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Datan keräys ja hyödyntäminen ovat yleistyneet erilaisissa organisaatioissa ja 

liiketoimintaympäristöissä. Saatavilla olevan datan määrä kasvaa jatkuvasti teknologisesti 

kehittyneiden keräysmenetelmien ansiosta. Dataa hyödynnetään jatkuvasti enemmän 

organisaatioiden toiminnan kehittämisessä ja optimoimisessa. 

Kandidaatintyössä tutkitaan data-analytiikan vaikutuksia Yhdysvalloissa toimivan 

koripallosarja The National Basketball Associationin (NBA) toimintoihin. Työn tavoitteena 

on selvittää, miten dataa hyödynnetään ja miten se on vaikuttanut NBA:n toimintaan. Työ 

on toteutettu kirjallisuuskatsauksena hyödyntäen tieteellisiä artikkeleita ja 

teoriakirjallisuutta. Työssä tarkastellaan analyysien rakentumista, NBA:n toiminnoista 

pelaajamarkkinoita sekä joukkueiden päätöksentekoprosesseja ja tutkitaan data-analytiikan 

vaikutuksia sarjaan. 

Työssä havaittiin datan vaikuttaneen NBA:n toimintaan merkittävästi päätöksenteon tukena. 

NBA:n tärkeimmäksi datalähteeksi havaittiin optisten kameroiden keräämä informaatio. 

Dataa on saatavilla eri palveluntarjoajilta yleisimmin statistiikan muodossa. Joukkueiden 

päätöksenteossa hyödynnetään data-analytiikkaa pelaajien arvon määrittämisessä, 

kehittämisessä sekä pelistrategioiden suunnittelussa. Data-analytiikan vaikutukset NBA:ssa 

näkyvät merkittävimmin joukkueiden pelistrategioissa sekä pelaajien peluutuksessa.
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1  Johdanto 

Data ja analytiikka ovat määrällisen kasvun ansiosta tulleet yhä useammin osaksi 

organisaatioiden toimintaa ja päätöksentekoa. Muutos kohti analyyttistä ja datapohjaista 

toimintaa on vaikuttanut myös urheiluorganisaatioissa. Tässä työssä tarkoituksena on 

kartoittaa data-analytiikan hyödyntämismahdollisuuksia koripallosarja The National 

Basketball Associationin (NBA) joukkueen rakentamisessa. Työssä arvioidaan myös 

kasvavan datamäärän mahdollistavia muutoksia sarjassa sekä joukkueiden 

päätöksentekoprosesseissa. 

 

1.1  Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 

Saatavilla oleva data sekä sen hyödyntämismahdollisuudet ovat yleistyneet yritystoiminnan 

analysoinnissa. Baergin (2017) mukaan analytiikasta sekä datan laajenemisesta big dataksi 

on tullut 2000-luvun urheilun merkittävimmistä kehityssuunnista. Tämän muutoksen 

ansiosta datan tehokas hyödyntäminen toiminnan kehittämiseksi on tullut ajankohtaiseksi. 

Yrityksen päätöksenteon tukena hyödynnetty data on tuonut data-analyysit myös osaksi 

urheiluorganisaatioita. 

NBA on tuloiltaan maailman suurin koripallosarja, joten sen käytössä olevat resurssit ovat 

selkeästi muita sarjoja suuremmat (Forbes 2021). Koripallosta kerättävät tilastot ja data ovat 

useissa sarjoissa julkisia, mutta suurempien rahavirtojen vuoksi NBA:ssa datan keräämiseen 

on myös panostettu esimerkiksi Euroopan kilpailijaa Euroliigaa enemmän. NBA on myös 

muihin lajeihin verrattuna big datan hyödyntämisessä ja analysoimisessa eturintamassa 

(Baerg 2017).  

Urheiluorganisaatioissa dataa on monenlaista ja sen hyödyntämiskohteita useita. NBA:n 

kaltaisen urheilusarjan toiminnassa dataa saadaan useista eri lähteistä, kuten joukkueiden ja 

organisaation liiketoiminnasta, pelitapahtumista, harjoituksista sekä pelaajilta itseltään. 

NBA:n panostukset dataan sekä analytiikkaan ovat vaikuttaneet sarjan toimintaan monilla 

tasoilla. Hyödyntämismahdollisuuksia ovat esimerkiksi liiketoiminnan optimointi, pelaajien 

kehittäminen, joukkueenrakennus tai pelistrategioiden suunnittelu. 
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Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa datan keräyksen ja hyödyntämisen nykytilannetta. 

Nykytilanteesta kuvaillaan datan keräyksen erilaisia metodeja sekä kerättävän datan muotoa 

ja hyödyntämismahdollisuuksia. Työssä analysoidaan datan hyödyntämisen vaikutuksia 

joukkueiden päätöksentekoon sekä joukkueenrakennuksen strategioihin. Joukkueiden 

päätöksenteosta pyritään tunnistamaan erilaiset siihen vaikuttavat tekijät sekä data-

analytiikan tuomat mahdollisuudet päätöksenteon tueksi. Joukkueenrakennuksessa 

havainnoidaan erilaisia strategioita, joilla NBA joukkuetta voidaan rakentaa. Tulevaisuuden 

näkökulmista pyritään tunnistamaan datan mahdollisia vaikutuksia sarjaan sekä 

joukkueenrakentamiseen. 

 

1.2  Tutkimuskysymykset ja rajaus 

Kandidaatintyön pohjana toimii yksi pääkysymys, johon työssä pyritään vastaamaan:  

Miten data vaikuttaa The National Basketball Associationin toimintaan nyt ja 

tulevaisuudessa? 

Pääkysymys on myös jaettu osakysymyksiin, jotka jakavat pääkysymyksen pienempiin 

osakokonaisuuksiin: 

Mistä lähteistä erilaista dataa kerätään otteluissa? 

Miten data-analyysin avulla tuetaan joukkueenrakennuksen päätöksentekoprosessia? 

 

Työ on rajattu tarkastelemaan koripallosarjoista Yhdysvalloissa toimivaa 

ammattilaiskoripallosarja NBA:ta. Työssä käsitellään julkisesti saatavilla olevaa dataa sekä 

sen vaikutuksia sarjaan ja joukkueenrakennukseen. Julkisella datalla tarkoitetaan otteluista 

saatavilla olevaa otteludataa sekä tilastoja, jotka ovat saatavilla julkisesti eri lähteistä. Työssä 

ei käsitellä joukkueiden sisäistä dataa harjoituksista tai pelaajien itse keräämää dataa 

esimerkiksi fyysisestä tilasta. Rajaus on muodostettu, sillä harjoituksissa sekä pelaajilta 

kerätty data eivät ole julkisesti saatavilla, eikä niiden vaikutuksia voida analysoida. 
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1.3  Tutkimusmenetelmät 

Kandidaatintyö toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsauksen lähteinä 

käytetään teoriakirjallisuutta, tieteellisiä artikkeleita sekä muuta aihetta sivuavaa 

kirjallisuutta. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on huomioida erilaisia kerättyjä lähteitä ja 

yhdistellä niiden näkökohtia mahdollisimman objektiivisesti luoden näin kokonaiskuvaa 

tutkittavasta asiakokonaisuudesta (Green et al. 2006). Ajankohtaisen tiedon saamiseksi 

lähteinä hyödynnetään myös muita verkkoartikkeleita työn tieteellisten lähteiden ja 

kirjallisuuden lisäksi.  

Kirjallisuuskatsauksessa teoriapohjan rakentamisen tukena hyödynnettiin lähteinä LUT-

tiedekirjastossa tarjolla olevaa kirjallisuutta sekä LUT Primossa tarjolla olevia julkaisuja ja 

tietokantoja. NBA:n toiminnasta sekä analytiikan hyödyntämisestä ajankohtaisen tiedon 

saamiseksi hyödynnettiin tietokantojen lisäksi verkkoartikkeleita. Onnistuneen tiedonhaun 

tärkein vaihe on oikeiden teorialähteiden ja hakusanojen löytäminen ja hyödyntäminen 

(Green et al. 2006).  Taulukossa 1 on esitetty kandidaatintyössä useimmin hyödynnettyjä 

tietokantoja ja hakusanoja aihepiireittäin. Yleisimpien hakusanojen lisäksi esimerkiksi 

NBA:n sekä data-analytiikan aihealueiden hakusanoja on tietokantahauissa yhdistelty 

erilaisilla Boolen operaattoreilla kuten OR ja AND. 

 

Taulukko 1. Kandidaatintyön yleisimmät hakusanat ja tietokannat 

AIHEALUE HAKUSANAT KÄYTETYT TIETOKANNAT 

NBA 

“The National Basketball Association” 

“NBA” 

“Koripallo*” 

LUT Primo 

SCOPUS 

Google Scholar 

Data-
analytiikka 

“Data” 

“Data-analysis” (myös data*) 
“Data-analytiikka” 

LUT Tiedekirjasto 

LUT Primo 

SCOPUS 

EBSCO 

Päätöksenteko 

“Decision making” 

“Sport Decision” 

“Päätöksenteko” 

“Team building” 

“Joukkueenrakennus” 

LUT Primo 

Google Scholar 
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1.4  Työn rakenne 

Työn rakenne on jaoteltu kuuteen osaan eli päälukuun. Ensimmäinen osa eli johdanto kertoo 

kandidaatintyön taustasta, tavoitteista, rakenteesta ja menetelmistä. Ensimmäisen osan 

tarkoituksena on tarjota lukijalle käsitys työstä, sen etenemisestä ja tavoitteista.  

Pääluvut kaksi ja kolme luovat teoriapohjaa lukijalle data-analytiikasta sekä käsiteltävästä 

sarjasta, NBA:sta. Toisessa luvussa käsitellään data-analytiikkaa, sen yleistymistä ja 

lähtökohtia datan hyödyntämiselle. Luvussa käsitellään myös data-analytiikan sovelluksia 

urheiluorganisaatioissa ja niiden eroja yritysmaailmaan. Kolmas luku kertoo NBA:n 

sarjarakenteesta sekä organisaatiomallista. Näin lukijalle pyritään tarjoamaan informaatiota 

joukkueiden toiminnasta sekä niiden vuorovaikutuksista pelaajamarkkinoilla ja sarjassa.  

Neljännen pääluvun tarkoituksena on kuvata data-analytiikkaa NBA:ssa. Käsiteltäviä aiheita 

ovat datan keräysmetodit, niiden hyödyntäminen pelaajan kehittämisessä sekä datan 

tukeminen joukkueiden strategisessa päätöksenteossa. Viidennessä pääluvussa käsitellään 

datan aiheuttamia muutoksia NBA:ssa, sekä tulevaisuuden näkymiä datan hyödyntämisen ja 

tämän tuomien muutosten näkökulmasta.  

Viimeisessä eli kuudennessa pääluvussa kerätään työn tärkeimmät havainnot 

johtopäätöksiksi ja tiivistetään työssä käsitellyt aihepiirit. Johtopäätöksien ja yhteenvedon 

tukena hyödynnetään työn alussa esiteltyjä tutkimuskysymyksiä, joihin pyritään vastaamaan 

tiivistetysti. 
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2  Data-analytiikka 

Datan määrä kasvaa jatkuvasti ja jopa kymmenkertaistuu viiden vuoden välein, joten sen 

käsittelyyn vaaditaan jatkuvasti enemmän tehoa ja kehittyneempiä prosesseja (Pehcevski 

2019; Layton 2015). Tehokkaat prosessit datan käsittelyyn sekä datan määrän kasvu ovat 

vaikuttaneet kehityssuuntaan, jossa yritykset hyödyntävät entistä enemmän data-

analytiikkaa toiminnan ja päätöksenteon tukena.  

 

2.1  Data-analytiikka käsitteenä 

Data-analytiikalla tarkoitetaan tieteenalaa, jossa analysoidaan raakadataa esimerkiksi 

johtopäätöksien aikaansaamiseksi. Ackerman ja Ruusuvuori (2017, s. 124) toteavat 

analytiikan käsitteenä vaihtelevan eri tahojen välillä. Data-analytiikka on monitieteinen ala, 

joka on omaksunut muilta tieteenaloilta toimintamekanismeja kuten statistiikkaa, 

koneoppimista ja tekoälyn hyödyntämistä. (Runkler 2016) 

Kirjallisuudessa data-analytiikassa käsiteltäviä osa-alueita ovat prosessien parantaminen, 

niiden omaksuminen osaksi johtamisstrategioita ja muutosta, sekä lähtödataan liittyvät 

ongelmat, kuten laadun arviointi ja säilöminen (Aaltonen et al. 2021). Kirjallisuus data-

analytiikasta käsittää siis koko analyysiprosessin lähtödatan arvioinnista analytiikan 

integrointiin osaksi organisaation kulttuuria.  

Analyysin tavoitteena on saada datasta talteen informaatiota, jolla voidaan ymmärtää, 

selittää ilmiöitä sekä tukea päätöksentekoa (Esposito et al. 2001, s. 445). Analyysin 

lähtökohtana on kerätty data, jota on saatavilla kaikkialta ja tavoitteena on 

säännönmukaisuuksien löytäminen ja tulkinta lähtödatasta (Ackerman & Ruusuvuori 2017, 

s. 124). Kerätty data riippuu hyödyntävän tahon intresseistä: esimerkiksi ihmisten 

kulutustottumuksista kertovaa dataa voidaan kerätä verkkokaupoista havainnoimalla mitkä 

ominaispiirteet vaikuttavat ostopäätökseen. Perinteisesti dataa on kerätty aina tietoisesti sekä 

datan rakenne ja säilöminen on tehty erilaisiin tietokantoihin analyysin tukemiseksi (Pusala 

et al. 2016).  
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2.2  Data analyysin perustana 

Analyysi perustuu yrityksen keräämään dataan ja sen hyödyntämiseen. Datalla tarkoitetaan 

informaation raaka-ainetta, eli pohjaa, joiden päälle analyysi muodostetaan. Dataa voidaan 

kerätä monista eri lähteistä, jolloin lähtödatan muoto voi myös vaihdella. Erilaista kerättyä 

dataa ovat esimerkiksi analyyttinen data, master data, metadata, referenssidata ja big data. 

(Väre 2019, s. 13) 

Analyyttistä dataa ovat tilastotietein ja matemaattisten keinoin hankittua tietoa. Datan tukena 

sekä näkökulmien lisäksi analyysin tuloksia verrataan yleensä ulkopuolisiin viitekehyksiin 

kartoittaessa esimerkiksi toimialalla vallitsevia keskiarvoja. Analyyttista dataa voidaan 

kerätä esimerkiksi operatiivisesta toiminnasta tai yrityksen mahdollisuuksista menestyä ja 

kehittyä. (Väre 2019, s. 16) 

Master datalla tarkoitetaan organisaation ydintietoa, jolla varmistetaan operatiivisen 

toiminnan sujuminen. Master data kuvaa organisaation toiminnan perusteita, kuten sijaintia 

ja sidosryhmiä. Rakenteellinen master data kuvaa organisaation taloudellisia rakenteita sekä 

hierarkioita. Väliaikaisella master datalla tarkoitetaan vaihtuvia tietoja, kuten hintaa. (Väre 

2019, s. 16) 

Metadata on kuvailevaa sekä määrittelevää dataa, joka tukee analyyttista dataa ja havainnoi 

objektien välisiä suhteita (Väre 2019, s. 17). Yritysmaailmassa kerättävät standardoidut, 

yksityiskohtaiset kuvaukset toimialojen ominaisuuksista ja objektien välisistä suhteista 

helpottavat ja lisäävät analyysin luotettavuutta. Esimerkiksi urheiluorganisaation dataa 

tulkittaessa metadatan tavoitteena on kuvata joukkueita, jotka koostuvat pelaajista ja joiden 

tavoite on eri taktiikoiden avulla saavuttaa vastustajaa enemmän pisteitä (Cokins & Schrader 

2017).  

Referenssidatalla tarkoitetaan luokittelu- ja viitetietodataa, jonka tarkoituksena on 

ryhmitellä muuta dataa. Yrityksissä ryhmittelyä voidaan hyödyntää asiakas- tai 

tuoteryhmien luokitteluun. Myös erilaiset kansainväliset ISO-standardit, kuten 

maakoodilistat ovat referenssidataa, ja siksi tärkeitä luotettavalle raportoinnille. (Väre 2019, 

s. 17) 

Jatkuvan tietoteknisten laitteiden sekä käyttäjäkunnan kasvun myötä saatavilla olevan datan 

määrä kasvaa jatkuvasti. Väre (2019, s. 18) määrittelee big datan tapahtumatiedoksi, jota 
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muodostuu nopeasti suuria määriä. Big datasta käytetään suomennosta massadata. 

Esimerkiksi sosiaalinen media tuottaa jatkuvasti dataa, joka voi muodostaan vaihdellen olla 

jäsenneltyä tai jäsentelemätöntä. Big dataa voidaankin luonnehtia kolmella tavalla: se on 

numeraalista, sitä ei voida kategorisoida tavallisiin tietokantoihin ja dataa generoidaan, 

kerätään ja prosessoidaan todella nopeasti. (Pehcevski 2019, s. 13)   Gudivada et al. (2015) 

ovat havainneet big datan hyödyntämisessä viisi suurinta ongelmaa: volyymi (volume), 

nopeus (velocity), moninaisuus (variety), totuudenmukaisuus (veracity) ja arvo (value).  

 

2.3  Analyysiprosessi 

Datan analysointi jakautuu yleensä moniin vaiheisiin, jotka ovat tyypillisiä myös muille 

tutkimusaloille. Kuvassa 1 on esitelty data-analyysille yleisimmät vaiheet sekä näissä 

suoritettavia toimenpiteitä. Vaiheet ovat jaettu neljään osaan: valmistelu, esikäsittely, 

analyysivaihe sekä jälkikäsittely. (Runkler 2016) 

 

 

Kuva 1. Data-analyysin vaiheet (mukaillen Runkler 2016, s. 3) 
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Valmisteluvaihe aloittaa data-analyysiprosessin. Valmisteluvaihe sisältää analyysin 

suunnittelun, datan keräyksen sekä valinnan. Vaiheessa tulee myös määrittää datasta 

haluttava lopputulos sekä rajata tutkittava aihe. Erityisesti strukturoimattomasta datasta 

analyysin määrittely ja valmisteluvaihe selkeyttävät prosessin myöhempiä vaiheita. (Tsai et 

al. 2015) 

Esikäsittelyvaiheessa tärkeimpänä on datan käsittely. Vaiheen tarkoituksena on havaita, 

puhdistaa ja suodattaa tarpeetonta, epäjohdonmukaista ja epätäydellistä dataa analyysin 

luotettavuuden parantamiseksi. Datan standardointi ja muokkaaminen haluttuun muotoon 

ovat myös tärkeitä esikäsittelyvaiheen osia tutkittavan ilmiön tarkastelun selventämiseksi. 

Esikäsittelyssä vastaan tulevat lähtödatan asettamat haasteet, jotka voidaan jakaa viiteen 

yleisimpään ongelmaan: volyymiin, vaihtelevuuteen, nopeuteen, arvoon ja 

monimutkaisuuteen (Pusala et al. 2016, s. 13). 

Analyysivaiheessa tärkeimpiä tehtäviä ovat korrelaatioiden ja regressioanalyysin valmistelu, 

ennustaminen, luokittelu, ryhmittely ja datan visualisointi (Pehcevski 2019). 

Analyysivaiheessa kerätystä datasta luodaan esimerkiksi luokittelu- ja regressiomallien 

avulla ennusteita, joilla pyritään tukemaan päätöksentekoa ja välttämään kriisitilanteita. 

Ennustamiseen hyödynnettäviä malleja ovat myös esimerkiksi erilaiset tiedonlouhinnan 

algoritmit, korrelaatioanalyysit sekä tilastolliset analyysit (Pusala et al. 2016, s. 15). Dataa 

visualisoidessa tulee data muuntaa loppukäyttäjälle ymmärrettävämpään muotoon. 

Visualisoinnin tukena voidaan hyödyntää erilaisia graafeja tai värejä havainnollistamaan 

ennusteiden suuntaa ja muutoksia. Analyysivaiheen avulla saavutetut ennusteet ja toteumat 

auttavat huomioimaan mahdollisuuksia ja uhkia toiminnalle jo ennen taloudellisen vahingon 

aiheutumista. (Ackerman & Ruusuvuori 2017, s. 125) 

Jälkikäsittelyvaiheen tarkoituksena on kyetä tulkitsemaan analyysivaiheessa luotuja 

johtopäätöksiä sekä toimimaan näiden vaatimalla tavalla. Esimerkiksi päätöstä vaativissa 

tilanteissa voidaan hyödyntää päätöksentekopuuta tai muita tiedonhankinnan viitekehyksiä 

erilaisten toimintavaihtoehtojen arvioimiseksi. Jälkikäsittelyn menetelmät sisältävät yleensä 

erilaisia karsintakeinoja, sääntöjen suodattamista tai tiedon integrointia. Analyysin 

dokumentointi mahdollistaa myöhemmän tarkastelun, analyysin toistamisen sekä 

luotettavan arvioinnin. (Bruha & Famili 2000) 
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2.4  Data-analytiikka urheiluorganisaatioissa 

Eri urheilulajeissa kerättävä data vaihtelee niin luonteeltaan, määrältään kuin lähteeltäänkin 

riippuen sen käyttökohteesta. Urheilussa dataa kerätään ja hyödynnetään myös 

organisaatiotasolla esimerkiksi talouden ja toiminnan kannattavuuden tukena (Cokins & 

Schrader 2017). Talouden tukena käytettynä datana hyödynnetään yleensä master- ja 

referenssidataa. Joukkueiden rakentamisessa hyödynnettävää sekä urheilutapahtumissa 

kerättävää dataa on eri laatuja. Yleisimpinä hyödynnetään analyyttista dataa, metadataa ja 

big dataa.  

Analytiikan käyttäminen datan hyödyntämisessä on muiden toimialojen lisäksi yleistynyt 

myös urheilussa. Analytiikalla pyritään urheilussa saavuttamaan joukkue- tai yksilötasolla 

kilpailullista etua, organisaatio sekä johtotasolla sen sijaan strategisten ja taktisten 

tavoitteiden tukemista, suorituskyvyn parantamisesta sekä datasta arvon luomista 

(Holsapple et al. 2014, s. 136). Data-analyysi tarjoaa sisäisesti urheiluorganisaation eri osa-

alueille erilaisia hyötyjä: yksittäiselle urheilijalle voidaan generoida harjoitusohjelmaa ja 

täten ehkäistä loukkaantumisia, pelaajien tehokkuutta voidaan ennustaa rankingien ja 

tilastojen avulla, ja katsojien sitoutumista sekä kiinnostusta voidaan mitata sosiaalisen 

median generoimalla datalla. Myös organisaatioiden ulkopuoliset toimijat, kuten 

urheilutieteet saavat lisäinformaatiota esimerkiksi suorituskyvystä ja data auttaa kehittämään 

malleja ja validoimaan niitä lajikohtaisesti. (Müller et al. 2017) 

Urheilu on tarjonnut ainutlaatuisen ympäristön datan tarkasteluun ja tutkimusten 

tekemiseen, sillä siitä saatavilla oleva dataa on kerätty monien vuosien ajan sekä informaatio 

on helposti saatavilla monille tahoille. Urheilusta kerättävän big datan määrän lisäksi myös 

muut tekijät, kuten lajien selkeästi kirjatut säännöt, edesauttavat urheilusta kerättävän datan 

analysointia sekä tutkimusten tekemistä. Lähtökohtaisesti tutkimuksiin kerättävän datan 

tarjoavat yritykset, jotka ovat erikoistuneet suoritusten mittaamiseen ja koodaamiseen. 

Nämä yritykset tarjoavat palvelujaan yrityksille, tutkijoille sekä joukkueille. (Morgulev et 

al. 2018, s. 214) 

Vaadittava osaaminen ja vaikutus data-analytiikassa eivät tavoittele kuvaamaan ja 

tarjoamaan tietoja, vaan diagnosoimaan, ennustamaan ja tukemaan kriittistä päätöksentekoa. 

Kuvassa 2 on esitetty osaamisen sekä analytiikan korrelaatiota jakamalla analytiikan 

hyödyntäminen neljään tasoon: kuvaileva, diagnostinen, ennustava ja ohjeellinen. 
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Viimeaikainen trendi urheiluanalytiikassa on siirtymä kuvailevasta analytiikasta kohti 

ohjeellista tasoa. Tämä tarkoittaa tavoitetta ymmärtää lajien toimintaa syvällisellä tasolla ja 

mahdollistamalla suuremman muutoksen ja vaikutuksen. Hyödyntämällä erilaisia tiedon 

mallinnustekniikoita ja optimointeja voidaan eri lajeista saada arvokasta tietoa ja toimintaa 

muuntaa tehokkaammaksi. (Sarlis & Tjortjis 2020, s. 2)  

 

 

Kuva 2. Urheiluanalytiikan osaamisen ja vaikutuksen korrelaatiosuhde (mukaillen Sarlis & Tjortjis 

2020, s. 2) 

 

Käsiteltäessä ottelutapahtumia kuvailevalla tasolla kerrotaan datan avulla pelitapahtumista 

tapahtumadatan (play-by-play) avulla. Diagnostisella tasolla voidaan analysoida dataa 

tarkemmin, esimerkiksi pelaajan tehdessä pisteen pyritään kuvaamaan mikä mahdollisti 

pisteenteon: oliko virhe puolustuksessa vai mahdollistiko hyökkäävä joukkue toiminnallaan 

pisteen. Ennustavalla tasolla pyritään ennakoimaan pelitapahtumia. Mikäli pelaaja saa 

pelivälineen lähellä maalia, ovat pisteet todennäköisempiä, kun pelikentän keskeltä. Myös 

pelaajan taitotaso sekä muiden pelaajien sijainnit vaikuttavat ennustettaviin asioihin, minkä 

takia vaadittu osaamistaso on korkeammalla. Neljännellä, eli korkeimmalla analytiikan 

tasolla pyritään yhdistämään aiempien tasojen informaatiota omaksi hyödyksi. Data-

analyysin tavoitteena on luoda esimerkiksi mahdollisimman tehokkaita pelikuvioita, jolloin 
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myös vastustajan toiminnalla on suurempi merkitys. Analyysin sekä toteutuksen onnistuessa 

joukkueella on suurempi todennäköisyys voittaa. 

Tyypillisin datalähde eri urheiluorganisaatioissa on nimitetty tilastotieteilijä, jonka tehtäviä 

ovat tallentaa ja analysoida yksittäisen pelaajien ja joukkueen suoritusta. Monet 

organisaatiot rajoittavat datan saatavuutta, joten tilastoja keräävät yritykset tarjoavat 

tietolähteitä urheilun seuraajille. Nämä yritykset tarjoavat urheiluun liittyvää dataa ja 

toimivat yhteisönä. Monet yhteisöistä keräävät, arvioivat, tallentavat ja levittävät urheiluun 

liittyvää informaatiota ja dataa jäsenille sekä ylläpitävät uutiskirjeitä ja lehtiä. Kuitenkin 

toiminnan pääpaino on tiedon löytämisessä ja jakamisessa urheiluyhteisön sisällä. 

Yhdysvalloissa seuratuimmilla lajeilla, kuten jalkapallolla, koripallolla sekä baseballilla on 

omat yhdistyksensä datan tarjoamiseksi. (Schumaker et al. 2010, s.  23–28; Davenport 2014, 

s. 5) 

Urheiluorganisaation johdon sekä päätöksenteon näkökulmasta merkittävimpiä valintoja 

ovat joukkueiden managereiden tekemät pelaajien vaihdot ja siirrot. Näiden merkittävien 

päätösten tueksi kaivataan data-analytiikan luomia ennusteita ja tilastoja, jotta ongelmat sekä 

arviointivirheet liittyen pelaajien arvoon voidaan minimoida (Müller et al. 2017, s. 611). 

Riippuen lajien toimintakulttuurista, datan hyödyntämisen mahdollisuudet ovat 

adaptoituneet vakiintuneiksi käytännöiksi. Esimerkiksi Major League Baseball -sarjassa 

(MLB) Oakland A:n strategia rakentaa joukkue perustuen alipalkattuihin pelaajiin, jotka 

todennäköisyyksien mukaan onnistuivat parhaiten pääsemään ensimmäiselle pesälle, otettiin 

käyttöön myös monissa muissa joukkueissa. Sen sijaan amerikkalaisessa jalkapallossa 

vallitseva kulttuuri, joka painottaa turvallisuutta ja perinteistä joukkueenrakennusta 

nykytilassaan, ei ole kannustanut ottamaan data-analytiikkaa yhtä vahvaksi osaksi 

päätöksentekoprosessia. (Davenport 2014, s. 4) 

Kuten kuvasta 3 (Morgulev et al. 2018) voidaan havaita, urheiluorganisaatioiden data-

analyysi on hyvin samankaltainen kuvan 1 (Runkler 2016, s. 3) analyysimallin kanssa. 

Toisaalta organisaatioiden toiminnan keskittyessä ihmisen toimintakykyyn sekä sen 

kehittämiseen analyysin perustavana oleva data on monimuotoisempaa ja voi sisältää monia 

eri ulottuvuuksia. Ulottuvuuksien ja monipuolisten datalähteiden lisäksi tulee analyysissa 

myös huomioida inhimillisiä tekijöitä, kuten ulkoisen ympäristön vaikutukset 

toimintakykyyn. Analyysiprosessissa korostuu myös päätöksentekijän rooli analyysin 

mukaisten tulosten toimeenpanijana. Morgulev et al. (2018, s. 214) nostavat myös 
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merkittäväksi eroksi urheiluorganisaatiossa toteutettavassa data-analyysiprosessissa 

lähtödatan moninaisuutta sekä kvalitatiivista puolta kvantitatiivisen datan tukena. 

 

 

Kuva 3. Urheilun analytiikan viitekehys (mukaillen Morgulev et al. 2018, s. 214) 
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3  The National Basketball Association (NBA) 

The National Basketball Association (NBA) on Yhdysvalloissa toimiva korkein miesten 

ammattikoripallosarja ja yksi neljästä suurimmasta ammattiurheiluliigasta Pohjois-

Amerikassa. NBA perustettiin vuonna 1949, kun the National Basketball League (NBL) 

yhdistyi the Basketball Association of American (BAA) kanssa. NBA koostuu 30:sta 

joukkueesta. Sarjaa pidetään maailman parhaana koripallosarjana sen kansainvälisyyden, 

suosion, mainonnan, markkinoinnin ja lähetysoikeuksien arvon takia. (Jozsa 2011, s. 57) Se 

on Yhdysvaltojen kolmanneksi varakkain liiga ja liikevaihdoltaan maailmassa neljän 

suurimman joukossa (Forbes 2021).  

 

3.1  NBA:n organisaation ja joukkueiden toiminta 

NBA:n organisaation komissaarina on toiminut vuodesta 2014 asti Adam Silver (NBA 

2022a). NBA:ta ei ole perustettu kommandiittiyhtiöksi tai osakeyhtiöksi tai järjestetty 

muuten organisaatiomaisella tavalla. Sen sijaan toiminta rakentuu yksityisten sopimusten, 

NBA:n perustuslain sekä sääntöjen mukaisesti. Yleisesti perustuslaissa määritellään NBA:n 

hallintorakenne, joukkueenomistajien, johtokunnan ja komissaarin oikeudet ja 

velvollisuudet. Johtokunta koostuu ”kuvernööreistä”, joilla on omat valvottavat 

vastuualueensa. Kuvernöörit valitaan joukkueiden omistajien toimesta. Jokaisella pelaavalla 

joukkueella on organisaatiossa yksi valtuutettu äänioikeudellinen henkilö edustamassa 

joukkueen etua. (Grossman 2014) 

 NBA:n neljä ammattiurheilusarjaa ovat 

- National Basketball Association 

- National Basketball Association G League 

- Women’s National Basketball Association 

- National Basketball Association 2K League. (NBA 2022b) 
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Eri sarjojen tarkoitus on monipuolistaa tarjontaa sekä luoda katsojille viihdearvoa. NBA:n 

naisten sarja The Women’s National Basketball Associationia (WNBA) pidetään vastaavasti 

naisten kansainvälisellä tasolla korkeimpana sarjana. Monet NBA:ssa olevista 

pelaajamarkkinoiden haasteista ja ongelmista näkyvät organisaatiorakenteesta johtuen myös 

WNBA:ssa. Esimerkiksi hyvien korintekijöiden yliarvottaminen pelaajamarkkinoilla on 

molemmissa sarjoissa yleistä. (Berri & Krautmann 2013, s. 133) The National Basketball 

Association G League on NBA:n virallinen alaliiga, josta pelaajilla ja valmentajilla on 

mahdollisuus demonstroida kykyjään ja pyrkiä esimerkiksi pelaajavaihdon avulla NBA:han 

(NBA G League 2022). NBA on organisaation tärkein ja eniten voittoa tuottava sarja, kun 

taas muut sarjat tarjoavat katsojille edullisempia vaihtoehtoja (Forbes 2021). 

NBA:ssa pelaa 30 joukkuetta, joista 29:n kotipaikkakunta löytyy Yhdysvalloista ja yhden 

Kanadasta. Joukkueet jaetaan maantieteellisen sijainnin mukaan itäiseen- ja läntiseen 

konferenssiin. Sarjan kauden aikana joukkueet pelaavat 82 runkosarjapeliä. Konferenssit 

koostuvat 15 joukkueesta, ja ne on edelleen jaettu divisiooniin, joissa kussakin pelaa viisi 

joukkuetta. Konferensseista kahdeksan parasta joukkuetta pääsee pelaamaan 

pudotuspeleihin, joiden voittajat pelaavat vastakkain mestaruudesta. (ESPN 2022; 

NBAstuffer 2022a) 

Joukkueiden rakentaminen kilpailukykyisiksi, tuottaviksi ja mahdollisimman tehokkaiksi 

vaatii tietynlaista organisaatiorakennetta sekä hierarkiaa. Joukkueiden omistajajohdon 

lisäksi monilla on presidentti ja useita nuorempia ja vanhempia johtajia. Organisaatio on 

usein rakennettu eri funktioiden, kuten hallinnon, markkinoinnin ja rahoituksen ympärille ja 

näillä eri osa-alueilla voi olla myös omat johtajansa. (Jozsa 2011, s. 146) 

NBA:n joukkueiden generoimia operatiivisen toiminnan tuottoja kutsutaan termillä 

”Basketball Related Income” (BRI). BRI koostuu esimerkiksi lippuostoista ja 

myönnytyksistä, TV-sopimuksista, sekä markkinointioikeuksista pelipaitoihin ja muihin 

oheistuotteisiin, joiden avulla NBA saa omistajilleen tuottoa. Kuvassa 4 (Manuel 2022) on 

esitetty BRI:hin vaikuttavat sekä sen ulkopuolelle jäävät tuotot. BRI:hin eivät sisälly 

joukkueiden laajennuksista saatavat tulot, kauden aikana perittävät sakot eikä osingon 

jakamien. (Nath 2021) 
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Kuva 4. BRI:ssä huomioitavat sekä sen ulkopuolelle jäävät tuotot (mukaillen Manuel 2022) 

 

Palkkakaton (salary cap) tavoitteena on parantaa kilpailutasapainoa, sillä se rajoittaa 

suurimpia seuroja tarjoamasta lahjakkaimmille pelaajille koko heidän arvonsa mukaista 

marginaalihintaa (Chatzistamoulou et al. 2022). Palkkakatto perustuu koripallosta saatujen 

operatiivisten toimintojen tuottojen (BRI:n) määrään niin, että BRI kerrotaan 44,74 %, 

luvusta vähennetään pelaajien edut (kuten terveys- ja hyvinvointiedut) ja tulos jaetaan 

joukkueien lukumäärällä (Keefer 2021). Palkkakatto kaudelle 2021-2022 oli $112.414M, ja 

se kasvaa vuosittain vähintään 3 %, mutta enintään 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. 

Joukkueen minimipalkka on 90 % palkkakaton määrästä. NBA:ssa käytössä oleva 

palkkakattoa kutsutaan ”pehmeäksi”, eli palkkakaton voi ylittää tietyillä the Collective 

Bargaining Agreement:iin (CBA) kirjatuilla poikkeusehdoilla. Mikäli joukkue ylittää 

palkkakaton, joutuu se maksamaan sakkoa eli ”luksusveroa” (luxury tax) NBA:lle. (NBA 

2021a) 

 

3.2  NBA:n pelaajamarkkinat 

Pelaajan arvo on moniulotteinen käsite ja voi kontekstista vaihdellen tarkoittaa eri asioita. 

Pelaajan markkina-arvolla viitataan yleensä arvioihin, joilla pelaajan sopimus voidaan 

myydä toiselle joukkueelle. Arvoon vaikuttavat monet tekijät, kuten pelaajan brändi, eli 



 

 

18 

kyky generoida joukkueelle BRI:tä esimerkiksi kasvattamalla lipputuloja, tai pelaajan 

pelilliset ja fyysiset ominaisuudet kuten ikä, pituus, pelipaikka. Kuitenkin merkittävin tekijä 

pelaajan arvoa määrittäessä on suorituskyky sekä pelaajan kyky tehdä pisteitä. (Müller et al. 

2017) 

Pelaajilla on mahdollisuus päästä pelaamaan NBA:han pääsääntöisesti kahta eri urapolkua 

pitkin: valintatilaisuudesta (draft) tai vapaana agenttina (free agent). Nuoret, erityisesti 

Yhdysvaloissa opiskelleet pelaajat yleensä pyrkivät sarjaan valintatilaisuuden kautta, kun 

taas jo ammattiurallaan pelanneet pelaajat pyrkivät sarjaan vapaana agenttina. (Johnson & 

Minuci 2020) 

NBA draftin tavoitteena on luoda heikommille joukkueille mahdollisuus hankkia nuoria 

pelaajia ja vähentää pelaajamateriaalista johtuvia lahjakkuuseroja. Teoriassa draft-politiikka 

luo arvoa jakamalla tulevien pelaajien pääoma heikommin suoriutuville joukkueille. Tällä 

pyritään tasapuolisesti parantamaan kaikkien joukkueiden lahjakkuutta sekä ylläpitämään 

kilpailutasapainoa. Valintatilaisuudessa on kaksi kierrosta, joissa joukkueilla on 

mahdollisuus varata pelaajia. Ensimmäisellä kierroksella valituille joukkueiden tulee tarjota 

kahden vuoden tulokassopimusta, sekä mahdollisia vuosittaisia jatkosopimuksia 

kolmannelle ja neljännelle vuodelle. Valintatilaisuudessa valitsevien joukkueiden tulee 

maksaa 80 % - 120 % alokaspalkkataulukon mukaisesta suosituspalkasta. (NBA 2021a) 

Voidakseen osallistua draft -tilaisuuteen, yhdysvaltalaisen pelaajan tarvitsee täyttää 

ikävaatimus sekä julistaa kelpoisuutensa 60 päivää ennen draftia. Ikävaatimuksena 

yhdysvaltalaisen pelaajan tulee olla täyttänyt 19 vuotta (NBA 2021a). Yhdysvaltalainen 

pelaaja kelpuutetaan draftiin myös automaattisesti, mikäli hän täyttää 

korkeakoulukelpoisuuden eli hänen lukiosta valmistumisestaan on kulunut vähintään yksi 

vuosi. Pelaaja voi osallistua draftiin enintään kaksi kertaa, ja menettää 

korkeakoulukelpoisuutensa, mikäli pelaaja palkkaa agentin tai ilmoittautuu draftiin kahdesti. 

(Lines 2022) 

Pelaajan ollessa ”vapaa agentti”, hänellä ei ole aktiivista sopimusta minkään joukkueen 

kanssa. Pelaaja voi olla markkinoilla täysin vapaana agenttina tai rajoitettuna vapaana 

agenttina (restricted free agent). Rajoitettuna vapaana agenttina uusi joukkue voi tarjota 

pelaajalle sopimusta, mutta mikäli pelaajan alkuperäisellä joukkueella on oikeus säilyttää 

pelaaja vastaamalla uuden joukkueen antaman tarjoukseen. Mikäli alkuperäinen joukkue ei 
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vastaa tarjouksen ehtoihin kahden päivän sisällä, pelaaja on vapaa siirtymään uuteen 

joukkueeseen. Täysin vapaana agenttina pelaajalla on oikeus vaihtaa joukkuetta heti, eikä 

alkuperäisellä joukkueella ole mahdollisuutta estää pelaajan vaihtoa. (NBA 2021b)  

Pelaaja voi vaihtaa joukkuetta NBA:ssa myös vaihtokaupan (trade) avulla. Vaihtokaupassa 

joukkueet voivat vaihtaa tai myydä toisilleen pelaajasopimuksia, pelaajan draft -oikeuksia 

tai draft -valintoja. Vaihtokaupat ovat mahdollisia NBA:n määrittelemällä aikavälillä kauden 

lopusta helmikuun alkuun. Vaihtokauppojen takaraja määritellään jokaiselle kaudelle 

erikseen, mutta päivämäärä on aina ennen runkosarjan loppua. (NBA 2022c) 

 

3.3  Päätöksenteko joukkueen rakentamiseksi 

Päätöksenteko määritellään kykynä ottaa nykytilanteen informaatio, valita ja toteuttaa 

päätöksen mukainen toiminta kohti haluttua päämäärää (Causer & Ford 2014).  

Urheiluympäristössä päätöksentekoa tehdään monilla eri tasoilla – valmentajat päättävät 

pelaajien peluuttamisesta, joukkueiden managerit päättävät joukkueiden rakenteesta ja 

pelaajat tekevät päätöksiä pelitapahtumissa (Kaya 2014). Joukkueiden rakennusprosessiin 

liittyvistä päätöksistä vastaavat managerit. 

NBA:ssa päätöksenteon valtuutuksia toteuttavat joukkueissa toimivat urheilutoimen johtajat 

eli General Managerit (GM). NBA joukkueissa ylimmällä tasolla toimivat omistajat ovat 

vastuussa muodollisen hierarkian perustamisesta työntekijöilleen, jotka vastaavat oman 

asemansa mukaisesta päätöksenteosta sekä strategian kehittämisestä. Urheilutoimen johtajan 

tehtävä on valvoa ja helpottaa palkkaamista, irtisanomista niin valmentajien, kuin 

pelaajienkin osalta sen mukaan, missä määrin yksilölliset kyvykkyydet ovat linjassa 

organisaation tavoitteiden kanssa. Päätöksenteon tukena käytetään yritysmaailman kanssa 

vastaavia apuvälineitä, kuten ohjelmistoja (Hudson 2015, s.2). Hudson (2015, s. 4) toteaa 

päätöksenteon sisältävän kolme tärkeintä vaihetta: tiedon etsiminen, vaihtoehtojen vertailu 

ja parhaimman vaihtoehdon valinta. (Juravich et al. 2017) 

Koripallossa joukkueen rakentaminen on perinteisesti tehty pelipaikkojen mukaisesti. 

Pelipaikkoja ovat takamies (guard), laitapelaaja (forward) sekä keskipelaaja (center). 

NBA:ssa pelaava viisikko rakentuu yleensä kahdesta takamiehestä, kahdesta laitapelaajasta 

sekä yhdestä keskipelaajasta. Pelaajien erikoistuminen yhdelle pelipaikalle on kuitenkin 
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muuttunut ja joukkueita rakennetaan pidemmän tähtäimen strategioiden mukaisesti draftin 

avulla (Motomura et al. 2016). Esimerkiksi Koreen (2011) analysoi joukkueiden 

menestystarinoita sekä tulevaisuudessa mahdollisia menestyjiä. Artikkelissa on lueteltu 

joukkueiden johtavia pelaajia, sekä miten heidän ympärilleen on rakennettu joukkue. 

Artikkeli kuvaakin hyvin pelaajamarkkinoiden ja joukkueiden rakentumisen nykytilaa: 

managereiden päätöksenteko joukkueenrakennuksessa pohjautuu yleensä supertähtien 

kyvykkyyksien ympärille. Myös Nylen ja Huels (2021) analysoivat Milwaukee Bucksin 

joukkueen arvoa sekä joukkueen tukipelajien pelikyvykkyyden riittävyyttä tähtipelaaja 

Giannis Antetokounmpon rinnalla. 

Joukkueiden rakentamisessa päätöksentekoa ohjaavat yleensä muutamat tärkeimmät 

aspektit: GM:n henkilökohtaiset kokemukset ja ajatusmallit, data-analytiikka, palkkakatto 

sekä valmentajien vaikutus joukkueeseen. Data-analytiikan merkitys pelaajavalinnoissakin 

on kasvanut viime vuosina merkittävästi, sillä sen avulla voidaan analysoida esimerkiksi 

pelaajan potentiaalia sekä suorituskykyä otteluissa. Merkittävimmät joukkueenrakennusta 

ohjaavat toimet ovat kuitenkin valittu strategia ja käytettävissä oleva rahamäärä, analytiikan 

toimiessa päätöksentekoprosessin tukena. (Juravich et al. 2017)  

Joukkueista voidaan pyrkiä luomaan pelaajavaihtojen avulla ”Superjoukkueita”, jolloin 

joukkueeseen vaihtaa supertähti voittaakseen NBA mestaruuden (Randrianasolo 2021, s. 

24). Tällöin joukkueenrakennuksen haasteeksi muodostuu NBA:ssa vallitseva palkkakatto, 

eli joukkueen kyky jakaa budjettinsa melko tasaisesti mutta samalla tarjoamaan 

kilpailukykyistä palkkaa. Draftin kautta rakentamalla joukkueen kustannukset pelaajille ovat 

yleensä pienemmät NBA:n määrittelemien tulokaspalkkojen mukaisesti (Motomura et al. 

2016; NBA 2021a). Tässä strategiassa sen sijaan tulevaisuuden menestys on epävarmempaa. 

Joukkue ei myöskään todennäköisesti pääse muutamaan vuoteen pudotuspeleihin, jolloin 

paremmin menestyvät pelaajat voivat tulokassopimuksen jälkeen haaveilla pelaajavaihdosta 

parempiin joukkueisiin. (Berger & Daumann 2021a) 
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4  Data-analytiikka NBA:n toiminnassa 

Urheiludatan käytön hyötyjä on, että alalla on runsaasti tietoa, määritellyt tavoitteet, selkeät 

seuraussuhteet ja suhteellisen hyvät mittarit työntekijöiden tuottavuudesta. Tämän lisäksi 

NBA:n informaatio on erityisen houkuttelevaa, sillä joukkuetason tuotannossa myös 

pelaajien välillä on myös huomattavaa keskinäistä yhteyttä. (Schmidt 2021, s. 739) 

NBA:n komissaari Adam Silver on kommentoinut analytiikan olevan olennainen osa lähes 

kaikkea mitä sarjassa tehdään. Vahvan analytiikan hyväksynnän ansiosta erilaiset datan 

keräys- ja hyödyntämismenetelmät ovat kehittyneet erityisesti NBA:ssa viime 

vuosikymmeninä. Nykyään lähes kaikilla joukkueilla on toimistoissaan data-analyytikkoja. 

NBA:ssa on löydetty kyky kapitalisoida analytiikan trendi lähes kaikille lajin osa-alueille: 

uusien tulokkaiden arviointiin, alipalkattujen pelaajien löytämiseen ja pelitilanneheittojen 

tehokkuuden arviointiin. (Abbas 2019) 

 

4.1  Datan kerääminen 

Koripallo lajina on korkeatempoinen johtuen esimerkiksi kentän koosta ja pelin säännöistä, 

kuten hyökkäysajan rajoittamisesta 24 sekuntiin. Laji vaatii pelaajalta monia nopeita 

korkean intensiteetin suorituksia kuten suunnanvaihdoksia, nopeuden muutoksia sekä 

kontakteja. Nämä vaatimukset ovat mukauttaneet kerätyn datan vastaamaan lajin 

vaatimuksia ja mitattuja attribuutteja. Koripallopelissä näitä ovat esimerkiksi 

kokonaismatka, suhteellinen etäisyys, käytetty aika eri nopeusalueille, korkean intensiteetin 

toiminnot kuten hyppyjen korkeus ja huippunopeus. Lisäksi esiin on nousemassa tarve 

analyysista vaativimpien skenaarioiden kuvaamiseen sekä diskreettien tai vakiomittaisten 

ajanjaksojen, että liukuvan keskimääräisen ajanjakson kautta. (Torres-Ronda et al. 2022, s. 

12) 

Urheiludatan keräämisen katsotaan alkaneen 1960-luvulla Yhdysvalloissa, jolloin koripallo 

sekä amerikkalainen jalkapallo olivat lajeina datan ensimmäisiä kerääjiä ja hyödyntäjiä. 

Alkuvuosina analysointia tehtiin hyödyntämällä koodattuja notaatioita. Notaatioanalyysi on 

objektiivinen suorituskyvyn tallentamisen tapa, jolla voidaan kvantifioida kriittiset 
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tapahtumat pelissä johdonmukaisella ja luotettavalla tavalla. Vuosina 1995-1996 NBA:ssa 

jaettiin 16 joukkueelle ”Advanced Scout” (suom. Edistynyt kykyjenetsijä) -ohjelmisto. 

Ohjelmiston raakadata oli peleistä kerättyä informaatiota puolustuksen ja hyökkäyksen 

muuttujista. Esimerkiksi muuttujia olivat pelaajien heittoyritykset ja kiinni otetut levypallot. 

Ohjelmistoon kerätty data jaettiin aluksi 16 joukkueen kesken, kunnes 2003–2004 kaudella 

nämä statistiikat tulivat julkisesti saataville eri sivustoille. (Bhandari et al. 1997, s. 121-122) 

Tällöin myös datasta muodostettavat analyysit, kuten osumatarkkuus ja 

osumatodennäköisyys saivat luotettavammat tilastolliset mallit.   

2010-luvulla videodatasta kerättävät analyysit tulivat myös NBA:ssa mahdolliseksi. 

Morgulev et al. (2018, s. 218) toteavat NBA:n hyödyntämä kamerajärjestelmä (SportVU) 

tulleen pakolliseksi kaikilla peliareenoilla kaudella 2013-2014, mikä mahdollisti entistä 

monipuolisemman datan keräämisen. Kamerat tallentavat kentällä tapahtuvan pallon ja 

pelaajien liikkeen dataksi. Joukkueet käyttävät harjoituksissaan omia seurantajärjestelmiään, 

mutta pelitapahtumien järjestelmät ovat koko sarjassa samat (Torres-Ronda et al. 2022, s. 

12). Kaudella 2017-2018 STATS SportVU:n pelaajien seurantateknologia korvattiin Second 

Spectrum -valmistajan ohjelmistoilla, joka on kaudella 2021-2022 NBA:n virallinen optisen 

seurannan tarjoaja. Kamerat analysoivat pelaajien ja pallon liikettä x-, y-, ja z-akseleiden 

mukaisesti kentällä ottamalla 25 kuvaa sekuntia kohden (Macdonald 2020). Jokainen kuva 

analysoidaan tietokoneen toimesta, joka yhdistää tiedot pelitapahtumatilastoihin ja toimittaa 

raportin 90 sekunnin sisällä. Näitä tilastoja kirjataan NBA:n sivuille ”Advanced Stats” -

sivustolle (NBA 2022d). Ohjelmistojen patentoituja algoritmeja, jotka takaavat informaation 

nopean analyysin ja toimittamisen valmentajien laitteille, kutsutaan ICE Platformiksi. 

(McCann 2012) NBA:n (2016) tiedotteessa kerrotaan Sportradarin vastaavan kerätystä 

otteludatasta ja sen tilastollisista analyyseista NBA:ssa, WNBA:ssa ja NBA D-Liigassa 

(nyk. NBA G-liiga). Sportradar on vastuussa myös datan tietoturvallisuudesta, sekä sen 

saatavuudesta faneille, joukkueille, medialle ja muille datan käyttäjille. (NBA 2016)  

 

4.2  Datan saatavuus 

NBA:n keräämää dataa on julkisesti saatavilla monissa eri lähteissä. NBA:n omat tilastot 

ovat luotu SAP-ohjelmiston avulla, ja ne tarjoavat hyvän pohjadatan analyyseille. NBA 

”Advanced Stats” -sivustolla on pelaajien fysiologiset ja yleisimmät taustatiedot: ikä, 
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pelattujen otteluiden lukumäärä, voitot ja häviöt. Peleistä kerättäviä tilastoja ovat 

esimerkiksi minuutit, tehdyt pisteet sekä heittoyritykset, menetykset, levypallot, syötöt, 

riistot ja torjunnat. Myös videokameroiden tallentama dataa on saatavilla kvantitatiivisessa 

muodossa. Videodatasta kerättävää dataa ovat esimerkiksi pelaajan kosketukset kolmen 

sekunnin alueeseen ja kosketukset palloon. Data on aiemmin esitettyjen analytiikan tasoisten 

mukaisesti kuvailevaa dataa. Peleistä kerättävistä statistiikoista on myös rakennettu erilaisia 

analyysipohjia, joilla pelaajien eri osa-alueita voidaan verrata. Esimerkiksi datasta ja 

analyyseistä löytyy informaatiota pelaajien yleisimmistä tavoista pyrkiä korille, heidän 

voittamiensa pelitilanteiden määrää, hyökkäyksessä sekä puolustuksessa luotua uhkaa, 

pallon kosketuskertoja, juostu nopeus sekä matka.  (NBA 2022d)  

Dataa on saatavilla NBA:sta myös ulkopuolisilta toimijoilta. NBA sekä muiden urheilulajien 

ammattilaiset ja vedonlyöjät vaativat monipuolisempaa dataa sekä syvempiä analyyseja. 

Esimerkkejä NBA:n pelidataa ja analyysejä tarjoavista verkkosivustoista ovat BigDataBall 

(2022), Advanced Sports Analytics (2022), ShamSports (Davenport 2014, s.5) ja 

NBAstuffer (2022b). NBAstuffer (2022b) tarjoaa kausittain pelaajakohtaista raakadataa 

analyyseja varten. NBA:n oman statistiikan lisäksi dataan on luotu rankingit esimerkiksi 

puolustus- ja hyökkäyspään tehokkuudelle, jotka auttavat pelaajien vertailussa. Maksulliset 

datalähteet, kuten BigDataBall (2022) sen sijaan tarjoavat vielä monipuolisempia 

analyysejä, kuten pelaajan pelipaikan vaikutuksesta palkkaukseen ja pelitapahtumista 

kerättyä tapahtumadataa. Advanced Sports Analytics (2022) tarjoavat sivustolla myös pivot-

taulukoita, kuvaajia sekä mahdollisuuden suodattaa datasta haluamaansa informaatiota. 

 

4.3  Datan hyödyntämiskohteita 

Datan hyödyntämisellä on Torres-Ronda et al. (2022, s. 5) mukaisesti kolme eri sovellusalaa: 

kuvailu, monitorointi sekä suunnittelu. Nämä osa-alueet voidaan jakaa vaikutusajaltaan 

erilaisiin jaksoihin esimerkiksi peliminuutista kauden mittaiseen suunnitteluun. Yleisimpiä 

urheilusuorituksen seurantamenetelmä on arvioida pelin tilastojen avulla teknistä ja taktista 

käyttäytymistä sekä tehokkuutta pelaajien ja joukkueiden osalta koko kauden mitassa 

(Sampaio et al. 2015). Dataa hyödyntävät eri tahot pelaajan tukena. Esimerkkejä näistä 

pelaajaa tukevista tahoista ovat valmentajat, fysioterapeutit ja managerit. Analytiikan 

hyödyntämisessä pelaajan ja joukkueenkehityksessä hyödynnetään urheiluanalytiikan 
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ennustavaa ja ohjeellista tasoa, eli tasoja kolme ja neljä. Tällöin tavoitteena on havainnoida 

mitä tulee tapahtumaan ja miten eri ottelutilanteisiin tai riskeihin voidaan varautua sekä 

ennakoida niitä.  

Fysioterapeutit sekä fysiikkavalmentajat hyödyntävät datasta erityisesti nopeiden liikkeiden 

merkittäviä tapahtumia kuten puolustuksen käännöksiä, menetyksiä ja leikkauksia pitkän 

aikavälin suunnittelussa. Korkean intensiteetin nopeat liikkeet ovat elintärkeitä 

loukkaantumisriskin hallinnassa, harjoitusprosessin suunnittelussa ja seurannassa sekä 

kilpailun ominaisuuksien määrittämisessä (Torres-Ronda et al. 2022, s. 8). Petway et al. 

(2020) toteavat rasittavuuden mittaamisen olevan erityisen tärkeä välttääkseen pelaajien 

kuormituspiikkejä väsymyksen ja vammojen ehkäisyn näkökulmasta. Loukkaantumisten 

ehkäisy on fysiikkavalmentajien yksi tärkeimmistä tehtävistä koripallo-organisaatiossa, 

tavoitteena on välttää pelaajan uralla loukkaantumisista johtuvia katkoksia. Tämä tarkoittaa 

käytännössä harjoitusten muokkaamista datan pohjalta tai pelaajan taktista lepuutusta 

kuormituspiikeistä johtuvien vammojen välttämiseksi. Harjoitusten tavoitteena on 

harjoitella oikeita liikeratoja erityisesti korkean intensiteetin liikkeisiin. Esimerkiksi vahvan 

puolustajapelaajan harjoittelu painottuu enemmän sivuttaisliikkeiden sekä näiden 

tukilihasten optimointiin. Hyökkäävän pelaajan fysiikkaharjoittelussa sen sijaan korostuu 

alastuloissa eri nivelten aktiivisten tukilihasten toiminta. 

Koripalloilijoilla kovin rasitus tulee anatomisesti mitä lähempänä kehonosa on lattiaa, suurin 

rasitus kohdistuu siis polviin ja nilkkoihin (Gómez-Carmona et al. 2021; Deitch et al. 2006, 

s. 1080). Yleisimpiä vammoja ovat erityisesti erilaiset venähdykset ja revähdykset, joista 

selvitään ilman operatiivista hoitoa. Fysioterapeuttien tehtäviin kuuluu vammojen ehkäisyn 

lisäksi myös loukkaantumisten diagnosointi sekä kuntoutus. Vammoista palautumiseen 

hyödynnetty data on yleensä monitorointia sekä kuntouttavien ohjelmien suunnittelua. 

Harjoittelun painopiste siirtyy pelikyvyn palauttamiseen sekä pelaajan kuntouttamiseen. 

(Deitch et al. 2006, s. 1081) 

Valmentajien hyödyntämästä datasta tärkeimmässä osassa ovat statistiikan lisäksi optisen 

seurannan tarjoama data. Datan avulla valmentajat voivat analysoida pelaajien heikkouksia 

sekä vahvuuksia. Koripallossa suorituskyky perustuu pitkälti 2 pisteen heittoyritysten 

tehokkuuteen sekä puolustuslevypallojen ottamiseen. Myös virheiden ja vapaaheittojen 

merkitys korostuu pienien piste-erojen otteluissa. Esimerkiksi NBA:n tarjoamasta 

yksinkertaisesta statistiikasta voidaan havaita pelaajan kyky heittää 3 pisteen arvoisia 
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kaukoheittoja sekä verrata sitä sarjan keskiarvoon. Optisen seurannan tarjoama data tuo 

lisäarvoa, kuten paikan sekä heittotyylin vaikutuksen onnistumisprosenttiin. Näin yksittäisen 

pelaajan analyysista saadaan entistä monipuolisempia, ja pelaajan heikkouksia voidaan 

identifioida tarkemmin. (Sampaio et al. 2015)  

Esimerkki dataa myös henkilökohtaisessa harjoittelussa hyödyntävistä pelaajista on Kevin 

Durant. Durant aloitti NBA uransa pelaamalla Oklahoma City Thunderissa kausina 2007-

2016. Vuonna 2013, eli uransa alkupuolella Durant kertoi seuraavansa sarjan 

arvokkaimmaksi arvioitua supertähteä LeBron James:a sekä hänen tilastojaan. Durant 

palkkasi myös henkilökohtaisen analyytikon ja muokkasi harjoituksiaan kehittääkseen omaa 

tehokkuuttaan. Datan hyödyntäminen auttoi Durantin kehityksessä; kaudella 2012-2013 hän 

oli tehokkain korintekijä. Hän oli siihenastisen NBA:n historian yksi kolmesta pelaajasta, 

jotka ovat saavuttaneet 50 % osumatarkkuuden heittotilanteista, 40 % osumatarkkuuden 3 

pisteen heitosta ja 90 % tarkkuuden vapaaheittoviivalta, mutta myös tekemällä keskimäärin 

yli 25 pistettä pelissä. (Favale 2013) Ennen kautta 2021-2022 Durant on ollut 12 kertaa 

NBA:n All-Star -viisikossa, voittanut kaksi mestaruutta, ollut kaksi kertaa kauden paras 

pelaaja sekä kaksi kertaa finaalien paras pelaaja (Basketball-Reference 2022). 

Pelaajien ottamat erilaiset heitot, kuten ajot korille, floater -heitot, hyppyheitot sekä kaatuvat 

heitot sekä erilaiset joukkueen luomat pelitilanteet kuten paikkapeli tai pallollinen tolppapeli 

ovat dokumentoituna dataksi ja auttavat joukkueen harjoittelussa (NBA 2022d). Dataa 

hyödynnetään joukkueen harjoittelussa yleensä lyhyemmän tähtäimen tavoitteissa, kuten 

yksittäisissä pelitilanteissa tai otteluissa edun luomiseksi. Valmentajien päätöksenteossa 

tukena toimiva data auttaa myös ratkaisutilanteissa. Erityisesti viimeisen erän 

ratkaisuminuuteilla valmentaja voi valita kentälle pelaajat, jotka osaavat parhaalla 

todennäköisyydellä toteuttaa halutun kuvion ja saavuttaa tavoitellun edun vastustajaan 

nähden. 

Esimerkiksi NBA:n korkeimmin palkattu pelaaja, Golden State Warriorsin Stephen Curry 

on onnistunut heittämään eniten 3-pisteen heittoja koko NBA:n historiassa, ja samalla hän 

oli heittänyt runkosarjassa kaudella 2021-2022 25. eniten onnistuneita pelitilanneheittoja 

(NBA 2022d). Kuvassa 5 on esitetty Stephen Curryn osumatodennäköisyyksiä 

hyökkäyspäädyssä sarjan keskiarvoon verrattuna. Heittopaikalla sijaitsevan kuusikulmion 

koko viittaa sijainnista otettujen pelitilanneheittojen määrään. Prosenttiluku kuvaa Curryn 

osumatarkkuutta kyseisestä paikasta ja väri vertaa osumatodennäköisyyttä sarjan 
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keskiarvoon. Vihreä väri tarkoittaa keskiarvoa parempaa osumatarkkuutta, keltainen 

keskiarvoa vastaavaa ja punainen keskiarvoa heikompaa osumatarkkuutta.  Tämä 

informaatio Golden State Warriorsin joukkueelle etua, sillä valmentaja kykenee 

identifioimaan selvästi hänen vahvuusalueensa ja rakentamaan pelikuvioita vahvimpien 

heittopaikkojen varaan. Kuten kuvasta 5 voidaan havaita, pelistrategioiden kannattaa pyrkiä 

luomaan heittopaikka Currylle keskiviivalta katsoen kentän oikealle puoliskolle tai 

vasemmalle laitapelaajan paikalle.  

 

 

Kuva 5. Stephen Curryn osumatodennäköisyys sarjan keskiarvoon verrattuna (mukaillen 

Goldsberry 2021; koripallokentän pohjan malli Teo 2020) 

 

Datan hyödyntäjiä ovat myös organisaatiorakenteen ulkopuolella olevat katsojat ja lajin 

seuraajat. Kerätyn datan avulla katsojat voivat vertailla pelaaja keskenään ja havainnoida 

kehityssuuntaa tietyillä osa-alueilla. Vedonlyönnissä pelaajien vastakkainasettelu, sekä 
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pelaajien vertailu analyysien pohjalta mahdollistaa tarkempaa riskienhallintaa 

vedonlyönnissä. Esimerkiksi Macdonald (2020) on luonut yhden pelitilanteen aikana 

tapahtuvan pisteodottaman analyysin. Analyysissa on havainnoitu kentällä olevien pelaajien 

sekä pallon liike yhden hyökkäyksen aikana. Pelaajien ja pallon liikkeen vaikutus on 

muutettu kahteen erilaiseen graafiin: pisteodottama sekä pelin lopettavien tapahtumien 

todennäköisyys. Pelin lopettavilla tapahtumilla tarkoitetaan tilannetta, jolloin hyökkäys 

loppuu ja pallo siirtyy puolustavalle joukkueelle. Macdonaldin (2020) analyysissa 

tapahtumat olivat luokiteltu heittoyritykseen, virheeseen heittotilanteessa, ei-heittotilanteen 

virheeseen ja pallon menetykseen. Pisteodottama kasvaa yli arvon 0 pallon saapuessa 

kolmen pisteen kaarelle. Korin edessä pisteodottama saavuttaa korkeammillaan arvon 1.2, 

jolloin myös heittoyrityksen todennäköisyys ylittää yli 80 %. (Macdonald 2020) Analyysi ja 

pelitilanteiden havainnollistaminen todennäköisyyksiksi ovat hyviä esimerkkejä, kuinka 

monipuolisia ennusteita otteluista kerätty seurantadata mahdollistaa. 

 

4.4  Joukkueenrakennus hyödyntäen data-analytiikkaa 

Rakentaessa NBA joukkuetta tavoitteena on löytää pelaajia, joiden hinta ja tehokkuus ovat 

optimaalisessa suhteessa. Joukkueenrakennuksesta yhteistyössä päättävät managerit ja 

valmentajat. Joukkueiden päättävillä tahoilla on hyvinkin erilaisia lähestymistapoja data-

analytiikan hyödyntämiselle joukkueenrakennuksessa. Data-analytiikan hyödyntäminen 

joukkueenrakennuksessa painottuu analytiikan tasolle kolme, eli tavoitteena on ennustaa 

pelaajien kyvykkyydet sekä vuorovaikutus pelitilanteissa. Analyysi vaatii siis paljon 

osaamista, mutta sen onnistuessa merkitys ja vaikutusarvo joukkueelle on suuri. Joukkueen 

tulee olla tehokas niin palkkakaton puitteissa, kuin pelillisestikin. 

Peltonin (2015) tekemän tutkimuksen mukaan datan hyödyntäminen 

joukkueenrakennuksessa vaihtelee NBA joukkueiden välillä suuresti. Pelton (2015) jakoi 

joukkueet datan hyödyntämiseen uskomisen mukaisesti viiteen kategoriaan: kaikki peliin 

(all in), uskovaiset (believers), puolivälissä (one foot in), skeptikot (skeptics) ja ei-uskovaiset 

(nonbelievers). Kuvassa 6 näkyvät luokittelut kuvaavat eri managereiden suhtautumista 

datan hyödyntämiseen joukkueenrakennuksessa (Pelton 2015). 
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Kuva 6. Datan hyödyntäminen NBA joukkueissa (mukaillen Pelton 2015) 

 

Joukkueita tarkastellessa voidaan todeta, ettei ole ainoastaan yhtä tapaa rakentaa ja mitata 

tehokasta NBA joukkuetta. Kuitenkin joukkueenrakennuksen kriittisin aspekti on rakentaa 

joukkue lahjakkaista yksilöistä, jotka muodostavat yhtenäisen tiimin. Chatzistamoulou et al. 

(2022) tuovat ilmi, että joukkueiden välillä on eroja niiden kyvyssä organisoida ja tehdä 

yhteistyötä tehokkaasti. Analysoitaessa palkkakaton tehokasta hyödyntämistä, Detroit 

Pistons, Indiana Pacers, Philadeplhia 76ers, Utah Jazz, New Orleans Pelicans ja Oklahoma 

City Thunder olivat parhaita suoriutujia. New Orleans Pelicansia lukuun ottamatta joukkueet 

suhtautuivat kaikki kuvan 6 mukaisesti myönteisesti data-analytiikan hyödyntämiseen. 

Tämä kertoo joukkueiden kyvystä tarkastella objektiivisesti pelaajien arvoa ja hyödyntää 

analytiikkaa palkkauksessa. (Chatzistamoulou et al. 2022)  

Managereiden päätöksenteossa näkyy, että joukkueet rakennetaan yleensä muutaman 

tähtipelaajan varaan, joiden vahvuudet ovat eri osa-alueilla. Juravich et al. (2017) toteaa 

NBA:n GM:n teknisen osaamisen (pelikokemuksen), koulutuksen, kyvyn hankkia 

eliittipelaajia sekä valmentajia vaikuttavat kaikki positiivisesti organisaation 

suorituskykyyn. Esimerkiksi Houston Rocketsin GM Daryl Moreyta pidetään NBA:n 

analyyttisen joukkueenrakennuksen sekä päätöksenteon vahvana esikuvana. Moreyn 
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tärkeimpiä vahvuuksia joukkueenrakennuksessa ovat hänen kykynsä identifioida joukkueen 

strategiaa tukevia draft- tai vaihtopelaajia sekä rakentaa vahva analyyttisen toiminnan 

kulttuuri. Moreyn kehittämä kurinalainen strategia heittopaikkojen valintaan sekä etua 

tuovien tietojen etsiminen kuvastavat kykyä hyödyntää data-analytiikkaa myös 

ottelustrategioiden luomisessa. Datan hyödyntämisen vahva kulttuuri sekä monialaisuus 

sijoittavat Houston Rocketsin eniten dataa hyödyntävien NBA joukkueiden kategoriaan. 

(Davenport 2014) 

Joukkueen tavoitteena on voittaa pelejä ja edetä sarjassa. Randrianasolo (2021) analysoi 

joukkueiden hyökkäyksen ja puolustuksen merkitystä NBA finaalipeleissä vuosien 2010 ja 

2020 välillä. Hänen löydöksensä kuvastavat, että kaksi hyökkäyspään muuttujaa eli 

pelitilanneheittojen sekä 3-pisteen heittojen onnistumisprosentti vaikuttivat merkittävimmin 

joukkueen menestykseen. Näistä kuitenkin pelitilanneheittojen prosentti indikoi parempia 

voittomahdollisuuksia selvästi paremmin. Myös Berri ja Schmidt (2010) analysoivat 

pelaajan pisteidentekokyvyn olevan hallitseva tekijä NBA pelaajien arvon arvioinnissa ja 

palkkauksessa. Joukkueet pyritään rakentamaan NBA:ssa parhaiden pisteidentekijöiden 

ympärille, mikä korottaa roolissa pelaavien pelaajien palkkoja ja arvostusta. Melko 

yksinkertainen ja kapea data määrittelee siis pelaajien arvoa, mikä luo kysyntää näkökulmaa 

monipuolistaville analyyseille.  

Puolustuspäässä Randrianasolo (2021) analysoi ainoastaan yhtä muuttujaa, 

puolustuslevypalloja, niiden määrä vaikutti selkeästi positiivisesti joukkueen 

todennäköisyyteen voittaa. Joukkueen rakentamisessa tulee siis hyökkäyspään 

kyvykkyyksien lisäksi huomioida puolustuksessa tehokkaat pelaajat. Sarlis ja Tjortjis (2020) 

analysoivat tutkimuksessaan vuoden puolustuspelaajan määritteleviä kriteereitä sekä näiden 

merkitystä joukkueelle. Statistiikka sisälsi erilaisia puolustuspään arvoja, johon vaikuttavat 

niin yksittäisen pelaajan, kuin joukkueen panos. Esimerkiksi näitä tilastoja ovat torjunnat, 

riistot, virheet. Nämä statistiikat tarjosivat hyvin pohjan pelaajan puolustuksen arviointiin, 

sillä tulokset olivat linjassa NBA:ssa palkittujen parhaiden puolustuspelaajien kanssa. (Sarlis 

& Tjortjis 2020, s. 11) 

Randrianasolo (2021, s. 23-26) kertoo termin ”Superjoukkue” (”Super-Team”) 

merkityksestä, sekä sen vaikutusta NBA:ssa. Termillä tarkoitetaan joukkueita, joissa on 

ostettu tai vaihdettu joukkueeseen supertähtiä muodostaakseen ylivoimaisen joukkueen. 

Draftin avulla hankitut pelaajat eivät siis voi muodostaa superjoukkuetta. Tällaisen 
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muodostamiseen vaaditaan siis vähintään yksi supertähden hankinta. Randrianasolo (2021, 

s. 26) arvioi runkosarjan voittoprosentin, pudotuspelien määrän sekä voitettujen 

finaalipelien määrän avulla luovatko supertähtien itse rakennetut joukkueet epätasa-arvoisen 

kilpailutilanteen. Tutkimuksen lopputuloksena Randrianasolo (2021, s. 26) toteaa, että nämä 

joukkueet eivät vähennä kilpailutasoa NBA:ssa eivätkä nämä joukkueet saavuta koko sarjan 

voittoa muita joukkueita helpommin, vaikkakin he muodostavat yleensä todella hyviä ja 

vaikeasti voitettavia joukkueita. Esimerkki Randrianasolon (2021 s. 26) mainitsemasta 

superjoukkueesta on kaudella 2021–2022 pelaava Los Angeles Lakers. Joukkueessa kolme 

supertähteä (Russel Westbrook, LeBron James ja Anthony Davis) tienaavat yhdessä 75,06 

% NBA:n määrittämästä palkkakatosta. Joukkueen yhteenlasketut palkat ylittävät 

palkkakaton yli $48 M. Tämä tarkoittaa korkeaa luksusveroa, sekä hyvin rajallisia 

mahdollisuuksia joukkueen muuttamiselle tai kasvattamiselle, ellei jotain kolmesta 

supertähdestä vaihdeta. (Spotrac 2022) 

Managereiden päätöksenteossa voidaan siis nähdä supertähdet mielenkiintoisina ja 

houkuttelevina vaihtoehtoina joukkueenrakennuksen pohjana, vaikka ne eivät tarjoa suoraa 

etua NBA:n voittamiseen (Randrianasolo 2021, s. 26). Vaikka joukkueiden tähtipelaajat 

eivät suoraan auta joukkuetta, myös datan vahva kannattaja Houston Rocketsin GM Morey 

kertoo joukkueenrakennuksessa yhden tai kahden supertähden olevan välttämättömyys 

menestykselle (Davenport 2014, s. 15). Tähtipelaajat ovat kuitenkin joukkueelle useasti 

kalliita, sillä korintekokykyjensä lisäksi heidän brändinsä generoi muita tuottoja, mikä 

nostaa pelaajien arvoa. Schmidt (2021) ja Sarlis & Tjortjis (2020, s. 14) toteavat data-

analytiikan painottaneen alkuvaiheessa erityisesti yksittäisten pelaajien tuottavuuden 

mittareihin, mutta nykyään painopiste on siirtynyt optimaalisen joukkueenrakennuksen ja 

tehokkuuden analysointiin. Tämä muutos mahdollistaa joukkueenrakennuksen 

tähtipelaajien ympärille, sillä joukkueen tehokkuutta arvotetaan suhteessa yksittäisten 

kyvykkyyksien rinnalla. 

Draftin kautta rakentamalla urheilujohdon managereilla pelaajista saatava data on 

huomattavasti vaihdettuja pelaajia pienempi. Tällöin managereiden tulee kyetä valitsemaan 

paras saatavilla oleva lahjakkuus sen hetken tietojen ja arvioiden valossa. Data-analytiikalla 

pyritään minimoimaan virhearvioita ja päätöksenteossa esille tulevaa epävarmuutta. 

Managereiden tulee myös kyetä ennustamaan NBA:ssa tapahtuvia muutoksia ja niiden 

vaikutuksia pelaajien kyvykkyyksiin. (Berger & Daumann 2021b, s. 517) Esimerkki 
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NBA:ssa tapahtuneista muutoksista on 3-pisteen heittoyritysten noususta johtunut 

kaukoheittäjien korkeammat sijat NBA draftissa (Schmidt 2021). 

Joukkueet antavat eri painoarvoa analytiikalle, mutta yksi nykyajan tärkeimmistä osa-

alueista on vastustajan analysoiminen. Vastustajan analyysista pyritään havainnoimaan 

heikkouksia sekä pelistrategioita vahvistaakseen omia asemia yksittäisissä otteluissa. 

(Schmidt 2021) Joukkueenrakennuksessa tämä tarkoittaa yhteistyötä myös valmentajien 

kanssa. Managerien tulee pystyä havainnoimaan datasta oman joukkueen vahvuuksien ja 

heikkouksien lisäksi vastustajien heikkouksia. Näitä havainnoimalla voidaan tunnistaa 

strategiat ja ratkaisevat pelaajien ominaisuudet, mitä tarvitaan voittamiseen.  
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5  Data-analytiikan merkitys tulevaisuudessa 

Datan pitkä vaikutusaika NBA:ssa on muokannut sarjaa sekä sen toimintaa nykymuotoonsa. 

Tämän muutoksen voidaan olettaa jatkuvan ja monipuolistuvan myös tulevaisuudessa datan 

määrän sekä käyttökohteiden kasvaessa. 

 

5.1  Data-analytiikan vaikutukset NBA:ssa 

Yksi suurimmista data-analytiikan aiheuttamista muutoksista NBA:ssa on 3-pisteen 

heittoyritysten määrän kasvu (Abbas 2019). 3-pisteen heittoyritysten keskimääräinen 

onnistumisprosentti on kuitenkin pysynyt tasaisena 2000-luvulta lähtien. Analyytikot ovat 

argumentoineet 3-pisteen heittojen kasvun johtuvan niistä saatavasta marginaalisen tuoton, 

eli pisteiden, olevan 2-pisteen heiton riskiä suurempi. NBA:ssa oletetaan enemmän 3-pisteen 

heittoyrityksiä ottaneen joukkueen saavuttavan lopulta korkeamman pistelukeman, kuin 2-

pisteen heittoyrityksillä. Tulokset viittaavat, että lisääntynyt heittovoima kolmen pisteen 

kaaren takaa liittyy NBA:n vuotuisen riskieron laskusuuntaukseen, johon data-analytiikalla 

on ollut vahva vaikutus osana tehokkuuden arviointia. (Schmidt 2021; Morgulev et al. 2018) 

Kaukoheittojen radikaalia kasvua kuvaavat hyvin seuraavat tilastot:  

1. Ennen kautta 2015-2016, yksikään NBA:n pelaaja ei ollut tehnyt yli 300 onnistunutta 

3-pisteen heittoa kaudessa. Kaudella 2015-2016 Stephen Curryn onnistuneiden 

heittojen määrä oli 402.  

2. NBA:n kauden 2018-2019 runkosarjassa heittäjät tekivät 27 955 onnistunutta 3-

pisteen heittoa. Lukumäärä on suurempi, kuin koko 1980-luvulla onnistuneiden 3-

pisteen heittojen määrä (23 871). (Goldsberry 2019) 

Data-analytiikka on vaikuttanut myös joukkueiden strategioiden kehittämiseen. 

Aikaisemmin valmentajilla oli mahdollisuus tarkastella pelaajien statistiikkaa ilman 

pelitilanteisiin liittyvää informaatiota. Statistiikat myös saapuivat valmentajille suuremmalla 

viiveellä, jopa pelien jälkeen. Pelaajien seurantajärjestelmien kehittyessä ja päivittyessä 

strategian suunnitteluun on mahdollista saada enemmän syvää dataa, kuten pelaajien 
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valitseman hyökkäystavan frekvenssejä. Informaatio auttaa valitsemaan, ketä vastustajaa 

vastaan halutaan hyökätä, minkälaisia pelitilanneheittoja halutaan aikaiseksi. Näiden tietojen 

avulla luodaan strategiaa yhden pelin tähtäimellä. (Petra 2020) Datan päivittyessä 

reaaliaikaisesti, valmentajilla on myös kyky adaptoida statistiikan avulla muutoksiin. Tämä 

vaatii ennalta määritettyjä toimintaohjeita selkeän toiminnan takaamiseksi, mutta 

monipuolistavat strategisia vaihtoehtoja ja valintoja pelitilanteessa. 

Datan vaikutukset joukkueen johtamiseen ovat selkeitä. Monipuolisempi data pelaajien 

fyysisestä kunnosta sekä fysiikan riskitekijöistä auttavat määrittelemään kuormitus- ja 

latausparametreja yksittäiselle pelaajalle. Liian suurien rasituspiikkien välttämiseksi, 

joukkueet pyrkivät lepuuttamaan erityisesti tärkeitä pelaajiaan erityisesti ennen 

pudotuspelejä. San Antionio Spursin valmentaja Gregg Popovich on kuitenkin hyödyntänyt 

pelaajien lepuutusta jo runkosarjan alkupuolella ja puolivälissä, minkä jälkeen 

lepuutusmallit yleistyivät myös muissa joukkueissa (Wilson 2020). Katsojien näkökulmasta 

sen sijaan pettymys oli erityisen suuri, kun vuoden 2019 odotettua kahden arvokkaimman 

pelaajan kamppailu peruuntui Kawhi Leonardin jäädessä ottelusta pois liiallisen rasituksen 

ehkäisemiseksi (Randrianasolo 2021).  

Pelaajien lepuuttaminen luo ongelmia NBA:lle rahallisesti ja kilpailukyvyllisesti. 

Rahallisesti pelaajien pois jääminen ilman loukkaantumista voi saada asiakkaat arvioimaan 

tuotteen, eli otteluiden arvoa. Katsojat maksavat otteluiden TV-lähetyksistä joko 

palveluntarjoajalle tai NBA:lle saadakseen ottelut reaaliajassa kotisohvalleen. Toinen 

vaihtoehto on mennä katsomaan ottelua peliareenalle, jolloin tuotteen arvo on korkeampi. 

Mikäli kuitenkin joukkueiden tähtipelaajat ovat lepuutettuna, asiakas ei saa rahalle 

haluamaansa vastinetta. Näin NBA voi menettää asiakkaita ja siten myös mahdollisia 

tulevaisuuden tuloja. Joukkueiden lepuuttaessa pelaajia, myös kilpailutasapaino kärsii. Yksi 

peli voi pudotuspeleissä ratkaista joukkueen pääsyn seuraavalle kierrokselle. Lepuuttaessa 

pelaajiaan, joukkue ei kykene pelaamaan parhaalla mahdollisella tasolla. (Wilson 2020) 

Vastatakseen näihin ongelmiin, NBA on ryhtynyt säännöstelemään pelaajien lepuutusta, 

jottei se vaikuta lajin houkuttelevuuteen ja laske tuotteen arvoa. Säännöissään NBA on 

määritellyt, ettei terveitä pelaajia saa lepuuttaa kansallisesti videoitavissa otteluissa. 

Jokaiselle pelaajalle tulee myös tarjota vähintään 18 vapaapäivää kauden aikana. (Bernstein 

2020) 
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Data on muokannut myös paljon GM:n päätöksentekoprosessia. Päätöksentekoprosessissa 

pystytään havainnoimaan objektiivisemmin pelaajien kyvykkyyksiä sekä mahdollisuuksia. 

Joukkueenrakennuksessa on löydetty uusia strategioita, kuten draftin kautta 

joukkueenrakennus sekä pelaajien kehitysmahdollisuuksien arvioinnista on tullut datan 

avulla luotettavampaa (Motomura et al. 2016). Data-analytiikan tuoma tuki päätöksentekoon 

myös pelaajavaihdoissa on vähentänyt GM:en omien mielipiteiden merkitystä ja siirtänyt 

toimintaa kohti datajohtoisempaa ajattelua. Esimerkiksi jo vuoden 2006 draft -tilaisuudessa 

Boston Celtics kykeni havainnoimaan tulevaisuuden tähtipelaajan Rajon Rondon, sillä he 

identifioivat takamiesten levypallojenottokyvyn olevan aliarvostettu attribuutti 

pelaajastatistiikoissa. Muut joukkueet eivät kyenneet kapitalisoimaan tätä havaintoa vielä 

tuolloin. (Morgulev et al. 2018)  

 

5.2  Data-analytiikan vaikutukset tulevaisuudessa 

Kuten Abbas (2019) on todennut, kolmen pisteen heittojen määrä on kasvanut niihin liitetyn 

korkeamman tuottoarvon takia. Tästä syystä monet joukkueet ovat rakentaneet 

pelistrategiansa kaukoheittojen varaan. NBA:ssa kaukoheitot eivät kuitenkaan usein saavuta 

paikkaansa otteluiden huippukohtina. Useimmat kohokohdat sisältävät korin läheltä 

suoritetun ”donkkauksen” (dunk), eli pallon alaspäin heittämisen. ”Donkkien” merkitys 

lajille korostuu esimerkiksi NBA All-Star -pelissä, jolloin sarjan parhaimmat donkkaajat 

pääsevät demonstroimaan kykyjään yleisölle. Aikins (2010) ehdottaa, että näistä ”donkeista” 

palkittaisiin joukkuetta neljällä pelitilannepisteellä kahden sisään, ja näin lajin 

houkuttelevuutta saataisiin lisättyä. (Aikins 2010) Viihdyttävämmät ottelut ja korien 

tekotavat lisäisivät otteluiden arvoa ja kiinnostavuutta katsojalle, mikä myös kasvattaisi 

NBA:n mahdollisuutta levitä uusille asiakkaille. Ongelmaksi ”donkkien” pisteytyksessä 

muodostuisi määritelmä, milloin kori lasketaan neljän pisteen arvoiseksi ja milloin se on 

korin läheltä suoritettu tavallinen heitto. Tämä muutos vaatisi lajin sääntöjen muokkauksia 

radikaalisti, mutta vaikutukset pelistrategioihin olisivat merkittävät. 

Vega (2021) kertoo artikkelissaan asiakkaiden tyytymättömyydestä kolmen pisteen heittojen 

vaikutuksesta lajiin, sekä pohtii NBA:n halukkuutta siirtää 3-pisteen heittoviivaa taaksepäin. 

Samaa vaihtoehtoa käsittelee artikkelissaan myös Goldsberry (2019), jossa tunnettu 

koripallovalmentaja Gregg Popovich kommentoi koripallon sekä siinä olevan kauneuden 
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hävinneen heittopelin ottaessa vallan pelistrategioista. Goldsberryn (2019) artikkelissa 

ehdotetaan ratkaisuiksi kolmen pisteen rajan siirtoa 60 senttimetriä taaksepäin. Tässä 

tapauksessa kaudella 2017-2018 otettujen 3-pisteen heittojen onnistumistodennäköisyys 

olisi 33 % kaudella toteutuneen 38 % sijaan. Kolmen pisteen heittoraja on kulmissa 

lähempänä kuin muualla, jolloin osumatodennäköisyys on sieltä 40 %. Kulmauksien 

muuttaminen tasa-arvoiseksi vaatisi mahdollisesti myös kentän rajojen kasvattamista 

pelaajien tilan takaamiseksi. NBA:n 3-pisteen heittorajaa on siirretty viimeksi vuonna 1997, 

jolloin heittojen määrä pieneni ensin radikaalisti, kunnes se palautui entiselle tasolleen. 

(Goldsberry 2019)  

Pelaajien kehittyessä olisi luontevaa lajille mukautua sen vaativiin muutoksiin. 

Pelaajakehityksessä ja joukkueiden muuttuessa myös organisaation kyky uudistua korostuu. 

Tässä tapauksessa tuotteen, eli koripallo-otteluiden, paremman laadun tarjoamiseksi NBA:n 

kannattaa arvioida sen mahdollisuuksia parantaa arvoa asiakkaille. Edellä mainitut 

ehdotukset, kuten rajan siirtäminen tai ”donkkien” pistemäärän kasvattaminen voisivat 

muokata pelistrategioita ja nostattaa lajin arvoa katsojien silmissä. 

Pelaajien lepuuttaminen on luonut vaikutuksia NBA:n sääntöihin. Kuten aiemmin todettu, 

pelaajien lepuuttamiseen terveenä on luotu sääntöjä, esimerkiksi kansallisten pelien väliin 

jättämisestä joukkueet saavat sakkorangaistuksen (Bernstein 2020). Belk et al. (2017) eivät 

tutkimuksessaan löytäneet pelaajien lepuuttamisesta runkosarjassa olevan selkeää 

hyötysuhdetta pudotuspeleissä. Lepuutusten merkitystä ja hyötysuhdetta voidaankin 

kritisoida, mikäli se ei tuo selkeää kilpailullista etua. Toisaalta urheilijoiden vartalo on 

heidän tärkein työvälineensä ja mikäli levolla pystytään ehkäisemään loukkaantumisia, tulisi 

lepuutuksen olla sallittua.  

Mikäli lepuutuksista ilmoitetaan etukäteen, ottelujen lipputuotot kärsivät. Toisaalta, mikäli 

lepo ilmoitetaan juuri ennen ottelua katsojien pettymys voi lisätä tyytymättömyyttä ja 

vaikuttaa pidemmällä aikavälillä. NBA:n tuleekin pohtia selkeät strategiset ohjeet pelaajien 

lepuutukselle sekä tasapainolle ihmisen hyvinvoinnin ja tuottojen välillä. 

Wilson (2020) ehdottaa pelaajien lepuuttamisen aiheuttamille ongelmille seuraavia 

ratkaisuja. NBA:n runkosarjan ollessa erittäin pitkä, minimissään runkosarjan 82 peliä, olisi 

yksi vaihtoehto kauden ottelumäärien pienentäminen pelaajien kokonaisrasituksen 

vähentämiseksi. Toinen mahdollinen ratkaisu olisi rajoittaa pelaajien peliminuutteja. 
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Peliminuuttien rajoittaminen takaisi katsojille mahdollisuuden nähdä joukkueiden 

supertähdet, mutta rajoittaisi pelaajien rasitusta ja mahdollistaisivat paremman 

palautumisen. Pelaajien peliminuuttien vähentämistä ratkaisuna lepuutusongelmaan 

käsittelee artikkelissaan myös Dittrich (2017), joka toteaa tämän olevan hyvä vaihtoehto ja 

kannattavampaa kuin pelaajan pois jättäminen. Valmentajilla voi olla haasteita pelaajien 

peliminuuttien kontrolloimisessa ja erityisesti pienien piste-erojen otteluissa joukkueiden 

parhaimpia pelaajia harvoin kyetään lepuuttamaan tarpeeksi. Dittrich (2017) myöntää 

lepuutuksen olevan tehokkaampaa pelaajien saadessa levätä koko päivän pienennetyn 

peliajan sijaan, mutta kokonaiskuvassa kannattaa tätä strategiaa täyslepuutuksen sijasta. 

Näin katsojat saavat mahdollisuuden nähdä kiinnostavimmat ja parhaimmat pelaajat, eikä 

joukkueiden kilpailutasapaino muutu yhtä merkittävästi.  
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6  Yhteenveto ja johtopäätökset 

Kandidaatintyössä tutkittiin data-analytiikan merkitystä koripallo-organisaatiossa, 

tarkemmin NBA:n toiminnassa. Työssä käsiteltiin data-analytiikkaa sekä sen sovelluksia 

nykyajan ammattikoripallossa. Työn tavoitteena oli selvittää, miten data on vaikuttanut 

NBA:n toimintaan ja miten sitä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa osana 

päätöksentekoprosesseja.  

Teoriaosiossa käsiteltiin ensin data-analytiikkaa käsitteenä ja todettiin data-

analyysiprosessien olevan lähes suoraan sovellettavissa urheiluorganisaatioihin. 

Urheiluorganisaatioissa informaatio koostui monesta erilaisesta datasta. Työssä käsiteltäessä 

julkista otteludataa, erityisesti analyyttisen datan ja big datan merkitykset korostuivat. 

Suurimmaksi haasteeksi kerätylle datalle havaittiin lähtödatan selkeys sekä hallittavuus. 

Urheiluorganisaatioihin tehtävissä sovelluksissa analyysiprosessi myös muuntuu hieman, 

sillä päätöksentekijöitä voi olla useampi ja heille viestiminen on suuremmassa roolissa. 

Päätöksenteossa ja analyysin pohjalta toteutettavissa toiminnoissa havaittiin tärkeänä myös 

huomioida inhimilliset tekijät, kuten ulkoisen ympäristön vaikutukset ihmisen 

toimintakykyyn. 

Käsiteltäessä NBA:ta organisaationa perehdyttiin sarjan toimintaan sekä 

pelaajamarkkinoihin. Pelaajamarkkinoilla voidaan havaita data-analytiikan 

hyödyntämiskohteita sekä vaikutuksia päätöksentekoprosesseihin ja pelaajakehitykseen. 

Data-analytiikkaa hyödynnetään tukemaan pelaajamarkkinoiden toimintaa analysoimalla 

objektiivisesti pelaajien kyvykkyyksiä sekä mahdollisuuksia. Pelaajamarkkinat toimivat 

joukkueenrakennuksen pohjana, eli samalla myös perustana joukkueiden pelistrategioille. 

Data-analytiikan vaikutukset NBA:ssa ylettävät siis laaja-alaisesti pelaajien hankinnasta 

katsojille saatavilla olevaan lopputuotteeseen eli koripallo-otteluihin asti. 

Työn johdannossa esitettyyn päätutkimuskysymys, joka toimii koko työn perustana. 

Pääkysymyksen lisäksi käsiteltävää aihetta tukivat osakysymykset, jotka syvensivät aihetta 

ja tarkensivat pääkysymystä.  Päätutkimuskysymyksellä pyritään identifioimaan data-

analytiikan vaikutuksia ja mahdollisuuksia NBA:ssa osana lajin kehittymistä. 
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Osakysymysten avulla pyrittiin määrittelemään datan keräämistä sekä sen hyödyntämistä 

tukena joukkueen päätöksentekoprosesseja. 

 

Miten data-analyysin avulla tuetaan joukkueenrakennuksen päätöksentekoprosessia? 

Joukkueenrakennuksen päätöksenteossa merkittävin rooli on GM:llä eli urheilutoimen 

johtajalla. Päätöksenteossa vaikuttavat monet tekijät, kuten GM:n henkilökohtaiset 

mielipiteet ja näkemys, palkkakatto sekä joukkueen strategia. Tärkeimpinä näistä havaittiin 

olevan palkkakatto ja valittu rakennusstrategia. Joukkueiden managereilla oli erilaisia 

suhtautumisia data-analytiikan hyödyntämiseen, sekä sen käyttämiseen 

päätöksentekoprosessin tukena. 

Joukkueen rakentamiseksi löydettiin kaksi hyvin erilaista strategiaa: draftin kautta 

rakentaminen sekä pelaajien vaihtaminen. Pelaajien vaihtamisessa pelihistorialla voidaan 

tukea päätöksentekoa, mutta pelaajia yleensä yliarvotettiin pisteidentekokyvyn perusteella. 

Joukkueenrakennuksessa supertähtien hankkiminen todettiin välttämättömyydeksi, mutta 

strategia oli myös joukkueelle kalliimpi. Vaihtamalla tulisi siis kyetä analysoimaan yhden 

tai muutaman tähtipelaajan kyvykkyydet sekä luoda pelistrategioita näiden ympärille. 

Tällöin muun joukkueen tulee kyetä tukemaan joukkueen tähtipelaajaa sekä toimimaan 

omien vahvuuksiensa mukaan. Hyödyntämällä data-analytiikkaa voidaan havaita pelaajien 

välillisiä suhteita sekä vahvuuksia, joita tähtipelaajalta puuttuu. Näin joukkueesta saadaan 

strategisesti vahva monilla osa-alueilla. 

Draftin kautta rakentamalla liittyy enemmän epävarmuustekijöitä, mutta tapa on joukkueelle 

edullisempi. Draftissa pelaajien pelihistoria ei ole suoraan verrattavissa NBA:han, mikä lisää 

epävarmuustekijöitä pelaajien tulevaisuudesta. Joukkueenrakennuksessa strategia on 

kuitenkin yleistymässä sen edullisuuden ja pitkäjänteisyyden ansiosta. Boston Celtics 

havaitsi takapelaajien levypallojen määrän olevan aliarvostettu attribuutti ja näin saivat 

itselleen halvalla tulevaisuuden supertähden. Data-analytiikan kehittyessä muiden 

aliarvotettujen ominaisuuksien havainnointi mahdollistuu, mikä voi vähentää draftiin 

liittyviä epävarmuustekijöitä. 

Työssä havaittiin data-analytiikkaa hyödyntävien joukkueiden toiminnan olevan 

palkkakaton puitteissa tehokkaampaa. Data-analytiikan mahdollistamista analyyseistä 

huolimatta monet managerit ovat joukkueenrakennuksessa painottaneet paljon muutaman 
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supertähden varaan, mikä nostaa palkkakustannuksia. Pelaajien ominaisuuksien 

tarkastelussa data-analytiikalla on mahdollisuuksia painottaa myös muita osa-alueita, vaikka 

korintekokyky on vieläkin selkein merkittävä tekijä palkan määrittämisessä.  

 

Mistä lähteistä erilaista dataa kerätään otteluissa? 

Data koostuu pelaajastatistiikoista sekä optisen seurannan tuottamasta videoanalyysista. 

Pelaajatilastoja kerätään lähes reaaliajassa pelikentillä olevien pelaajanseurantajärjestelmien 

avulla. Pelaajadataa kerää Second Spectrum, joka myös vastaa datan saatavuudesta sekä 

erilaiset analyysit mahdollistavasta statistiikasta.  Second Spectrumin järjestelmät löytyvät 

jokaiselta NBA:n peliareenalta kaudella 2021-2022. Areenoille on asennettu kameroita, 

jotka ottavat 25 kuvaa sekunnissa. Kuvista saatavalla tiedolla kamerat luovat pelaajista ja 

pallosta ICE Platform -ohjelmiston avulla analyyseja. Analyysit pohjautuvat pelaajien ja 

pallon liikkeeseen, jonka järjestelmä asettaa x-, y-, z-akseleiden mukaisesti dataksi. Tämä 

informaation pohjalle rakennetaan statistiikat sekä informaatio, mitkä valmentajat saavat 

otteluissa lähestulkoon reaaliajassa.  

NBA:n tarjoamien datalähteiden lisäksi on myös yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet datan 

hyödyntämiseen ja analyysiin. Palveluntarjoajat tarjoavat omia analyysejä esimerkiksi 

vedonlyöjille sekä urheilun seuraajille. Palveluntarjoajien luoman kilpailun ansiosta myös 

NBA tarjoaa yhteistyössä SAP:n kanssa omat analyysinsa sekä tarkkaa pelitapahtumista 

kerättyä informaatiota esimerkiksi pelaajien juoksemasta matkasta tai kosketuksista palloon. 

Miten data vaikuttaa the National Basketball Associationin toimintaan nyt ja 

tulevaisuudessa? 

Data-analytiikka on vaikuttanut NBA:n organisaatiossa monella tasolla pelaajien 

hankinnasta joukkueiden pelistrategioihin. Datan merkittävimmät vaikutukset NBA:ssa ovat 

olleet pelillisesti strateginen muutos kohti 3-pisteen heittoja. Data-analyytikot ovat 

havainneet kolmen pisteen heittojen voittotuoton olevan joukkueelle kannattavampi, eli 

tiivistettynä enemmän kolmen pisteen heittoja heittänyt joukkue voittaa useammin.  

Toinen pelillinen strateginen merkittävä muutos on vastustajajoukkueen tietojen 

hankkiminen ja niiden hyödyntäminen. Joukkueissa on kerätty vastustajista informaatiota, 

ja pyritty löytämään optimaaliset pelitilanneratkaisut korkeamman pistemäärän 
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saavuttamiseksi. Vastustajapelaajista kerättyä informaation avulla on voitu optimoida 

hyökkäysstrategioita tiettyjä pelaajia vastaan, tai pyrkiä hyödyntämään puolustuksen 

heikkouksia.  

Yksittäisten pelaajien kohdalla data-analyysit ovat mahdollistaneet pelaajien kehittymistä 

sekä harjoittelun optimoimista entisestään. Esimerkkinä käsitelty Kevin Durant on 

optimoinut datan pohjalta pelillisiä heikkouksiaan. Datasta on hyötyä myös pelaajan 

harjoittelun ja rasituksen määrittelyssä. Pelaajan otteludatan avulla voidaan havaita 

suorituskyvyn muutoksia sekä suunnitella mahdolliset lepuutukset. Kuormitusanalyysi on 

yksi NBA:ssa vaikuttanut muuttuja. Pelaajat ja heidän fysiikkavalmentajansa toivovat 

optimoimansa rasitusta ja mahdollistavansa parhaan pelikyvyn haastavammille vastustajille 

ja tärkeimpiin peleihin. Pelikyvyn optimoimiseen kuuluu myös loukkaantumisriskin 

minimoiminen, mihin fysiikkaharjoittelun lisäksi kuormituksen hallinnalla on suuri 

merkitys. 

NBA:ssa datan kerääminen pelaajien seurantajärjestelmillä on jo erittäin kehittynyttä muihin 

lajeihin ja organisaatioihin verrattuna. Kuitenkin datan hyödyntämiselle on vielä paljon 

mahdollisuuksia sekä sen merkitys tulee varmasti kasvamaan erityisesti joukkueiden 

strategioiden luomisessa. Esimerkiksi pelaajien muiden kyvykkyyksien korostaminen 

pisteidenteon ohella tai uusien analyysien kautta pelaajien arviointi voisi tasata sarjan 

palkkaeroja ja mahdollistaa joukkueiden pysymisen palkkakaton rajoissa paremmin.  

Data-analyysit ovat myös tuoneet haittoja NBA:n kaltaiselle asiakasvetoiselle tuotteelle. 

Näitä haittapuolia ovat esimerkiksi pelin muuttuminen ja katsojille viihdearvon 

väheneminen, kuten kolmen pisteen heittopeliä korostaessa on tapahtunut. Toinen 

tulevaisuuden suuri muutos on pelaajien mahdolliset kuormituksen rajoittaminen lepäämällä 

ja sen säännöstely. Nämä havainnot saattavat aiheuttaa sääntömuutoksia tulevaisuudessa, 

mutta vaativat vähintään organisaatiolta selkeitä linjauksia. 

Tulevaisuuden uhkakuvista huolimatta voidaan todeta data-analytiikan vakiinnuttaneen 

roolinsa osaksi NBA:n toimintaa. Datan määrä tulee todennäköisesti vielä kasvamaan ja 

datan keräysmenetelmät kehittymään. Myös analyysin merkitys päätöksenteossa tulee 

strategioiden lisäksi kasvattamaan roolia myös osaksi joukkueiden lyhyemmän aikavälin 

taktiikoita. Erilaisia pelillisiä ratkaisuja ja analytiikan mahdollistamia voittostrategioita 

tullaan esittelemään valmentajien toimesta tulevaisuudessa. Managereille päätöksenteon 
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tukena toimiva analytiikan rooli tulee kasvamaan ja sen hyödyntäminen mahdollistaa 

pelaajien kykyjen huomioimisen myös korintekotaitojen ulkopuolella. Tämä helpottaa 

draftin kautta rakentamisessa lisäämällä valintojen luotettavuutta ja pienentäen täten 

joukkueiden tasoeroja. Data-analytiikan aiheuttamat pelilliset muutokset saattavat vaatia 

NBA:lta adaptoitumista sekä uusia ratkaisuja, mutta ne eivät tule vähentämään analytiikan 

merkitystä eivätkä määrää. 
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