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Yhä useammat yritykset omaksuvat tekoälyn keinona parantaa liiketoimintaansa. Tässä 

työssä selvitetään tekoälyn ja koneoppimisen integrointia kohdeyrityksen järjestelmiin. 

Menetelmät valitaan ”State of the art” – analyysillä. Löytyneistä ratkaisuista johdetaan 

yritykselle sopiva toteutus. Tutkimuksen tavoitteena on löytää ajatusmalleja ja uusia 

työkaluja energian säästökohteiden löytämiseksi. Tutkimuksessa selvisi, että LSTM - 

neuroverkot soveltuvat energiadatan ennustamiseen erinomaisesti ja niitä voidaan käyttää 

hyväksi poikkeavuuksien havaitsemisessa. Tekoälyn integroiminen järjestelmiin edellyttää 

erityistä perehtymistä sen toimintaan ja muutoksia tukijärjestelmiin, jotta tekoälystä saadaan 

haluttu hyöty irti. 
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More and more companies are embracing artificial intelligence as a way to improve their 

businesses. This work explores the integration of artificial intelligence and machine learning 

into the systems of the case company. Methods are selected through a State of the art -

analysis. The solutions found are used to derive a suitable implementation for the company. 

The aim of this study is to find thought models and tools for finding energy-saving targets. 

The study found that LSTM neural networks are excellent for predicting energy data and can 

be used to detect abnormalities. The integration of artificial intelligence into the information 

systems requires in-depth knowledge with its functioning and changes to the supporting 

systems in order to achieve the desired benefits of artificial intelligence. 
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ALKUSANAT 

 

Tahdon kiittää työni ohjaajaa Ari Happosta  työn ohjaamisesta, joustavuudesta sekä 

kärsivällisyydestä. Kiitokset myös Petteri Mäkelälle yhteistyöstä visualisoinnin kanssa. 

 

Lisäksi haluan kiittää EnerKey Enegia Solutions Oy yritystä kandidaatintyön aiheen ja 

yrityksen tarjoaman datan puolesta. 

 

Erityiskiitokset vielä lähipiirilleni tuesta sekä erityisesti tyttöystävälleni hänen 

loppumattomasta kärsivällisyydestään ja tuestaan. 
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1 JOHDANTO 

 

Tässä luvussa käydään läpi opinnäytetyön taustaa, tavoitteita sekä rajoitteita ja lopuksi 

opinnäytetyön rakennetta. 

1.1 Tausta 

 

Teknologian kehitys ja mittauslaitteiden yleistyminen on mahdollistanut laajan datan 

keruun, jonka avulla voidaan ratkaista ongelmia prosessien sisällä, joita ei välttämättä 

tiedetty olevan olemassa sekä tehostaa nykyistä toimintaa entisestään. Ihminen ei kuitenkaan 

pysty käsittelemään järjettömän kokoisia datamääriä yksin eikä myöskään ole luontaisesti 

hyvä havaitsemaan odottamattomia korrelaatioita datasta ilman apua. Ihmisen avuksi 

tarvitaankin tietokoneen laskentatehoa ja datamäärien hallinnointiin ja tarkasteluun data-

analyysiä.  

 

Data-analyysissä pyritään saamaan kerätystä datasta hyödyllistä informaatiota, jota voidaan 

käyttää esimerkiksi päätöksenteon tukena. Massiivisten datasettien kanssa työskennellessä 

ihmisellä ei yksinkertaisesti riitä aika kaikkien tapauksien läpikäymiseen käsin, vaan 

ihmisen avuksi tarvitaan työkaluja isojen datamassojen käsittelyyn ja analysointiin. Yksi 

huomioonotettava ratkaisutekniikka on tekoälyn käyttö. Tekoälyratkaisuiden käyttö yleistyy 

entisestään ja sen sovelluksia käytetään yhä enemmän ja enemmän helpottamaan ihmisten 

jokapäiväistä elämää sekä avustamaan työelämässä. AI:n (Artificial Intelligence) ja sen 

sovellusten kehitys on 2010-luvun alkupuolella kasvanut räjähdysmäisesti etenkin 

rahoituksen, valmistuksen ja sotilaallisilla aloilla (Warwick 2013). Future of Jobs – 

tutkimuksessa todettiin, että 73% kaikista yrityksistä aikovat ottaa koneoppimisen käyttöön 

jollakin tasolla 2022 mennessä [2]. Viimeisen viiden vuoden aikana puolestaan AI-

tutkimusjulkaisut ovat kasvaneet 12,9% vuosittain [3]. Lisäksi jatkuvasti kasvava datan 

keruu ja digitalisaatio yhdessä muokkaavat erittäin paljon liiketoimintakenttää [4] 

tiedonhallintaan pohjautuvien palvelutuotteiden, kuten EnerKeyn, suuntaan. Tekoälyn 

käyttöön liittyy myös omat haasteensa ja, jotta tekoälyä voidaan hyödyntää tuloksekkaasti, 

on sen toimintafilosofia ymmärrettävä ja tekniikan nostamat mahdollisuudet ja rajoitteet 

otettava huomioon. Lisäksi työkaluja on osattava käyttää tehokkaasti, mikäli halutaan 

käyttää tekoälyä projektin tai työn tukemiseen.  
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Työn tarve tulee yritykseltä. EnerKey - yritys haluaa heidän kehittämäänsä EnerKey - 

energianhallintajärjestelmäänsä Big Dataan perustuvan AI / ML (Machine Learning) 

tekniikkoihin pohjautuvan teknisen toteutuksen, jolla voidaan auttaa yrityksen asiakkaita 

säästämään energiaa ja samalla säästämään yrityksen sisäisiä resursseja työvoiman puolelta 

datan analysoinnin avustamisella. Automatisoimalla data-analyysiä säästetään työtunteja, 

kun analysointia ei tarvitse tehdä käsin sekä saadaan palvelusta reaktiivisempi, kun asiakkaat 

saavat tuloksia nopeammin ja voivat siten myös reagoida tuloksiin nopeammin. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset   

 

Opinnäytetyössä selvitetään koneoppimisen implementointia energianhallintajärjestelmään 

ja etsitään toteutettavissa olevia ratkaisuja potentiaalisiin kohteisiin. Työssä tehdään State of 

the art – analyysiä siitä, minkälaisia ratkaisuja ko. ongelman käsittelyyn on jo tehty, ja 

tehdyn selvityksen perusteella valitaan sopivimman oloiset tekoälyratkaisut yrityksen 

ongelmaan peilaten. Valituista ratkaisuista johdetaan yrityksen dataan toteutus, jonka 

onnistumista arvioidaan. Toteutuksen tarkoituksena on helpottaa ammattilaisen asiakasavun 

tarjontatyötä ja auttaa yritystä ymmärtämään tekoälyn integroinnin potentiaalia paremmin.  

 

Yrityksen kolme potentiaalisinta opinnäytetyön mielenkiinnon kohteita ovat energian 

säästökohteiden löytäminen, poikkeuksien havaitseminen sekä epäsäännöllisen 

kulutuskäyttäytymisen havaitseminen automaattisesti. Työn tavoitteena on löytää 

ajatusmalleja ja uusia työkaluja energian säästökohteiden löytämiseksi painottaen 

poikkeavuuksien ja epäsäännöllisen kulutuskäyttäytymisen havaitsemiseen. Työn 

tarkoituksena on avata ajatuksia uudenlaisille tavoille löytää poikkeamia datasta ja 

mahdollistaa yritykselle tulevaisuudessa suoran integraation rakentaminen omaan 

järjestelmäänsä, jolla voidaan havaita poikkeamia sekä epäsäännöllistä 

kulutuskäyttäytymistä automaattisesti. Työlle voidaan johtaa seuraavat 

tutkimuskysymykset, joihin pyritään opinnäytetyössä vastaamaan: 

 

Miten koneoppimista ja tekoälyä voidaan käyttää B2B-markkinoilla Suomessa case-

yrityksen dataan sovitettuna hyväksi? 

 

Lisäksi kysymykseen kuuluu myös seuraavat alikysymykset: 
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Miten koneoppimista ja tekoälyä soveltaa poikkeavuuksien havaitsemiseen? Miten hyvin 

löydetyt ratkaisut toimivat? Mitä toimia yritykseltä vaaditaan, jotta tekoälyn käyttö on 

tehokasta? 

 

Tutkimuskysymyksiin vastataan työssä tehdyllä selvityksellä koneoppimismenetelmistä ja 

yrityksen datasta johdetuilla ratkaisuilla validoidaan menetelmien toimivuutta. Kysymyksiin 

ei vastata suoraan erillisinä kappaleina, vaan kandidaatintyön kokonaisuus pyrkii 

vastaamaan esiteltyihin kysymyksiin.  

 

1.3 Työn rakenne 

 

Johdannon jälkeen, toisessa luvussa käsitellään data-analyysin puolta työssä keskittyen 

aikasarja-datan analyysiin. Kolmannessa luvussa käydään läpi State of the art – analyysissä 

löytyneitä ratkaisuja aikasarja-datan ennustamiseen. Neljännessä luvussa käydään lyhyesti 

läpi mitä poikkeavuuksien havaitseminen tarkoittaa koneoppimiskontekstissa sekä työhön 

valitut koneoppimisen menetelmät. Viidennessä luvussa käydään läpi ylätason kuvaukset 

malleista ja ideologiset perusteet sille, miksi mallit on rakennettu niin kuin ne on rakennettu. 

Kuudennessa luvussa käydään työn tuloksia läpi. Tuloksien läpikäymisen jälkeen on 

vuorossa yleistä pohdintaa tulevaisuudelle ja viimeisenä kahdeksantena lukuna on 

opinnäytetyön yhteenveto. 
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2 DATA ANALYYSI & AIKASARJADATA 

 

Data- analyysi projektit jaetaan yleensä moniin osiin kompleksisuuden ja suuren työmäärän 

vuoksi. Projektin työvaiheisiin kuuluu tietojen arviointia ja valintaa, esikäsittelyä, 

analysointia, tuloksien tulkintaa sekä arviointia. Projektit yleisesti jaetaan kuitenkin 

useampaan, kuin edellä mainittuihin neljään vaiheeseen. CRISP-DM (Cross-Industry 

Standard Process for Data Mining) – malli (Kuva 1) koostuu kuudesta eri vaiheesta; 

liiketoiminnan ymmärtämisestä, datan ymmärtämisestä, datan valmistelusta, 

mallinnuksesta, arvioinnista ja lopulta käyttöönotosta. Nuolilla kuvataan mahdollisia 

iteraatioita taaksepäin. (Runkler, 2012) 

 

Kuva 1 CRISP-DM mukaillen [6]. 

 

2.1 Datan ymmärtäminen 

 

Datan ymmärtämisvaiheen päätavoitteena on yleiskuvan rakentaminen datasta data-

analyysin tekijälle. Vaiheeseen kuuluu käytettävissä olevien tietokantojen tarkastelua ja 



 

8 

 

saatavilla olevan tiedon ominaisuuksien ja laadun tarkastelemista. Tässä vaiheessa datasta 

voidaan huomata jo hyödyllisiä ominaisuuksien välisiä suhteita ja poikkeavuuksia, joista 

voidaan tehdä ensimmäisiä oivalluksia ja hypoteeseja. Tarkoituksena ei ole ymmärtää 

täydellisesti dataa, vaan saada yleiskuva rakenteesta. (Berthold et al., 2010) 

2.2 Datan valmistelu  

 

Tietojen esikäsittely data-analyysistä voi vaatia jopa 60% hankkeeseen liittyvästä 

työpanoksesta (Wegman et al., 2005). Wegmanin mukaan tietojen esikäsittely usein 

määrittää analyyttisten toimien onnistumisen tai epäonnistumisen. Datan valmistelussa on 

tärkeää pitää mielessä, mitä mallinnustekniikkaa aiotaan käyttää ja mitä datasta halutaan 

saada irti, sillä osalla tietojen valmistelun vaiheista on konkreettista merkitystä mallin 

toimivuuden kannalta (Berthold et al., 2010).  Datan esikäsittelyyn sisältyy mm. (Wegman 

et al., 2005 ; Berthold et al., 2010): 

 

1. Datan puhdistus 

2. Datan laadunvarmistus 

3. Poikkeamien tunnistus ja käsittely 

4. Mahdollisesti osanäytteisiin jako 

5. Datan valinta 

6. Ominaisuuksien valinta 

7. Datan muuttaminen 

 

Dataa yleensä puuttuu kokonaan tai osittain (Wegman et al., 2005). Yksinkertaisin ja suorin 

tapa reagoida tilanteisiin, jossa dataa puuttuu, on jättää huomioimatta ilmentymät, joista 

dataa puuttuu. Tätä kutsutaan complete case - lähestymistavaksi (Hair et al., 1998). Toinen 

tapa on poistaa tapaukset ja/tai muuttujat, joista dataa puuttuu. Dataa voidaan myös 

generoida tilalle arvioimalla muiden tapausten perusteella, jos kyse on muutamasta 

muuttujasta. Tämä ei ole itse analyysin kannalta kovinkaan hyvä lähestymistapa (Hair et al., 

1998). Datan käsittelyn jälkeen on vuorossa datan sovittaminen malleihin. Data-analyysin 

kannalta on myös tärkeää tunnistaa ne muuttujat, jotka ovat nykyisen analyysin kannalta 

tärkeitä samalla sivuuttaen analyysin kannalta tarpeettomat muuttujat ja tiedot (Wegman et 

al., 2005). 
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2.3 Datan mallintaminen 

 

Berthold et al. (2010) mukaan suurinta osaa datan analyysimenetelmistä voidaan tarkastella 

seuraavilla neljällä vaiheilla:  

1. Malliluokan valinta 

a. Valitaan korkeammalla tasolla ratkaistavan ongelman luokkaan sopiva 

arkkitehtuuri. Ei määritellä suoraan mitä mallia käytetään vaan testattavien 

mallien struktuuri.  

2. Mallien arvioimiseen käytettävän Score - funktion valinta 

a. Mallin toimivuuden arviointiin tarvitaan metriikkaa. Valitun funktion 

tuloksen perusteella voidaan seurata mallin reagoimista parametrien tai 

muiden mallin toimintaan liittyvien ominaisuuksien muutoksiin.  

3. Optimointi algoritmin käyttö 

a. Jotta malli vastaisi annettua datasettiä mahdollisimman hyvin tarvitaan 

mallin sovitukseen hyvä optimointialgoritmi. Algoritmilla sovitetaan mallin 

parametrit siten, että se vastaa annettua koulutusdataa mahdollisimman 

hyvin.  

4. Tulosten validointi 

a. Mallin arvioimiseen käytettävä Score – funktio ei Berthold et al. (2010) 

mukaan yksistään anna osviittaa siitä, toimiiko malli hyvin vai ei. Tämän 

vuoksi data jaetaan usein opetus- ja testidataan, jolloin mallin toimivuutta 

voidaan tarkastella testidataan verrattuna. 

(Berthold et al., 2010) 

2.4 Aikasarjadatan käsittely 

 

Aikasarja on joukko havaintoja, joista kukin on tallennettu tiettyyn aikaan (Brockwell & 

Davis, 2016). Aikasarjoja, joiden havainnot tapahtuvat tiettyjen intervallien välissä 

kutsutaan diskreeteiksi aikasarjoiksi [11]. Opinnäytetyössä käytettävässä aikasarjassa 

havainnot ovat tunnin välein, joten aikasarja on siten diskreetti. Aikasarjojen mallinnuksella 

pyritään yleensä ennustamaan arvoja tulevaisuudelle esimerkiksi hypoteesien 

varmistukseen, kuten ilmaston lämpenemiseen tai ennustamalla tietyn tuotteen 

myyntipiikkejä, jolloin voidaan varautua etukäteen mm. täydentämällä varasto ennen tulevia 
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myyntipyrähdyksiä. (Brockwell & Davis, 2016). Brockwell & Davis (2016) esittivät yleisen 

lähestymistavan aikasarjadatan analyysiin (Kuva 2):  

 

Kuva 2 Aikasarja-analyysin yleinen prosessi. Mukaillen Pal & PKS (2017) kuvaa ja 

Brockwell & Davis (2016) käsitystä em. prosessista. 

 

1. Datan graafinen esityksen luonti ja sen analysointi keskittyen 

a. trendin, 

b. kausiluontaisten osien,  

c. ilmiselvän käyttäytymisen muutoksen tai 

d. muiden mahdollisten poikkeavien havaintojen etsimiseen. 

2. Datan muokkaaminen siten, että trendi ja kausiluontaisuutta ei ole havaittavissa 

datasta. Tarkoituksena on saada datasta stationaarista.  

3. Mallin/mallien valinta perustuen valittuun arkkitehtuuriin ja mallinnus. 

4. Datan ennustaminen ja tuloksien vertaileminen.  

(Brockwell & Davis, 2016 ; Pal & PKS, 2017) 

 

Jos datassa on selkeitä epäjatkuvuuksia, kuten äkillisiä tasonmuutoksia, suosittelevat 

Brockwell & Davis datan jakamista yhtenäisiin osiin ja näiden osien erikseen analysointia. 

Poikkeavat havainnot, jotka voivat olla esimerkiksi mittarivirheitä, ovat tutkittava tarkasti, 

jotta voidaan varmentua mistä poikkeavuudet johtuvat. Tämän perusteella tehdään 

johtopäätös tulisiko poikkeavuudet hylätä vai ei, koska ne ovat voineet johtua esim. 

kirjauksen yhteydessä tapahtuvista virheistä. Virheelliset tiedot vaikuttavat mallin 

suorituskykyyn ja voivat aiheuttaa suuriakin ennustusvirheitä, joten data-analyysissä on 

syytä kiinnittää erityistä huomiota virheellisten tietojen etsimiseen ja eliminointiin datasta. 

(Brockwell & Davis, 2016) 
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2.5 Datan muokkaaminen stationaariseksi 

 

Stationaarisen datan tuottaminen on tärkeää mallin tarkkuuden vuoksi (Pal & PKS, 2017). 

Jotta datasta saadaan stationaarista, on siitä poistettava ominaisuuksien riippuvuudet 

ajansuhteen (Douc et al., 2018). Eli trendit, kausiluontoiset ja sykliset komponentit on 

riisuttava datasta pois (Pal & PKS, 2017). Data on stationaarista silloin, kun sen 

ominaisuudet eivät ole riippuvaisia ajansuhteen eli aikasarjaa voidaan tarkastella mistä 

tahansa kohdasta, ja sen pitäisi olla samankaltaista (Brockwell & Davis, 2016). Trendillä 

tarkoitetaan yleisesti sitä, että aikasarjassa on näkyvissä pitkällä aikavälillä ylös- tai alaspäin 

suuntautuvaa liikettä (Pal & PKS, 2017). Aikasarja on kausittaista  (engl. seasonal), kun 

aikasarjassa on näkyvissä toistuvia vaihteluita (Pal & PKS, 2017). Kuten kuvasta (Kuva 3) 

nähdään, on pitemmällä aikavälillä mahdollista havaita datasta pienehköä trendiä sekä 

kausittaisuutta.  

 

 
Kuva 3 Erään kaupan kulutuksen graafinen esitys tunneittain vuosille 2016-2019. 

 

Trendin kanssa työskentelyyn Brockwell & Davis ehdottavat trendin arviointia työkaluilla, 

kuten MA (Moving Average) ja laskemalla peräkkäisten havaintojen eroja, eli käyttämällä 
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differencing – algoritmia trendielementtien erotteluun datasta. Differencing tarkoittaa 

aikasarja-analyysissä erottelua, ”jossa trendi ja / tai kausiluontaiset tiedot ”poistetaan” 

aikasarjasta toistamalla toimenpidettä yhdellä tai useammalla viiveellä” (Brockwell & 

Davis, 2016). Datasta ei sinällään poisteta osia, vaan toimenpiteillä huolehditaan siitä, että 

datan ominaisuudet eivät ole riippuvaisia ajansuhteen. Differencing - menetelmää voidaan 

siis käyttää niin trendin kuin kausiluonteisuuden poistamiseen aikasarjasta (Brockwell & 

Davis, 2016). Kuten kuvasta  (Kuva 4) nähdään, trendi ja osittain kausittaisuus saatiin 

eroteltua datasta pois varsin helposti. Kuva näyttää ensimmäisen differencing - toimenpiteen 

jälkeen siltä, ettei sitä tarvitse toistaa. Hypoteesin vahvistaa R:n funktio nsdiffs(), jolla 

voidaan arvioida vaadittava määrä differencing – toimenpiteitä automaattisesti, jotta 

aikasarjasta saadaan stationaarinen [14]. Matemaattisten muunnosten jälkeen data on 

stationaarista, jolloin aikasarjan datan korrelaatiot riippuvat vain ajasta kahden aikasiirtymän 

välillä, eikä ajasta itsestään. Tämä riippuvuuden mitta, eli kovarianssi, on olennaista 

aikasarja-analyysissä. (Pal & PKS, 2017) 

 

 

Kuva 4 Saman datan graafinen esitys ensimmäisen differencing - toimenpiteen jälkeen. 
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3 RATKAISUJA AIKASARJA-DATAN ENNUSTAMISEEN  

 

Tässä luvussa käydään lyhyesti läpi tehtyä State of the art – analyysiä aikasarjadatan ja 

energiadatan mallintamiseen yleisesti käytettävistä tekoälyratkaisuista. Tarkoitus on löytää 

opinnäytetyöhön käytettävä ratkaisu. Tutkimuksia käydään läpi viime vuosilta (nykyhetki 

2019). Lisäksi yhdeksi lähteeksi on valittu M-kilpailut, jotka ovat aikasarja-datan 

mallintamisen tunnetuimpia kilpailuja.   

3.1 M-kilpailut 

 

M-kilpailut ovat avoimia kilpailuja, joita johtaa tutkija Spyros Makridakis. Kilpailuiden 

tarkoituksena on oppia parantamaan ennustustarkkuutta (Makridakis et al., 2018). 

Kilpailuissa eri tahot kilpailevat keskenään siitä, kuka saa luotua tarkimman algoritmin 

annettuun dataan. Kilpailuissa vertaillaan useiden suurten aikasarjojen ennustamiseen 

käytettyjä menetelmien suorituskykyä, jonka vuoksi kilpailu on opinnäytetyön kannalta 

mielenkiintoinen [16]. M4 – kilpailussa, joka pidettiin 2018 vuoden alkupuoliskolla, 17 

tarkimmasta menetelmästä 12 oli enimmäkseen tilastollisten lähestymistapojen yhdistelmiä. 

Pelkät koneoppimis-tekniikat toimivat huonosti. Kilpailussa nousi voittajaksi 

hybridimenetelmä, joka soveltaa molempia tilastollisia- sekä koneoppimis-konteksteja. 

(Makridakis et al., 2018) 

3.2 ARIMA, Neuroverkot ja SVR 

 

Nichiforov et al. (2018) vertailivat tutkimuksessaan ARIMA-mallia (Autoregressive 

Integrated Moving Average) ja neuroverkko-malleja energiankulutuksen arvioimiseen. 

ARIMA-mallissa oletetaan, että aikasarjan tulevaisuuden arvo on lineaarinen funktio, joka 

koostuu alkuperäisten sarjojen aiemmista arvoista ja satunnaisvirheistä. Useimmissa 

tilanteissa aikasarjasovellukset määritellään suurilla muutoksilla ja siirtymäkausilla, joka 

tekee ajallisten sarjojen mallinnuksen hankalaksi lineaarisella mallilla, joten tutkimuksessa 

käytettiin epälineaarista lähestymistapaa (Nichiforov et al., 2018). Tutkimuksen tuloksena 

selvisi, että ARIMA-mallin virhetasot ovat pienemmät kuin epälineaarista neuroverkkoa 

käyttäessä, mikä johtaa Nichiforovin mukaan siihen johtopäätökseen, että ARIMA-malli 

tuottaa parempia tuloksia. Tutkimuksen mukaan voidaan siis väittää, että ARIMA-mallin 

suorituskyky on parempi kuin epälineaarisen neuroverkon ennustetarkkuuden suhteen. 

Toisaalta Liu et al. (2015) mukaan energiankulutusaikasarjat ovat luonteeltaan 
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epälineaarisia, jolloin perinteiset analyysimallit (kuten ARIMA) eivät tuota tarkkoja 

tuloksia. Liun et al. tutkimuksen, jossa rakennettiin aikasarjojen ennustamiseen SVM 

(Support Vector Machine) – algoritmia käyttäen SVR (Support Vector Regression) – malli, 

tulokset osoittivat, että tutkimuksessa luodulla menetelmällä saadaan parempia tuloksia, 

kuin perinteisellä aikasarjojen analyysillä, johon ARIMA-malli voidaan laskea kuuluvaksi 

(Liu et al., 2015). 

3.3 LSTM-malli 

 

Chandramitasari et al. (2019) tutkivat LSTM (Long Short-Term Memory)-FFNN 

(Feedforward Neural Network) malleja. Tutkimuksessa huomattiin, että malleista saatiin 

parempi lopputulos, kun jaettiin viikko arkipäiviin ja lomapäiviin. Ehdotetulla kahden mallin 

yhdistävällä ratkaisulla saatiin parempi lopputulos verrattuna LSTM:n tai FFNN:n käyttöön 

erillään (Chandramitasari et al., 2019). LSTM-mallin käytöstä on tullut myös kritiikkiä mm. 

Koprinskan et al. (2018) tutkimuksessa  todettiin, että verrattuna konvoluuttisiin-

neuroverkkoihin ja MLP-neuroverkkoihin energia aikasarjojen ennustamisessa LSTM 

pärjäsi muita heikoimmin. Toisaalta Kong et al. (2019) tekemän tutkimuksen mukaan 

vaikkakin empiiriset ennustemallit (engl. Empirical Prediction Models) joskus suoriutuvat 

paremmin kuin tekoälyratkaisut joissakin äärimmäisissä tapauksissa, LSTM - mallin avulla 

voidaan havaita hienovaraiset kuvion muutokset ja tuottaa parhaat ennusteet suurimmalle 

osalle tapauksissa. Lisäksi LSTM on todistetusti kykeneväinen oppimaan pitkän aikavälin 

yhteyksiä. LSTM-malli osoittautui suorituskyvyltään yleisesti parhaaksi ennustusmalliksi. 

(Kong et al., 2019) 

3.4 ARIMA & LSTM 

 

Hollingsworth et al. (2019) keskittyivät energiadatasta poikkeamien löytämiseen 

syväoppimisalgoritmeilla. Tutkimuksessa hyödynnettiin ARIMA – mallin kykeneväisyyttä 

poistaa trendi ja kausiluonteisuus datasta (vertaa yllä) ja syväoppimisalgoritmilla 

ennustettiin jäljelle jäävistä residuaaleista tulevia arvoja (Hollingsworth et al., 2019). 

Menetelmät, joita Hollingsworth et la. vertasivat toisiinsa, olivat ARIMA, LSTM sekä edellä 

mainituista yhdistetty versio. Yhdistetty malli pärjäsi testeissä parhaiten, yhdistetyllä 

ennustemallilla saatiin mm. suurin tarkkuus kaikista mallituloksista (Hollingsworth et al., 

2019). Tutkimuksessa tiedettiin valmiiksi jo poikkeavuudet. 
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3.5 Selvitys yleisesti käytettävistä menetelmistä 

 

Kattavan selvityksen monista eri hybridimenetelmistä ja suosituimmista ennustukseen 

käytettävistä tekniikoista tekivät Deb et al. (2017). Useamman koneoppimistekniikan ja/tai 

tilastollisen menetelmän yhdistämisessä mallit täydentävät toistensa vahvuuksia, minkä 

takia on hyvä käyttää useampaa kuin yhtä menetelmää aikasarjojen ennustamisessa. 

ARIMA:n vahvuuksiksi nousi selvityksen myötä viiveiden ja historiallisten tietojen käyttö, 

liikkuva keskiarvo (Moving Average) sekä luottamusvälien tuottaminen luotettavasti. 

Heikkouksia ARIMA:lle tunnistettiin mallin tunnistamisen vaikeus, epäsopivuus pitemmän 

aikavälin ennustamiseen sekä mallin vaikeudet omaksua epälineaariset kuviot datasta. 

Neuroverkoilla vahvuuksia löydettiin mm. hyvä suorituskyky epälineaarisille sarjoille sekä 

mallin joustavuus. Heikkoja puolia neuroverkoista taas riippuvuus painoarvojen 

alustamisesta, overfitting eli mallin ylisovittaminen dataan sekä lokaalit minimit eli funktion 

paikalliset minimiääriarvot. Muita tutkimuksessa vertailtuja tekniikoita olivat SVM, CBR, 

Fuzzy, Grey, MA & ES, NN sekä eri malleista koostuvat hybridimallit. (Deb et al. 2017) 

3.6 Johtopäätökset 

 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella opinnäytetyön malleiksi valitaan menetelmä, jossa 

hyödynnetään tilastollisia- sekä koneoppimiskonteksteja. Yhdestä menetelmästä koostuvat 

mallit eivät yleisesti ottaen suoriudu hyvin [16]. Energiankäyttö ei ole lineaarista, joten 

perinteiset aikasarjamenetelmät eivät sovellu hyvin siihen, joten toinen malli valitaan 

vastaamaan epälineaarisuudesta. Opinnäytetyön ratkaisuksi valitaan siis ARIMA + LSTM – 

menetelmä, sillä kyseisestä kollaboraatiosta löytyy tuoreita tutkimuksia ja opinnäytetyössä 

haetaan energiadatasta poikkeavuuksien löytämiseen soveltuvaa menetelmää. Lisäksi 

vertailukohteena on Azure - alustan tarjoama neuroverkkoregressiomalli. ARIMA ja 

neuroverkko – malleista koostuva menetelmä toimii siten, että ARIMA:lla kuvataan jakson 

lineaariset komponentit ja neuroverkolla paikataan ARIMA:n epäsoveltuvuutta kuvata 

epälineaarisia ominaisuuksia, jonka takia mallien yhdistelmä soveltuu energia- ja 

aikasarjadatan mallintamiseen, jossa esiintyy sekä epälineaarisia että lineaarisia 

ominaisuuksia (Deb et al. 2017). Mainittakoon myös, että M4-kilpailun voitti 

hybridimenetelmä, joka myös koostui tilastollisesta menetelmästä ja 

koneoppimismenetelmästä. Käytettävien mallien teoriaa käydään läpi seuraavassa luvussa. 
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4 TYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄT KONEOPPIMISEN MENETELMÄT 

 

Tässä luvussa käydään koneoppimisen saralla kandidaatintyön aiheen kannalta tärkeitä 

aihealueita lyhyesti läpi, sillä mainituista malleista ja aihepiireistä löytyy runsaasti tietoa 

valmiiksi jo oppikirjojen ja tieteellisten julkaisuiden puolelta. Poikkeavuuksien 

havaitsemisen teoriaa käydään myös lyhyesti läpi sekä mallien soveltuvuutta 

poikkeavuuksien havaitsemiseen. 

4.1 Anomaly Detection yleisesti 

 

Deepak (2016) määrittelee poikkeavuuden (Anomaly) sellaiseksi, joka poikkeaa siitä, mitkä 

yleensä katsotaan normaaliksi. Outlier on Anomalyyn liittyvä käsite, mutta se määrittelee 

poikkeavan käyttäytymisen yksittäisten objektien tasolle. Anomaly-käsitteellä viitataan siis 

ryhmiin, jotka eivät vastaa odotettua käyttäytymistä ja outlier-käsitteellä tarkoitetaan 

yksittäistä havaintoa, joka poikkeaa muista havainnoista (Deepak, 2016). Anomaly voi myös 

olla poikkeava kuvio, joka ei esim. noudata kulutuksen normaalia trendiä. Datassa on usein 

isoja ryhmittymiä datapisteitä ja yksittäisiä, erillisiä pisteitä ryhmien ulkopuolella, näitä 

kutsutaan siis poikkeavuuksiksi. Poikkeavuuksien havaitsemiseen käytettävät algoritmit ja 

mallit perustuvat aiempiin tietoihin ja ennusteisiin. Anomaly Detection – analyysin 

tehtävänä on havaita vaihtelut normaalista havaituista data-arvoista ja siten päätellä taustalla 

olevan prosessin vaihtelu. (Mehrotra et al., 2017) 

4.2 ARIMA 

 

Autoregressiiviset integroidut liukuvan keskiarvon mallit (ARIMA) ovat yksi 

käytetyimmistä malleista, jotka soveltuvat aikasarjojen ennustamiseen (Hollingsworth et al., 

2019). Mallin pääideana on käyttää historiallista dataa lineaarisen yhtälön sovittamiseksi, 

jota voidaan käyttää aikasarjan käyttäytymisen ennustamiseen. ARIMA-mallia voidaan 

käyttää niin stationaaristen kuin ei-stationaaristen aikasarjojen kanssa, sillä mallista löytyy 

keino poistaa datasta trendi ja ottaa kausiluontoisuus huomioon (Shumway & Stoffer, 2011). 

 

Integroitu osa mallista tulee differencing – menetelmästä, jolla asetetaan aikasarja ARMA-

mallin mukaiseksi (Hollingsworth et al., 2019). AR-osalla tarkoitetaan sitä, että muuttujan 

regressio pohjautuu sen edellisiin arvoihin ja MA-osalla sitä, että regressiosta muodostuva 

virhe on lineaarinen yhdistelmä virheitä, jotka ovat tapahtuneet samanaikaisesti 
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menneisyydessä [27;28]. Mallia muodostaessa tarvittava viiveiden  lukumäärä kuvaa AR-

osaa, I-osaa tarvittava määrä differencing – toimenpiteitä, jotta datasta saadaan stationaarista 

ja MA-osaa liukuvan keskiarvon ”ikkunan” koko [27]. Kausittaisen ARIMA-malli yleinen 

kaava on: 

ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)m,                                                                              (1)                                                                         

 

missä p, d ja q kuvaavat AR-, I- ja MA-osiin tehtävien toimenpiteiden määrää, kuten 

aikaisemmin selitetty. P, D ja Q vastaavat mallin kausittaisesta osasta ja m aikasarjan 

yksiköiden määrää yhdessä kaudessa [28]. 

4.3 Neuroverkko, ANN 

 

Keinotekoiset neuroverkot (Artificial Neural Networks) ovat biologisesti inspiroituja 

laskennallisia malleja (Shanmuganathan & Samarasinghe, 2016). Neuroverkon toiminnalla 

jäljitellään löyhästi biologisia hermoverkkoja. Neuroverkot koostuvat tasoista, jotka 

koostuvat yksiköistä, joilla mallinnetaan neuronien toimintaa aivoissa (Shanmuganathan & 

Samarasinghe, 2016). Lähteen mukaan neuroverkot voidaan nähdä kokoelmana 

matemaattisia tekniikoita, joita voidaan käyttää mm. signaalinkäsittelyyn, ennustamiseen ja 

klusterointiin. Neuroverkot itsessään kuvataan epälineaarisina, monikerroksisina ja 

rinnakkaisina regressiotekniikoina. (Kohonen & Deboeck 1998 ; Shanmuganathan & 

Samarasinghe, 2016) 

 

Neuroverkon arkkitehtuurin mukaan verkko sisältää yleensä yhden syöttötason, yleensä 

yhden tai useamman kätketyn tason ja ulostulotason. Jokaisen tason sisältämät yksiköt 

(neuronit) riippuvat myös arkkitehtuurista (Khare & Nagendra, 2007).  Tasojen sisältämät 

neuronit ovat mallin käsittelyelementtejä. Neuronien välillä on yhteyksiä (synapseja), joiden 

kautta yhden neuronin ulostulo ohjataan seuraavan neuronin syötteeksi. Jokaiselle 

yhteydelle määritetään oma painoarvo, jonka avulla signaalien arvoja lasketaan. (Abbod, 

2007)  

 

4.3.1 Takaisinkytkeytyvä neuroverkko, RNN 
 

Siinä missä ARIMA – malli soveltuu pääosiltaan lineaariseen kuvaamiseen, RNN 

(Recurrent Neural Network), eli takaisinkytkeytyvä neuroverkko, soveltuu myös 
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epälineaariseen mallintamiseen. RNN – mallia käytetään erityisesti tekemään ennusteita 

aikasarjoista, sillä se soveltuu hyvin tunnistamaan datasekvensseistä kuvioita, jotka 

muuttuvat ajan myötä (Manaswi, 2018). Ennustamisen lisäksi mallia voidaan käyttää 

klusterointiin sekä luokitteluun (Manaswi, 2018). Analysointi mallin sisällä perustuu siihen, 

että nykyisiä sekä edellisiä arvoja analysoidaan: mallissa edelliset syöttötiedot säilytetään ja 

niitä voidaan hyödyntää lopputuloksen tuottamiseen missä tahansa vaiheessa (Hollingsworth 

et al., 2019 ; Goyal et al., 2018). Malli käyttää samanlaista tasoa jokaisessa vaiheessa 

käyttäen edellisen vaiheen lopputulosta syöttötietoina seuraavalle (Goyal et al., 2018).  

 

RNN – verkot ovat kriittisiä input – muuttujien suhteen ja Goyal et al. mukaan erityistä 

huomiota koulutusprosessissa tulisi kiinnittää parametreihin, kuten kätkettyjen tasojen 

lukumäärään, kätkettyjen tasojen sisällä olevien yksiköiden määrään, optimoijan 

oppimisnopeuteen (Learning Rate) sekä iterointien lukumäärään. Graafisten työkalujen 

käyttö tulosten validointiin koulutusprosessissa on myös suositeltavaa, jotta voidaan 

huomata mm. yli- ja alisovittamiset. (Goyal et al., 2018) 

 

4.3.2 Takaisinkytkeytyvän neuroverkon malli, LSTM 

 

LSTM – malli kuuluu syväoppimisen tekoälyn menetelmiin. LSTM on takaisinkytkeytyvän 

neuroverkon malli, johon on lisätty muistielementtejä, joilla pyritään ratkaisemaan RNN – 

mallien vaikeutta sellaisten ongelmien ratkaisemisessa, jotka edellyttävät pitkäaikaisten 

riippuvuuksien oppimista, johtuen ilmiöstä, jota kutsutaan ”gradientin katoamisongelmaksi” 

(Vanishing Gradient Problem) (Manaswi, 2018 ;  Goyal et al., 2018). LSTM – neuroverkon 

voidaan ajatella koostuvan neljästä eri prosessointiyksiköstä: muistisolusta, tuloportista, 

ulostulosportista ja ”unohdus” – portista (engl. Forget gate) (Goyal et al., 2018). Edellä 

mainittujen porttikomponenttien eri kombinaatioilla ja yhdistelmillä päätetään, mitä arvoja 

tallennetaan ja mitä niille tehdään (Hollingsworth et al., 2019 ; Janardhanan & Barret, 2018). 

Tyypillinen LSTM – moduuli seuraavista komponenteista (Goyal et al., 2018): 

 

1. Muistisolu, johon portit sisältyvät. 

2. Tuloportilla ohjataan mikä osuus uudesta syöttöarvosta sijoitetaan muistiin. 

3. Ulostulosportilla ohjataan millä osuudella muistissa olevat arvot osallistuvat 

aktivointilohkoon. 
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4. Unohdusportilla hallitaan muistin rajaa: eli sitä, kuinka kauan arvot pysyvät 

muistissa. 

 

Kuvassa (Kuva 5) nähdään LSTM – moduulin rakennetta, missä Xt  on syöte ajankohtana t, 

ht  on tason ulostulo eli hypoteesi ajankohtana t ja Ct :llä kuvataan niitä arvoja, jotka lisätään 

seuraavan moduulin syöteportin ulostuloon. Yksinkertaistettuna LSTM – neuroverkoissa 

sama taso siis toistuu useita kertoja, ja jokaisen iteraation jälkeen seuraava taso saa edellisen 

tason ulostulosta osan omaan syötteeseensä. Eroavaisuus RNN – verkkoihin löytyy siitä, että 

toistettava moduuli LSTM – verkoissa koostuu neljästä eri kerroksesta siinä missä RNN – 

verkon moduulit koostuvat vain yhdestä. (Goyal et al., 2018) 

 

 

Kuva 5 LSTM - moduulin tyypillinen rakenne mukaillen Goyal et al. (2018). 

 

4.4 Mallien käyttö poikkeavuuksien havaitsemiseen 

 

Anomaly Detection tarkoitukseen malleja ei voida käyttää suoraan, sillä yrityksen dataan ei 

ole merkitty erikseen mitkä havainnoista ovat poikkeavuuksia ja mitkä eivät ole. 

Hollingsworth et al. (2019) tutkimuksessa, jossa ARIMA - sekä LSTM – mallia käytettiin 

poikkeavuuksien havaitsemiseen, datasetissä oli valmiiksi nämä poikkeavuudet merkitty. 

Täten malleja käytetään ensisijaisesti ennustamiseen, ja ennustamisen jälkeen kehitetään 

toinen ratkaisu, jolla pystytään erottelemaan ennusteiden ja havaittujen arvojen perusteella 

poikkeamat datasta. 
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5 KÄYTETTÄVÄT YMPÄRISTÖT JA MALLIEN TOTEUTUS 

 

Tässä luvussa käydään läpi työssä käytettävät kehitysympäristöt ja työkalut. Työkalujen 

esittelyn jälkeen käydään läpi työssä tehtyä prosessia mallien toteutukseen. Mallien tuloksia 

esitellään seuraavassa luvussa, tässä luvussa keskitytään toteutuspuoleen. 

5.1 Käytettävät ympäristöt ja työkalut 

 

Data-analyysin ja datan valmisteluun päätyökaluna on R-studio, joka on kehitysympäristö 

R-ohjelmointikielelle. R soveltuu erityisen hyvin tilastolliseen laskentaan ja analysointiin. 

R:llä sujuu vaivattomasti mm. datan muokkaus ja valmistelu, mukaan lukien datan 

puhdistukseen kuuluvat toimenpiteet sekä datasettien yhdistely. ARIMA – mallille R-

kieleltä löytyy valmis kirjasto forecast, jota tullaan käyttämään ARIMA – mallin 

implementointiin. Lukuisia muita hyödyllisiä kirjastoja on myös saatavilla R-kielelle, kuten 

dply, chron, xts, lubridate ja zoo.  

 

Toisena ohjelmointikielenä käytetään Pythonia, joka on R:n kanssa State of the art – 

työkaluja tilastolliseen laskentaan ja analysointiin. Pythonille on valmiina kirjastona Keras, 

jota käytetään LSTM – mallin toteuttamiseen. R:lle Keras-kirjasto löytyy myös, mutta 

voidaan olettaa, että Pythonilla Keras toimii tehokkaammin, sillä kirjasto on alun perin luotu 

Pythonille, ja kirjaston käyttämiseen löytyy enemmän manuaaleja Pythonin puolelta. Keras 

on yksi käytetyimmistä avoimen lähdekoodin neuroverkkokirjastoista. Keras mahdollistaa 

syväoppimismallien rakentamisen ja kouluttamisen. Enemmän kirjastosta löytyy lähteistä 

mm. Tensorflow:n ja Keras:n omilta sivuilta. 

 

Viimeisenä kehitysympäristönä käytetään Azure ML Studiota, johon mallien 

implementointia tullaan yrittämään, sillä Azure mahdollistaa mallien käytön 

verkkopalveluna ja mallien ajamisen pilvipalvelussa. Malleja voidaan luoda Azure Machine 

Learning Studiossa suoraan kirjoittamalla R tai Python skriptejä alustalla. Lisäksi studiosta 

löytyy paljon valmiita koneoppimisen malleja erilaisina moduuleina, joiden avulla toimivan 

koneoppimisen mallin voi rakentaa hyvinkin nopeasti ja vaivattomasti.  
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5.2 Datan käsittely 

 

Ennen kuin voidaan aloittaa mallien implementointi, dataa täytyy analysoida ja käsitellä 

algoritmeille sopivaksi. Yrityksen tarjoamasta tietokannasta käytetään kokonaiskulutusta 

kaupoille sekä lämpötilatietoja niille kohteille, joilta se löytyy kokonaisuudessaan. Dataa 

löytyy vuosilta 2016-2019, joista ensimmäisiä vuosia käytetään mallien opetusdatana ja 

vuotta 2019 testidatana. Datasta löytyy mm. eri päämittauksia samoille kiinteistöille, pelkkiä 

jäähdytyskoneiden mittauksia sekä lukuisia muita eri mittauksia. Mittaukset, jotka ole 

päämittauksia poistetaan dataseteistä sekä kaikki mittauksien duplikaatit. Tulokset 

poistetaan, jotteivat ne vaikuta mallin tarkkuuteen. Voidaan olettaa myös, että datassa on 

myös puuttuvia arvoja. Puuttuvien arvojen rivit poistetaan, sillä uusien arvojen generointi ei 

ole data-analyysin ja mallin tarkkuuden kannalta hyvä lähestymistapa (Hair et al., 1998).  

 

Aikasarjasta generoidaan viikonnumerot, viikonpäivät sekä pyhäpäivät käyttäen R:ää ja 

manuaalisesti listaten vuosien 2016-2019 pyhäpäivät, sillä Suomen pyhäpäiville ei löydy 

tähän tarkoitukseen valmista funktiota. Lisäksi data jaetaan erikseen yleisten lomien ja 

koulujen alkamisen ja -loppumisen suhteen, jotta data saadaan jaettua aikaväleiksi, jotka 

ovat mahdollisimman puhtaita eli sisältävät vain puhdasta ”normaalia” kulutusdataa (Katso 

LIITE 1 ja LIITE 2) Tarkasteltujen tutkimusten perusteella data jaetaan erikseen vielä arki- 

ja pyhäpäiviin, jotta malleista saadaan parempi tulos (Chandramitasari et al. 2019). 

Malleihin käytettävän aikavälin graafisen tarkastelun jälkeen data vaikuttaa stationaariselta, 

joten datalle ei tarvitse tehdä toimenpiteitä sen saamiseksi stationaariseksi. 

 

Mainittujen toimenpiteiden lisäksi jokaiselle mallille joudutaan tekemään erikseen datan  

valmistelua, jotta varmistutaan siitä, että data on räätälöity varmasti sopivaksi ja 

mahdollisimman optimaaliseksi erilaisille työssä käytettäville malleille.  

5.3 ARIMA – mallin toteutus ja parametrien valinta 

 

Datan valmistelun jälkeen ARIMA - mallin suunnittelu ja toteutus voi alkaa. Mallin 

toteutukseen käytetään forecast – kirjastoa, jolla saadaan ARIMA-malli suoraan 

implementoitua. Data täytyy saattaa ARIMA-mallille sopivaksi yksiulotteiseksi 

aikasarjaksi. xts- funktiolla data saadaan yksiulotteiseksi ja käyttäen mts-funktiota data 

saadaan aikasarjaksi. Mts – funktiolla voidaan myös määrätä kausittaisuus aikasarjalle, jolla 
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tarkoitetaan tarkasteltavien aika askelien ajanjaksoa. Esimerkiksi jos dataa löytyy tunneittain 

ja kausittaisuudeksi asetetaan 24, aikasarjaa tarkastellaan vuorokausittaisissa jaksoissa. 

Mallilla lähdetään ennustamaan viikon intervalleilla dataa vuodelle 2019. Aikaväliksi on 

valittu viikot 2-7. Viikon intervallit tarkoittavat aikasarjamme kausittaisuudelle tarkastelua 

viikkojen suhteen, joten kausittaisuudeksi asetetaan 120, sillä viikkomme koostuu nyt 

viidestä päivästä.  

 

Mallin vaatimat parametrit saadaan tarkastelemalla PACF (Partial Auto-Correlation 

Function) ja ACF (Auto-Correlation Function) – graafeja sekä saatujen residuaalien 

tarkastelemisella. Aiemmin tehdyn päätöksen mukaan jokaiselle kiinteistölle tehtäisiin oma 

malli, jotta ennustustarkkuus pysyisi korkeana, joten työssä päädytään hyödyntämään 

forecast – kirjastosta löytyvää auto.arima – funktiota, jolla saadaan kyseiset parametrit 

valittua automaattisesti jokaiselle erilaiselle aikasarjadatasetille. ACF ja PACF – graafien ja 

datan stationaarisuuden tarkasteleminen jokaisen kiinteistön kohdalla, jolle mallia 

rakennetaan, on aikaa vievää, eikä mallista olisi siten automaation kannalta hyötyä 

ollenkaan. Manuaalinen optimointi sadoille eri kiinteistöille olisi turhaa työtä. Funktiota 

käyttäen ARIMA:lle saatiin seuraavat parametrit: ARIMA [4, 0 ,1] [0, 1, 0] (120). 

5.4 LSTM-mallin toteutus ja hyperparametrien valinta 

 

LSTM - mallin toteutus tehdään Keras – kirjastoa käyttäen python – ympäristössä. LSTM – 

mallille opetusdatana käytetään samaa datasettiä, jota käytetään  ARIMA – mallille, eli 

vuosilta 2017-2018 viikkoja 2-7 ja ennustetaan vuodelle 2019 samalle aikavälille viikon 

kulutustietoja. LSTM – malli saa kokonaiskulutusdatan lisäksi ulkolämpötilan mallin 

koulutukseen sekä arvojen ennustamiseen tulevaisuudessa. Data jaetaan vielä erikseen 

koulutus-, validointi- ja testidataan (Berthold et al., 2010). Työssä käytetään mallin 

kouluttamiseen Adam (Adaptive moment estimation) – optimoijaa. 

 

Mallia kouluttaessa tärkeitä parametreja mallin suorituskyvyn ja tarkkuuden kannalta ovat 

erien koot (Batch size), jaksojen määrä (Epoch) sekä oppimisaste (Learning rate). Näitä 

kutsutaan hyperparametreiksi. Toinen tärkeä mallin suorituskykyyn vaikuttava tekijä on 

mallin kompleksisuus. Batch size eli ”erien koilla” tarkoitetaan sitä määrää näytteitä datasta 

minkä verkko näkee ennen kuin painoarvot päivitetään neuroneille [35]. Yleisesti ottaen 

mitä enemmän koulutettavissa oleva verkko saa koulutusdataa, sitä tarkempia mallin 
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tuottamat arviot ovat, sillä todennäköisyys sille, että painoarvot ovat silloin koulutettu siten, 

että mallin suorituskyky kasvaa, on suurempi [36]. Kirjallisuudessa ehdotetaan batch sizea 

32, joten mallille valitaan ensisijaiseksi arvoksi 32 [37].  

 

Jaksojen määrällä tarkoitetaan datasetin läpikäymistä eli mitä korkeampi Epoch, sitä 

enemmän verkolla on aikaa oppia datasta ominaisuuksia painoarvoille [38]. Jos valitaan liian 

korkea arvo jaksojen määrälle, on riskinä mallin ylisovittaminen dataan. Toisaalta jos 

valitaan liian pieni luku, niin riskinä on alisovittaminen [38]. Yksi tapa jaksojen määrän 

löytämiseen on käyttää Early stopping – metodia, joka on regularisaation muoto, jolla 

pyritään löytämään suorituskyvyltään paras malli, kun mallia ollaan kouluttamassa ja jaksoja 

käydään läpi [39;40].   

 

Oppimisasteella tarkoitetaan sitä, miten nopeasti malli sopeutuu dataan [41]. Oikean 

oppimisasteen löytäminen on edellä mainituista parametreista tärkein, sillä yksin liian 

suurella oppimisasteella voidaan päätyä siihen lopputulokseen, että malli konvergoituu liian 

nopeasti suboptimaaliseen ratkaisuun ja liian pienellä oppimisasteella konvergoitumisen 

juuttumista paikoilleen [41]. Yleisesti oppimisaste valitaan luvuista (0.1, 0.01, 10-3, 10-4, 

10-5) (Goodfellow et al., 2016). Mallin kompleksisuus rajoitetaan aluksi yhteen sadasta 

neuronista koostuvaan kätkettyyn tasoon. 

 

Valitut parametrit ovat siis aluksi: 

1. Batch size 32 

2. Parametrin Epoch valintaan käytetään Early Stopping – metodia 

3. Learning Rate 0.001 

4. Kompleksisuus: yksi 100 neuronin kätketty taso 

5.5 Azure ML studion neuroverkko 

 

Azure ML Studion moduuleista löytyy regressioon monenlaisia valmiita malleja, mutta 

ottaen huomioon energiankäytön ennustamisen epälineaarisuus, moduuliksi valitaan 

neuroverkko. Mallin toteutus ja käyttö on ML-studion visuaalisuuden vuoksi suhteellisen 

helppoa ja nopeaa. Dataa joudutaan esikäsittelemään lisää siten, että siitä löytyy erikseen 

vielä viikkojen ja viikonpäivien lisäksi tunneille omat sarakkeet. Malli saa 
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kokonaiskulutuksen lisäksi ulkolämpötilatiedot, joita käytetään mallin koulutuksessa ja 

arvojen ennustamisessa. Opetus ja testidatana käytetään vain viikkoja 2-7 vuosilta 2016-

2018 ja vuodelta 2019. Parametrien valintaan käytetään valmista Tune Model 

Hyperparameters – moduulia, jonka avulla voidaan testata eri parametrejä ja valita parhaiten 

suoriutuvat arvot mallille suoraan. Mallin kompleksisuus ja neuronien määrä ovat samat, 

kuin aiemmin mainitulla LSTM – mallilla. 

5.6 LSTM-2 - malli 

 

Tähän asti malleille opetusdatana on käytetty 6 viikon jaksoa vuosilta 2016-2018 ja 

testidatana 6 viikon jaksoa vuodelta 2019. Tähän LSTM – malliin käytetään kaikkea 

kulutusdataa vuosilta 2016-2018 ja testidatana on käytössä puolet 2018 vuodesta ja kaikki 

tiedot 2019 vuodelta, mitä tähän asti on kertynyt. Tunteja, joilta lämpötiladataa ei löydy, ei 

käytetä tässä kokeilussa. Itse malliin ei tehdä muita muutoksia, eli kyseessä on täsmälleen 

samat parametrit kuin aikaisemmassa LSTM - mallissa. Selkeyden vuoksi kutsutaan tätä 

uutta mallia LSTM-2 -  malliksi ja edellistä LSTM – mallia vain LSTM – malliksi. 

5.7 Mallien arvioimiseen käytettävät mittausmenetelmät 

 

Mittausmenetelmiä, joita työssä käytetään mallin ennusteiden tarkkuuden arvioimiseen ovat: 

MAE (Mean Average Error), RMSE (Root Mean Square Error) ja MAPE (Mean Average 

Percent Error). Arvot ennustetaan  datasta ja verrataan dataan, jota malli ei ole vielä nähnyt. 

MAE:lla eli keskimääräisellä absoluuttisella virheellä tarkoitetaan muuttujien välistä eron 

mittaa, eli opinnäytetyössä sitä, miten kaukana ennustukset ja oikeat arvot ovat. RMSE:llä 

eli keksimääräisellä neliövirheellä lasketaan muuttujien välistä eron mittaa, mutta koska 

virheet neliöidään ennen keskiarvon laskemista, suuret virheet saavat isomman painoarvon. 

Toisin sanoen RMSE:tä käyttäen suuret virheet erottuvat ennustuksista helpommin [43]. 

MAPE:lla eli keskimääräisellä absoluuttisella prosenttivirheellä lasketaan samaa kuin 

MAE:lla, mutta eroa havainnoidaan prosenteilla. Mainittuja metriikoita luetaan siten, että 

mitä pienemmän arvon niistä saadaan, sitä paremmin malli toimii, ainakin metriikoiden 

puolesta. 
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5.8 Pohdintoja mallien parametriston valinnasta 

 

Parametrien valinnalla on suuri merkitys mallin suorituskykyyn ja tehokkuuteen. 

Neuroverkkojen hyperparametrien avulla käytännössä määrätään mallin oppivuutta. 

Erilaisilla batch size ja epoch arvoilla saadaan erilaisia yhteyksiä ns. opetettua mallille ja 

määritettyä, kuinka hyvin malli saadaan sovitettua opetusdataan. Näitä arvoja vaihdellessa 

tulee kiinnittää huomiota mallin koulutus- ja validointivirheisiin, sillä näiden virheiden 

perusteella voidaan selvittää mallin yli- ja alisovitteisuutta. Oppimisasteella on myös suuri 

merkitys mallin suorituskykyyn, sillä yksin oppimisasteella voidaan saada malli 

konvergoitumaan liian nopeasti, tai niin hitaasti, ettei malli käytännössä opi mitään. ARIMA 

– mallin parametrien valintaan avuksi löytyy auto.arima – funktio sekä runsaasti materiaalia 

kirjoista, tutkimuksista ja internetistä. 

 

Parametrien valinta ei siis ole aina yksiselitteistä, vaan yleensä joudutaan kokeilemaan 

parametreille monia eri arvoja ja kombinaatioita, kunnes päästään haluttuun lopputulokseen. 

Ja joskus erilaisten parametrien valinnalla ei mahdeta mitään sille, että malli oppii liian hyvin 

tai ei opi ollenkaan, sillä neuroverkon koolla ja kompleksisuudella on myös merkitystä 

mallin oppimiseen. Pienemmät neuroverkot, joissa on vähemmän parametreja, ovat usein 

alttiimpia alisovittautumaan, kuin suuremmat neuroverkot, joissa on enemmän parametreja. 

Nämä suuremmat ja kompleksimmat neuroverkot ovat taas alttiimpia ylisovittumaan. 

Koulutusdatan koolla on myös väliä, sillä yleisesti mitä enemmän dataa on, niin sitä 

epätodennäköisempää on ylisovittaa malli. Mallien rakentamisessa ja optimoinnissa on 

otettava paljon asioita huomioon, ja siksi onkin tärkeää, että mallin tuottamia tuloksia 

ymmärretään ja mallin toimintaperiaatteisiin on perehdytty. Neuroverkkojen optimointiin ja 

parametrien valintaan löytyy onneksi paljon materiaalia. Mallien parametrien valinnan ja 

toteutuksen jälkeen voidaan siirtyä itse mallien ja valittujen parametrien tuottamiin tuloksiin. 
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6 TULOKSET 

 

Tässä luvussa käydään läpi menetelmien tuloksia, verrataan testattuja malleja toisiinsa sekä 

esitetään poikkeavuuksien havaitsemiseen kehitetyn idean tulokset. 

6.1 ARIMA-malli 

 

Kuvassa (Kuva 6) on esimerkki ARIMA- mallin toiminnasta. Kuvaan on valittu 

tarkasteltavaksi kohteeksi vain yksi viikko, sillä kuuden viikon mahduttaminen yhteen 

kuvaan tekee sen tarkastelemisesta erittäin vaikeaa. Kuvasta nähdään, että neljäntenä yönä 

(31.01-1.2.2019)  sähkönkulutus ei tipu tarpeeksi alas verrattuna viikon muihin öihin. 

Kuvaajasta voidaankin olettaa, että kyseessä on normista poikkeavaa kulutuskäyttäytymistä, 

sillä torstaiyön kulutuskäyttäytyminen poikkeaa trendistä. Lisäksi päivittäin on havaittavissa 

 

 

Kuva 6 ARIMA-mallin ennustus yhdelle viikolle.  

 

pieniä muutoksia kulutuksessa, mutta nämä ovat todennäköisesti jotain muuta, kuin 

poikkeavuuksia kulutuksessa. Yleisesti ottaen mallilla on saatu kuvattua suhteellisen hyvin 

kulutuskäyttäytymistä päivittäin. Jokaisen päivän käyrät näyttävät hyvin samankaltaisilta 
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6.2 LSTM – malli 

 

Ensimmäisen LSTM – mallin tuloksia ja mallin toteuttamisessa tehtyjä havaintoja kuvataan 

tässä aliluvussa. Yleisesti koneoppimisalgoritmin toimivuuden osoittavina tekijöinä ovat 

koulutusvirheen minimoiminen sekä koulutusvirheen ja testivirheiden keskinäisen eron 

pienentäminen, eli mallin kouluttamisen edetessä virheiden tulisi pienentyä (Goodfellow et 

al., 2016). Mallia koulutettaessa huomattiin, että näin ei tapahdu, vaan algoritmin virheet 

alkavat liian korkealta ja jäävät tiettyyn arvoon häilymään. Korkea virhe voi olla osoitus sitä, 

että LSTM – malli on alisovittunut dataan, jolloin suurentamalla batch size ja epoch – 

parametreja mallin suorituskyky tulisi siinä tapauksessa nousta. Myös oppimisaste voi olla 

liian suuri, tai pieni. Parametrien muutoksilla ja mallin kompleksisuuden nostamisella 

ongelmaa ei kuitenkaan saatu korjattua. Seuraavana on vuorossa optimointialgoritmin 

toimivuuden varmistaminen. Jos ongelma ei poistu optimoijaa ja parametreja vaihtamalla, 

niin datan valmistelussa mallille sopivaksi on voinut tapahtua virheitä. Taulukosta 

(Taulukko 1) nähdään mallin ensimmäisen version ennustamia arvoja: jotka ovat kaikki 

täsmälleen samoja arvoja jostain syystä.  

 

Taulukko 1 LSTM-mallin ennustamia arvoja. 

 

 

 

 

 

 

 

Datan valmisteluvaiheessa neuroverkkomallille datan ns. X – ominaisuudet, eli syöttöarvot, 

normalisoitiin, mutta kohdemuuttujia ei normalisoitu. Datan normalisaatiota käytetään usein 

koneoppimisongelmissa, sillä kun arvot ovat samalla alueella on algoritmin helpompi oppia. 

Muuttujat, jotka voivat saada mitä tahansa reaaliarvoja, voidaan normalisoida. Diskreetit 

muuttujat eli esimerkiksi viikonpäivät tai tunnit, yleensä muunnetaan omiksi riveikseen 

siten, että jokaisella arvolla, minkä muuttuja voi saada, on oma sarake. Jos viikkoja on 7, 

niin dataan lisätään seitsemän saraketta (Viikko_1, Viikko_2 … Viikko_7) ja nämä saavat 

arvon 0 tai 1 riippuen siitä, onko kyse tietystä viikosta. 

 

Oikea arvo (kWh) Ennustettu (kWh) 

50 90 

49 90 
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Normalisoimalla kohdemuuttujat, eli ennustettavat arvot, malli alkoi toimimaan oikein. 

Tämä voi johtua siitä, että mallin on hankalaa prosessoida suuria eroavaisuuksia arvojen 

kesken. Toisaalta LSTM – mallissa käytetään sigmoid – funktioita, jolla käsitellään arvoja 

[0,1], joten ei liene huono idea skaalata myös kohdemuuttujia valmiiksi mallille. Taulukosta 

(Taulukko 2) nähdään mallin ennustamia arvoja normalisoinnin jälkeen. Mallin arvot 

näyttävät nyt paljon realistisemmilta. Parametrit asetettiin takaisin aikaisemmassa luvussa 

valittuihin arvoihin. 

 

Taulukko 2 LSTM-mallin ennustamia arvoja normalisoinnin jälkeen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mallin learning curvesta eli graafista, jossa kouluttamisessa tapahtuvat koulutus- ja 

testivirheet näkyvät (Kuva 7), voidaan todeta, että malli ei ole yli- eikä alisovitettu: 

koulutusvirheen käyrä laskee tiettyyn pisteeseen ja pysyy vakaana, koulutus- ja virhe 

pienenee yhtä lailla tiettyyn pisteeseen ja pysyy vakaana sekä koulutus- ja testivirheiden 

välinen ero on pieni [44]. Testivirheenä tässä tapauksessa tarkoitetaan validointiin käytetyn 

 

Kuva 7 LSTM-mallin Learning curve. 

Oikea arvo (kWh) Ennustettu (kWh) 

102 103 

96 101 

76 83 

57 59 

52 55 
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datasetin virhettä, eikä testaamiseen käytetyn datasetin virhettä. Malli itse jakaa käyttäjän 

valitseman osuuden opetusdatasta validointidataksi. Tutkimuksessa käytettiin 20% jakoa. 

 

Kuvasta (Kuva 8) nähdään saman viikon ennustus, kuin aikaisemmin mainitulla ARIMA-

mallilla (Kuva 6). Ehkä suurimpana erona nähdään nyt 31.1.2019-1.2.2019 yön välinen 

piikki. Takaisinkytkeytyvä neuroverkko osasi odottaa, että tuona yönä energiankulutus ei 

tippuisi yhtä rajusti, kuin muina öinä. Lisäksi graafista nähdään, että malli odottaa torstain 

ja perjantain kulutuksen laskevan yleisellä tasolla, näin ei kuitenkaan todellisuudessa 

tapahdu. 

 

Kuva 8 LSTM-mallin ennustus yhdelle viikolle. 

 

6.3 LSTM-2 - malli 

 

LSTM-2 – mallille valittiin aluksi samat parametrit, kuin aikaisemmalle LSTM – mallille, 

mutta toisen kätketyn tason lisääminen auttoi mallia todentamaan paremmin komplekseja 

korrelaatioita datasta, joten mallin kompleksisuutta vaihdettiin. Neuronien lukumäärä 

laskettiin alas 75:een. Kuvasta (Kuva 9) nähdään mallin ennustus viikolle, joka on  siis sama 

viikko, jota aikaisemmillakin malleilla on ennustettu. Mallilla saadaan yllättävän tarkasti 

ennustettua tämän kyseisen viikon kulutuskäyttäytymistä. Verrattuna edelliseen LSTM - 
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malliin, jossa koulutusdatana oli vain viikot 2-7 edellisiltä vuosilta, tämän viikon ennustus 

näyttäisi olevan paljon tarkempi verrattuna toteutuneisiin arvoihin. Eroavaisuus johtuu 

todennäköisesti siitä, että uudella mallilla päivien erot eivät ole yhtä jyrkät kuin 

aikaisemmalla mallilla, koska uudella mallilla on paljon enemmän dataa viikonpäivistä. 

Uudella mallilla on myös parempi käsitys lämpötilojen vaikutuksesta kulutukseen. Torstai – 

ja perjantaiyön ennustuksen ja toteutuneiden arvojen ero on entistä pienempi, johtaen ehkä 

jopa siihen johtopäätökseen, että kyseessä ei välttämättä edes ole poikkeuksesta. Tai 

kyseessä voi olla myös toistuvaa häiriökäyttäytymistä, jonka malli on oppinut mallintamaan. 

 

 
Kuva 9 LSTM-2 - mallin ennustus yhdelle viikolle. 

  

6.4 Azure NN-malli ML Studiosta 

 

Kuvasta (Kuva 10) nähdään saman viikon ennuste, jota käytettiin aikaisemmissa malleissa. 

Poikkeavuudeksi voidaan tunnistaa graafin perusteella jälleen sama torstaiperjantain välinen 

yö, jonka edeltävätkin mallit mallinsivat. ML Studiossa luotu ARIMA - malli tuotti lähes 

samanlaisia tuloksia, kuin R-ympäristössä tehdyt, pienet eroavaisuudet johtuen 

todennäköisesti auto.arima funktiosta ja yleisesti datan ennustamisesta. Täsmälleen 
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samanlaisia tuloksia ei ole mahdollista replikoida, sillä ennustamiseen ei ole täydellisiä 

ratkaisuja. LSTM – mallin implementointi Azure – alustalle on vaikeampaa. 

 

 

Kuva 10 Azure NN - mallin ennustus yhdelle viikolle. 

 

6.5 Poikkeavuuksien havaitseminen 

 

Poikkeavuuksien havaitseminen esitetyillä malleilla ei tapahdu suoraan malleja käyttämällä, 

vaan vaatii ennustettujen ja tapahtuneiden arvojen vertailemista erikseen. Esimerkiksi tähän 

valitaan 31.01.2019 – 01.02.2019 aikaväli. Poikkeavuuksien havaitsemiseen käytetään tässä 

eroa ennustetun ja toteutuneen arvon välillä jaettuna toteutuneella arvolla. Kynnykseksi 

esimerkille poikkeavuuksien tunnistamiseen asetetaan 15%:n ero. Taulukossa (Taulukko 3)  

on LSTM - mallin sekä ARIMA - mallin yhdistetty taulukko siten, että vain ne 

poikkeavuudet ovat listassa, jonka molemmat mallit arvioivat kynnyksen mukaan 

poikkeavuudeksi. Molemmat mallit arvioivat valitulta aikajaksolta enemmänkin 

poikkeavuuksia, mutta kynnyksen mukaan yhdistettyjä poikkeavuuksia ilmeni vain yksi. 

Vertailuarvoksi on myös lisätty kyseiselle ajankohdalle Azure NN-mallin sekä LSTM-2 – 

mallin ennustukset.  
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Taulukko 3 Yhdistetyt poikkeavuudet sekä mallien ennustukset. 

 

Päivämäärä Azure NN ARIMA LSTM-2 LSTM Toteutunut arvo 

31.1.2019 22:00 56 59 63 70 86 

 

ARIMA:n ja LSTM:n (Kuva 6 ja Kuva 8) kuvia katsomalla on selvää, että 31.01.2019 - 

01.02.2019 välisenä yönä on tapahtunut jotain, mikä todennäköisesti poikkeaa normaalista 

kulutuskäyttäytymisestä. Lisää kontrastia yön tapahtumiin tuo LSTM-2 – mallin ennustus 

(Kuva 9). Kuvasta nähdään, että malli osasi odottaa illan ja yön kulutuksen jäämisen 

korkealle viitaten siihen, että kyseessä ei välttämättä olekaan poikkeavuus normista. 

Mielenkiintoista on myös Azure NN-mallin ennusteen vertaileminen LSTM-mallin 

ennusteeseen (Kuva 10 ja Kuva 9). Azuren malli ei ole onnistunut oppimaan eri 

viikonpäivien yhteyksiä yhtä hyvin kuin LSTM – malli. Tämä ero johtunee siitä, että LSTM 

on todistetusti kykeneväinen oppimaan pitkän aikavälin yhteyksiä (Kong et al., 2019). 

Liitteestä 4 (LIITE 4) nähdään käytettyjen mallien yhdistetty graafi sekä yhdistetty 

poikkeavuus, joka esitettiin taulukossa 3 (Taulukko 3). 

6.6 Mallien ennustustarkkuuden vertailua 

 

Mallien ennusteiden teon jälkeen voidaan käyttää aikaisemmin mainittuja 

mittausmenetelmiä ennustetarkkuuden laskemiseksi. Metriikoiden perusteella (Taulukko 4) 

kaikki tutkimuksessa käytetyt mallit pärjäsit hyvin. Niistä malleista, jotka saivat 

samankaltaisen opetus- ja testidatan, parhaiten ja huonoiten suoriutuneiden mallien ero 

MAPE:ssa on vain 0,09 eli ennustustarkkuudessa eroavaisuus on noin prosentin 

kymmenesosa. Opinnäytetyöhön valituista malleista LSTM – malli pärjäsi parhaiten ja 

ARIMA – malli pärjäsi huonoiten. ARIMA – mallin huonompi ennustustarkkuus verrattuna 

neuroverkkoihin ei ole yllätys, sillä malli ei tutkitusti sovellu hyvin epälineaariseen 

mallintamiseen. 

 

LSTM-2 – mallille, jolle syötettiin koko datasetti, metriikoihin käytettiin esitettyjen 

metriikoiden laskemiseksi noin vuoden ajalta dataa siinä missä muille malleille käytettiin 

vain 6 viikkoa, joten tulokset eivät ole vertailtavissa suoraan viimeisen mallin kohdalta. 

Toisaalta erot eivät ole suuria LSTM ja LSTM – 2 mallien välillä, ja siinä missä LSTM –  
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Taulukko 4 Mallien suorituskyvyn mittaamiseen käytettävät metriikat sekä mallissa 

käytetty datasetti suluissa mallin nimen jälkeen. 

 

Käytetty malli MAE RMSE MAPE 

LSTM (vain viikot) 4,13 5,40 5,03 

Azure NN (vain viikot) 4,27 5,90 5,10 

ARIMA (vain viikot) 4,39 6.10 5.12 

LSTM-2 (koko datasetti) 6,53 9,63 8,01 

 

mallia voidaan käyttää luotettavasti vain 6 viikon ajalta, voidaan LSTM-2 – mallia käyttää 

suhteellisen luotettavasti koko vuoden ajalta.  Metriikoita lukiessa on hyvä pitää mielessä, 

että yksin mittausmenetelmien antama arvo ei anna osviittaa siitä, onko malli hyvä vai 

huono. Korkeat ennustustarkkuudet voivat vihkiä siitä, että malleja on ylisovitettu, jolloin 

niillä ei välttämättä pystytä mallintamaan uusia havaintoja tehokkaasti. Erilaisiin 

tarkoituksiin taas vaaditaan erilaisia tarkkuuksia. 

6.7 Yhteenveto 

 

Tuloksia luodessa havaittiin LSTM – mallien toteutuksen monimutkaisuus ja datan 

saattamisen hankaluus mallien vaatimaan muotoon. Keras – kirjastoa käytettäessä malleille 

annettava data täytyy esikäsitellä siten, että kouluttamiseen ja ennustamiseen käytettävät 

ominaisuudet ovat eritelty datasta yhdeksi kolmiulotteiseksi matriisiksi ja ennustettavat 

arvot yhdeksi vektoriksi. Lisäksi ominaisuudet ja ennustettavat arvot tulee normalisoida. 

Mallilla ennustetut arvot tulee invertoida, jotta päästään takaisin normalisointia edeltäviin 

arvoihin. ARIMA – mallin toteutus, datan muokkaaminen ja ennustaminen on paljon 

suoraviivaisempaa, kuin mitä neuroverkkoja käyttäessä.  

 

LSTM-2 – mallin koulutukseen meni n. 45 minuuttia, kun taas muiden mallien koulutuksiin 

muutama minuutti, johtuen koulutusdatan suuruudesta. Mallien koulutukseen käytettiin Intel 

Core i3-8350K 4-ydin prosessoria. Keras – kirjasto mahdollistaa myös grafiikkaprosessorin 

käytön, mutta tätä ominaisuutta ei työssä hyödynnetty, sillä käytettävä ohjelmisto ei 

suostunut havaitsemaan tietokoneen grafiikkaprosessoria (NVIDIA Geforce GTX 1060 

6GB). Mallien kouluttaminen tapahtuisi huomattavasti tehokkaammin hyödyntämällä 

grafiikkaprosessoria, varsinkin isojen datamäärien kanssa työskennellessä. 
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Mallien ennusteista ja toteutuneista arvoista voitaisiin johtaa itsepalvelutuote asiakkaiden 

suuntaan siten, että valitaan poikkeavuuksien havaitsemiseen tietty kynnys/kynnykset, jonka 

perusteella merkitään tunnit, jolloin poikkeavuus on tapahtunut. Asiakkaalle näytettäisiin 

sen päivän/päivien graafit, jossa yhtenä käyränä on ennustettu käyttäytyminen päivälle ja 

toisena toteutuneet arvot. Järjestelmän saisi toimimaan automaattisesti siten, että mallilla 

ennustetaan valmiiksi tietty ajanjakso ja tätä ennustettua ajanjaksoa verrataan järjestelmään 

tulleisiin arvoihin. Toinen mahdollisuus olisi luoda mallista verkkopalvelu, johon 

syötettäisiin parametrit ja palvelusta saataisiin takaisin ennustetut arvot. Ennustettujen ja 

toteutuneiden arvojen välisistä virheistä ja virheprosenteista voitaisiin myös tehdä 

pistekaavioita (Katso LIITE 3), joista nähdään ajankohdat tunteina/päivinä/viikkoina, jolloin 

tapahtuu eniten normista poikkeavaa käyttäytymistä. Ajankohtia, jolloin poikkeavuudet 

yleensä tapahtuvat, voitaisiin analysoida pidemmälle ja miettiä, onko mahdollista tehdä 

korjaavia toimenpiteitä asian edistämiseksi. 
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7 POHDINTA JA TULEVAISUUS 

 

Tässä luvussa pohditaan mallien käyttöä poikkeavuuksien havaitsemisen tukena, sitä miten 

mallien ennustustarkkuutta voitaisiin parantaa sekä mitä toimia yrityksen tulisi tehdä, jotta 

tekoälyn integrointi heidän järjestelmäänsä olisi mahdollista ja sen käyttö olisi 

mahdollisimman tehokasta. 

7.1 Poikkeavuuksien havaitseminen 

 

Kuten tuloksissa esiteltiin, malleja voidaan käyttää poikkeavuuksien havaitsemisessa 

hyväksi. Kaikilla malleilla onnistuttiin havaitsemaan sama poikkeavuus, joten kyseisen 

ajankohdan tapahtumat voidaan hyvällä omallatunnolla merkitä poikkeavuuksiksi. Mallien 

tuottamia ennusteita voidaan käyttää myös pidemmälle aikavälille taaksepäin ja analysoida 

löydettyjä poikkeavuuksia. Näin voidaan todentaa pidempään jatkuneita energiahävikkejä. 

Todellisuudessa valitulla mallilla/malleilla ennustettaisiin tulevalle ajanjaksolle kulutusta ja 

saatuja arvoja verrattaisiin reaaliajassa toteutuneisiin arvoihin. Jos ero toteutuneen ja 

ennustetun arvon välillä on tarpeeksi suuri, ilmoitetaan tästä käyttäjälle. Esimerkiksi LSTM-

2 – malli täytyy kouluttaa kerran, ja sen jälkeen sitä voidaan käyttää ennustamisessa hyväksi 

koko vuoden ajalle. Malleja täytyy kuitenkin kouluttaa paljon useammin kuin kerran 

vuodessa, sillä kiinteistöihin tehdyt muutokset on hyvä saada sovitettua malliin, jotta mallin 

tuottamat ennusteet vastaisivat mahdollisimman hyvin nykytilannetta. Itse ennustamiseen 

kuluu muutama sekunti aikaa riippuen ennustettavan ajanjakson pituudesta. Näin ollen 

tämänkaltaisen ominaisuuden toteuttaminen järjestelmään olisi hyvinkin mahdollista ja 

tuloksien saanti nopeaa. Itse järjestelmään ominaisuuden integroiminen mallin toteutuksen  

jälkeen edellyttää tukijärjestelmiin ja tietokantoihin tehtäviä toimenpiteitä, jotta 

varmistetaan mallin jouheva toimivuus sekä tehokas käyttö.  

7.2 Tekoälyn käyttö yrityksen sisällä tulevaisuudessa 

 

Jotta yritys voisi käyttää tekoälyä/koneoppimista tulevaisuudessa hyödyksi, on erityisen 

tärkeää, että tausta ja tukijärjestelmät ovat kunnossa. Tekoälyn käytön ymmärtäminen on 

erityisen tärkeää, jotta siitä voidaan saada haluttu hyöty irti. Vaikka tekoäly olisi miten fiksu 

tahansa, niin ihmisten täytyy ymmärtää sen toimintaa ja sen tuottamia tuloksia, jotta tekoälyä 

voidaan hyödyntää tehokkaasti. Tietokannoille tulisi tehdä muutoksia, tai luoda täysin uusi 

ns. ”puhdas”-tietokanta, jossa kaikki pyhäpäivät, aukioloajat, yleiset lomat jne. olisivat 
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mainittuna esimerkiksi sarakkeina tai kokonaan poistettuina (Katso LIITE 1). Tällä 

mahdollistettaisiin algoritmien tehokas ja oikea käyttö, sillä vaikka kuinka hienostunutta 

tekoälyä käytettäisiin, niin siitä ei voi saada hyviä tuloksia, jos sille annettu data on kehnoa.  

 

Tutkimuksen edetessä uudeksi ideaksi nousi mahdollisuus erotella kiinteistöjä toisistaan. 

Tällä hetkellä tietokannassa ei ole enempää tietoa eri kiinteistöistä, kuin pinta-ala sekä 

sijainti. Näiden tietojen perusteella ei pystytä erottelemaan kiinteistöjä toisistaan siten, että 

sillä olisi neuroverkkoja käyttäessä hyötyä. Jos tekoälyllä (Esim. neuroverkoilla) 

pystyttäisiin luokittelemaan kiinteistöt tarkasti eri ryhmiin, olisi esimerkiksi mahdollista 

täysin uuden asiakkaan kiinteistön luokitteleminen johonkin ryhmään, ja sitten käyttäen 

saman ryhmän jo luotua regressiomallia, kiinteistön kulutuskäyttäytymisen analyysin teko 

hyvinkin nopeasti. Kiinteistöjen luokitteleminen tarkkoihin ryhmiin edellyttää muutoksien 

tekoa tietokantaan siten, että kiinteistöistä olisi paljon enemmän tietoa. Tällaisia uusia 

ominaisuuksia, joita kiinteistöille voitaisiin lisätä, on mm. paistopisteiden lukumäärä sekä 

eristysluokan tai vastaava kiinteistön lämpökapasiteetista tehty ominaisuus, jolla voidaan 

luokitella kiinteistöt lämpöhävikkien suhteen. Parametreja lisätessä on hyvä jättää 

mahdollinen pelivara arvojen välille, jotta arvojen väliin voidaan tarvittaessa tehdä lisäyksiä. 

Ominaisuuksia ei myöskään kannata lisätä liikaa, sillä silloin isona riskinä on mallin 

ylisovittaminen. Manuaalisesti tietokantojen kehittäminen on työlästä, mutta sen tarvitsee 

tehdä vain kerran, ja siitä saatava hyöty maksaa itsensä takaisin säästettyinä työtunteina 

tulevaisuudessa, jos tekoälyä halutaan integroida enemmänkin yrityksen järjestelmiin. 

7.3 Tuloksien parantaminen 

 

Eniten pelivaraa tulosten parantamiseen on tutkimuksessa käytettyjen neuroverkkojen 

kanssa, sillä optimointi on usein hyvin haastavaa tällaisten mallien kanssa. Sesonkien ja 

muiden trenditekijöiden lisäämisellä dataan malleilla saataisiin varmasti vielä parempia 

tuloksia isommillakin dataseteillä. ARIMA – mallin tuloksia voidaan varmasti parantaa, 

mutta mallilla ei pystytä kuvaamaan epälineaarisia ominaisuuksia ja parametrien määrän 

kasvaessa on parempi tukeutua neuroverkkojen tai muiden mallien käyttöön. Lisäksi 

ARIMA – mallia käyttäessä datan täytyy olla ns. järjestyksessä eli aikasarjan tulee olla aina 

tunneiltaan ja päiviltään oikeassa järjestyksessä, kun taas neuroverkoille datan järjestyksellä  

ei ole väliä ja tunteja sekä päiviä voi puuttua dataseteistä. 
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7.4 Pohdinnan yhteenveto ja varteenotettavia riskejä 

 

Tekoälyn käytön hyödyn maksimoiminen edellyttää useita toimenpiteitä tukijärjestelmiin ja 

tietokantoihin. Yrityksen kannattaisi selvittää ensimmäisenä, mihin tarkoituksiin tekoälyä 

haluttaisiin hyödyntää ja lähteä sen pohjilta päivittämään järjestelmiä. Kauppoihin tehtävään 

analyysiin tietokantoihin olisi hyvä saada lisää kiinteistöjä yksilöivää dataa kuten 

eristysluokkia, paistopisteiden lukumääriä, energialuokituksia kiinteistöille sekä tietoa siitä, 

minkälaisesta kaupasta on kyse (marketit, supermarketit, hypermarketit jne.) ja, että onko 

kyseinen kauppa esimerkiksi kauppakeskuksessa vai kadulla. Ilmatieteenlaitoksen avointa 

dataa voitaisiin hyödyntää enemmän, kuten ilmankosteutta, tuulen nopeutta sekä tuulen 

suuntaa. Lisäksi sesongit täytyy ottaa huomioon, kuten vuodenajat sekä yleiset lomat. 

 

Suurimmiksi riskeiksi tutkimuksessa esitettyjen menetelmien ja ajatusmallien kanssa nousee 

mm. datan riittämättömyys tietyille ajanjaksoille. Näiden ajanjaksojen ennustaminen on 

hankalaa, sillä dataa ei ole riittävästi luotettavan mallinnuksen saamiseksi. Tällöin mallit 

voivat jäädä pahasti alisovittuneiksi. Ratkaisu ongelmaan voisi olla ajanjaksojen 

skaalaaminen, datan generoiminen tai aikaisemmin esitetty tekniikka, jolla voitaisiin 

luokitella kiinteistöt tarpeeksi samankaltaisiksi ryhmiksi, jolloin dataa voitaisiin hyödyntää 

kaikilta ryhmään kuuluvilta kiinteistöiltä. Riskinä on myös se, että jos tarkasteltavan 

kiinteistön kulutuskäyttäytymisessä on ollut jo pidemmän aikaa toistuvaa 

häiriökäyttäytymistä, malli voi oppia mallintamaan tämän, jolloin mallia ei voida käyttää 

hyväksi oikein mihinkään. Lisäksi mallien uudelleen kouluttamista ja opetusjakson määrää 

täytyy miettiä erikseen. Liian pienellä opetusjakson koolla voidaan päätyä kouluttamaan 

mallia datalla, jossa on vasta ilmennyt poikkeavuus, jolloin malli oppii mallintamaan 

poikkeavuuksia ja vertaileminen tapahtuneeseen kulutukseen ei tällöin tuota tuloksia. Liian 

pitkällä mallien uudelleenkouluttamisvälillä taas mahdollisia korjausliikkeitä ei päivitetä 

malliin tarpeeksi ajoissa, jolloin poikkeavuuksien havaitsemiseen tehty järjestelmä hälyttää 

turhaan arvoista, jotka eivät vastaa ennustettuja arvoja. Yhdeksi riskiksi nousee myös hyvin 

yleinen oletus, että tekoäly on niin fiksu, ettei sen toimintaa tarvitse ymmärtää ja, että sillä 

voidaan ratkaista kaikki ongelmat. Tekoälyn tuottamiin tuloksiin pitää osata suhtautua 

kriittisesti ja on tärkeää varmistua siitä, että menetelmät toimivat oikein.  
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8 YHTEENVETO 

 

Datamäärien lisääntyessä ja tekoälyä hyödyntävien sovellusten käytön yleistyessä yhä 

useampi yritys tahtoo hyödyntää koneoppimista jollakin tasolla. Tekoälyn käyttäjien tulee 

olla perillä tekoälyn toiminnasta ja sen mahdollisuuksista ja rajoitteista. Tämän 

kandidaatintyön päätavoitteena oli selvittää koneoppimisen ja tekoälyn integroinnin 

mahdollisuutta kohdeyrityksen dataan sovitettuna painottaen poikkeavuuksien 

havaitsemiseen. Työssä tehtiin selvitystä eri ratkaisuista, valittiin sopivimmat ratkaisut ja 

johdettiin niistä yrityksen dataan sopiva toteutus ja lopuksi arvioitiin luotuja malleja.  

 

Selvityksen perusteella valittiin tarkasteltaviksi malleiksi ARIMA sekä LSTM. Lisäksi 

Azure ML studion omaa neuroverkon mallia kokeiltiin ja edellä mainittujen mallien 

integrointia Azuren alustaan selvitettiin. Työssä keskityttiin mallien käyttöön tulevaisuuden 

arvojen ennustamisessa. Näiden ennusteiden ja havaittujen arvojen perusteella pystytään 

havaitsemaan epäsäännöllistä kulutuskäyttäytymistä ja poikkeavuuksia, riippuen toki mallin 

tarkkuudesta. Työssä luodulla LSTM – mallilla pystytään ennustamaan vuoden ajalle 

kulutustietoja tunneittain noin 8% virheellä. Toisella työssä luodulla mallilla pystytään 

ennustamaan kuuden viikon jaksolle kulutustietoja noin 5% virheellä. 

 

Tutkimuksen myötä voidaan sanoa, että neuroverkot ja varsinkin takaisinpäinkytkeytyvät 

neuroverkot soveltuvat energiadatan ennustamiseen melko hyvin. ARIMA – mallin käyttö 

sen sijaan näyttää tehdyn tutkimuksen valossa huonommalta. Azuren ML studio on hyvä 

vaihtoehto, jos halutaan luoda nopeasti malleja, mutta valmiiden moduulien käytössä piilee 

se ongelma, että algoritmeja ei pystytä räätälöimään samalle tasolle, kuin itse tehdessä. 

Opinnäytetyössä kävi myös ilmi, että tekoälyn käyttöä varten yrityksellä tulee olla 

tukijärjestelmät ja taustat kunnossa, sekä että tekoälyn tuottamia tuloksia täytyy ymmärtää, 

jotta sen käyttö olisi mahdollisimman tehokasta ja siitä saataisiin haluttu hyöty irti. Tekoälyn 

käytöllä on yleisesti ottaen valtava potentiaali, mutta sillä ei voida ratkaista kaikkia 

ongelmia. Yrityksen kannalta pitkällä tähtäimellä voisi myös olla hyödyksi alkaa 

formalisoimaan datankäytön, keruun ja siitä jalostettavien palveluiden innovaatioprosessien 

alkupäätä (Salmela et al., 2013) omien verkostokumppaneidensa kanssa, sillä varsinkin 

toiminnan kasvun kannalta tullaan tarvitsemaan paljon erilaisia kumppaneita tekoälyn ja 

datankäsittelyn saralla, mikä taas vaatii sujuvaa yhteistyötä TKI-työssä. 
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LIITTEET 

LIITE 1. Esimerkki tietokannan puhdistamisesta vuodelle 2018 

 

Esimerkki tietokannan puhdistamisesta vuodelle 2018. Viikonnumerot ja päivät on saatu 

käyttäen R – funktiota. 

 
Värikoodi Selite 

  Pyhäpäivä 

  Loma 

  Loma2 

  Loma3 

  Yhteinen loma 

  Malleille annettava osuus 

  "Normaali päivä" 

  Viikonloppu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(jatkuu) 

2018 Ma Ti Ke To Pe Lauantai Sunnuntai 

Viikko 1 2 3 4 5 6 7 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               
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LIITE 1.  (jatkoa) 
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45               
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LIITE 2. Mallintamiseen valittu puhdas aikaväli. 

 

 

Jokaiselle datasetin vuodelle ensimmäisistä viikoista tehty selvitys datan mallintamista 

varten. Edellisen vuoden viikko 52 myös näkyvissä. Viikonnumerot on saatu käyttäen R – 

funktiota. 

 
Värikoodi  Selite 

  Pyhäpäivä 

  Loma 

  "Normaali päivä" 

  Viikonloppu 

 

       

2019 Ma Ti Ke To Pe Lauantai Sunnuntai 

Viikot 1 2 3 4 5 6 7 
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2018 Ma Ti Ke To Pe Lauantai Sunnuntai 

Viikot 1 2 3 4 5 6 7 
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2017 Ma Ti Ke To Pe Lauantai Sunnuntai 

Viikot 1 2 3 4 5 6 7 
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2016 Ma Ti Ke To Pe Lauantai Sunnuntai 
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LIITE 3. Pistekaavioita 

 

Esimerkkejä pistekaavioista. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

LIITE 4. Yhdistetty kuvaaja PowerBI – ohjelmistolla.  

Tehty yhteistyössä Petteri Mäkelän kanssa. 

 

(jatkuu) 
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