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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan konenäön nykytilaa joukkueurheilun 
kontekstissa kirjallisuuskatsauksena. Konenäkö on koneoppimisen alalaji, jolla 
pyritään tuottamaan informaatiota video- tai still-kuvista. Konenäkö on ottanut 
viime vuosina harppauksia teknologian kehittymisen ja tietokoneiden 
parantuneen laskentatehon ansiosta. Tämä on luonut painetta konenäön 
hyödyntämiseen myös urheilun automaattisessa analysoinnissa. Tärkeimmät 
videosta analysoitavat asiat ovat pelaajien ja pelivälineen sijainti suhteessa 
pelikenttään, sekä pelaajien identiteetti. Tästä paikkatietodatasta saadaan 
jalostettua huomattava määrä erilaista informaatiota, joka on hyödyksi sekä 
pelaajille, valmennukselle että urheilun kuluttajille. Konenäön avulla saatu 
paikkatietodata on erilaisiin pelaajiin kiinnitettäviin sensoreihin perustuviin 
järjestelmiin verrattuna ihannetilanteessa halvempi ja helpompi toteuttaa. 
Konenäköjärjestelmät ovat kuitenkin tähän mennessä kyenneet analysoimaan 
vain spesifejä lajeja ja perustuvat yleensä useaan kameraan. Pelaajien paikan 
tunnistaminen on huomattavasti helpompaa kuin pelivälineen tunnistus. 
Pelaajien identifiointi taas on erittäin vaikea haaste, jota ei ole luotettavasti saatu 
ratkaistua. Parhaat kaupalliset konenäköjärjestelmät ovat laajasti käytössä eri 
lajeissa, ja ovat ratkaisseet koenäön ongelmia maailman johtavissa 
joukkueurheilulajeissa. Näillä järjestelmillä on automatisoitu eri lajien, kuten 
jalkapallo, jääkiekko ja koripallo, analysointia. Käytännössä kaikki johtavat 
järjestelmät perustuvat konvoluutioneuroverkkoihin, joka kertoo syväoppimisen 
voimasta kuvien ja videon käsittelyssä. Konenäköjärjestelmä, joka soveltuu 
usean lajin analysoimiseen, on vielä kaukana, eikä sellaisen toteuttaminen ole 
välttämättä järkevää, sillä eri lajien analysoijalle tuomat vaatimukset ovat niin 
erilaisia. 
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ABSTRACT 

Kettunen, Aku 
Computer vision in team sports 
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Information systems, Bachelor’s Thesis 
Supervisor: Mehtälä, Saana 

This thesis examines the present applications of computer vision in the domain 
of team sports as a literature review. Computer vision is a subset of machine 
learning that focuses on extracting information from images and videos. 
Computer vision has taken strides in the last years due to improved technology 
and the improved computational power of computers. This has brought pressure 
for autonomous analysis of sports videos with the help of computer vision. The 
most important pieces of data extracted from the sports videos include player 
position, ball position and player identity. From these three sets of data large 
amounts of useful information can be refined for players, coaches, and sports fans. 
In optimal circumstances, data acquisition by computer vision can be easier and 
cheaper to implement than sensor-based approaches, but computer vision has so 
far been implemented to very specific tasks and sports, hence lacking a general 
application. These systems are often based on multiple cameras that can be costly 
and complicated to use. Locating players is much easier than locating the ball. 
Hardest challenge so far has been identifying players and is yet to be solved 
effectively in most cases. Best commercial applications are widely used in the 
worlds’ largest team sports. These systems have been used to automate the 
analysis of sports like basketball, football, and ice hockey. Practically all these 
systems use convolutional neural networks as the basis of their computer vision 
models which tells about the power of these deep learning networks when 
dealing with images and videos. A computer vision system that can analyze 
multiple different sports is a distant dream and executing one might not 
necessarily be useful.  

Keywords: computer vision, team sports, artificial intelligence, deep learning, 
convolutional neural networks 
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Konenäkö on syväoppimismallien, tietokoneiden parantuneen suorituskyvyn ja 
suurten datamassojen ansiosta nostanut päätään monella osa-alueella, myös 
urheilussa. Konenäön avulla pystytään luomaan lisäarvoa sekä urheilijoille että 
urheilufaneille. Joukkueurheilulajien pelaajien ja pelivälineen paikkaan ja 
liikkeeseen perustuvan datan analysoimisesta kirjoitettu tutkimusmateriaali on 
lisääntynyt samalla kun teknologiat ovat kehittyneet (Gudmundsson & Horton, 
2015). Pääsääntöisesti data näihin tutkimuksiin on tuotettu kalliilla stadioneille 
tai kentille asennettavilla järjestelmillä. Myös joukkueiden käytössä on useita 
pelaajien ja pelivälineen paikan tunnistamiseen tarkoitettuja työkaluja, mutta ne 
perustuvat usein joko manuaaliseen paikantamiseen tai GPS-teknologioihin 
(Travassos, Davids, Araújo & Esteves, 2013). Tutkimuksia, jotka luovat 
kokonaiskatsauksen konenäön tilaan joukkueurheilun analysoimisessa on 
vaikea löytää.  
 Motivaatio tämänkaltaisen tutkimuksen toteuttamiseen syntyi 
tutkijan tekijän havainnosta, jonka mukaan Suomessa ei ainakaan pesäpallon 
pääsarjattasolla ole minkäänlaista konenäköön perustuvaa analysointiohjelmaa. 
Pesäpallo, kuten monet muutkin pienet lajit voisivat hyötyä suuresti konenäköön 
perustuvista järjestelmistä. Pelitilanteiden automaattinen indeksointi säästäisi 
pelaajilta ja valmentajilta sekä aikaa että vaivaa. 

Olemassa olevat konenäköön perustuvat tai sitä hyödyntävät 
sovellukset tutkivat varsin lajispesifejä ongelmia, kuten kriketin lyönnin laatua 
tai baseballin syötön liikerataa (Choi & Seo, 2011). Kokonaisvaltaisemmat 
ratkaisut yhdistelevät tyypillisesti useita tekniikoita sekä sisältävät erinäistä 
laitteistoa kuten pelaajille puettavia sensoreita, mikä tekee niistä usein raskaita ja 
kalliita toteuttaa. Voidaankin pohtia, ovatko joukkueurheilulajit keskenään liian 
erilaisia, jotta jo olemassa olevia konenäön tekniikoita voisi soveltaa yli lajirajojen. 

 
Tutkielma pyrkii vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Mitä ratkaisuja konenäöllä voidaan toteuttaa joukkueurheilun 
kontekstissa nykypäivänä? 

1 JOHDANTO 
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2. Mikä on esteenä usealle eri lajille soveltuvan 
konenäköjärjestelmän luomisessa? 

 
 
 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan konenäön käyttöä joukkueurheilussa 
joukkueiden ja urheilun kuluttajien näkökulmasta. Ensimmäinen luku esittelee 
konenäön käsitteen ja siihen liittyviä yläkäsitteitä, joita ovat tekoäly, 
koneoppiminen ja syväoppiminen. Luvussa esitellään myös 
konvoluutioneuroverkkojen ja takaisinkytkeytyvien neuroverkkojen käsitteet. 
Tutkielman toisessa luvussa selvitetään, kuinka konenäköä käytetään 
joukkueurheilussa tärkeimpien seurattavien asioiden näkökulmasta. Lisäksi 
esitellään joitain konenäön kaupallisia sovellutuksia, jotka ovat tällä hetkellä 
käytössä.  Kolmannessa luvussa esitellään tutkielman tulokset ja neljäs luku on 
yhteenveto tutkielmasta. 



8 

Tässä luvussa määritellään konenäkö ja esitellään sen yläkäsitteitä. Yläkäsitteitä 
ovat tekoäly, koneoppiminen ja syväoppiminen. Konenäkö ei aina ole 
syväoppimista, sillä jo ennen kuin syväoppimisen hyödyntäminen on ollut alalla 
mahdollista, on konenäön avulla pystytty luomaan hyödyllisiä malleja 
(O’Mahony ym., 2019). Kuitenkin, kuten monella muulla koneoppimisen alalla, 
syväoppiminen on vallannut valtaosan myös konenäön kehityksestä (Kelleher, 
2019), jolloin on mielekästä lajitella konenäkö ainakin osittain osaksi 
syväoppimista. 

2.1 Tekoäly 

Tekoälyn määritelmä on kiistelyn alla, sillä pelkästään älykkyys on vaikeasti 
määriteltävissä oleva käsite. Yleensä tekoälyllä kutenkin tarkoitetaan sellaisten 
tehtävien automatisointia, jotka perinteisesti ovat vaatineet ihmisen älykkyyttä 
(Kok, Boers, Kosters, Van der Putten & Poel, 2009). Tällaisia tehtäviä voivat olla 
esimerkiksi pörssikurssien ennustaminen, shakin pelaaminen, auton ajaminen 
tai syövän tunnistaminen röntgen -kuvasta. Parhaimmillaan automatisoitu 
tekoäly voisi toimia jopa ihmisen kyvykkyyden ylittävällä tasolla. 
 Haenlein & Kaplan (2019) kertovat tekoälyn juurien sijoittuvan 
toisen maailmansodan ajalle, kun englantilainen Alan Turing purki saksalaisten 
Enigma-koodin. Tämä onnistuminen sai Turingin pohtimaan koneiden 
älykkyyttä laajemmin, ja vuonna 1950 hän julkaisi artikkelin otsikolla 
“Computing Machinery and Intelligence” – ”Tietokoneet ja älykkyys”, jossa hän 
käsitteli koneiden älykkyyttä ja sen testaamista. 60- ja 70-luvulla tekoälyyn 
panostettiin paljon ja esimerkiksi Yhdysvallat sijoittivat tekoälyn tutkimukseen 
merkittäviä summia rahaa (Haenlein & Kaplan, 2019). 

Vuonna 1969 Marvin Minsky ja Seymour Papert julkaisivat kirjan, joka 
kritisoi voimakkaasti perseptroneja, neuroverkkojen edeltäjiä (Kelleher, 2019). 
Vuonna 1973 James Lighthill julkaisi raportin, jonka mukaan tekoälyn 

2 KONENÄKÖ 
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mahdollisuuksia on arvioitu liian optimistisesti, ja parhaatkin tekoälyohjelmat 
tulevat saavuttamaan vain ”kokeneen amatöörin” tason shakissa (Haenlein & 
Kaplan, 2019). 1970-luvulle tultaessa ylisanat tekoälyyn liittyen muuttuivat 
kritiikiksi ja tekoälyn rahoitus ja kiinnostavuus laski merkittävästi kahden 
seuraavan vuosikymmenen ajaksi (Haenlein & Kaplan, 2019). 

Shakissa pelaajan taitotasoa kuvaa ELO-pisteytys. Vuonna 2020 
kehittyneimmän shakkia pelaavan tekoälyn ELO-pisteet olivat 3493, ja maailman 
parhaan pelaajan Magnus Carlsenin vastaava luku oli 2863 (Jankuloski & 

Božinovski, 2020). IBM:n Deep Blue- shakkitietokone voitti hallitsevan 
maailmanmestarin Garry Kasparovin jo vuonna 1997 kuuden pelin ottelussa 
(Campbell, Hoane Jr & Hsu, 2002). Lighthillin kritiikin tekoälyn kykyjä kohtaan 
voidaan sanoa olleen ainakin shakin osalta perusteetonta. ”Tekoälyn syksy”, eli 
uusi kiinnostus tekoälyä kohtaan alkoi vuosituhannen vaihteen jälkeen, 
syväoppimisen tehdessä tuloaan (Kelleher, 2019).  

2.2 Koneoppiminen 

Koneoppiminen on tekoälyn alakäsite, jolla tarkoitetaan koneiden kykyä oppia 
omillaan. Kone, joka oppii, tarkoittaa että konetta ei ole nimenomaisesti 
kovakoodattu suorittamaan tehtävää, vaan se muovaa suoritustaan saamansa 
datan pohjalta (Bottou, 2014). Syväoppiminen on vallannut koneoppimisen alan 
lähes kokonaan. Kun ennen koneoppiminen on jakautunut hyvin spesifeihin 
aloihin, kuten kuvantunnistukseen tai kielen kääntämiseen, on syväoppimisella 
saatu näillä aloilla entistä parempia tuloksia (Kelleher, 2019).  

Koneoppiminen voidaan jakaa edelleen ohjattuun, ohjaamattomaan ja 
vahvistusoppimiseen. Ohjattu oppiminen, näistä yleisin, perustuu koneen 
opettamiseen aineistolla, jonka jokaisella arvolla on ennalta tiedetty haluttu 
ulostuloarvo (Sathya & Abraham, 2013). Koneen malli opetetaan tuottamaan 
oikea ulostuloarvo myös aineistolle, jota se ei ole ennen nähnyt. Kelleherin 
mukaan (2019) ohjaamaton oppiminen sopii erityisen hyvin aineiston 
klusterointiin, eli joukkoihin jakamiseen. Tällöin aineistossa ei ole ulostuloarvoja, 
vaan algoritmi yrittää jakaa aineiston keskenään samankaltaisiin ryhmiin. 
Tällainen oppiminen voi olla hyödyllistä esimerkiksi asiakaskunnan 
segmentoimisessa. Kone voi löytää ryhmiä, joita ihminen ei aineistosta löydä. 
Lisäksi algoritmi voi säästää kalliita ihmistyötunteja (Kelleher, 2019). 
Vahvistusoppiminen sopii tilanteisiin, jossa koneella on ympäristö missä toimia 
ja jokin selkeä maali. Vahvistusoppimisella voidaan opettaa vaikkapa kone 
pelaamaan shakkia tai erilaisia tietokonepelejä (Kelleher, 2019). 
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2.3 Syväoppiminen 

Syväoppimisella (deep learning) tarkoitetaan neuroverkkoihin perustuvaa mallia, 
jolla on ainakin yksi piilokerros (Kelleher, 2019). Käytännössä moderneilla 
syväoppimismalleilla on jopa satoja kerroksia ja niiden koko on kasvamaan päin 
koneiden laskentatehon kasvaessa. Myös siirtymä CPU-pohjaisista (Central 
Processing Unit) malleista sellaisiin, jotka hyödyntävät tietokoneen GPU:ta 
(Graphics Processing Unit) on parantanut koneiden laskentatehoa valtavasti 
(Kelleher, 2019). Tämän siirtymä on mahdollistanut mallien ajamisen vektoreina, 
joita grafiikkasuorittimet ovat tehokkaita komputoimaan. 

Kelleherin (2019) mukaan syväoppiminen on saanut löyhästi inspiraatiota 
ihmisten aivojen neuroneista, ja syväoppiva malli itsessään koostuu neuroneista 
ja niiden välisistä suhteista. Neuroni saa syötteekseen vektorin, joka koostuu 
yleensä edellisen kerroksen neuronien ulostuloista, ja antaa eteenpäin luvun. 
Neuroni saa syötteekseen vektorin, jonka kaikki alkiot kerrotaan painolla. 
Neuroni pitää sisällään aktivaatiofunktion, joka muuttaa syötevektorin 
painotetun summan luvuksi yleensä välille [0, 1] tai [-1, -1]. Tämä luku syötetään 
seuraavan kerroksen neuroneille (Kelleher, 2019).   

Mallia opetetaan muuttamalla neuronien sisällä olevia painoja, jotka 
määrittävät sen ulostulon. Syväoppiva malli käsittelee komplekseja ongelmia 
jakamalla ne pienempiin osaongelmiin mallin alkuvaiheessa. Mallin edetessä 
abstraktio kasvaa ja lopputuloksena on korkean tason analyysi syötetyn datan 
sisällöstä (Kelleher, 2019).  

Yksi syväoppimiseen liittyvä ongelma on, että emme pysty kertomaan 
jälkikäteen, kuinka malli päätyi ratkaisuunsa. Hieman nurinkurisesti, mitä 
tarkempi koneoppimismalli on ennustamaan sille annettua datamassaa, sitä 
vaikeampi sen päätöksiä on selittää (Xu ym., 2019). Tästä on kehittynyt oma 
tutkimuksen ala syväoppimisen sisällä, joka pyrkii luomaan tapoja ymmärtää 
syvän neuroverkon päätöksiä. Ongelma on hyvin relevantti. Vuonna 2018 
Euroopan Unioni julkaisi GDPR:n (General Data Protection Regulation), joka 
myöntää Unionin jokaiselle asukkaalle oikeuden selitykseen, jos algoritmin 
tekemä päätös vaikuttaa heihin (Xu ym., 2019). Tällainen päätös voi olla 
esimerkiksi asuntolainan myöntäminen. Syväoppimismallin ollessa musta 
laatikko, voi olla vaikea luottaa sen tekemiin kriittisiin päätöksiin, jotka 
vaikuttavat suuresti ihmisten elämiin. Datan vinoumista johtuvia virheellisiä 
oppimisia on vaikea havaita, jos emme ymmärrä mitkä asia vaikuttivat mallin 
lopputulokseen (Xu ym., 2019).  

 

2.4 RNN & CNN 

Neuroverkot ovat erilaisia riippuen ratkaistavasta ongelmasta ja datan muodosta. 
Takaisinkytketyt neuroverkot (recurrent neural network, RNN), sopivat erityisen 
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hyvin sarjamaisen data käsittelyyn, kuten puhe tai teksti. 
Konvoluutioneuroverkot (convolutional neural network, CNN), sopivat kuvien ja 
videoiden käsittelyyn (Kelleher, 2019). Konvoluutioneuroverkossa samaa mallia 
käytetään tutkimaan kaikkia kuvan kohtia, jolloin esimerkiksi ihmisnaama 
voidaan tunnistaa kännykän kameran kuvasta mistä kohtaa vain.  

Syväoppimismallit hyötyvät nykypäivän valtavasta datamassasta ja 
tietokoneiden kehittyneestä ja helposti käytössä olevasta laskentatehosta (Bhatt 
ym., 2021). Syväoppimismallit opetetaan eikä niinkään ohjelmoida, joten mallia 
voidaan opettaa myös hoitamaan uutta tehtävää tarpeen vaatiessa, kun 
perinteiset konenäkömallit ovat käytännössä kovakoodattuja hoitamaan hyvin 
spesifejä tehtäviä (O’Mahony ym., 2019).  

2.5 Konenäkö 

Ihminen on mestari tunnistamaan kohteita häntä ympäröivässä maailmassa. 
Tunnistamme pöydällä olevan kahvikupin vaivatta kahvikupiksi ja pystymme 
etsimään ja tunnistamaan jalkapallon jalkapallokentältä nopeasti. Voimme 
tunnistaa perhepotretista er kasvot, kenelle ne kuuluvat ja voimme jopa tulkita 
niiden hienovaraisia tunteita näiltä kasvoilta. Tämä on aivojemme 
neuroverkoille helppoa, mutta kuinka saamme tietokoneen tekemään saman? 
Szeliskin (2010) mukaan henkilöt, jotka eivät työskentele konenäön parissa, usein 
aliarvioivat ongelman haasteellisuuden. 

Konenäkö on koneoppimisen alalaji, joka pyrkii tuottamaan informaatiota 
video- tai still-kuvasta (Snyder & Qi, 2017). Konenäkömalleista suurin osa 
hyödyntää syväoppimista erityisesti konvoluutioneuroverkkoja, jotka soveltuvat 
parhaiten juuri kuvien käsittelyyn (Kelleher, 2019). Kuviossa 1 on esitetty kuinka 
tekoäly, koneoppiminen, syväoppiminen ja konenäkö suhteutuvat toisiinsa.  
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Kuvio 1 Tekoälyn, koneoppimisen ja syväoppimisen suhde 

 
Syväoppiminen konenäössä mahdollistaa sellaisten ongelmien ratkaisun, 

joiden luultiin aiemmin olevan mahdottomia. Usein nämä ongelmat saadaan 
nykyään ratkaistua ihmistä paremmin ja nopeammin, esimerkiksi kuvien 
luokittelussa niiden sisällön mukaan (O’Mahony ym., 2019). Kuvien luokittelu 
eli klassifikointi voi vastata esimerkiksi kysymykseen, onko kuvassa 
urheilutapahtuma vai musiikkikonsertti.   

Yksi konenäön tärkeimmistä mutta myös haastavimmista ongelmista on 
objektien tunnistus (engl. object detection), joka nykyään perustuu pitkälti 
neuroverkkoihin. Tällä pyritään tunnistamaan kuvasta tai videosta kohteita, ja 
niiden sijainteja (Zou, Shi, Guo, & Ye, 2019). 

Konenäöllä on nykypäivänä lukuisia käytössä olevia sovellutuksia. 
Konenäöllä voidaan luoda automaattisesti 3D-mallinnoksia 2D-kuvasta. 
Tällaista tekniikkaa käyttää esimerkiksi Bing Maps, kun se kuvien perusteella 
antaa käyttäjälle mahdollisuuden tutkia rakennusta kolmessa ulottuvuudessa 
(Szeliski, 2010). Konenäön avulla voidaan myös toteuttaa tuotteiden 
laadunvalvontaa vähittäismyynnissä (Saldaña, 2013) tai vaikkapa 
moottoriajoneuvojen turvallisuuden parantamisessa kameroiden avulla (Szeliski, 
2010). Myös itseohjautuvat ajoneuvot perustuvat pitkälti ajoneuvon kameroihin 
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ja niiden kuvasta konenäön tuottamaan informaatioon, jonka perusteella auton 
tekemät liikkeet määräytyvät. Yksittäiselle kuluttajalle tuttu konenäköön 
perustuva sovellus on Snapchat, joka tunnistaa kännykän kameran kuvasta 
ihmisen kasvot ja antaa mahdollisuuden muokata kuvaa reaaliajassa. 
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Konenäköä käytetään joukkueurheilussa sekä urheilun seuraajien että 
urheilijoiden tukena. Konenäöstä voivat hyötyä myös ottelun tuomarit. Tässä 
luvussa tutkitaan, kuinka konenäköä on käytetty joukkueurheilussa sekä 
joukkueiden että urheilun kuluttajien näkökulmasta eri lajeissa.  

Joukkueurheilua analysoidessa kerätään yleensä kahdenlaista dataa, 
objektien ratoja ja tapahtumia (Gudmundsson & Horton, 2015). Objektien 
radoilla tarkoitetaan pelaajien ja pelivälineiden seuraamista. Tapahtumat voivat 
olla esimerkiksi syöttöjä, laukauksia, hyökkäyksiä tai taklauksia. Tapahtumat 
voidaan usein johtaa pelaajien ja pelivälineiden paikan dataa analysoimalla. 
Lähes kaikki tarvittava data on siis johdettavissa, mikäli pelaajien ja 
pelivälineiden paikka sijainti suhteessa kentän rajoihin pystytään luotettavasti 
tunnistamaan (Gudmundsson & Horton, 2015). Tällöin tärkeitä ongelmia 
joukkueurheilun analysoimiseen konenäön avulla ovat pelaajien seuranta, 
pelivälineen seuranta ja kentän rajojen tunnistaminen. 
 Konenäkö on jo erittäin hyödyllinen osa joukkueurheilun 
ekosysteemiä, mutta suurimmat läpimurrot ovat vielä luultavasti tekemättä.  
Öbergin (2021) mukaan tarkka data esimerkiksi pelivälineen nopeudesta tai 
paikasta, ja pelaajien liikkeistä pelin tai harjoitusten aikana saadaan edelleen 
usein fyysisiä sensoreita käyttämällä. Fyysiset sensorit ovat kalliita ja vaativat 
vaivaa ylläpidon ja käytön aikana. Fyysiset sensorit saattavat myös olla 
urheilusuorituksen aikana epämukavia tai jopa haitaksi (Öberg, 2021). 
Ihanteellisessa tilanteessa konenäkö voisi korvata nämä sensorit kokonaan. Tämä 
säästäisi sekä kustannuksia että vaivaa.  
 Pelaajien tai pelivälineen seuraamisen ollessa kohtalaisen vaikea 
ongelma, tutkittavat mallit ovat tähän mennessä hyödyntäneet paljon 
urheilulajista ennakkoon tiedossa olevia asioita (Choi & Seo, 2011). Tällaisia ovat 
esimerkiksi kentän koko, -muoto, -väritys, -rajat, pelaajien määrä, pelaajien 
vaatetus sekä pelivälineen koko. Tämä vaikeuttaa teknologian luomista, joka 
soveltuisi useaan eri joukkueurheilulajiin.  
 
 

3 KONENÄKÖ JOUKKUEURHEILUSSA 



15 

3.1 Pelaajien seuranta ja identifiointi 

Seuraaminen on konenäön alalla kiinnostava ongelma, jota on tutkittu paljon. 
Ihmisten seuraaminen videolta on erityisen hankalaa urheilun kontekstissa. 
Useat muut ihmisten seuraamiseen tarkoitetut konenäkömallit voivat luottaa 
tiettyihin ennakko-oletuksiin ihmisen toiminnasta. Kadulla kulkeva ihminen 
tyypillisesti säilyttää vauhtinsa, on aina samankaltaisessa pystyasennossa ja 
kulkee lineaarisesti. Tätä ei voi sanoa urheilijasta pelikentällä (Thomas, Gade, 
Moeslund, Carr, & Hilton 2017). 

Pelaajien seurannalla tarkoitetaan pelaajien paikan tunnistamista ja 
seuraamista. Objektin tunnistus vaatii kaksi asiaa, objektin paikantaminen 
kuvasta sekä sen asettamisen oikeaan luokkaan, tässä tapauksessa luokkaan 
pelaaja (Burić, Pobar & Ivašić-Kos, 2018). Pelaajien seuraaminen on hankala 
haaste useista syistä. Pelaajat saattavat olla päällekkäin kameraan nähden, 
kamera heilahtelee, pelaajien määrä kameran kuvan sisällä vaihtelee tai pelaajien 
asento kentällä vaihtelee (Choi & Seo, 2004). Pelaajien tunnistus on helpompaa 
kiinteällä kameralla kuin liikkuvalla (Utsumi, Miura, Ide, Sakai & Tanaka 2002) 
ja tällä hetkellä tähän tarkoitukseen luodut algoritmit hyödyntävätkin useaa 
kameraa. Järjestelmän käyttö saattaa usein myös vaatia yhden tai useamman 
ihmisen avustamaan pelaajien tai tapahtumien tunnistuksessa (Thomas ym., 
2017). 

Myös pelaajien identifiointi eli yksilöiminen tuo omat haasteensa. Pelaajaa 
voi pyrkiä yksilöimään esimerkiksi pelipaidan numeron tai jopa kasvojen 
perusteella, mutta tämä on osoittautunut tähän mennessä haasteeksi (Vats, 
Walters, Fani, Clausi ja Zelek, 2021). Yksi laji, jossa näitä ongelmia on pyritty 
ratkaisemaan paljon, on jalkapallo (Manafifard, 2017). Jalkapallo soveltuu 
pelaajien yksilöimisen hyvin, sillä kentän väritys on homogeeninen, pelaajat ovat 
usein riittävän etäisyyden päässä toisistaan, ja pelaajien ryhmittyminen on 
joukkueiden sekä fanien kannalta kiinnostava asia.  

Ensimmäinen vaihe pelaajien tunnistamisessa on usein taustan 
poistaminen videokuvasta. Myös ensimmäiset pelaajien tunnistuksen yritykset 
perustuivat tähän (Guo, Tao, Hu, & Shen, 2020). Tämä voidaan toteuttaa 
esimerkiksi pelaajien liikkeen ja kentän värin perusteella (Komorowski ym., 
2019). Liikkeeseen perustuvat mallit epäonnistuvat, jos pelaaja on paikoillaan tai 
liikkuu erittäin hitaasti. Myös kameran liike häiritsee tätä metodia. 

Lisäksi on kehitetty useita neuroverkkoihin perustuvia yleisten objektien 
tunnistamiseen tarkoitettuja malleja kuten YOLO (You Only Look Once), Fast R-
CNN tai Faster R-CNN. Nämä mallit toimivat kohtalaisesti myös pelaajien ja 
pelivälineen tunnistamisessa, mutta mallien monikäyttöisyys tarkoittaa, että ne 
ovat kohtalaisen raskaita. Kun tarkoituksena on tunnistaa pelaajia tai 
pelivälinettä vähintään reaaliajassa, on mallin keveys valttia. Lisäksi mallien 
tarkkuus ihmisen tunnistuksessa kärsii, jos pelaaja on ihmiselle epätyypillisessä 
asennossa, kuten pelin aikana hyvin usein on. 

Komorowski ym. (2019) ovat päässeet jalkapallossa lupaaviin tuloksiin 
konvoluutioneuroverkkoihin perustuvan FootAndBall -tekniikan avulla. 
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FootAndBall tunnistaa pelaajat ja pelivälineen samalla tasolla kuin Faster R-CNN, 
mutta yli kolme kertaa nopeammin ja pystyy tunnistukseen reaaliajassa. 
FootAndBall ei kuitenkaan keskity pelaajien tai pallon seuraamiseen, vaan vain 
paikantamiseen still-kuvista. 

Jääkiekon puolella Vats, Walters, Fani, Clausi ja Zelek (2021) ovat 
kehittäneet NHL-pelejä oppimiseen hyödyntävän konvoluutioneuroverkon, joka 
sekä tunnistaa pelaajat jäältä että myös seuraa heitä. Tutkijoiden malli hyödyntää 
pelaajien paitojen värejä erotellakseen eri joukkueiden pelaajat toisistaan. Toisin 
kuin koripallossa tai jalkapallossa, pelaajien ihonväri ja kasvonpiirteet ovat 
pitkälti peitossa, eikä niitä täten voida käyttää apuna pelaajien identifioinnissa. 
Tämä malli pyrki tunnistamaan pelaajat pelipaitojen nimistä ja numeroista. Malli 
pystyy tunnistamaan oikean joukkueen 96,6 % tarkkuudella, mutta oikean 
pelaajan vain 9,9 % tarkkuudella, joka sekin on parempi kuin aikaisemmat 
yritykset (Vats ym., 2021). Toinen jääkiekkoon tarkoitettu malli (Guo ym., 2020) 
pystyy tunnistamaan pelaajat 98,75 % tarkkuudella ja pelaajien joukkueen 93,05 % 
tarkkuudella. Tämäkin malli perustuu konvoluutioneuroverkkoihin. 

Zhang ym. (2020) ovat kehittäneet useaan kameraan perustuvan mallin 
koripallon pelaajien seurantaan ja identifiointiin. Identifiointi perustuu pelaajan 
pelipaidan numeroon, joukkueeseen ja pelaajan yksilöllisiin piirteisiin. Tällä 
pyritään vähentämään pelaajien identiteettien vaihdoksia tilanteissa, jossa he 
ovat lähekkäin tai kameraan nähden päällekkäin. Tutkijat ovat myös aikeissa 
soveltaa mallia muihin lajeihin kuin koripalloon (Zhang ym., 2020).  

3.2 Pelivälineen seuranta 

Datan automaattinen louhiminen joukkueurheilusta videon perusteella vaatii 
pelivälineen luotettavaa tunnistusta (Kamble, Keskar & Bhurchandi, 2019a).  
Vaikka pelaajien seuranta vaatii usean kohteen seuraamista samaan aikaan, on 
pelivälineen tunnistaminen ja seuraaminen usein vaikeampi ongelma (Choi & 
Seo, 2004). 

Pelivälineen seurantaan liittyy useita ongelmia. Pelivälineen koko, muoto 
ja väri vaihtelevat radikaalisti lajista lajiin. Pallo on usein osittain tai kokonaan 
piilossa kameralta tai kameroilta ja pallon liikeradat ovat vaihtelevia. Myös 
pelivälineen taustan vaihtelu asettaa haasteita (Kamble ym., 2019a). Tutkijat ovat 
päässeet hyviin tuloksiin spesifeissä ympäristöissä, mutta yleinen ratkaisu 
ongelmaan on yhä kaukainen haave (Kamble ym., 2019a). Esimerkiksi 
tenniksessä HawkEye-teknologian voi katsoa ratkaisseen pelivälineen 
seuraamisen ongelman käyttämällä useaa suurnopeuskameraa. Tennis on 
lajeista eräs helpoimmista tämän ongelman kannalta, sillä siinä ei esiinny 
suurinta osaa edellä mainituista ongelmista. Nämä tulokset eivät ole kuitenkaan 
helposti siirrettävissä muihin lajeihin (Kamble ym., 2019a). Lisäksi HawkEye on 
kallis ja monimutkainen asentaa (Yoo ym., 2018). 

Pelivälinettä seuratessa voidaan käyttää yhtä tai useampaa kameraa. Yksi 
kamera on halvempi ja yksinkertaisempi, mutta useampi kamera mahdollistaa 
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tarkemman seuraamisen kolmessa ulottuvuudessa. Pelikenttä saattaa olla myös 
liian suuri yhdelle kameralle (Kamble ym., 2019a). 

Kamble, Keskar ja Bhurchandi (2019b) esittävät 
konvoluutioneuroverkkoihin perustuvaa jalkapallon pelivälineen seurantaan 
tarkoitettua mallia. Malli pystyi tunnistamaan pallon 93 % tarkkuudella 
yksittäisistä kuvista. Komorowski ym. (2019) ovat kehittäneet DeepBall-mallin, 
joka pystyy tunnistamaan jalkapallon 90 % tarkkuudella yksittäisestä kuvasta ja 
94 % tarkkuudella kolmesta peräkkäisestä kuvasta. Tämäkin malli perustuu 
konvoluutioneuroverkkoihin.  

PuckNet (Vats ym., 2019) on mielenkiintoinen yritys pelivälineen paikan 
tunnistukseen jääkiekossa. Jääkiekossa peliväline on hyvin pieni, liikkuu 
nopeasti ja on usein piilossa, mutta kontrasti taustaan on suuri. Vatsin ym. (2019) 
konvoluutioneuroverkkoihin perustuva malli pyrkii arvioimaan kiekon sijainnin 
jääkiekkokaukalossa ottamalla sekunnin mittaisesta pelivideosta kuusitoista 
still-kuvaa, jotka malli saa syötteeksi. Mallin suorituskyky ei kuitenkaan ole 
kovin hyvä verrattuna aiemmin esitettyihin jalkapallon seuraamiseen 
tarkoitettuihin malleihin. Malli pystyi arvioimaan kiekon oikean pelialueen 
hyökkäys- ja puolustuspäässä vain 83 % tarkkuudella ja keskialueella vain 59 % 
tarkkuudella (Vats y., 2019).   

 

3.3 Kaupalliset sovellutukset 

Konenäkö on jo käytössä joukkueurheilussa myös kaupallisina sovelluksina. 
Toistaiseksi kaupalliset sovellukset ovat keskittyneet hyvin spesifeihin tehtäviin, 
ja toteutukset ovat kohtalaisen kalliita ja monimutkaisia (Choi & Seo, 2011). Tässä 
luvussa esitellään joitakin jo käytössä olevia järjestelmiä. Tutkimusartikkeleiden 
puuttuessa, tämän kappaleen tiedot on haettu pääosin yritysten omista 
materiaaleista ja lehtiartikkeleista. 
 SportLogiq, hyödyntää konenäköä etenkin jääkiekon, jalkapallon ja 
amerikkalaisen jalkapallon analysoimisessa joukkueiden videoanalyysin tukena. 
SportLogiq tunnistaa pelin tallenteesta pelaajien sijainnit ja pelivälineen sijainnin. 
Mallit laajentavat automaattista analysointia käsittelemällä konenäön haalimaa 
paikkatietodataa tekoälyn avulla, jolloin voidaan tunnistaa ja tilastoida pelistä 
tapahtumia, kuten syöttöjä tai maaleja. SportLogiq:n teknologia on jääkiekossa 
käytössä useassa USA:n ja Kanadan liigassa mukaan lukien NHL. Jalkapallossa 
joukkueet Iso-Britannian, Portugalin, Kanadan ja USA:n pääsarjoista käyttävät 
SportLogiq:n teknologiaa (SportLogiq, 2021). 
 Second Spectrum on SportLogiqin kaltainen yritys, joka analysoi ja 
indeksoi jalkapallo- ja koripallo-otteluita konenäön avulla. Indeksoinnilla 
tarkoitetaan tapahtumien tunnistusta ja tallentamista tapahtuman mukaan. 
Second Spectrum tarjoaa myös grafiikoita ja dataa televisioyhtiöiden kuten 
ESPN:n käyttöön. Vuoden 2018 NBA-finaaleissa näytettiin Second Spectrumin 
konenäön avulla tuottamia grafiikoita. (Second Spectrum, 2021). 
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 Noah Shooting System (NSS), on koripallon heittoon erikoistunut 
konenäkötekniikka, joka on käytössä useilla NBA-joukkueilla ja alasarjojen 
joukkueilla. NSS hyödyntää konenäköä pallon kaaren analysoinnissa, pelaajan 
tunnistuksessa ja pelaajan asennon tunnistuksessa. Pelaajan tunnistus onnistuu, 
sillä kamera on asetettu korin yläpuolelle, jolloin pelaajan rintamasuunta on 
kameraan kohti ja esteet ovat vähäisiä. NSS voi antaa palautetta heiton 
tekniikasta harjoituksissa reaaliajassa (Noah Shooting System, 2021). 
 Zenniz on mielenkiintoinen suomalainen startup, joka keskittyy 
tenniksen harjoittelun avustamiseen konenäön avulla. Kuten todettu tennis on 
moneen joukkuelajiin verrattuna helppo laji analysoida konenäön avulla. Zenniz 
seuraa pallon ja pelaajien paikkaa suhteessa kenttään. Zenniz aloittaa tuotteiden 
toimituksen alkuvuonna 2022, ja se on ollut jo käytössä tuomareiden apuna 
Suomen tennisliigassa (Zenniz, 2021). 
 ICEBERG Sports Analytics on yritys, joka tarjoaa teknologiaa 
jääkiekon analysoimiseen konenäön avulla. Teknologia kostuu kolmesta halliin 
asennettavasta kamerasta ja ohjelmistosta. ICEBERG tunnistaa videokuvasta 
pelaajien ja kiekon paikan. Paikkatietojen perusteella ICEBERG tunnistaa myös 
tapahtumia, kuten laukauksia tai pelaajien vaihtoja (ICEBERG, 2021). 
 HawkEye on urheilun konenäköjärjestelmistä ehkä tunnetuin. 
HawkEyen teknologioita on käytetty tenniksessä, sulkapallossa, kriketissä, 
koripallossa, amerikkalaisessa jalkapallossa ja jalkapallossa. Tenniksessä 
HawkEye seuraa pelaajien ja pallon sijaintia ja on tuomareiden apuna useissa 
korkean tason turnauksissa. HawkEye on jopa korvannut tenniksen 
linjatuomarit useissa ATP-turnauksissa COVID-19 pandemian aikana (Judge, 
2021).  HawEye-teknologiaa on myös käytetty maalien tunnistamiseen 
tuomareiden apuna. HawkEye tarjoaa konenäköön perustuvia 
televisiografiikoita ja maalintunnistusteknologioita Euroopan 
huippujalkapalloliigoille kuten Englannin Valioliigalle, Italian Serie A:lle ja 
Saksan Bundesligalle (Premier League, 2013; ESPN, 2015; Bundesliga, 2015). 
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Kuten edellisessä luvussa esitettiin, kaupallisella puolella on kehitetty useita 
tietylle lajille suunnattuja konenäköön perustuvia analysointiohjelmia, sekä 
joukkueille itselleen että urheilun katsojille. Nämä sovellukset perustuvat 
pelaajien ja pelivälineen paikkatietodataan, josta tuotetaan tapahtumia, joita 
suodattaa parametrien mukaan tai visualisoida erilaisin kartoin. 

Tutkielmassa on löydetty kolme yleisintä asiaa, joita 
urheilutallenteen käsittelyllä konenäöllä halutaan saavuttaa. Pelaajien sijainti, 
pelivälineen sijainti ja pelaajien identiteetti. Pelaajan identiteetti voi tarkoittaa 
yksinkertaisimmillaan pelaajan joukkueen selvittämistä (Vats ym., 2021) ja 
parhaimmillaan pelaajan nimi saadaan yhdistettyä kentän tapahtumiin (Zhang 
ym., 2020).  

Selville saatiin myös tekijöitä, jotka estävät yleisen, monelle lajille 
suunnatun analysointiohjelman, kehittämisen. Yksi pullonkaula on datan 
jatkojalostus. Vaikka pelaajien ja pelivälineen paikan tunnistaminen ja 
seuraaminen ovat olennainen osa analysoinnin automatisointia eivät ne itsessään 
ole hyödyllistä tietoa, vaan siitä jalostettu informaatio, kuten pelin laukaukset, 
joukkueen maaliin johtaneet hyökkäykset, onnistuneet nostot hyökkäysalueelle, 
onnistuneet syötöt tai pelaajan pelaamat vaihdot. Nämä halutut pelitapahtumat 
vaihtelevat suuresti lajista lajiin, mutta myös samankaltaisuuksia on 
löydettävissä. Tietyn pelaajan pelivälineen hallinnat, joukkueen hyökkäykset tai 
pelivälineen menetykset vastustajalle. Tällaista dataa voisi olla teoriassa 
mahdollista jalostaa minkä vain soveltuvan lajin paikkatietodatasta.  

Vaikka konenäön kyvykkyys pelaajien ja pelivälineen paikan 
tunnistuksessa tämän sallisi, herää kysymys, onko tällaista sovellusta 
kannattavaa toteuttaa, vai onko tietylle lajille muovattu sovellus ylivoimainen. 
Voidaan myös pohtia, olisiko tällainen sovellus hyödynnettävissä 
tulevaisuudessa pienempien lajien parissa, joille ei ole luotu omaa ratkaisua 
analysoinnin automatisoimiseen. Tällaisia lajeja voiovat olla esimerkiksi 
maahockey, salibandy tai pesäpallo.  

Tällainen sovellus on vielä kohtalaisen kaukana, sillä etenkin 
pelivälineen seuraaminen nojaa vahvasti ennalta tiedettyihin aspekteihin lajista. 

4 TULOKSET 
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Sen sijaan pelaajien paikan tunnistus on ongelma, johon löydetyt ratkaisut ovat 
olleet hyvin toimivia, eivätkä pohjaa niin vahvasti lajispesifeihin seikkoihin. 
Pelaajien yksilöllinen identifiointi on ongelma, joka odottaa yhä luotettavia 
ratkaisuja. Normaalista pelivideosta on usein mahdoton tunnistaa pelaajan 
kasvoja, joiden avulla esimerkiksi Noah Shooting System identifioi pelaajat 
(Noah Shooting System, 2021). Pelaajan kasvot ovat usein peitossa, kameran 
resoluutio on liian pieni tai kamera on liian kaukana. Pelaajat voidaan tunnistaa 
myös pelipaidan numerosta (Zhang ym., 2020), mutta tämäkin vaatii tarkkaa 
kameran kuvaa ja numero on silti usein piilossa. Pelaajien erottelu joukkueisiin 
on helpompaa. Tähän voidaan käyttää pelipaidan värejä, jotka yleensä 
kilpailutilanteissa valitaan tarkoituksella erilaisiksi. Jo pelaajien automaattinen 
erottelu joukkueisiin tuo lisäarvoa analysoimisen näkökulmasta.  
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Tutkielman aiheena oli konenäkö joukkueurheilun kontekstissa. Tutkielma 
toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, ja sen päätavoite oli selvittää, mikä on 
konenäön nykytila joukkueurheilun kontekstissa ja minkä vuoksi usean lajin 
analysoimisen mahdollistavaa sovellusta ei löydy markkinoilta. Aihe on 
kiinnostava, sillä konenäkömallien käyttö joukkueurheilussa on suuressa 
nousussa, ja maailman suurimmille lajeille on jo rakennettu omia toimivia 
ratkaisuja monelle eri tasolle.  Kuten todettu, nämä ratkaisut ovat hyvin 
lajispesifejä ja siirtyvät huonosti lajista toiseen. 
 Konenäkö pystyy nykypäivänä löytämään pelaajia kohtalaisen 
luotettavasti videoaineistosta. Pelivälineen tunnistus sen sijaan on vaikeampi 
ongelma, eikä siirry hyvin lajien välillä. Pelaajien identifiointi taas on erittäin 
vaikea ongelma, johon ei ole löydetty luotettavia ratkaisuja. Usealle lajille 
soveltuvan konenäköjärjestelmän luominen ei ole mahdollista ennen kuin 
käyttöä rajoittavat ongelmat on saatu ratkaistua luotettavasti edes yhden lajin 
kohdalla. Nykyiset ratkaisut nojaavat vahvasti jo tiedettyihin aspekteihin lajeista, 
jolloin yleistys useaan lajiin on vaikeaa. 

Lähes kaikki tutkielmassa esitetyt ratkaisut konenäön käyttöön 
joukkueurheilun analysoimisessa ovat nojanneet konvoluutioneuroverkkoihin, 
mikä kertoo syväoppimisen valtavasta potentiaalista myös kuvien ja videoiden 
käsittelyn alalla. Tämän tiedon valossa on mahdollista, että myös tulevaisuuden 
uraauurtavat innovaatiot urheilun automaattisessa analysoinnissa perustuvat 
konvoluutioneuroverkkoihin. 

Tutkielmaprosessin aikana selvisi, että aiheesta löytyy hyvin 
tutkimusaineistoa liittyen uusiin tekniikkoihin konenäön käytössä 
joukkueurheilussa. Laajempia katsauksia konenäön tilaan tällä alalla on tehty 
kuitenkin vain vähän. Katsaukset eivät myöskään keskittyneet kaupallisessa 
käytössä oleviin sovelluksiin. Kaupallisia sovellutuksia tutkiessa ongelmaksi 
nousi tieteellisten artikkelien puute, jolloin jouduttiin turvautumaan yritysten 
omaan materiaaliin. Näitä lähteitä ei voi pitää luotettavina tieteellisinä lähteinä, 
olkoonkin että tarkoituksena oli vain luoda yleiskuva alan tilanteesta 

5 YHTEENVETO 
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kaupallisella puolella. Yritykset eivät myöskään esitelleet tuotteidensa teknistä 
puolta kovinkaan tarkasti, vaan esittely oli pintapuolista ja loppukäyttäjälle 
suunnattua. 

Jatkotutkimusaiheeksi esitetään pelaajien ja pelivälineen tunnistuksen 
yleistämistä useaan eri lajiin. Myös vain yhtä kameraa käyttävät ratkaisut ovat 
tärkeitä alempien tasojen ja pienten lajien joukkueille, joilla ei ole resursseja tai 
osaamista käyttää usean kameran monimutkaisia järjestelmiä. 
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