likert -asteikolla, jossa vaihtoehdot olivat: täysin eri mieltä, jokseenkin 

eri mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, jokseenkin samaa mieltä ja täysin samaa mieltä. 

Kuvassa 9 on esitelty osallistujien aiempi kokemus koripalloilusta sekä eritelty osal-

listujien iät. Tutkimuksen neljän osallistujan keski-ikä oli 32,25. Taulukoissa esiintyvät 

osallistujien tunnistevärit ovat samat jokaisessa taulukkokuvassa: Osallistuja1 = sininen, 

Osallistuja2 = vihreä, Osallistuja3 = violetti ja Osallistuja4 = punainen. 

 

 

Kuva 9. Osallistujien ikäjakauma ja aiempi tausta koripallossa. 
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5.1 Kyselyn tulokset 

Kaikki neljä tutkimukseen osallistunutta henkilöä oli sitä mieltä, että älykoripallolla heit-

tely oli hauskempaa kuin tavallisella koripallolla heittely. Se ilmenee kyselyn kymme-

nennen kohdan vastauksista, jotka on esitelty kuvassa 10. Kyselyn kymmenes kohta on 

tuloksissa ensimmäisenä sen takia, että se oli ainoa kyselyn kohta, jossa ei ollut käytössä 

viisiportaista likert -asteikkoa. Sen lisäksi se oli myös kaikkein selvin kyselyn tulos, sillä 

siinä jokainen käyttäjä vastasi samalla tavalla; vaikka toisaalta vaihtoehtoja muista kyse-

lyn kohdista poiketen olikin vain kaksi. Siis, jokainen osallistuja vastasi, että älykoripal-

lolla heittely, eli tutkimuksen toisen vaiheen heittelysessio, oli hauskempi kuin tutkimuk-

sen ensimmäisen vaiheen heittelysessio, jossa käytettiin tavallista koripalloa ilman sovel-

luksen tarjoamaa dataa sekä visuaalista ja auditiivista palautetta.  

Kuvassa 10 esiteltyjä tuloksia lukuun ottamatta kyselyn muissa kohdissa käytettiin 

viisiportaista likert- asteikkoa. Kyselyn ensimmäisessä kohdassa pohdittiin älykoripallon 

heittelyn ja sovelluksen käytön hauskuutta. Osallistujien vastaukset selviävät kuvassa 11 

esitellystä taulukosta. Osallistuja3 ja Osallistuja4 olivat täysin samaa mieltä väittämän 

kanssa, että älykoripallolla heittely ja sovelluksen käyttö oli hauskaa. Osallistuja1 ja 

Osallistuja2 olivat jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa.  

Kuvan 12 taulukossa esitellään tutkimuksen tulokset kyselyn toisesta väittämästä: so-

velluksen kannustushuudahdukset ja äänipalaute tekivät pallon heittämisestä mukavam-

paa kuin ilman ääniä heittely. Osallistuja2 oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa, kun 

Osallistuja1, Osallistuja3 ja Osallistuja4 olivat jokseenkin samaa mieltä. 

 

 

Kuva 10. Osallistujien kokema hauskuus tavallisella ja älykoripallolla heitellessä.  
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Kuva 11. Osallistujien kokema hauskuus älykoripallolla heitellessä  

ja sovellusta käyttäessä. 

 

 

Kuva 12. Osallistujien mielipiteet sovelluksen auditiivisen palautteen vaikutuksista 

pallon heittelyn mukavuuteen 
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Kuvassa 13 esitellään tulokset toiseen sovelluksen auditiiviseen palautteeseen liittyvään 

väittämään: sovelluksen kannustushuudahdukset ja äänipalaute motivoivat minua yrittä-

mään saada pallo heitettyä koriin useammin kuin tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa 

ilman äänipalautetta. Osallistuja2 ja Osallistuja3 olivat väittämän kanssa jokseenkin sa-

maa mieltä. Osallistuja1 ja Osallistuja4 eivät olleet samaa eikä eri mieltä.  

Kyselyn neljännessä kohdassa siirryttiin tarkastelemaan osallistujien mielipiteitä so-

velluksen keräämästä ja näyttämästä visuaalisesti datasta. Kyselyn neljännen kohdan väit-

tämä oli: sovelluksen näyttämän heittosuoritusdatani tutkiminen palloa heitellessä moti-

voi minua heittämään enemmän heittoja. Kolme neljästä osallistujasta oli täysin samaa 

mieltä väittämän kanssa: Osallistuja1, Osallistuja3 ja Osallistuja4. Osallistuja2 ei ollut 

samaa eikä eri mieltä väittämän kanssa. Tulokset on esitelty kuvassa 14. 

 

 

 

Kuva 13. Osallistujien mielipiteet sovelluksen auditiivisen palautteen aiheuttamasta  

motivaatiosta saada pallo koriin useammin kuin ilman äänipalautetta. 
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Kuva 14. Osallistujien mielipiteet sovelluksen heittosuoritusdatan tutkimisen  

vaikutuksista heittojen määrän motivaatioon. 

 

Myös kyselyn viidennessä kohdassa tutkittiin visuaalisen datan vaikutusta heittosuorituk-

seen: sovelluksen näyttämän heittosuoritusdatani tutkiminen palloa heitellessä motivoi 

minua heittämään paremmin. Osallistuja3 oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Lo-

put kolme osallistujaa, eli Osallistuja1, Osallistuja2 ja Osallistuja4, oli jokseenkin samaa 

mieltä väittämän kanssa. Tulokset löytyvät kuvan 15 taulukosta.  

 

 

Kuva 15. Osallistujien mielipiteet sovelluksen heittosuoritusdatan tutkimisen  

vaikutuksista heittojen laadun motivaatioon. 
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Kuvan 16 taulukosta löytyvät kyselyn kuudennen väittämän tulokset: sovelluksen näyt-

tämä heittosuoritusdata auttoi minua kehittämään heittosuoritustani. Tämän väittämän 

vastauksissa oli hieman enemmän hajontaa kuin muissa tähänastisissa kohdissa. Osallis-

tuja2 oli väittämän kanssa täysin eri mieltä, Osallistuja1 ja Osallistuja4 eivät olleet samaa 

eikä eri mieltä ja Osallistuja3 oli väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä.  

 

 

 

Kuva 16. Osallistujien mielipiteet siitä, auttoiko sovelluksen visuaalinen data kehittä-

mään heittosuoritusta testin aikana 

 

Kyselyn seitsemännessä kohdassa, jonka vastaukset ovat esitelty kuvassa 17, väittämä 

oli: uskon, että älykoripallolla heitellessä ja sovellusta käyttäessä voisin kehittyä parem-

maksi heittäjäksi. Osallistuja3 oli täysin samaa mieltä, Osallistuja1 ja Osallistuja4 olivat 

jokseenkin samaa mieltä ja Osallistuja2 ei ollut samaa eikä eri mieltä.  
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Kuva 17. Osallistujien mielipiteet siitä, uskovatko he voivansa kehittyä paremmiksi 

heittäjiksi älykoripalloa ja sovellusta käyttäen.  

 

Kahdeksannessa kyselyn kohdassa pohdittiin osallistujien mielipiteitä älykoripallon käyt-

tämisestä tulevaisuudessa: haluaisin jatkossakin käyttää älykoripalloa ja sovellusta. Ku-

van 18 taulukossa on esitelty tulokset. Osallistuja3 oli väittämän kanssa täysin samaa 

mieltä, Osallistuja1 ja Osallistuja2 olivat jokseenkin samaa mieltä ja Osallistuja4 ei ollut 

samaa eikä eri mieltä väittämän kanssa.  

 

 

Kuva 18. Osallistujien mielipiteet siitä, haluavaisivatko he käyttää  

älykoripalloa ja sovellusta myös jatkossa.  
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Kyselyn yhdeksännessä kohdassa pohdittiin sovelluksen keräämää tietoa osallistujien 

heittosuorituksista: älykoripallosovellus tarjosi mielenkiintoista tietoa heitoistani. Tulok-

set löytyvät kuvasta 19. Osallistuja3 oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa, Osallis-

tuja1 ja Osallistuja4 olivat jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa ja Osallistuja2 ei 

ollut samaa eikä eri mieltä väittämän kanssa. 

 

 

Kuva 19. Osallistujien mielipide siitä, tarjosiko älykoripallosovellus 

heille mielenkiintoista dataa heidän heittosuorituksistaan.  

 

Kyselyn tuloksia analysoidaan ja pohditaan tarkemmin luvussa 6. Seuraavassa kohdassa 

käydään läpi haastattelun tuloksia.  

 

 

5.2 Haastattelun tulokset 

Haastattelun avulla pyrittiin ensisijaisesti tutkimaan älykoripallon ja sovelluksen käytön 

vaikutuksia ja syitä hauskuuteen sekä motivaatioon, auditiivisen ja visuaalisen palautteen 

vaikutuksia osallistujien tuntoihin heittosuorituksessa sekä ylipäätään eroja tavallisen ko-

ripallon käytön ja älykoripallon käytön välillä. Haastattelun tulokset on jaettu viiteen ala-

kohtaan tutkimuksen eri osa-alueiden mukaisesti. Vastausten monimuotoisuuden takia 

osa tuloksista on päällekkäisiä kahden tai jopa useamman alakohdan kanssa; vastaukset 

on jaoteltu sopivimpaan alakohtaan vastauksen sisällön mukaisesti. Osallistujien suorat 

lainaukset on merkitty tekstiin sisennettynä, kursivoituna ja lainausmerkkien sisällä. Tut-

kimuksen haastattelijan mahdolliset välikysymykset on merkitty tekstiin ajatusviivalla, 
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jatkokysymys -sanalla ja ilman kursiivia. [...] -merkki tarkoittaa, että haastateltavan vas-

tauksesta on jätetty välistä jotain pois.  

 

5.2.1  Hauskuus älykoripallolla heitellessä 

Älykoripallon ja sovelluksen aiheuttamat hauskuuden syyt vaihtelivat osallistujien kes-

ken. Haastattelun kysymyksessä viisi, jossa pyydettiin osallistujia kuvailemaan älykori-

pallolla heittelyä kolmella adjektiivilla, kolmen osallistujan (Osallistuja1, Osallistuja3 ja 

Osallistuja4) vastauksissa kysymykseen oli yhtenä adjektiiveista hauska. Osallistuja1 ku-

vaili haastattelussa, että älykoripallolla heittely oli monen eri syyn takia hauskempaa kuin 

tavallisella koripallolla heittely:  

 

”Sen takia, ettei olis ikinä voinu kuvitellakaan, että saa heittelystä, koska aina 

kun on ite heitellyt ihan niinku silloin tällöin niin ainoa palaute on se, että näät 

sä sen, että meneeks se huti vai meneeks se koriin. Että siinä mielessä se on 

niinku, vois sanoa melkein, että joka puoli hauskempaa, että siitä jää tilastot 

ylös ja kuuluu aina, no totta kai sen sitten niinku näkee omin silmin siinä mie-

lessä. Mutta se, että sit se yhtäkkiä antaakin palautetta, jos heität jotenkin hie-

nosti, kun se tutkii sitä, vaikka kolmosen rajalta heität hienon onnistuneen heiton 

sisään. Niin sieltä tulee yhtäkkiä palaute, että ”great shot” vai mikä olikaan.” 

     – Osallistuja1 

 

Osallistuja3:n mielestä sovelluksen antama palautteen sekä sovelluksen keräämän datan 

takia älykoripallolla heittely oli hauskempaa kuin tavallisella koripallolla heittely:  

 

”Siinä se palautteen saamisen elementti teki siitä sillä tavalla jännempää. Ja 

tosiaan se ääni oli sellainen hupijuttu siinä, se antoi ehkä sellaisen niinku no-

pean palautteen siitä, että oli hauska saada se ääni aikaan, mutta sit ennen kaik-

kea just se tilanne siinä, että kaikki heitot tallentuu ja siitä jää joku sellainen 

tarkempi data talteen, että miten meni. […] Se äänipalaute [...] Se oli ehkä 

enemmän sellainen hupielementti, ainakin tällä testikerralla. Että se huuteli 

sieltä jotain ja se kuulosti ihan hauskalta, mutta se ei ehkä ollu mulle sellainen 

varsinainen niinku kannustin. Se oli enemmän hauska kuin niinku ehkä pidem-

män treenauksen kannalta motivoiva tekijä.” 

 

– Jatkokysymys: Tekikö se siitä heittelystä hauskempaa siis? 

 

”Teki.” 

– Osallistuja3 
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Osallistuja2 nosti hauskuuden osalta esiin sekä visuaalisen että auditiivisen palautteen ja 

niiden lisäksi ylipäätään sovelluksen keräämän datan. Osallistuja2 perusteli seuraavasti 

älykoripallolla heittelyn olevan hauskempaa kuin tavallisella koripallolla: 

 

”Siinä oli se sovellus, josta näki heittoprossat koko ajan ja sitten sieltä kuului 

koko ajan, tai se on vaan sillee semmoinen tota audio, tai tässä tapauksessa 

juurikin audiopalaute, mikä sitten vahvisti sitä onnistumisen, onnistunutta suo-

ritusta tai sen tunnetta. Ja sitten taas siitä, kun ei onnistunut niin tuli ”äsh”, 

mutta ei se niinku latistanut. Mut se vaan kannusti sit ehkä sillee kevyesti heit-

tämään vähän paremmin. [...] Oli hauskempaa heitellä älykoripallolla palaut-

teen takia ja sitten että sielt pysty jälkikäteen kattoo sit, lähinnä se, että mikä se 

heittoprosentti oli.”  

– Osallistuja2 

 

Myös Osallistuja4:n mielestä älykoripallolla heittely oli hauskempaa kuin tavallisella ko-

ripallolla heittely älykoripallon keräämän datan takia: 

 

”Oli se joo, se oli hauskempaa just sen takia, että sai niitä tietoja omista suori-

tuksista. Joo. [...] Kyl se, no siis mun mielestä se on hauskempaa tolla älykori-

pallolla. Just sen tavallaan informaation vuoks.” 

– Osallistuja4 

 

Osallistuja1 pohti älykoripallolla heittelyn hauskuutta lisäksi myös yhdessä kavereiden 

kanssa heitellessä sekä toisaalta koronaviruspandemian kaltaisena aikana yksin heitellen, 

mutta jakaen kavereille dataa omista heittosessioista: 

 

”No hauskuus on tavallaan, no siinä mielessä se just lisääntyy, että vaikka ka-

vereiden kanssa ottaa kisaa ja jokaisella on toi sovellus.” 

– Jatkokysymys: Entä jos mietit hauskuusominaisuutta yksin heitellessä, nyt 

vaikka koronaviruspandemian aikana, kun ei välttämättä voi tavata kavereita? 

 

”No ehdottomasti se on hauskempaa, sit sitä voi jakaa kuitenkin todennäköisesti 

ton sovelluksen avulla niitä tuloksia kavereiden kanssa, jotka käyttää sitä sovel-

lusta. Onhan se sitten hauskaa, että voi vertailla sitten, kun on ollut etänä eikä 

oo nähnyt kavereita. Ni voi tavallaan yhdistää sen siinä mielessä. että sit on 

kuitenkin ollut kavereiden kaa heittelemässä.” 

– Osallistuja1 
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5.2.2 Käyttäjän motivaatio älykoripallolla heitellessä 

Osallistujat arvioivat älykoripallon vaikutuksia harjoittelumotivaatioonsa älypallon ja so-

velluksen eri osa-alueiden kautta. Sovelluksen antamaan visuaaliseen palautteeseen liit-

tyviä tuloksia ja vaikutuksia motivaatioon käydään tarkemmin läpi alakohdassa 5.2.3 ja 

auditiiviseen palautteeseen liittyviä tuloksia ja sen vaikutuksia motivaatioon käydään tar-

kemmin läpi alakohdassa 5.2.4. Älykoripallolla oli osallistujien mielestä myös yleisiä 

vaikutuksia motivaatioon ja niitä käsitellään tässä kohdassa.  

Osallistuja3 sanoi, että älykoripallolla heittely oli hauskaa ja että hän haluaisi ja jak-

saisi heitellä kauemmin sillä kuin tavallisella koripallolla. Hän olisi halunnut testin jäl-

keen heitellä vielä lisää heittoja älykoripalloa käyttäen. Sen lisäksi hän arvioi, että moti-

vaation ja taitojen kehittämisen kannalta älykoripalloa käyttäen hän voisi kehittyä kori-

palloilijana: 

 

”Ihan varmasti verrattuna siihen, että en käyttäis. Oli selkeesti hyödyllisen oloi-

nen sekä niinku taitojen kehittämisen että motivaation kannalta, niin ihan var-

masti tolla jaksais enemmän kuin ilman. [...] Hauskaa ja mielenkiintoista. Olis 

voinut heitellä vielä paljon pidempäänkin.” 

– Osallistuja3 

 

Osallistuja4 oli samoilla linjoilla mielenkiintoisuuden osalta:  

 

”No kyl se lisäs mielenkiintoa. [...] Ja tota, harjoittelumotivaatiosta, kyl se var-

maan siihenkin niinku, kyl mä nään, että se varmaan siihenkin tavallaan se just 

tois sellaista tavoitteellisempaa siitä harjoittelusta tai heittelystä ylipäätään, 

kun tulis tota dataa ja vois sitten aina pyrkiä parempaan suoritukseen.” 

– Osallistuja4 

 

Osallistuja4 vastasi haastattelun kymmenenteen kysymykseen (Jos käyttäisit älykoripal-

loa pidempään, uskotko, että voisit kehittyä koripalloilijana nimenomaan älykoripalloso-

velluksen avulla?) seuraavasti:  

 

”No varmaan ainakin just sitä, just sen niinku motivaation lisäämisen kautta ni 

se vois olla sellainen niinku, joka lisää sitä kehitystä niinku verrattuna tavalli-

seen koripalloon. Että tai niinku sen harjoittelumotivaation kautta vois niinku 

tulla se kehitys. Että joo.” 

– Osallistuja4 
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Osallistuja1 pohti älykoripallon eroja tavalliseen koripalloon verrattuna ja oli sitä mieltä, 

että älykoripallo voisi edesauttaa kehittymistä:  

 

”Se antoi aika hyvin siihen, lähinnä siihen, että kun ei osaa niin hyvin heitellä 

ja ei osaa analysoida omia heittoja, niin siinä mielessä toi on oikein oiva lisäapu 

siihen, että jos haluaa oikeasti kehittyä.” 

– Osallistuja1 

 

Kun käyttäjien pyydettiin viidennessä kysymyksessä kuvailemaan älykoripallolla heitte-

lyä kolmella adjektiivilla, esiin nousi jo alakohdassa 5.2.1. mainitun hauskuuden lisäksi 

muitakin kiinnostavia adjektiiveja. Osallistuja2:n yksi adjektiiveista oli inspiroiva ja hän 

perusteli vastaustaan inspiroitumisesta seuraavasti:  

 

”[...] Sitten ehkä inspiroivaa, koska sit halus sen jälkeen just alkaa kehittää vä-

hän rakennetta tohon heittelyyn.” 

– Osallistuja2 

 

Osallistuja3 nosti samaan viidenteen kysymykseen hauskuuden lisäksi mielenkiintoisen 

ja jännittävän. Hieman samankaltaisesti vastasi Osallistuja1, jonka ensin vastaaman 

hauskuuden lisäksi muut kaksi adjektiivia olivat mielenkiintoinen ja tuntemuksia herät-

tävä. Myös Osallistuja4:n vastauksista löytyi hauskuus ja mielenkiintoisuus, mutta sen 

lisäksi tyydyttävyys. Osallistuja2 vastasi kysymykseen inspiroivan lisäksi myös adjektii-

vein tavallinen ja äänipalautteen takia kannustava. 

 

 

 

5.2.3 Visuaalinen palaute, kerätyn datan hyödyntäminen ja motivaatio 

Tässä alakohdassa käsitellään tarkemmin osallistujien tuntemuksia älykoripallon ja so-

velluksen antamasta visuaalisesta datasta ja sovelluksen keräämän datan hyödyntämi-

sestä, sekä niiden vaikutuksesta motivaatioon, vaikka aihetta onkin sivuttu jo alakohdissa 

5.2.1 ja 5.2.2. Tässä alakohdassa perehdytään hieman enemmän visuaaliseen palauttee-

seen sekä sovelluksen keräämään ja näyttämään dataan ja avataan osallistujien mietteitä 

niihin liittyen.  

Haastatteluissa kaikki neljä osallistujaa nosti älykoripallon ja sovelluksen parhaaksi 

ominaisuudeksi sovelluksen datan keräämiseen tai visuaalisen palautteen tutkimiseen liit-

tyvän ominaisuuden. Osallistuja1 mainitsi vastauksessaan auditiivisen palautteen, mutta 
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piti silti sovelluksen tarjoamaa visuaalista dataa heittosuorituksesta parempana ominai-

suutena: 

 

”Sanotaan, että se äänimaailma oli tosi hyvä, mutta kyl ehkä jopa se että näki 

sen tavallaan ne datat siitä, että kuinka monta kertaa sä oot heittänyt ja kuinka 

monta on mennyt sisään. Mä sanoisin jopa sen siihen parhaaks ominaisuu-

deksi.” 

– Osallistuja1 

 

Osallistuja2:n mielestä koriin menneiden heittojen heittoprosentti oli paras ominaisuus 

älykoripallossa ja sovelluksessa:  

 

”No kyllä se varmaan ihan se kuinka kätevä se oli sit siihen heittoprosentin 

niinku tallentamiseen ja tiedon keruuseen.” 

– Osallistuja2 

 

Osallistuja3 tykkäsi sovelluksessa eniten heittojen etäisyyden mittaamisesta korista ja on-

nistuneiden koriin menevien heittojen datasta: 

 

”Mulle se oli se etäisyyksien mittaaminen ja niiden onnistumisprosentin näke-

minen. Se oli mielenkiintoista nähdä, että miten se jakaantui. Se oli semmoinen 

tavallaan herättävä kokemus, että tietyltä etäisyydeltä menee enimmäkseen si-

sään ja sitten sieltä kauempaa heikkenee, mikä nyt on sinänsä niinku intuitiivi-

sesti pääteltävissä, mutta se oli mielenkiintoista nähdä, että miten se jakaantui 

siinä tarkasti.” 

– Osallistuja3 

 

Osallistuja4:n mielestä paras ominaisuus oli heittoyritysten ja koriin menneiden heittojen 

määrän laskeminen ja näyttäminen:  

 

”No kyl se on, se niinku se kaikista ilmiselvin ja yksinkertaisin on se, että se 

laskee ne heittoyritykset ja kertoo onnistuneiden korien määrän. Se on niinku 

yksinkertaisuudessaan kaikista, ja se on niinku niin oleellinen osa sitä koko heit-

telyprosessia ja semmoista niinku, että se on sen takia kaikista tärkein mun mie-

lestä. Ja sitä kautta myös niinku paras.” 

– Osallistuja4 
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Osallistuja1 vertaili statistiikan kannalta älykoripallolla heittelyä tavallisella koripallolla 

heittelyyn, ja totesi myös, että visuaalinen data lisäsi motivaatiota harjoittelussa:  

 

”Jos tutkaili sitä siinä sovelluksessa sitä niinku siinä yhdessä vaiheessa, että 

miten se niinku tavallaan, mitkä heitot menee varmimmin sisään tai muuten niin 

tottakai se lisää sitä motivaatiota. Sit taas ne mitkä ei mee niin voi niinku yrittää 

miettiä sitä lentorataa ja muuta, ja keskittymistä [...]. On se muutenkin ihan 

hauskaa, että on koko ajan niinku tavallaan statistiikkaa vaikka menis yksinkin 

heittelemään niin on koko ajan statistiikkaa siitä, että paljon on heittäny koreja 

ja muuta. Että on se nyt kivempi heittää, tai sillee, että ne jää tonne muistiin, 

kuin se että yrittää ite miettiä paljon on vaikka 50 heitosta menny sisään. Niin 

eihän sitä muista millään.” 

– Osallistuja1 

 

Osallistuja3:en mielestä visuaalinen palaute lisäsi motivaatiota heittelyssä: 

 

”[...] Ja siinä, erityisesti se etäisyyksien osumatarkkuuden mittaaminen oli mie-

lenkiintoista. [...] Ja sitten motivaation osalta selkeästi, kun sai sitten sitä pa-

lautetta niin siinä tuntui olevan paljon potentiaalia.”  

– Jatkokysymys: Visuaalista palautetta vai auditiivista palautetta? 

”Visuaalinen palaute ennen kaikkea, ne tarkemmat tiedot siitä.” 

– Osallistuja3 

 

Osallistuja4 pohti älykoripallon ja sovelluksen eroa tavalliseen koripalloon verrattuna: 

 

”Ja se oli kiva, se oli mukavaa, että se laski ne onnistuneet korit ja ne heittoyri-

tykset. Tavallaan se oli se kaikista olennaisin data mulle, että niinku se heittojen 

määrä ja sit onnistuneet heitot. Se oli niinku, se oli jotenkin tyydyttävää.” 

– Osallistuja4 

 

Kolme neljästä osallistujasta sanoi haastattelussa, että sovelluksen heittosessiosta kerää-

män tiedon tutkiminen innosti osallistujaa kokeilemaan heittämään palloa eri tavalla. 

Osallistuja1 nosti esiin pallon lentoradan tutkimisen:  
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”Kyllä siis, kyllä innosti, ja siis eri tavalla siten, että tota, että jos se, siinä huo-

mas selvästi sen, että ei mun kannata yrittää niitä kauheen reunasta niitä heit-

toja. Mutta sit taas se, että jos mä siitäkin otin sitä palautetta vastaan, että kan-

nattaa keskittyä siihen lentorataan niin silloin se niinku suuremmalla todennä-

köisyydellä menee sinne koriin kuin se, että heittelis vaan niinku koko ajan siitä 

samasta ilman mitään niinku mietintää tai ilman mitään dataa.  

– Jatkokysymys: Eli voisiko sitä tutkia esimerkiksi heittokulman avulla, vai? 

”Niin, kyllä. Heittokulman avulla vois tutkia sitä, että miten se sitten tavallaan, 

että ei kannata heittää välttämättä liian matalia kaaria ainakaan. Että löytää 

sen oman kaaren ja sit alkaa työstää sitä.” 

– Osallistuja1 

 

Osallistuja3 innostui myös kokeilemaan pallon heittämistä eri tavalla. Hän nosti esiin 

heittokulman lisäksi myös eri etäisyyksiltä heittämisen, ja totesi, että datan tutkimisesta 

olisi hyötyä heittosuorituksen kehittämisen kannalta:  

 

”Kyllä, innosti ottamaan niinku systemaattisesti sitä etäisyyttä, vaihtelemaan 

sitä, kokeilemaan eri etäisyyksiltä heittämistä. Ja sit samoin erilaisella kulmalla. 

Että tommosii ei, oikeestaan siihen kulmaan ei oo sinänsä kiinnittäny huomiota-

kaan muutenkaan että. Tai intuitiivisesti tietenkin hakee sellaisen oikean kulman 

siinä heittäessä, mutta tossa se oli hauska testata vielä ihan niinku tietoisesti.” 

– Jatkokysymys: Voisiko siitä olla jotain hyötyä heiton kehittämisen kannalta? 

”Ihan varmasti, ja paljon potentiaalia just ja sitten kun vielä tarkemmin kävis 

niitä niin vois testailla just sitä kierrettä ja muuta. Ois ihan selkeesti paljon po-

tentiaalia kehittämisessä.” 

– Osallistuja3 

 

Myös Osallistuja4 nosti esiin heittokulman tutkimisen: 

 

”No joo, ehkä sitä rupes miettii enemmän sitä heiton kaarta, kun sitäkin mita-

taan niin siitä tulee paljon tietoisempaa siitä omasta toiminnasta. Sen niinku, 

että miten se niinku heiton kaari menee. Ja sit varmaan sitä kautta sitä niinku 

aika väkisinkin rupee sillai niinku muokkaamaan sitä heittoo sitten jonkun tietyn 

ihanteen mukaisesti.” 

– Jatkokysymys: Periaatteessa sitä dataa hyödyntämällä voisi muokata hei-

tostansa sellaisen jonkun ihanteiden mukaisen heiton? 
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”Niin joo, ja kylhän siihen varmaan, niinku just sitä varmaan niinku just, jos 

sitä tutkii sitä niinku kaaren kulmaa ja tällaista niin sit sitä jotenkin niinku ru-

pee, voi olla että alitajuisestikin alkaa sillee muokkaamaan sitä.” 

– Osallistuja4 

 

Osallistuja4 uskoi, että voisi kehittyä koripalloilijana älykoripallon ja sovelluksen avulla. 

Hänen mielestään nimenomaan sovelluksen näyttämän visuaalisen datan tutkiminen heit-

tosuorituksesta lisäisi motivaatiota, jonka avulla voisi kehittyä heittelijänä: 

 

”Joo nimenomaan, että ei se, se ääni on vähän ehkä sekundäärinen mulle, että 

kyl ne enemmän ne omat heittotilastot on lähinnä kaikista mielenkiintoisin osa.” 

– Osallistuja4 

 

Myös Osallistuja1 uskoi voivansa kehittyä koripalloilijana älykoripallon ja sovelluksen 

avulla tutkimalla sen heittosessiosta keräämää dataa:  

 

”Ehdottomasti, koska siinä vaiheessa sitten, sanotaan, että jos, okei vaikka on 

satunnaisheittelijä, niin jos heittelee tunnin kuukaudessakin sitä palloa. Tai sa-

notaan kaks tuntia kuukaudessa palloa menee heittelemään ja kattoo aina sen 

jälkeen pikaisen vilkaisun siitä, että mitä se on tota, mitä se sovellus sanoo ja 

miten se on tavallaan kerännyt sitä tietoa, että mitkä menee paremmin. Ja sit 

taas ne mitkä ei mee niin kannattaa niinku tutkia sen, että mitä se sovellus niinku 

sanoo niistä heitoista. Että kyllä ehdottomasti, jos verrattuna siihen, että jos 

kaks tuntia heittelis kuukaudessa ihan vaan huviheittelyä ilman sovellusta niin 

ei siitä saa mitään palautetta.” 

– Osallistuja1 

 

Osallistuja3 pohti visuaalisen datan tutkimisen olevan itselleen mielekkäämpää ja mie-

lenkiintoisempaa kuin auditiivisen palautteen saaminen:  

”Itellä enemmän se visuaalinen. Se äänipalaute, ne kannustushuudahdukset oli 

ehkä enemmän just sellainen, ne toi semmoista tavallaan hauskuutta siihen ti-

lanteeseen, mutta sitten ihan niinku noiden perusteella en vielä näkis, että ne 

toisi niinku motivaatiota lisää siihen harjoitteluun, niinku suuremmassa mää-

rin.” 

– Jatkokysymys: Mutta visuaalinen palaute ehkä tekisi? 

”Se tekis mulle enemmän joo.” 

– Osallistuja3 
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Osallistuja2 oli kiinnostunut sovelluksen heatmap- eli heittokarttaominaisuudesta, jota 

tässä tutkimuksessa ei käytetty. Heatmapin avulla heittäjä voi kalibroida kartan koripal-

lokentästä, jonka jälkeen hän näkee kartalta, mistä kohtaa kenttää heitot ovat menneet 

koriin ja mistä ei. Osallistuja2 pohti, että sovellusta käyttäen juuri heatmapin avulla hän 

voisi kehittyä koripalloilijana:  

 

”Ehkä sen heatmapin kanssa mahdollisesti, mutta ja sit jos kehittäisi rakennetta 

siihen heittelyyn niin, kyllä mä uskon, että siitä olis pientä hyötyä siihen. Var-

sinkin sit siihen, kun lähtee yksin heittelemään niin tota sit. Ei varmaan kyl po-

rukassa jaksais kaivaa tota esiin ja sit alkaa. Kyl se vaatii keskittymistä siihen 

sit kuitenkin.” 

– Osallistuja2 

 

 

5.2.4 Auditiivinen palaute ja motivaatio 

Samoin kuin visuaalista palautetta, auditiivista palautetta käsiteltiin osittain jo alakoh-

dissa 5.2.1 ja 5.2.2. Tässä alakohdassa käsitellään lisää osallistujien kokemuksia älykori-

pallon ja sovelluksen antamasta auditiivisesta palautteesta.  

Osallistuja1:en mielestä sovelluksen antama äänipalaute motivoi yrittämään heittä-

mään paremmin, jotta sovelluksen tarjoama äänipalaute toimisi palkintona koriin sisään 

menevästä heitosta. Sen lisäksi Osallistuja1:en mielestä kannustushuudahdukset ja ääni-

palaute lisäsivät motivaatiota harjoittelussa: 

 

”Lisäsivät ihan ehdottomasti [...]. Varsinkin toi harjoittelumotivaatio, niin se 

varmasti kasvaa. Siinä mielessä, että ainakin ite tuntui siltä, että kun kuului se 

ääni, että ”krolololong” (= ääni heitosta, joka ei mene koriin), että tuli huti niin 

totta kai se motivoi, että hei nyt mun pitää miettiä, että miten mä heitän sen sinne 

koriin, niin mä saan sitten vähän palkintoa siitä tota sovelluksesta. Että tota, 

siinä mielessä ehkä painavampana vielä toi harjoittelumotivaatio kuin toi haus-

kuus. Mutta on se hauskuuskin ihan hyvä.” 

– Osallistuja1 

 

Osallistuja1 oli myös sitä mieltä, että sovelluksen antamat kannustushuudahdukset ja ää-

nipalaute toimi hyvänä lisänä älykoripallossa heittelyssä, mutta pohti samalla, että se 

voisi kannustaa vielä enemmän käyttäjää:  
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”Siis se oli ihan tota mun mielestä hyvä lisä siihen. Ja se kuului, se oli selkeästi 

sanottu vaikka sekin oli englanniksi niin kyllä nyt jokainen ymmärtää noin simp-

pelit niinku tavallaan termit englanniksikin. Teoriassa jos siinä tulee monta hu-

tia peräkkäin niin sit siihen vois laittaa lisänä vielä sen, että ”hei nyt keskity”, 

tai muuta vastaavaa.” 

– Osallistuja1 

 

Osallistuja2 koki, että testi oli liian lyhyt arvioidakseen, lisäsikö auditiivinen palaute mo-

tivaatiota harjoitteluun, mutta totesi sen olleen hyvä lisäominaisuus sovelluksessa ja että 

se lisäsi kuitenkin hieman motivaatiota: 

 

”Ehkä sillee niinku lyhyellä aikavälillä pikkusen, koska se teki siitä vähän, siinä 

oli ainakin niinku uutuuden viehätystä, joka sitten. Mutta, en tiedä pitkästä ai-

kavälistä sitten, että vaikuttaisiko se sit siihen. [...] Hyvä lisä. Hyvä lisä kyllä ja 

tuota, ehkä monipuolisempaa äänipalautetta ehkä kaipaisi.” 

– Osallistuja2 

 

Osallistuja3:n mielestä kannustushuudahdukset ja äänipalaute lisäsi motivaatiota harjoit-

telussa ”pikkaisen”, mutta hän korosti sovelluksen äänien tuovan hauskuutta heittelyti-

lanteeseen:  

 

”Olihan se ihan erilaista heitellä sitä älykoripalloa. Hauskaa oli ne äänet siinä, 

se oli ehkä sellainen hupielementtti enemmän alkuun.” 

– Osallistuja3 

 

Osallistuja4 oli auditiivisen palautteen suhteen sitä mieltä, että ne eivät tuoneet sen suu-

rempaa lisäarvoa heittelyyn eivätkä lisänneet motivaatiota heittelysessiossa:  

 

”En mä usko, en mä usko, että ne lisäs. Tai niinku ei varmaan ollu sellaista niin 

isoa vaikutusta. [...] No ne oli mulle aika yhdentekeviä. Mutta ei ne niinku aina-

kaan haitannut. Niin ehkä semmoinen niinku ihan ok lisä ja tällee ihan mukava. 

Mutta niinku ei se mulle ollu niinku mitenkään tota ratkaiseva sen kokemuksen 

kannalta.” 

– Osallistuja4 
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5.2.5 Sovelluksen ohjaaminen ja valmentaminen heittelyssä 

Haastattelun kysymyksessä numero 11 pohdittiin sovelluksen tarjoamaa dataa ohjaami-

sen ja valmentamisen näkökulmasta, ja että voisiko älykoripallosovellus korvata oikean 

valmentajan. Osallistujat olivat vastauksissaan melko samaa mieltä, että sovellus voisi 

toimia valmennuksessa apuvälineenä, mutta ettei se välttämättä voisi korvata ainakaan 

kokonaan valmentajan roolia:  

 

”No sanotaan, että perinteisessä mielessä ehkä ei. Mutta toki, jos sitä tekniikkaa 

sais kehitettyä vielä sillee, että se olis niinku, että se mittais ihan kaiken. Niinku 

oikeesti siis, niinku tavallaan sen, mitä ihmissilmä pystyy ja sit se, että jos sitten 

ois vaikka joku, sanotaan että jos ois joku juniorikoripallojoukkue missä val-

mentaja, niin sanotaan, että sit ku se vetää siellä isolle laumalle treeniä, niin 

tavallaan tosta vois saada sellaisen apuvalmentajan ainakin toistaiseksi. Siinä 

mielessä, että jos on vaikka joku heittorasti niin yks pelaaja kerrallaan sinne 

korille heittelemään. Se on ihan niinku valmennusjohtoista se touhu. Mutta sa-

notaan, että jos harjoitellaan ihan pelkästään heittoja niin teoriassa kyllä, se 

vois jopa korvata jonkun heittovalmentajan. Jos sellaisia on edes erikseen.  

– Osallistuja1 

 

Osallistuja2 oli melko samoilla linjoilla, mutta hän korosti samalla, että älykoripallo voisi 

toimia apuvälineenä omatoimisessa harjoittelussa: 

 

”Tän perusteella niin ehkä tosiaan antaisi runkoa siihen itseharjoitteluun, mut 

kyllä. Ja sanotaan näin, että se on varmaan niinku hyvä tuki valmentamiseen. 

Mutta ei se kuitenkaan korvais. Se vaatii sit sitä niinku datanlukemista ja siitä 

johtopäätösten tekemistä valmentajan osalta.” 

– Osallistuja2 

 

Osallistuja3 ei uskonut, että sovellus voisi korvata lähitulevaisuudessa valmentajan: 

 

”Ei vielä tällaisenaan, mahdollisesti joskus, mutta se vaatii niin monia eri ele-

menttejä, että ei oo vielä ehkä näköpiirissä.” 

– Jatkokysymys: Miten koit ohjauksen itse, ohjasiko sovellus sinua johonkin 

suuntaan? 

”Ohjas joo, sinänsä niinku kyllähän se osa sitä valmennusta vois hyvin olla, 

mutta karkeesti heittäen joku viisi prosenttia siitä mitä se valmentajan työ olisi.” 

– Osallistuja3 



-47- 

 

 

Myös Osallistuja4 koki, että älykoripallo ja sovellus voisivat olla apuväline valmennuk-

sessa: 

 

”No en mä usko, että se vois korvata sitä, mutta se vois jotenkin ehkä tukea sitä 

valmentamista ja niinku vois olla sellainen apuväline siinä. Ja tota, ehkä joku 

koripallovalmentaja vois sitten saada siitä niinku jotain dataa itselleen, jos val-

mennettava lähettää jotain tietoja vaikka mitä se pallo on kerännut. Mutta tois-

taiseks toi tuntui vielä aika, sillee, kuitenkin vielä aika niinku alkeelliselta se 

niinku datan määrä. Että luulis, että jos se haluttais semmosta potentiaalia, että 

se korvais jonkun oikean valmentajan niin sit sen pitäis kerätä vielä paljon pal-

jon enemmän niinku tietoa tohon nähden, mitä se nyt. Tai se määrä ei kuitenkaan 

oo vielä niin iso.” 

– Osallistuja4 

 

 

5.3 Yhteenveto 

Luvussa 5 esiteltiin tämän tutkielman tutkimuksesta saadut tulokset. Kohdassa 5.1 esitel-

tiin kyselyn tulokset siten, että jokaisesta kyselyn kohdasta oli taulukkokuva helpotta-

massa tulosten lukemista. Lisäksi kohdassa käytiin läpi jokaisesta väittämästä saadut vas-

taukset. Kohdassa 5.2 esiteltiin haastattelusta saadut tulokset teeman mukaisesti jaettuna 

alakohdiksi. Jokaisessa alakohdassa käytiin osallistujien haastattelusta litteroituja vas-

tauksia läpi eri teemojen mukaisesti. Luvussa 6 pohditaan tutkimuksesta saatuja tuloksia 

ja tehdään niistä johtopäätöksiä.  
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6 Pohdinta 

Tässä luvussa pohditaan tutkimuksesta saatuja tuloksia, tehdään niistä johtopäätöksiä ja 

vertaillaan niitä aihealueeseen liittyviin aiempiin tutkimuksiin, joita on käyty läpi luvussa 

2. Kuten luvussa 4 pohdittiin, tutkielmassa pyrittiin selvittämään ensisijaisesti kahta 

asiaa:  

 

1. Onko yksin tehty koripallon heittoharjoittelu harrastajan mielestä motivoivampaa 

ja hauskempaa käyttäen älykoripalloa ja sovellusta kuin yksin tehty heittoharjoit-

telu käyttäen tavallista koripalloa? 

2. Uskovatko osallistujat voivansa kehittyä koripalloheitoissa älykoripallon ja so-

velluksen tarjoaman datan avulla? 

 

Osallistujien mielipiteitä älykoripallon käytöstä tutkittiin sekä kyselyn että haastattelun 

avulla. Niitä ennen tutkimuksessa osallistujat heittelivät ensimmäisessä sessiossa taval-

lista koripalloa, jonka jälkeen heille esiteltiin älykoripallo ja sovellus. Sitten he heittelivät 

älykoripalloa tutkien samalla sovelluksen tarjoamaa dataa heittosessiosta. Toisen heitto-

session jälkeen osallistujat saivat vielä tutkia heittosessionsa dataa sovelluksesta. Heitto-

sessioiden jälkeen osallistujat täyttivät kyselyn [LIITE 2] ja osallistuivat haastatteluun 

[LIITE 1]. Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään miten osallistujat käyttävät älykoripalloa 

ja saamaan yleiskuva heidän suhtautumisestansa älykoripallon käyttöön. Haastattelulla 

pyrittiin avaamaan syitä osallistujien mielipiteiden takana älykoripallolla heittelyyn liit-

tyen. Osallistujien lainaukset haastatteluista on merkitty tekstissä kursiivilla lainausmerk-

kien sisään. Tutkimuksen kyselyn väittämät ja likert -asteikon vastaukset on merkitty 

tekstissä pelkällä kursiivilla. Tämän luvun kohdissa mainitut kuvat löytyvät tutkielman 

kohdasta 5.1.  

 

 

6.1 Motivaatio ja hauskuus älykoripallolla heitellessä 

Tämän tutkielman tutkimustulosten mukaan koripallon heittely älykoripalloa ja sovel-

lusta käyttäen on hauskempaa kuin koripallon heittely tavallista koripalloa käyttäen. 

Kaikki neljä tutkimukseen osallistunutta henkilöä olivat sitä mieltä, että älykoripallolla 

heittely oli hauskempaa kuin tavallisella koripallolla heittely, kuten kuvasta 10 selviää. 
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Lisäksi kuvasta 11 selviää, että kaksi osallistujista oli täysin samaa mieltä sen kanssa, että 

älykoripallolla heittely ja sovelluksen käyttäminen oli hauskaa. Kaksi muuta osallistujaa 

vastasivat väitteeseen olevansa jokseenkin samaa mieltä. Siis, jokainen osallistuja selke-

ästi tykkäsi hauskuuden osalta älykoripallon käytöstä. Se tulos, että älylaitteen käyttö ko-

ripallossa on hauskempaa kuin vertailukohtana oleva koripalloheittely, on linjassa Can-

navòn ja muiden [2018] aiemman koripalloon liittyvän tutkimustuloksen kanssa. Eroa-

vaisuutena tutkimusten välillä oli se, että tässä tutkimuksessa käytettiin älykoripalloa äly-

laitteena, kun taas Cannavòn tutkimuksessa oli käytössä VR-teknologia.  

Heittelyssä koettu hauskuus on tärkeä elementti myös osallistujien motivaatioon liit-

tyen. Koetun hauskuuden myötä käyttäjien sisäinen motivaatio älykoripallolla heitellessä 

lienee myös suuri. Osallistuja3:n mielestä älykoripallolla heittely oli niin mielenkiintoista 

ja hauskaa, että hän olisi halunnut vielä testin jälkeenkin jatkaa heittelyä ja datan tutki-

mista omista heitoista. Hän myös korosti haastattelussa, että jaksaisi ”ihan varmasti” hei-

tellä älykoripallolla enemmän kuin ilman älykoripalloa. Siten ainakin voisi tehdä johto-

päätöksen, että älykoripallon ja sovelluksen käyttö lisäsi tuotteen kiehtovuutta ja käyttöä 

käyttäjän näkökulmasta. Aiemmin sen mahdollisuutta olivat pohtineet tutkimuksensa lop-

pupohdinnoissa Abdelrasoul ja muut [2015].  

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat myös sitä tutkimustulosta, että teknologiaa voi 

hyödyntää apuna lisäämään ihmisten liikkumista onnistuneesti, kuten myös Berkovsky ja 

muut [2010] totesivat tutkimuksessaan. Tämä ilmeni selkeästi varsinkin Osallistuja3:n 

haastattelusta, kun hän olisi halunnut heitellä enemmänkin vielä testisessioiden jälkeen. 

Sen lisäksi se ilmeni myös kuvassa 14 esitellyistä kyselyn tuloksista, joiden mukaan 

kolme neljästä osallistujasta (Osallistuja1, Osallistuja3 ja Osallistuja4) oli täysin samaa 

mieltä, että sovelluksen näyttämän heittosuoritusdatan tutkiminen palloa heitellessä mo-

tivoi heittämään enemmän heittoja. Osallistuja2 ei ollut samaa eikä eri mieltä väittämän 

kanssa. Toisaalta kolme osallistujista (Osallistuja1, Osallistuja2 ja Osallistuja4) oli jok-

seenkin samaa mieltä, että sovelluksen näyttämän heittosuoritusdatan tutkiminen palloa 

heitellessä motivoi heittämään paremmin, kuten kuvassa 15 olevasta taulukosta. Osallis-

tuja4 totesi haastattelussa, että älykoripallon käyttö lisäsi mielenkiintoa harjoitteluun ja 

harjoittelumotivaation kannalta tekisi harjoittelusta tavoitteellisempaa, koska voisi datan 

avulla ”aina pyrkiä parempaan suoritukseen”. 

Haastattelun tuloksista selviää, että osallistujien kokemaan hauskuuteen ja motivaa-

tioon älykoripalloa käyttäessä vaikutti moni asia, suurimpina älykoripallon datan kerää-

minen ja sovelluksen antama visuaalinen palaute, heittosuorituksen tutkiminen sovelluk-

sen näyttämän datan avulla sekä sovelluksen antama auditiivinen palaute. Sovelluksen 

keräämä ja näyttämä tieto heitoista ja heittosessioista oli kokonaisuutena osallistujien 

mielestä sovelluksen paras ominaisuus. Tarkemmin sanottuna kolme osallistujista (Osal-
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listuja1, Osallistuja2 ja Osallistuja4) piti tärkeimpänä ominaisuutena älykoripallon ja so-

velluksen laskemaa heittojen määrää ja koriin menneiden heittojen prosenttiosuutta. Osal-

listuja4:n mielestä ”oli jotenkin tyydyttävää” ja ”mukavaa”, kun sovellus laski heittojen 

ja koriin menneiden heittojen määrän ja se oli hänen mielestään olennaisuuden takia heit-

telyprosessin ”kaikista tärkein” ja paras ominaisuus. Tämä asia ilmeni Osallistuja4:n 

muissakin vastauksissa. Myös Osallistuja2 korosti älykoripallon ja sovelluksen parhaana 

ominaisuutena heittoprosentin tallentamisen kätevyyttä. Samoin totesi Osallistuja1, jonka 

mukaan ”eihän sitä muista millään”, paljonko käyttäjä on heittänyt vaikka 50 heitosta 

sisään koriin. Kolmen muun osallistujan lisäksi myös Osallistuja3:n nimeämä paras omi-

naisuus älykoripallosovelluksessa liittyi onnistumisprosenttiin. Toisin kuin muut, hän 

painotti vastauksessaan sovelluksen eri etäisyyksiltä heittämisen ja eri etäisyyksiltä on-

nistumisprosentin mittaamista. Heittotulosten jakaantuminen eri etäisyyksiltä oli hänen 

mielestään intuitiivisesti pääteltävissä, mutta silti ”herättävä kokemus”. Eräässä aiem-

massa tutkimuksessa [Lazar et al, 2015] käytetyt älykoripalloon liittyvät laitteet eivät tar-

jonneet käyttäjien haluamaa oleellisinta tietoa koripalloharjoittelusta, siis sitä tietoa, että 

menikö pallo koriin vai ei, toisin kuin tässä tutkimuksessa käytettävä älykoripallo ja so-

vellus tarjosivat. SIQ-älykoripallo kerää paljon monimutkaista dataa heittosuorituksesta, 

mutta tässäkin tutkimuksessa osallistujien mielestä älykoripallon ja sovelluksen tärkein 

ja oleellisin ominaisuus oli nimenomaan heittojen määrän ja onnistumisprosentin mittaa-

minen. Kehittymistä koripalloilijana sovelluksen keräämän datan avulla pohditaan enem-

män kohdassa 6.2.  

Ryanin ja Decin [2000] itseohjautuvuusteorian motivaatiomääritelmien mukaisesti, 

kuten tutkielman kohdassa 4.1 pohditaan, tämän tutkielman osalta sisäistä motivaatiota 

on osallistujien saama nautinto, hauskuus ja tyytyväisyys älykoripallon ja sovelluksen 

käytössä. Hauskuutta pohdittiin jo aiemmin tässä luvussa ja tutkimustulosten mukaisesti 

on selvää, että älykoripallon ja sovelluksen käyttö lisäsivät osallistujien kokemaa haus-

kuutta tavallisen koripallon käyttämiseen verrattaessa. Haastattelussa ilmenneet älykori-

pallon käyttöä kuvailleet adjektiivit olivat peräti kolmen osallistujan (Osallistuja1, Osal-

listua3 ja Osallistuja4) vastauksissa esiintyneet hauska ja mielenkiintoinen. Niiden lisäksi 

osallistujien pohtimat adjektiivit olivat tuntemuksia herättävä, jännittävä, kannustava, 

tyydyttävä, inspiroiva ja tavallinen. Sisäisen motivaation kannalta osallistujien saama 

nautinto, koettu hauskuus ja tyytyväisyys vaikuttivat kaikki esiintyvän osallistujien tun-

temuksissa joko tutkimuksen haastattelussa, kyselyssä tai itse heittelytilanteessa. Siten 

vaikuttaa siltä, että älykoripallon käyttäminen koripalloheittelyssä lisää osallistujien si-

säistä motivaatiota heittelytilanteessa.  

Vaikka enimmäkseen vaikuttaisi siltä, että älykoripallon ja sovelluksen käyttö lisäsi 

osallistujien mielihyvän tunnetta ja nautintoa, siis osallistujan sisäistä motivaatiota, nosti 

Osallistuja1 haastattelussa esiin myös ulkoiseen motivaatioon liittyviä tekijöitä. Hän 
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pohti haastattelussaan epäonnistuneesta heitosta saatua äänipalautetta ja totesi sen yrittä-

mään kovemmin saada seuraavan heiton koriin sisään, jotta sovellus antaisi ”sitten vähän 

palkintoa siitä” äänipalautteen muodossa. Osallistuja1 pohti myös kavereiden kanssa 

heittelyä ja kisaamista sekä heittotilastojen vertailua ja sovelluksen keräämän heittoses-

siodatan jakamista keskenään kavereiden kanssa. Nämä Osallistuja1:n pohdinnat täyttä-

vät Ryanin ja Decin [2000] määritelmät ulkoisesta motivaatiosta, jota pohjustettiin tämän 

tutkielman kohdissa 2.3 ja 4.1.  

Kuten Chathamin ja Muellerin [2013] tutkimuksesta ilmeni, interaktiivisen näytön 

antama visuaalinen kannustuspalaute koripalloa heittelevälle voi lisätä harjoittelumoti-

vaatiota. Tässä tutkimuksessa vastaavanlainen palaute oli auditiivista ja tutkimuksen tu-

losten mukaan myös auditiivinen palaute vaikutti lisäävän osallistujien motivaatiota. Sil-

loin, kun käyttäjä heitti pallon kohti koria, pallon koriin mennessä sovelluksesta kuului 

positiivinen äänipalaute ja välillä kannustushuudahdus, kun taas pallon mennessä ohi ko-

rista sai äänipalautteen ei-koriin menneestä heitosta. Kuten kuvasta 12 selviää, Osallis-

tuja2 oli täysin samaa mieltä ja kolme muuta osallistujaa (Osallistuja1, Osallistuja3 ja 

Osallistuja4) oli jokseenkin samaa mieltä, että sovelluksen kannustushuudahdukset ja ää-

nipalaute tekivät pallon heittämisestä mukavampaa kuin ilman ääniä heittely. Toisaalta, 

kuten kuvasta 13 ilmenee, kaksi osallistujaa (Osallistuja2 ja Osallistuja3) oli jokseenkin 

samaa mieltä, että sovelluksen auditiivinen palaute motivoi yrittämään saada pallo hei-

tettyä koriin useammin kuin ensimmäisessä heittosessiossa ilman auditiivista palautetta. 

Kaksi muuta osallistujaa (Osallistuja1 ja Osallistuja4) ei ollut samaa eikä eri mieltä väit-

tämän kanssa. Kuvissa 12 ja 13 esiteltyjen taulukoiden perusteella voidaan kuitenkin ve-

tää johtopäätös, että auditiivinen palaute teki heittelystä mukavampaa ja sen lisäksi lisäsi 

ainakin kahden osallistujan motivaatiota saamaan pallo useammin koriin.  

Lisäksi haastattelussa myös Osallistuja1 totesi, että auditiivinen palaute lisäsi ”ihan 

ehdottomasti” motivaatiota harjoittelussa. Osallistuja2:n mukaan auditiivinen palaute 

vahvisti onnistumisen tunnetta, mutta ei-koriin menneen heiton auditiivinen palaute ei 

latistanut osallistujan tunnetta vaan kannusti ”kevyesti” heittämään paremmin. Myös 

Osallistuja1 motivoitui ei-koriin menneistä heitoista yrittämään kovemmin saada seu-

raava heitto koriin. Sen sijaan Osallistuja3 oli sitä mieltä, että auditiivinen palaute teki 

heittelystä hauskempaa, mutta se lisäsi motivaatiota harjoitteluun vain ”pikkaisen”. Toi-

saalta hauskuuden kannalta auditiivinen palaute toimi, sillä Osallistuja3 kuvaili haastat-

telussa kolmeen kertaan auditiivisen palautteen olevan hupielementti, mikä toi ”haus-

kuutta siihen tilanteeseen”. Osallistuja4:n mielestä auditiivinen palaute oli ”ihan ok lisä” 

ja ”ihan mukava”, mutta ei lisännyt hänen motivaatiotansa harjoittelusessiossa.  
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6.2 Kehittyminen älykoripallolla heitellessä 

Shankarin ja muiden [2018] tutkimukseen osallistunut henkilö onnistui älyteknologian 

avulla parantamaan heittosuoritustaan ja tekemään heittosuorituksesta optimaalisemman. 

Shankarin ja muiden tutkimuksesta poiketen tässä tutkielmassa ei ollut mahdollisuutta 

tutkia pidemmällä aikavälillä osallistujien suoritusta, osittain koronaviruspandemian ta-

kia, mutta oli silti kiintoisaa saada yhden heittelysession perusteella osallistujilta mieli-

pide ja ajatuksia siitä, että uskoivatko he pystyvänsä kehittymään paremmiksi heitteli-

jöiksi älykoripalloa ja sovellusta käyttäen. Tulokset löytyvät kuvan 17 taulukosta. Osal-

listuja3 oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä, Osallistuja1 ja Osallistuja4 olivat jok-

seenkin samaa mieltä ja Osallistuja2 ei ollut samaa eikä eri mieltä. Osallistuja2 lukuun 

ottamatta kaikki kolme muuta uskoivat siis ainakin jossain määrin voivansa kehittyä heit-

telijöinä älykoripallon ja sovelluksen avulla.  

Osallistuja3 korosti haastattelussa älykoripallon ja sovelluksen hyödyllisyyttä moti-

vaation lisäksi myös taitojen kehittämisen kannalta ja totesi, että voisi kehittyä koripal-

loilijana älykoripallosovelluksen avulla ”ihan varmasti verrattuna siihen, että en käyt-

täis” sovellusta. Samaa pohti myös Osallistuja4 toteamalla, että älykoripallo ja sovellus 

tekisivät harjoittelusta tavoitteellisempaa datan saamisen takia, ja sen myötä voisi myös 

heittelijänä pyrkiä kohti parempia suorituksia. Hän sanoi myös, että kehitys heittelijänä 

voisi tulla nimenomaan harjoittelumotivaation kasvamisen kautta. Satunnainen heittelijä 

Osallistuja1 oli sitä mieltä, että sovellus olisi ”oiva lisäapu” kehittymiseen heittojen ana-

lysoimisen näkökulmasta, mitä koripallon heittäjät eivät välttämättä osaa tehdä itse. Hän 

uskoi myös ”ehdottomasti” voivansa kehittyä koripalloilijana älykoripalloa ja sovellusta 

käyttäen. Osallistuja2 totesi, että esimerkiksi sovelluksen heatmap- eli heittokarttaomi-

naisuuden avulla (sen käyttöä ei tutkittu tässä tutkimuksessa) voisi kehittää rakennetta 

heittelyyn, ja uskoi, että harjoittelurakenteen kehittämisen myötä sovelluksesta olisi ke-

hittymisen kannalta ”pientä hyötyä”. Toisaalta heittely älykoripallolla oli Osallistuja2:n 

mielestä kuitenkin inspiroivaa, sillä hän halusi sen jälkeen ” alkaa kehittää vähän raken-

netta tohon heittelyyn”. 

Kuvan 16 taulukossa on esitelty tulokset väittämään: sovelluksen näyttämä heittosuo-

ritusdata auttoi minua kehittämään heittosuoritustani. Tämä oli kyselyn ainoa kohta, 

jossa vastaukset painottuivat enemmän eri mieltä olemiseen kuin samaa mieltä olemiseen, 

eli tavallaan väittämän vastaukset painottuivat hieman negatiivisemmalla puolelle tu-

losskaalaa. Osallistuja2 oli väittämän kanssa täysin eri mieltä, Osallistuja1 ja Osallistuja4 

eivät olleet samaa eikä eri mieltä, ja vain Osallistuja3 oli positiivisemmalla puolella vas-

tausskaalaa olemalla jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. Uskon, että tämä selittyy 

pitkälti tutkimuksen lyhyydellä. Oletus, että voisi kehittää heittosuoritustaan vain kah-

dessa seitsemän minuutin heittosessiossa, joista vain toisessa käytettiin sovellusta apuna, 

on hieman naiivi. Osallistuja2:n haastattelun kommentit voisivat tukea tätä pohdintaa. 
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Hän totesi, että tutkimuksen heittosessio oli ”ehkä vähän lyhyt sillee, että olis saanut kun-

nolla niinku kiinni siitä” ja että sovelluksen keräämän heittosessiodatan tutkiminen ei in-

nostanut heittämään palloa eri tavalla, koska ”se oli niin pintaraapaisu”.  

Kuvassa 16 esiteltyjen tulosten hieman negatiivisemmasta sävystä huolimatta älyko-

ripallo tarjosi osallistujille mielenkiintoista tietoa heidän heitoistaan, kuten kuvasta 19 

selviää. Osallistuja3 oli siitä täysin samaa mieltä, Osallistuja1 ja Osallistuja4 olivat jok-

seenkin samaa mieltä ja Osallistuja2 ei ollut väittämän kanssa samaa eikä eri mieltä. Siis, 

kun älykoripallo ja sovellus tarjoaa käyttäjille mielenkiintoista tietoa heidän suoritukses-

taan, mukailee se siltä osin Lazarin ja muiden [2015] älyteknologian tutkimuksen pohjalta 

tehtyjä parempia ratkaisuja tulevaisuuden sovelluksiin, joita esiteltiin tutkielman koh-

dassa 2.3. Tällaista on siis tässä tapauksessa laitteen keräämän raa’an datan näyttäminen 

käyttäjälle sopivana ja selkeänä palautteena.  

Älykoripallon ja sovelluksen käyttö innosti kolmea neljästä osallistujasta (Osallis-

tuja1, Osallistuja3 ja Osallistuja4) heittämään palloa eri tavalla heidän tutkiessaan ja tut-

kittuaan sovelluksen keräämää heittosessiodataa. Osallistuja1 huomasi jo lyhyen session-

kin aikana reunasta heittämisen olevan yksi hänen heikkoutensa heittelijänä. Hän pohti 

haastattelussa, että sovellusta käyttäessään hänen kannattaa keskittyä heiton lentorataan, 

jotta ”se niinku suuremmalla todennäköisyydellä menee sinne koriin” sen sijaan, että hän 

heittelisi ilman mitään dataa vain samalla tavalla koko ajan. Toisaalta hän pohti myös, 

että heittokulman avulla voisi tutkia heittosuoritustaan, jotta ei heittelisi liian matalia kaa-

ria vaan löytäisi ”sen oman kaaren ja alkaa sit työstää sitä”.  

Sovellus innosti puolestaan Osallistuja3:a kokeilemaan systemaattisesti heittelyä eri 

etäisyyksiltä ja samoin erilaisella heittokulmalla eli kaarella heittämistä. Hän pohti, ettei 

ole kiinnittänyt heittokulmaan aiemmin edes huomiota kunnolla, vaikka onkin intuitiivi-

sesti hakenut oikeankaltaista heittokulmaa. Osallistuja3 korosti, että heittokulman tutkai-

lemisesta ”ihan varmasti” olisi hyötyä heiton kehittämisen kannalta. Samalla hän pohti, 

että sovelluksen käytössä olisi paljon potentiaalia heiton kehittämisessä, kun voisi tes-

tailla ”just sitä kierrettä ja muuta”. Myös Osallistuja4 alkoi ajatella heiton kaarta enem-

män, ja totesi, että sen mittaamisen avulla ”tulee paljon tietoisempaa siitä omasta toimin-

nasta”. Hän pohti myös, että sen myötä ”aika väkisinkin rupee sillai niinku muokkaamaan 

sitä heittoo sitten jonkun tietyn ihanteen mukaisesti”, ja että jopa alitajuntaisesti saattaisi 

alkaa muokata heittoaan kaaren kulman ja muun datan tutkimisen kautta kohti ihanteiden 

mukaista heittoa.  

SIQ-älykoripallon osalta toteutuu Lazarin ja muiden [2015] tutkimuksen parempien 

sovellusratkaisujen osalta myös konkreettisen motivaation lisääminen sekä laitteen kun-

nossapidon, kuten lataamisen minimoiminen. SIQ-älykoripalloa ei nimittäin itse edes voi 

ladata eikä sitä tarvitsekaan latailla heittelysessioiden välissä, sillä akun luvataan kestä-

vän normaalissa käytössä noin 500 tuntia. Sovellus toisaalta toteuttaa myös Lazarin ja 



-54- 

 

muiden tutkimuksen ei-häiritsevän palautteen antamista, sillä tarvittaessa SIQ-sovelluk-

sesta saa laitettua äänet pois päältä kokonaan, jolloin ainoa sen tarjoama data ilmenee 

visuaalisena palautteena vain sovelluksesta dataa tutkaillessa.  

Kuten Lazarin ja muiden [2015] tutkimuksesta ilmenee, itsensä tai suorituksensa mo-

nitoroimiseen liittyvien älyteknologioiden yksi suuri ongelma on, että iso osa käyttäjistä 

lopettaa älylaitteidensa käytön melko pian laitteen hankkimisen jälkeen. Samankaltaisia 

tuloksia on myös tenniksen osalta [Havlucu et al, 2017]. Tässä tutkielmassa SIQ-älyko-

ripallon osalta saatiin hieman toisenlaista tietoa. Tutkielmassa tosin ei tehty pitkäkestoista 

tutkimusta pitkäaikaisesta käytöstä vaan pelkästään tiedusteltiin osallistujilta, että jatkai-

sivatko he älykoripallon käyttämistä tulevaisuudessa. Enemmistö osallistujista halusi jat-

kossakin käyttää SIQ-älykoripalloa. Osallistuja3 oli täysin samaa mieltä, että halusi jat-

kossakin käyttää älykoripalloa ja sovellusta. Osallistuja1 ja Osallistuja2 olivat jokseenkin 

samaa mieltä ja Osallistuja4 ei ollut samaa eikä eri mieltä, kuten kuvasta 18 ilmenee. 

Osallistuja3:n innostus ilmeni myös siinä, ettei hän olisi lainkaan halunnut lopettaa äly-

koripallolla heittelyä testisessioiden oltua ohi.  

Lazarin ja muiden [2015] tutkimuksessa mainitaan tulevaisuuden parempiin sovel-

luksiin liittyen myös käyttäjien ohjaaminen ja valmentaminen. Älylaitteen kertoman heit-

tokulman tietäminen ei antanut heidän tutkimuksensa mukaan joillekin käyttäjille tietoa, 

kuinka voisi kehittää omaa heittoansa paremmaksi. Käyttäjät kaipasivat ohjausta ja val-

mennusta laitteelta. Cannavòn ja muiden [2018] VR-teknologiaan pohjautuvassa tutki-

muksessa toisaalta ei käytetty oikeaa valmentajaa apuna ollenkaan, sillä VR-järjestelmä 

opetti tutkimukseen osallistuneita heittosuorituksen kehittämisessä ilman oikean valmen-

tajan läsnäoloa. Ohjausta ja valmennusta tutkittiin tämän tutkimuksen haastattelussa ky-

symyksessä 11. Käyttäjiltä kysyttiin, miten he kokivat sovelluksen tarjoaman datan oh-

jaamisen ja valmentamisen näkökulmasta, sekä että uskovatko he, että älykoripallosovel-

lus voisi korvata oikean valmentajan. Osallistuja1 oli sitä mieltä, että perinteisessä mie-

lessä älykoripallosovellus ei välttämättä voisi korvata oikeaa valmentajaa, mutta hänen 

mukaansa sovellus voisi toimia hyvänä apuvalmentajana ja heittovalmentajan korvaa-

jana.  

Havlucun ja muiden [2017] tennikseen liittyvässä tutkimuksessa pohditaan, että te-

koälyä hyödyntävä älylaite, joka osaisi kommentoida suoritusta ja tarjota käyttäjälle hen-

kistä tukea, voisi olla käyttäjien halujen mukainen. Osittain myös tämänkaltaista pa-

lautetta antoi Osallistuja1. Hän uskoi, että valmentajan korvaamiseksi sovelluksen teknii-

kan pitäisi vielä kehittyä paljon. Hän toi haastattelussa myös esiin, että sovellus olisi voi-

nut kannustaa enemmän, esimerkiksi, jos käyttäjä heittää monta heittoa peräkkäin ohi 

korista, niin pieni kannustushuudahdus olisi hänen mukaansa paikallaan. Hänen toiveis-

saan olisi siis älylaite, joka osaisi kannustaa ja tsempata käyttäjää myös epäonnistuneissa 

heitoissa.  
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Osallistuja2 oli ohjauksesta ja valmentamisesta sitä mieltä, että älykoripallosovellus 

ei voisi korvata oikeaa valmentajaa, mutta että se voisi olla ”hyvä tuki valmentamiseen” 

ja antaa ”runkoa siihen itseharjoitteluun”, eli esimerkiksi koronaviruspandemian aikana 

tehtävään tai kesäharjoittelussa toteutettavaan omatoimiseen harjoitteluun. Myös Osallis-

tuja4 oli sitä mieltä, että älykoripallosovellusta voisi käyttää apuvälineenä valmennuk-

sessa, jos esimerkiksi ”valmennettava lähettää jotain tietoja vaikka mitä se pallo on ke-

rännyt”. Tämänkaltainen tilanne voisi myös olla koronaviruspandemian aikainen yksin 

tehtävä harjoittelu tai omatoiminen harjoittelujakso. Myöskään Osallistuja4 ei silti usko-

nut, että sovellus voisi korvata oikeaa valmentajaa. Osallistuja3 koki, että älykoripalloso-

vellus voisi olla ”osa sitä valmennusta”, mutta että se vastaisi vain viittä prosenttia val-

mentajan työstä. Toisaalta hän totesi, että älykoripallosovellus voisi ”mahdollisesti jos-

kus” korvata oikean valmentajan, kunhan monet eri elementit olisivat kunnossa.  

 

 

6.3 Koripallotaustan vaikutukset älykoripallolla heitellessä 

Kuten Rapp ja Tirabeni [2020] totesivat tutkimuksessaan, huippu-urheilijat ja harrasteli-

jat käyttävät älylaitteita eri tavalla. Heidän tutkimuksensa mukaan harrastelijoille älylaite 

oli motivaattori ja sen sijaan huippu-urheilijalle enemmänkin harjoittelukumppani. 

Vaikka tähän tutkimukseen ei osallistunut huippu-urheilijoita, tutkimuksen perusteella 

vaikuttaisi silti siltä, että eri käyttäjät ja varsinkin eri käyttäjäryhmät käyttävät älylaitteita 

hieman eri tavalla. Tämän johtopäätöksen voinee tehdä siitä, että esimerkiksi aiemmin 

elämässään koripalloa harrastaneen Osallistuja4:n mielestä heittotilastot, eli heittoyrityk-

set ja koriin menneiden heittojen määrä, oli sovelluksen paras ominaisuus. Samalla lin-

jalla oli aiemmin koripalloa harrastanut Osallistuja2, joka korosti sovelluksen kätevyyttä 

heittoprosentin osalta. Vaikka tutkimukseen osallistuneet Osallistuja3 (vasta-alkaja) ja 

Osallistuja1 (satunnainen heittelijä) nostivat myös älykoripallon ja sovelluksen parhaana 

ominaisuutena visuaalisen palautteen tutkimisen ja muun muassa heittoprosenttien seu-

raamisen, tutkimuksen testeissä tuntui siltä, että aiemmin koripalloa harrastaneet Osallis-

tuja2 ja Osallistuja4 seurasivat heittotilastojaan hyvin tarkkaan ja olivat siitä paljon kiin-

nostuneempia kuin Osallistuja1 ja Osallistuja3. Osallistuja2 ja Osallistuja4 vaikuttivat 

testihetkellä olevan heittoprosenteistaan paljon enemmän kiinnostuneita ja jotenkin kil-

pailullisempia kuin Osallistuja1 ja Osallistuja3.  
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6.4 Pohdintaa tutkimuksen toteuttamisesta 

Tutkimuksen otos oli vain neljä osallistujaa, joten tutkimuksen tulokset eivät ole suoraan 

yleistettävissä. Sen lisäksi tutkimuksen otos oli, tarkoituksella, melko homogeeninen si-

sältäen vain miehiä ikäväliltä 27–35. Toisissa käyttäjäryhmissä tulokset voisivat olla toi-

senlaisia. Toisaalta tutkimuksessa saatiin kuitenkin älykoripallon käyttöön liittyen yleis-

mielipiteitä kahden potentiaalisen käyttäjäryhmän, koripalloa ei-harrastaneiden vasta-al-

kajien ja satunnaisten käyttäjien sekä joskus aiemmin elämässään koripalloa harrastanei-

den eli kokeneempien heittäjien, välillä. Haastatteluiden avulla saatiin myös paljon kiin-

nostavia kommentteja älykoripallon ja sovelluksen käyttöön liittyen. Lisäksi uskon, että 

tutkimuksen tulokset koettuun hauskuuteen ja motivaatioon liittyen voisivat hyvinkin pi-

tää paikkansa monilla muillakin käyttäjäryhmillä, joskin joihinkin teknologiaan ja äly-

laitteisiin tottumattomat tai turhautuneet henkilöt eivät välttämättä nauttisi älykoripallon 

käytöstä yhtä paljon.  

Vaikka tässä tutkimuksessa vaikutti siltä, että osallistujat enimmäkseen haluaisivat 

käyttää älykoripalloa ja sovellusta jatkossakin, ei tämän tutkimuksen perusteella voi tehdä 

suuria johtopäätöksiä pitkäaikaiseen käyttöön liittyen. Tämä tutkimus koostui kuitenkin 

vain kahdesta lyhyestä heittosessiosta sen sijaan, että osallistujat olisivat käyttäneet äly-

koripalloa ja sovellusta pitkään, esimerkiksi kuukausia, ja siten olisi tutkittu, esiintyykö 

tämänkin älylaitteen käytössä samanlaista älylaitteen käytön lopettamista, kuten Lazar ja 

muut [2015] ja Havlucu ja muut [2017] raportoivat.  

Maailmalla ja Suomessa jylläävä koronaviruspandemia vaikeutti tutkimuksen teke-

mistä ja kaksi osallistujaa peruikin osallistumisensa testiin. Käyttäjätesteissä piti ottaa 

huomioon koronamääräykset ja -rajoitukset, minkä takia testit piti tehdä ulkokoripallo-

kentillä sisätilojen sijaan. Jokaisella testikerralla oli kuitenkin hyvä sää testejä ajatellen 

eikä ympäristössä ollut häiriötekijöitä. Siten ulkona suoritetut testit toimivat hyvin tutki-

muksen kannalta ja tarjosivat totuudenmukaista dataa älykoripallon käytöstä. 

SIQ-älykoripallo saatiin tutkielmaa varten lainaan SportIQ-yritykseltä ja myös sovel-

luksen käyttöoikeus saatiin tutkimuksen ajaksi käyttöön ilman korvausta. SportIQ-yritys 

ei kuitenkaan tilannut tätä tutkimusta eikä tutkimuksen tekemisestä saatu minkäänlaista 

palkkiota. Tutkimuksen sisältö ja toteutus olivat tekijän oman mielen mukaisia. 
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7 Yhteenveto ja tulevaisuuden työ 

 

Tässä tutkielmassa tutkittiin älykoripallon ja sovelluksen vaikutuksia käyttäjän kokemaan 

hauskuuteen ja motivaatioon koripalloheittelyssä. Tutkimukseen osallistui neljä mieshen-

kilöä, jotka kaikki heittelivät palloa yksin kahdessa eri sessiossa; ensin tavallisena kori-

pallona ja sen jälkeen älykoripallona. Heittosessioiden jälkeen he täyttivät älykoripalloon 

liittyvän kyselyn ja osallistuivat haastatteluun. Tutkimuksen tulosten mukaan älykoripal-

lon ja sovelluksen käyttö lisäsi lyhytkestoisen testisession perusteella sekä motivaatiota 

että osallistujien kokemaa hauskuutta tavallisen koripallon käyttöön verrattuna. Tulevai-

suudessa olisikin mielenkiintoista tutkia pitkäkestoisemmin käyttäjien motivaatiota ja 

heittelyn hauskuutta älykoripalloa käyttäessä: vähenisikö käyttäjillä älylaitteen käyttö vä-

hitellen alkuinnostuksen jälkeen. 

Kaiken kaikkiaan älylaitteiden käyttö osana urheilusuoritusta on kasvanut valtavasti 

viimeisten vuosien aikana. Kun älyteknologian avulla on mahdollista saada suoraa visu-

aalista palautetta ja ohjaamista koripallon heittosuorituksesta, tarjonnee tulevaisuus mie-

lenkiintoisia ratkaisuja itseoppivaan urheilusuoritukseen. Siten oikean valmentajan rooli 

saattaa vähentyä tulevaisuudessa urheilusuorituksen teknisen osan tai taktisten kuvioiden 

harjoittelussa, kun älylaitteet voivat tarjota virtuaalista valmennusta sekä monimuotoista 

palautetta urheilusuorituksesta. Silti, ainakaan tähän tutkimukseen osallistuneet eivät us-

koneet, että älykoripallo voisi ihan heti tai lähitulevaisuudessa korvata oikean valmenta-

jan roolia koripallossa. Osallistujat sen sijaan korostivat, että älykoripalloa ja sovellusta 

voisi kyllä käyttää valmennuksen apukeinona. Olisikin myös mielenkiintoista tutkia, mi-

ten älykoripalloa voitaisiin käyttää pitkäkestoisesti osana esimerkiksi juniorijoukkueen 

harjoittelua.  

Ylipäätään, kun Suomen Olympiakomitean [2021] selvityksen mukaan koronavirus-

pandemia on syynä lasten ja nuorten urheilun harrastajamäärien laskuun Suomessa, olisi 

mielenkiintoista tutkia tämän tutkielman kaltaisessa tutkimuksessa lasten ja nuorten mie-

lipiteitä älykoripallon ja sovelluksen vaikutuksista koripalloheittelyn hauskuuteen ja mo-

tivaatioon. Siis, voisiko älyteknologian, tässä tapauksessa älykoripallon, avulla saada lap-

sia ja nuoria motivoitua pysymään paremmin harrastusten parissa. Tähän tutkimukseen 

ei uskallettu ottaa osallistujiksi lapsia tai nuoria nimenomaan koronaviruspandemian ta-

kia.  
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Toisaalta tämän tutkimuksen osallistuja pohtivat, että älykoripalloa ja sovellusta voisi 

hyödyntää myös itseharjoittelun tukena. Sellainen tilanne voisi olla esimerkiksi omatoi-

minen harjoittelujakso tai nimenomaan koronaviruspandemian kaltainen tilanne, kun mo-

net harrastukset ovat tauolla. 

Tutkimuksen haastattelut toivat paljon mielenkiintoisia pohdintoja jatkotutkimusten 

kannalta esiin. Siten tulevaisuudessa voisi keskittyä pienempiin älykoripalloon liittyviin 

osa-alueisiin. Tässä tutkimuksessa keskityttiin lähinnä heittelyn aiheuttamiin vaikutuk-

siin hauskuuden ja motivaation osalta, mutta sivuttiin muitakin aiemmissa tutkimuksissa 

ilmenneitä aihealueita, kuten urheilutaustan vaikutusta älykoripallon käyttöön, kehitty-

mistä älykoripallolla heitellessä sekä älylaitteen tarjoamaa käyttäjän ohjaamista ja val-

mennusta. Näistä kaikista voisi saada mielenkiintoisia jatkotutkimuksia tulevaisuudessa. 

 Tulevaisuudessa olisi myös mielenkiintoista tutkia laajemmassa ja suuren osallistu-

jamäärän tutkimuksessa, voiko älykoripallon avulla kehittää taitojaan korien heittämi-

sessä ja siten parantaa taitojaan koripalloilijana. Tähän tutkimukseen osallistuneet olivat 

ainakin sitä mieltä, että älykoripallon ja sovelluksen avulla voisi kehittyä koripallon heit-

täjänä. Osallistuja2 oli kiinnostunut tutkimuksessa heatmap- eli heittokarttaominaisuu-

desta, eli mistä eri kohdista kenttää heitot menevät sisään koriin ja mistä kohdista kenttää 

ne eivät mene koriin. Tässä tutkimuksessa heatmap -ominaisuutta ei otettu käyttöön lain-

kaan testin lyhytkestoisuuden takia, mutta voisi olettaa, että käyttäjän saadessa kaiken 

muun sovelluksen tarjoaman datan lisäksi vielä dataa kentän eri kohtien onnistumispro-

senteistaan, vastaanotto olisi sille ominaisuudelle hyvin innostunut myös pidempään heit-

telyä harrastaneiden keskuudessa. Mahdollisuudet SIQ-älykoripallon käyttämiseen äly-

laitteena eri tutkimuksissa vaikuttavat joka tapauksessa olevan suuret. Tai kuten yksi tä-

män tutkimuksen osallistujista totesi älykoripallon käytöstä: ”siinä tuntui olevan paljon 

potentiaalia”.  
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LIITE 1: Tutkimushaastattelun kysymykset SIQ-älykoripal-

lon heittelystä 

 

1. Ikä ja sukupuoli: 

 

2. Taustasi koripallossa: 

a) vasta-alkaja, b) satunnainen heittelijä, c) olen harrastanut koripalloa joskus,  

d) harrastan koripalloa säännöllisesti 

 

3. Minkälaista oli käyttää älykoripalloa ja sovellusta verrattuna tavalliseen koripal-

loon? 

 

4. Miten vertailisit hauskuuden ja harjoittelumotivaation osalta tuntemuksiasi ta-

vallisen koripallon ja älykoripallon heittelemisessä? 

 

5. Kuvaile kolmella adjektiivilla, minkälaista oli heitellä älykoripallolla. 

 

6. Oliko älykoripallolla heittely hauskempaa kuin tavallisella koripallolla? 

Miksi/Miksi ei? 

 

7. Mitä mieltä olit älykoripallon ja sovelluksen kannustushuudahduksista ja ääni-

palautteesta heittelyn aikana? 

 

8. Miten koit heittelymotivaatiosi kannalta älykoripallon kannustushuudahdukset ja 

äänipalautteen? Lisäsivätkö ne motivaatiotasi harjoittelussa? 

 

9. Kun tutkit sovelluksen keräämää tietoa heittosessiostasi, motivoiko tai innostiko 

se sinua heittämään palloa eri tavalla? Miten? 

 

10. Jos käyttäisit älykoripalloa pidempään, uskotko, että voisit kehittyä koripalloili-

jana nimenomaan älykoripallosovelluksen avulla? 

 

11. Miten koet sovelluksen tarjoaman datan ohjaamisen ja valmentamisen näkökul-

masta? Voisiko älykoripallosovellus korvata oikean valmentajan? 

 

12. Mikä oli sinun mielestäsi älykoripallosovelluksen paras ominaisuus ja miksi? 
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LIITE 2: Tutkimuskysely SIQ-älykoripallon heittelystä 

 
Vastaa seuraaviin väittämiin ympyröimällä vastaus seuraavan asteikon mukaisesti: 

1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = jokseenkin 

samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä 

1) Älykoripallolla heittely ja sovelluksen 

käyttö oli hauskaa. 

 

2) Sovelluksen kannustushuudahdukset ja 

äänipalaute tekivät pallon heittämisestä mu-

kavampaa kuin ilman ääniä heittely. 

 

3) Sovelluksen kannustushuudahdukset ja 

äänipalaute motivoivat minua yrittämään 

saada pallo heitettyä koriin useammin kuin 

tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa il-

man äänipalautetta. 

 

4) Sovelluksen näyttämän heittosuoritusda-

tani tutkiminen palloa heitellessä motivoi 

minua heittämään enemmän heittoja. 

 

5) Sovelluksen näyttämän heittosuoritusda-

tani tutkiminen palloa heitellessä motivoi 

minua heittämään paremmin. 

 

6) Sovelluksen näyttämä heittosuoritusdata 

auttoi minua kehittämään heittosuoritustani.  

 

7) Uskon, että älykoripallolla heitellessä ja 

sovellusta käyttäessä voisin kehittyä parem-

maksi heittäjäksi. 

 

8) Haluaisin jatkossakin käyttää älykoripal-

loa ja sovellusta. 

 

9) Älykoripallosovellus tarjosi mielenkiin-

toista tietoa heitoistani. 

 

10) Kumpi oli hauskempaa: 1) koripallolla 

heittely tutkimuksen ensimmäisessä vai-

heessa, vai 2) älykoripallolla heittely tutki-

muksen toisessa vaiheessa sovellusta käyt-

täen?

1          2          3          4          5 
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