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Tämän työn tarkoituksena on selvittää, miten tekoälyä voidaan hyödyntää 

osakekaupan päätöksenteossa. Kokonaisuutta analysoidaan teorian sekä 

kirjallisuuden kautta käymällä läpi menetelmien toimintaperiaatteita sekä 

kehitystä. Tämän lisäksi käyttömahdollisuuksia selvitetään markkinoiden 

ennustamisen, yritysrahoituksen sekä rahastojen hallinnan parissa. 

Työ on luotu kirjallisuuskatsauksen muodossa, ja se käsittelee aihetta merkittäviin 

ja ajankohtaisiin artikkeleihin, tutkimustuloksiin sekä kirjallisuuteen pohjautuen. 

Kirjallisuuden perusteella tekoälyä pystytään onnistuneesti hyödyntämään 

osakkeiden sekä markkinoiden tulevan kehityksen ennustamisessa, taloudellisten 

mallien suunnittelussa, luottoluokitusten arvioinnissa, portfolion hallinnassa, 

allokoinnissa ja optimoinnissa sekä yleisessä riskienhallinnassa. Tämän lisäksi 

tekoälypohjaiset menetelmät mahdollistavat pitkällä tähtäimellä täysin 

automatisoidun finanssijärjestelmän. Työn tuloksena voidaan todeta, että 

tekoälypohjaisten menetelmien käyttö osakekaupankäynnin parissa soveltuu 

siihen erinomaisesti rahoitusmarkkinoilla läsnä olevan epämääräisyyden, 

epätarkkuuden sekä suurten tietomäärien vuoksi.  Tulevaisuudessa menetelmien 

käyttöönotto ei ainoastaan ole kannattavaa, mutta mallien kehittyessä lähes 

välttämätöntä kilpailun kehittyessä. 
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1 JOHDANTO 

 

Vielä 10 vuotta sitten 1950-luvulla kehittyneet tekoälyn sovelluskohteet eivät olleet juurtuneet 

syvälle yhteiskuntamme rakenteisiin. Nykyään tekoäly kuitenkin on kaikkialla ympärillämme 

päivittäisessä toiminnassamme. Töihin ajettaessa käytettävä auto säätää automaattisesti 

polttoaineen ruiskutusta ja pakokaasujen kierrättämistä saavuttaakseen taloudellisimman 

polttoaineen kulutuksen. Työpaikalla tekoäly suorittaa yhteenvetoja olennaisista tiedoista, 

kääntää automaattisesti vieraskieliset dokumentit, korjaa kielioppivirheet, järjestää kalenterin 

sekä sähköpostikansiot ja jopa ehdottaa tauolla sopivaa ruokavalintaa lounaaksi. Puhelimessa 

tekoäly mahdollistaa puhekomentojen tunnistuksen sekä automaattisten ehdotusten 

suorittamisen aikaisempaan toimintaan perustuen. Hakukoneeseen kirjoittaessa tekoäly 

valitsee, mitkä tulokset tulevat näkyviin ja mitkä ovat epärelevantteja. Tällä tavoin esimerkiksi 

Facebook poimii korostettavat viestit, Netflix suositeltavat elokuvat ja Amazon ehdotettavat 

tuotteet (Domingos 2018). Lisäksi työnhaussa työnantaja soveltaa tekoälyä valitakseen 

lupaavimmat hakemukset. Tietokonetta hyödynnettäessä, riippumatta sovelluskohteesta, on 

tekoäly mukana lähes jokaisessa toiminnossa. 2010-luvun tyypillinen päivä koostuukin siis 

pitkälti tekoälyn rakentamista toimenpiteistä heräämishetkestä nukkumaanmenoon asti.  

  

Tekoälyn hyödyntäminen osakekaupankäynnissä on kuitenkin verrattain uusi puheenaihe 

sijoittamiseen liittyvässä keskustelussa, mutta tästä huolimatta jo useat sijoittamisen 

asiantuntijat, kuten Kaufman (2019) ovat tutkineet aihetta syvällisesti jo 1970-luvulta lähtien. 

Tekoälyn hyödyntäminen osakemarkkinoilla juontaa juurensa 70-luvulle asti, jolloin 

asiantuntijajärjestelmiä alettiin kehittämään markkinoiden suunnan ennustamiseen. Suureen 

mittakaavaan tekoäly on kasvanut kuitenkin vasta viimeisen vuosikymmenen aikana 

tietomäärien lisääntymisen, laskentatehon kasvamisen ja algoritmien kehittymisen johdosta. 

Tänä päivänä miljardeilla sijoituseuroilla käydään kauppaa ajoitusmenetelmien, trendin 

seurannan ja muihin teknisiin indikaattoreihin perustuvien systemaattisten järjestelmien avulla.  

 

1.1 Tausta ja tavoitteet 

 

Tekoälyn viimeaikaisen suosion lisääntymisen ja käyttöönoton laajenemisen takia sen 

sovellukset ja hyödyt ovat kasvaneet huomattavasti myös rahoituksen alalla. Sen vaikutukset 



4 

 

   

 

ovat suurelta osin peruuttamattomat ja huomattavat esimerkiksi mallinnuksen, ennustamisen, 

kaupankäynnin, riskienhallinnan, taloustieteen, luottoriskien ja salkunhoidon aloilla. (Dunis et 

al. 2016) Tekoälyn luomat mahdollisuudet muovaavat jo tällä hetkellä täysin 

osakekaupankäynnin tulevaisuutta. Tekoälypohjaiset, robotiikkaan perustuvat neuvonantajat 

voivat analysoida miljoonia datapisteitä ja toteuttaa kauppoja optimaaliseen hintaan. Tämän 

lisäksi sekä fundamentaalista että teknistä analyysia toteuttavat analyytikot voivat ennustaa 

tulevaisuutta tarkemmin sekä hallita riskejä tehokkaammin kuin perinteiset menetelmät. 

Konkreettisesti tämä on jo läheisinä vuosina alkanut näkymään alla olevien toimijoiden teoissa. 

Muun muassa maailman suurin varainhoitoyhtiö BlackRock on aloittanut korvaamaan kaikkia 

sen aktiivisesti hoidettujen rahastojen salkunhoitajia täysin koneistetulla valinnalla (NyTimes 

2017). Mikäli valinta ei ole täysin koneistettu, vuonna 2018 teetetyn kartoituksen mukaan 

(BarclayHedge 2018) yli puolet nykyisistä aktiivisesti hoidetuista rahastoista käyttää tekoälyä 

avustamaan niiden päätöksentekoa. Perinteisen varainhoidon lisäksi tekoäly näkyy myös 

markkinoiden toiminnassa perustavanlaatuisella tasolla. Esimerkiksi arvopaperipörssi Nasdaq 

(2020) on käynnistänyt tekoälypohjaisen aloitteen, jonka tavoitteena on mullistaa markkinoiden 

valvontaa vähentääkseen epäsäännöllistä ja haitallista kaupankäyntiä.  

 

Viimeaikaisten edistysaskelten johdosta nykypäivän toimijat tarvitsevat markkinoilla enemmän 

kehittynyttä tietoa sekä innovatiivisempaa itsevarmuutta kuin koskaan aikaisemmin 

selviytyäkseen onnistuneesti olemassa olevista markkinaolosuhteista. Tarve tälle tutkielmalle 

syntyy tekoälyn kasvaneesta suosiosta ja nopeasta kehityksestä rahoitusmaailmassa niin 

akateemikkojen kuin työntekijöidenkin puolesta. On myös ilmeistä, että tekoälyn 

hyödyntämisestä rahoitusmarkkinoilla ei ole tehty suuria oppikirjoja, joiden päämääränä olisi 

esitellä ja yhdistää tärkeimmät tekniikat. Tämän johdosta työn tavoitteena on antaa pankki-, 

vakuutus tai finanssialalla toimiville henkilöille sekä asiasta kiinnostuneille yksityisille 

ihmisille kokonaiskuva siitä, millaisia tekoälyäpohjaisia menetelmiä on mahdollista hyödyntää 

päätöksenteon tukena osakkeiden osto- ja myyntipäätöksiä tehdessä, sekä tarjota lukuisia 

esimerkkejä niiden käyttökohteista. Tarkoituksena on antaa myös kuva, mitkä eriävät 

rahoituksen osa-alueet vaikuttavat olennaisesti itse päätöksentekoon. Päätöksenteon tukena 

toimiviksi tärkeimmiksi tekijöiksi on määritelty raportissa käsiteltävät aiheet, kuten salkunhoito 

ja optimointi, osakemarkkinoiden ennustaminen sekä riskienhallinnan toteuttaminen. Tähän on 
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keskeisesti myös kytköksissä osakemarkkinoiden tulevaisuuden kehityssuunnat, joiden vuoksi 

asiaan perehdytään syvällisemmin sekä niiden vaikutuksia arvioidaan.  

 

1.2 Tutkimuskysymykset ja menetelmät 

 

Työn tarkoituksena on antaa yleiskatsaus tekoälyyn liittyviin menetelmiin osakemarkkinoilla. 

Onnistuneiden sijoituspäätösten muodostamiseksi on ensisijaisen tärkeää saada kokonaiskuva 

yritysten sisäisestä sekä ulkoisesta tilanteesta, niihin vaikuttavista riskeistä sekä 

osakemarkkinoiden yleisestä suunnasta. Edellä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi 

tutkielman päätutkimuskysymys muotoiltiin seuraavanlaiseksi: 

 

Miten tekoälyä pystytään hyödyntämään osakkeiden kaupankäynnin päätöksenteon apuna? 

 

Tutkimuskysymyksellä viitataan tekoälyn kehityksen pohjalta syntyneisiin menetelmiin ja 

niiden hyödyntämismahdollisuuksiin osakekaupankäynnin aihepiirissä. Syvemmän 

ymmärryksen ja tarkemman rajauksen johdosta pääkysymyksen rinnalle määriteltiin viisi 

apututkimuskysymystä:  

 

Mitä on tekoäly ja sitä hyödyntävät metodit? 

 

Miten tekoälyä hyödynnetään osakkeiden arvon ennustamisessa? 

 . 

Miten tekoälyä käytetään yritysten olosuhteiden arviointiin? 

 

Miten tekoälyä hyödynnetään salkunhoidossa ja riskienhallinnassa? 

 

Miten tekoäly vaikuttaa osakkeiden kaupankäyntiin tulevaisuudessa? 

 

Vastauksia tutkimuskysymyksiin haettiin kirjallisuuskatsauksen avulla. Tämän tarkoituksena 

oli luoda rajattu pohja sille, millaisia tekoälyn sovelluskohteita on mahdollista hyödyntää 

tärkeänä pidetyillä osa-alueilla. 
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1.3 Rajaukset ja rakenne 

 

Työ käsittelee tekoälyä osakkeiden kaupankäyntiin liittyvien menetelmien, mallien sekä 

perinteisten toimenpiteiden näkökulmasta. Tyypillisesti tekniseen ja fundamenttianalyysiin 

pohjautuvien menetelmien tieteelliseen toteutukseen tai teoreettiseen taustaan ei paneuduta, 

sillä se vaatisi tämän työn tarkoitusta laajempaa käsittelyä. Tekoälyyn pohjautuvat menetelmät, 

joita näissä malleissa hyödynnetään, ovat esitelty työn teoriaosuudessa. Kaikki käsitellyt 

menetelmät pohjautuvat näihin esiteltyihin teorioihin, eikä näiden ulkopuolelta ole haettu 

tietoa. Myös perinteisten mallien, joihin tekoälypohjaisia menetelmiä verrataan, on jätetty 

teoreettisen tarkastelun ulkopuolelle. Hyödynnetyt rahoitusinstrumentit ovat rajattu 

osakkeisiin, jotka ovat julkisen kaupankäynnin kohteena, eli siis pörssiosakkeisiin. Tämä 

perustuu niiden julkisiin hinta- ja tilinpäätöstietoihin. Näiden osakkeiden johdannaisia, kuten 

osakefutuureja tai optioita ei myöskään sisällytetä tutkielman laajuuteen. Tämän lisäksi työ ei 

ota kantaa menetelmien paremmuusjärjestykseen, vaan se keskittyy käsittelemään menetelmien 

suotuisia käyttömahdollisuuksia. Lukijan on siis mahdollista tutustua myös itse aiheeseen, ja 

vetää esitetyn tiedon pohjalta myös omia johtopäätöksiä.  
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Kuva 1. Työn rakenne 

 

Työn rakenne (Kuva 1) sisältää kuusi eri päälukua. Tämän ensimmäisen luvun tarkoituksena 

on johdatella lukija aiheeseen sekä vakiinnuttaa työn tausta, tavoitteet ja rajaukset. Toinen 

pääluku sisältää kuvauksen tekoälyn hyödyntämisen menetelmistä kirjallisuuden perusteella. 

Kolmas pääluku on ensimmäinen osio, jossa tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksia käydään 

läpi tutkimusten perusteella. Kappaleessa selvitetään, kuinka tekoälyä on hyödynnetty 

osakkeiden tulevan hinnankehityksen ennustamisen parissa. Neljäs luku keskittyy tekoälyn 

rooliin yritysrahoituksessa selventämällä sen käyttömahdollisuuksia yritysten sisäisen ja 

ulkoisen ympäristön analysoinnissa. Lopuksi viidennessä kappaleessa tutkitaan tekoälyn 

käyttömahdollisuuksia salkunhoidossa sekä kartoitetaan sen mahdollisuuksia riskinhallinnassa. 

Johtopäätöksissä käsitellään kokonaisvaltaisesti tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksia 

päätöksenteon tukena ja arvioidaan sen hyötyä kohderyhmälle. Tämän lisäksi pohditaan 

jatkotutkimusaiheita sekä tarkempia rajauksia. 
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2 TEKOÄLY JA MENETELMÄT 

 

Tässä luvussa keskitytään luomaan yleiskuva tekoälystä ja sitä hyödyntävistä menetelmistä 

rahoitusmarkkinoilla, sekä sen yleisestä kehityksestä tähän päivään asti. Ensimmäinen alaluku 

esittelee tekoälyn progressiivisen etenemisen nykyaikaan ja täten perusteleen sen saavuttamaa 

suosiota laskennallisessa rahoituksessa. Loput alaluvut perehdyttävät eri tekoälymenetelmien 

toiminta ja hyödyntämisperiaatteisiin, sekä tarjoavat tulkintaa kuinka eri metodit ovat 

kytköksissä toisiinsa.   

 

2.1 Tekoäly rahoitusmarkkinoilla 

 

Rahoitusmarkkinat ovat läpi historian olleet yksi merkittävimpiä hyödyntämiskohteita 

tekoälypohjaisille menetelmille niiden todennäköisyyspohjaisen epätavallisen käyttäytymisen, 

monien vaihtelevien muuttujien sekä laajan datan määrän vuoksi. Myös toimialan 

yhteiskunnallinen merkitys, sekä onnistuneiden implementaatioiden suuri rahallinen arvo on 

tarjonnut tutkijoille, sekä perinteisille toimijoille suurta motivaatiota hyödyntää ja kehittää 

tekoälypohjaisia menetelmiä.  

 

Tekoälyn syntyhetkeksi voidaan määritellä 1940-luvun puoliväli, jolloin lääketieteen tohtorit 

McCulloch ja Pitts kehittivät keskushermostoon pohjautuvan tutkimuksen pohjalta mallin 

kuvaamaan aivojen hermosoluja. Tätä seurasivat vuosikymmenet, joiden teemana olivat valtava 

innostus ja suuret ideat, mutta rajoitettu menestys; näiden vuosien aikana lupauksia tehtiin 

muun muassa monikäyttöisistä älykkäistä koneista. Ajanjakso tunnetaankin yleisesti tekoälyn 

nousukautena. (Negnevitsky 2002, 4-6) Yliampuvien odotusten laannuttua, 1960-luvulla 

syntyivät ensimmäiset rahoitusmarkkinoihin kohdistuneet hyödyntämiskohteet, kun 

Bayesilaista teoriaa alettiin soveltamaan tilintarkastuksen parissa päätöksien objektiivisuuden 

parantamiseksi. Avain menestykseen ja monimutkaisempiin järjestelmiin saavutettiin 70-

luvulla, kun ymmärrettiin, että ratkaistavia ongelmia oli rajoitettava riittävästi. Näin syntyivät 

asiantuntijajärjestelmät, joiden alkuperäisiä hyödyntämiskohteita olivat markkinoiden trendin 

ennustaminen sekä taloussuunnitelmat. (Xie 2019) Samoihin aikoihin muotiin nousivat myös 

evoluutiopohjaiset strategiat, joiden toiminta perustui luonnonvalintaan. Näin syntyivät 

geneettiset algoritmit. 



9 

 

   

 

 

Vaikkakin neuroverkkojen sekä sumean logiikan alkuperä löytyy jo 1960-luvulta, nousivat ne 

suosioon vasta 1980-luvulla parantuneen laskentatehon johdosta. Tekniikat olivat tärkeä 

kehitysaskel verrattuna sääntöpohjaisiin asiantuntijajärjestelmiin, sillä niiden avulla pystyi 

käsittelemään rahoitusmarkkinoilla äärimmäisen läsnä olevaa epämääräisyyttä, epätarkkuutta 

sekä epävarmaa tietoa. Sumean teknologian käyttöönotto yhdistettynä laajamittaiseen 

henkilökohtaisten tietokoneiden käyttöönottoon 90-luvulla johti valtavaan tutkimustiedon 

lisääntymiseen. Aikaisemmin tekoäly oli rahoitusalalla yleisten suuntaviivojen ennustamisessa 

ja suunnittelussa, mutta nämä tapahtumat alustivat tietä monimutkaisemmille ja 

yksityiskohtaisille malleille. (Negnevitsky 2002, 16-18) Tästä seurasi sarja monimuotoisia 

tekniikoita taloudellisen ennustamisen, algoritmisen ja automaattisen kaupankäynnin, 

optioiden hinnoittelun, portfolion optimoinnin, keinotekoisten markkinoiden, luottoluokituksen 

ja yleisen riskinhallinnan parissa. 1990-luvun lopussa saavutettuihin tuloksiin pohjautuvat 

myös merkittävä osa tässä tutkielmassa esitetyistä saavutuksista, malleista sekä ratkaisuista. 

 

Nykypäivänä asiantuntija- ja sumeat järjestelmät sekä neuroverkot ovat hienostuneet, ja niitä 

on hyödynnetty kaikissa edellä mainituissa kohteissa, mutta myös muissa tieteenaloissa. 

Jokainen tekniikoista käsittelee ihmistiedon epävarmuutta ja selkeyttä eri tavoin, jolloin 

historiallisen kilpailuasetelman sijaan mallit täydentävät toisiaan. Tämä on johtanut mallien 

muodoissa synergioihin, joissa mallit hyödyntävät useiden eri tekniikoiden yhdistelmiä, joka 

taas on seurausta niiden toisiaan täydentävistä ja paikkaavista luontaisista kyvykkyyksistä.  

 

Asiantuntijajärjestelmät pohjautuvat symbolismiin, jonka pohjalla on sääntöihin pohjautuva 

käänteinen päättely, joka tuottaa syötetyn tiedon pohjalta hypoteeseja. Sillä on kuitenkin 

puitteita tulosten puolesta, sillä todellisten käsitteiden mallintaminen syötettyjen sääntöjen 

perusteella on yleisellä tasolla haastavaa. Konnektionismi, johon neuroverkot pohjautuvat, 

pyrkii sääntöjen määrittelyn sijaan suunnittelemaan nämä säännöt käänteisesti testaamalla eri 

painotettuja ratkaisuja omassa verkkopohjaisessa rakenteessaan. Mallin lopputulosta on 

kuitenkin vaikea selittää, eikä kiinteisiin syötteisiin perustuva malli voi oppia edelleen. 

Kyvyttömyyteen oppia on pyritty vastaamaan evoluutiopohjaisilla malleilla, jotka testaavat 

miljoonia eri kombinaatioita saavuttaakseen optimaalisen ratkaisun. Tämän seurauksena 

saavutetaan evoluutiopohjaisia oppivia malleja, jotka löytävät suotuisia rakenteita yhdistettynä 
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verkkoihin, jotka taas täyttävät puutteelliset painotukset. Kuitenkin, koska hyödynnetty tieto 

voidaan sovittaa epäjohdonmukaisesti, Bayesilaisen tilastotieteen todennäköisyyksiä tarvitaan 

täyttämään reikiä, jonka jälkeen saadaan kokonaiskuva yhdistämällä logiikka, todennäköisyys, 

verkot sekä evoluutio keskenään (Domingos 2018, 51-55). Tekoälypohjaiset menetelmät sekä 

niiden toimintaperiaatteet ja suhteet toisiinsa ovat esitettynä Kuvassa 2. Malleihin paneudutaan 

tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 

 

 

Kuva 2. Tekoälypohjaisten menetelmien neljä yhdistävää koulukuntaa 

 

Kuten huomaamme, tekoälyn hyödyntämiskohteet ovat olleet olemassa jo yli kuusi 

vuosikymmentä, joiden aikana on ollut useita innostus-, mutta myös laantumisajanjaksoja.  

Tyypillisesti innostusjaksoa on luonnehtinut suuri määrä lupauksia, joiden 

toteutumattomuudesta on seurannut laantuminen. Tämänhetkinen into tekoälyn parissa 

kohdistuu sovelluskohteisiin yhdessä koneoppimisen kanssa, ja verrattuna aikaisempiin 

jaksoihin, tutkijat ennustavat uudenlaista jaksoa, sillä koneoppimisen metodit ratkaisevat 

reaalimaailman ongelmia tehokkaasti. (Rebala et al. 2019, 4)  
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2.2 Koneoppiminen 

 

Alun perin tekoälyn parissa ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin haettiin epäonnistuneesti 

asiantuntijajärjestelmien kautta. Ongelmaksi muodostui ratkaistavien ongelmien määrällisesti 

suuri osuus, jonka johdosta niiden ratkaiseminen yksittäin, hyödyntäen perinteisiä menetelmiä, 

osoittautui epäkäytännölliseksi. Tämä johti tutkijat pohtimaan kysymystä, ”Jos koneelle on 

vaikea määrittää ratkaistavan ongelman parametrit, miksi sille ei voisi tarjota epäsuorasti 

ohjeita, jonka perusteella se voisi oppia itse?”. Tämän seurauksena Michalski et al. (1983) 

julkaisivat kirjassaan Machine Learning: The AI Approach suuren määrän tutkimuspapereita, 

jotka tarjosivat ratkaisua tähän ongelmaan, ja näin synnyttivät välittömästi uuden tieteenalan. 

 

Koneoppiminen on tietotekniikan alue, joka kehittää algoritmeja ja tekniikoita, joilla on 

mahdollista automatisoida ongelmanratkaisua monimutkaisiin ongelmiin, joita on haastava 

ratkaista perinteisillä metodeilla (Kubat 2017). Verrattuna perinteiseen tapaan, jossa ohjelmalle 

määritellään mitä tehdään ja mitä ei, koneoppivat metodit eivät vaadi tarkkaa yksityiskohtaista 

suunnittelua. Tämän sijaan algoritmi oppii yksilöidystä datasarjasta, jossa on esimerkein 

havainnollistettu ohjelman toimintaa. Mitä suurempi tämä esimerkkisarja on, sitä tarkempia 

tuloksia algoritmi tuottaa. Tähän perustuen koneoppivat algoritmit ratkaisevat ongelmat 

epäsuorasti luomalla aluksi datasarjaan perustuvan mallin, josta se seuraavaksi ennustaa sarjan 

uutta tietoa. Itseoppivan luonteen lisäksi näillä algoritmeillä on hyötynä ihmisten luomiin 

sääntöihin verrattuna parempi tarkkuus, joka syntyy siitä, että ne huomioivat kaikki mahdolliset 

datapisteet ilman ennakkotietoon perustuvaa puolueellisuutta. Koneoppimisen haittapuolena on 

sen sijaan se, että vaikka algoritmi tuottaisi suotuisan ratkaisun ongelmaan, ei useinkaan ole 

erityisen selvää, kuinka ratkaisuun on päädytty. (Rebala et al. 2019, 1-3) 

 

Rahoitusalalla koneoppiminen on hyvä ratkaisu suurten ja monimutkaisten datamäärien 

käsittelyyn. Alalle ominaisen, suuren historiallisen datan määrän perusteella sille sopivia 

sovelluskohteista ovat muun muassa algoritminen kaupankäynti, salkunhoito, riskinhallinta, 

petosten havaitseminen ja rahanpesun esto. (Puterman & Patrick 2017) Tekoäly kokonaisuutena 

on paljon laajempi tutkimuskenttä verrattuna koneoppimiseen. Sen tarkoituksena on tehdä 

koneista älykkäitä käyttämällä useita eri lähestymistapoja, kun taas koneoppivalla algoritmilla 
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on yksi tarkoitus: kone, joka voi oppia suorittamaan tehtävää. Nämä vaihtoehtoiset 

tekoälypohjaiset ongelmanratkaisumenetelmät esitellään seuraavissa kappaleissa.  

 

2.3 Neuroverkot  

 

Neuroverkot ovat informaation käsittelyyn, matematiikkaan tai laskentaan soveltuvia malleja, 

jotka jäljittelevät aivojen rakennetta biologisesti. Neuroverkko ei kuitenkaan ole malli aivoista, 

eikä se opi samankaltaisesti kuin ihminen. Yksinkertaisesti se on vain erittäin hyvä löytämään 

malleja ja kuviota riippumatta siitä, onko tieto jatkuvaa, diskreettiä tai ajasta erillistä. 

Neuroverkkojen suosio on kasvanut merkittävästi 2010-luvulla laskentatehon kasvun sekä 

datan määrän nousun seurauksena. (Kananen et al. 2019, 27-29) 

 

Keinotekoinen neuroverkko koostuu joukosta yksinkertaisia ja toisiinsa kytkettyjä 

prosessoreita, joita nimitetään neuroneiksi. Neuronit ovat yhdistyneinä toisiinsa painotettujen 

linkkien avulla, jotka välittävät signaaleja neuronien välillä. Neuroverkko oppii muuttamalla 

näille linkeille asettamiaan painokertoimia. (Haykin 1999, 23-25) Pelkistettynä keinotekoisen 

neuroverkon toimintaa voidaan havainnollistaa palauteprosessina, joka on verrattavissa 

Pavlovin koiraan: 

 

1. Soita kelloa (tulosignaali) 

2. Koira juoksee toiselle kahdesta kulhosta 

3. Jos oikein, koira saa herkun; jos väärin, koira saa shokin 

4. Jos oppinut, lopeta; jos ei, mene askeleeseen 1 

 

Osakemarkkinoilla neuroverkkojen paras hyödyntämiskohde on erilaisten markkinasuhteiden 

paljastaminen. Neuroverkkoja hyödyntämällä on mahdollista löytää epälineaarisia suhteita 

minkä tahansa halutun yhdistelmän välillä. Yhteyksiä voi etsiä muun muassa fundamentaalisten 

tekijöiden, teknisten indikaattorien tai hintatietojen välillä. (Kaufman 1995, 164) Kuusi vuotta 

hyödyntämiskohteita tutkineet Vellido et al. (1999) havaitsivat myös, että neuroverkot 

parantavat huomattavasti taloudellisten luokittelujen, kuten tunnuslukujen arvioinnin, 

salkunhoidon, luottoluokittelujen sekä hintojen ennustamisen tarkkuutta. Osakkeiden parissa 
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neuroverkkoja pystytään hyödyntämään esimerkiksi arvioidessa markkinoiden suuntaa, jota on 

demonstroitu Kuvassa 3. 

 

 

 

Kuva 3. Kolmikerroksinen keinotekoinen neuroverkko osakemarkkinoiden suunnan 

määrittelemiseksi (Kaufman 1995, 166) 

 

Kuvassa 3 on esitelty osakemarkkinoiden suuntaa ennustava keinotekoinen kolmikerroksinen 

neuroverkko. Yksinkertaistettuna neuroverkko muuttaa painokertoimia minimoidakseen 

lähtösignaalin virheen verrattaessa sitä tunnettuihin tuloksiin (oppimisvaihe). Lopullinen 

optimoitu tulos voi sisältää lineaarisia suhteita, epälineaarisia suhteita tai 

kuviontunnistussuhteita. Jotta malli ei menisi liian monimutkaiseksi ja lopputulos vääristy, on 

lähtösignaaleiksi valittava kaikista merkittävimmät tekijät halutun lopputuloksen 

saavuttamiseksi. Esimerkin tapauksessa neuroverkkoon on valittu osakemarkkinoiden reaktion 

kannalta oleellisimmat 5 tekijää.  

 

Ensimmäisen kerroksen neuronit ovat yhteydessä toiseen kerrokseen synapsien välityksellä, 

jotka voivat painokertoimen avulla korottaa tai rajoittaa tiedon kulkua. Näistä tekijöistä 

työllisyystasot vaikuttavat eniten osakemarkkinoiden muutokseen. Täten niiden painokerroin 

toisen kerroksen neuroneihin on suurin. Jos verkko havaitsee, että pienet muutokset 
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tulosignaaleissa ovat merkityksettömiä, voivat synapsit asettaa kynnysarvoja tiedon 

kulkemiselle. Jos lähtösignaalit sen sijaan ovat merkityksettömiä, saavat ne painoarvon nolla. 

Toisen kerroksen neuroneita käytetään yhdistämään alkuperäistä tietoa alakategorioihin yritys-

erehdys -oppimisen avulla. Synapsit ensimmäisen tason painokertoimista ovat linkittyneenä 

niille relevantteihin kategorioihin. Lopuksi toisen kerroksen neuronit painotetaan uusien 

kertoimien avulla, jolloin lopputuloksena on osakemarkkinoiden reaktio alkuperäiseen dataan. 

 

2.4 Geneettiset algoritmit 

 

Luonnossa ominaisuus, tai mutaatio, joka kehittää sitä kantavan nisäkkään kykyä selviytyä sen 

ympäristöstä, jatkavat lajien lisääntymistä. Tähän yksinkertaiseen konseptiin tiivistyy 

luonnonvalinta, mutta tämän lisäksi myös geneettiset algoritmit. Nämä juontavat juurensa 

1970-luvulle, jolloin Holland (1975) loi ensimmäistä kertaa geneettisen algoritmin, joka siirsi 

keinotekoisia kromosomeja sukupolvesta toiseen prosessivaiheisena sarjana. Se hyödynsi 

genetiikasta tuttuja ja luonnonvalintaan perustuvia mutaatioiden sekä rekombinaatioiden 

tekniikoita ratkaisun hakemiseen.  

 

Nykyään geneettiset algoritmit muodostuvat aluksi satunnaisten ratkaisuehdotusten joukosta, 

jota kutsutaan populaatioksi. Populaatiossa yksittäisillä kromosomeilla on kuntoarvoja, jotka 

lähtevät kehittymään lisääntymisen seurauksena. Kun lisääntyminen tapahtuu 

tekijäinvaihdunnan seurauksena, kahden yksittäisen kromosomin geeniarvo vaihtaa paikkaa 

satunnaisessa pisteessä. Useiden peräkkäisten lisääntymisten jälkeen heikomman kuntoarvon 

omaavat kromosomit kuolevat sukupuuttoon, kun taas parhaimmat alkavat asteittain hallita 

populaatiota. (Negnevitsky 2002, 252) 

 

Menetelmän hyödyntäminen on erityisen hyödyllistä silloin, kun mahdollisten testien tai 

kombinaatioiden lukumäärä on niin suuri, että kaikkien yhdistelmien testaaminen on 

epäkäytännöllistä tai mahdotonta. Osakemarkkinoilla sen satunnaista valikoimisprosessia 

voidaan hyödyntää muun muassa parhaan yhdistelmän löytämiseksi koskien toimivia 

kaupankäyntisääntöjä, parametriarvoja tai painotuskertoimia. Tämä vähentää kuluneen ajan 

perinteisestä peräkkäisestä hausta murto-osaan. (Kaufman 2019, 897) Geneettisen algoritmin 

luominen lähtee liikkeelle kromosomipopulaation luomisesta yksittäisten geenien avulla. 
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Laadukkaita ostopäätöksiä etsivä geneettinen algoritmi voisi muodostua seuraavanlaiseksi 

(Taulukko 1): 

 

Taulukko 1. Geneettisen algoritmin rakenne 

Geeni Kromosomi 1 Kromosomi 2 Kromosomi 3 Toiminto 

1 Liukuva 

keskiarvo 

Eksponentiaalinen 

tasoitus 

Lineaarinen 

regressio 

Trendityyppi 

2 10 60 200 Laskenta-aika geenille 1 

3 < <= > Trendiä hintaan vertaava 

operaattori 

4 Avaus Sulkeminen Korkea Hinta geenille 1 

5 P/E P/B EV/EBITDA Arvostustaso 

6 0 5 30 Vertailuarvo geenille 4 

7 1 -1 1 Ostotoimenpide (1=Osta,                 

-1=Myy) 

 

Taulukon 1 esimerkki koostuu kuudesta eri geenistä. Riippuen geenin toiminnosta, se voi saada 

useita satoja arvoja. Geenien yhdistelmää voidaan kutsua kromosomiksi, ja kukin näistä 

kromosomeista edustaa mahdollista ratkaisua. Kun populaatio mahdollisia kromosomeja on 

luotu, niille täytyy asettaa kuntokriteereitä, jotta paras ratkaisu ja parhaan kuntoarvon omaava 

kombinaatio on mahdollista löytää. Tässä tapauksessa kromosomit voitaisiin järjestää 

esimerkiksi tuoton tai riskisuhteen mukaan. Tässä kuuden geenin esimerkissä mahdollisia 

ratkaisuja on: 40,33*6^6 = 1 881 792. Jokaisen eri kombinaation testaaminen erikseen olisi 

vaivalloinen tehtävä, mutta geneettisen algoritmin avulla paras ratkaisu on mahdollista löytää 

muutamassa minuutissa. 

 

2.5 Sumeat järjestelmät 

 

Tyypillisesti ihmiset käyttävät ongelmanratkaisussa sekä yleisessä kanssakäymisessä niin 

sanottua maalaisjärkeä. Tämä sisältää tunnusomaisesti laajoja ja määrittelemättömiä käsitteitä 

ja ilmaisuja, kuten “hieman ylikuormittunut”, “osakemarkkinat suoriutuivat vahvasti” tai 

“työttömyys laski ripeästi”. Näiden epämääräisten ilmaisujen tuominen tietokonepohjaisten 
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järjestelmien ymmärrykseen on haastavaa. Valtaosa perinteisistä mallinnukseen, päättelyyn ja 

laskentaan pohjautuvista työkaluista ovat tarkkoja, sekä luonteeltaan deterministisiä. Tämä 

tarkoittaa sitä, että ne hyödyntävät dikotomista kyllä-ei-logiikkaa. Kuitenkin varsinkin 

osakemarkkinoilla hyödynnetyt ennusteet, indikaattorit sekä arviot ovat harvoin absoluuttisesti 

totta tai tarua.  Tämän seurauksena todennäköisyydet ovat parempi keino käsitellä kyseisiä 

tuloksia, jolloin sumeaan logiikkaan perustuvien sumeiden järjestelmien avulla on helpompi 

hakea ratkaisua. 

 

Sumeuden tarkoituksena on siis kuvata tarkkuuden puutetta normaalissa ihmisten välisessä 

diskurssissa. Sumeus täten mahdollistaa ihmisperäisen epävarmuuden tuomisen 

tekoälypohjaisiin menetelmiin. (Negnevitsky 2002, 87-88) Sumeat järjestelmät perustuvat 

sumeaan logiikkaan, mikä on perinteisen matemaattisen logiikan laajennus, jossa diskreetin 

totuusarvon sijasta saadaan reaalinen totuusarvo nollan ja yhden välillä, toisin sanoen siis 

todennäköisyys. Sumeaa sarjaa voidaan pitää tämän logiikan jatkeena, jolloin logiikan 

perusteella määriteltyyn joukkoon kuuluville arvoille määritellään kuuluvuusarvo. Kuuluvuutta 

voidaan arvioida taas sumeiden sääntöjen perusteella, joiden avulla sarjojen tieto muutetaan 

takaisin diskreettiin muotoon ehdollisten jos/sitten lauseiden muodossa. (Zimmermann 2001, 

11-17) 

 

Osakemarkkinoilla ostopäätös voidaan jakaa tyypillisesti diskreettiin kyllä-ei kategoriaan. 

Sumeuden avulla kaupantekopäätöstä voidaan kuitenkin kuvata kannattavan kaupan 

prosentuaalisena osuutena. Tapauksessa, jossa halutaan ennustaa, onko osakkeen riskikorjattu 

tuotto salkunhoitajan vaatimusten mukainen, voidaan sumean päättelyn alaista ketjua 

hyödyntää seuraavanlaisena: (Kuva 4) 
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Kuva 4. Sumea logiikka osana päätöksentekoprosessia  

 

Ostopäätösprosessi lähtee liikkeelle haluttujen rajojen määrittelemisestä, jotka perustuvat 

ostolla tavoiteltuihin tarpeisiin. Tässä tapauksessa osakkeelle halutaan hyvää odotettua 

riskikorjattua tuottoa, jonka seurauksena hyödynnetään Sharpen lukua, joka mittaa tätä 

osakkeen odotetun tuoton ja keskihajonnan avulla (Sharpe 1966). Seuraavaksi määritetään 

indikaattori sekä historiadata, joiden perusteella arvioidaan nykyhetken suotuisaa 

todennäköisyyttä. Esimerkissä mitataan kahdelta eri aikaväliltä keskiarvotuloksia (sumea 

sarja), joiden pohjalta voidaan arvioida tulevaisuuden kehitystä. Lopulta ”sumea” tieto 

muutetaan takaisin diskreetiksi sääntöjen avulla (sumea sääntö) muodostamalla kynnysarvoja, 

joiden perusteella osto- tai myyntipäätös tapahtuu.  

 

Sumean päättelyn alaisia hyödyntämiskohteita tekoälyn saralla ovat hahmontunnistus, 

aikasarjojen ennustaminen sekä tietojen luokittelu, joita kaikkia hyödynnetään 

osakekaupankäynnin parissa. Myös seuraavassa kappaleessa esitellyt asiantuntijajärjestelmät 

hyödyntävät ”sumeaa logiikkaa” niiden päätöksentekoprosessin osana. Sumean 

asiantuntijajärjestelmän rakentaminen on iteratiivinen prosessi, jossa määritellään sumeita 

sarjoja sekä sääntöjä, joiden avulla rakennetaan järjestelmä vastaamaan haluttuja vaatimuksia. 

(Zadeh & Yager 1992, 48) 
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2.6 Asiantuntijajärjestelmät 

 

Muodollisesti asiantuntija voidaan määritellä henkilöksi, jolla on erityisiä taitoja tai tietoja. 

Epävirallisesti asiantuntija on se henkilö, jonka puoleen käännytään tilanteessa, jossa kohtaa 

ongelman, joka on liian haastava ratkaistavaksi yksin, tai joka on oman osaamisalueen 

ulkopuolella. (Eklund 1992, 5) Asiantuntijajärjestelmät ovat pyrkimyksiä toteuttaa järjestelmä, 

joka kiteyttää ja luokittelee yhden tai useamman asiantuntijan tiedot sekä taidot välineeksi, jota 

aiheeseen perehtymättömät ihmiset voivat hyödyntää. Asiantuntijajärjestelmä voidaan 

selkeyttää kahteen osaan (Kaava 1): 

 

𝐴𝑠𝑖𝑎𝑛𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑗𝑎𝑗ä𝑟𝑗𝑒𝑠𝑡𝑒𝑙𝑚ä = 𝑇𝑖𝑒𝑡𝑜𝑝𝑜ℎ𝑗𝑎 + 𝑃ää𝑡𝑡𝑒𝑙𝑦𝑗ä𝑟𝑗𝑒𝑠𝑡𝑒𝑙𝑚ä                  (1) 

 

Asiantuntijajärjestelmä tekee päätöksiä siihen kerrytetyn tietopohjan perusteella. Tietopohja 

sisältää alakohtaista tietoa, joka on koodattu halutulla tavalla. Tämä voi olla esimerkiksi 

kokoelma tietoon perustuvia tosiasioita sekä suhteita jos-tai-sääntöjen muodossa. 

Päättelyjärjestelmä sen sijaan sisältää yhden tai useamman algoritmin tietopohjaan koodatun 

tiedon käsittelemiseksi yhdessä muiden erityistietojen kera, jota annetaan ongelmakohtaisesti. 

Prosessi havainnollistetaan yleensä päätöspuuna, jossa jokainen ”kyllä” ja ”ei” vastaus johtaa 

binääripolkua pitkin lopulliseen johtopäätökseen. (Cowell 1999, 5-6) Vuosikymmenen 

osakemarkkinoilla asiantuntijajärjestelmien hyödyntämiskohteita tutkinut Liao (2005) totesi, 

että menetelmä on yksinkertainen mutta joustava tapa ratkaista ongelmia osakepoimintaa, 

markkinoiden ennustamista ja etenkin riskien ennakointia ja hallintaa suorittaessa. 

Yksinkertainen osakkeiden ostopäätöksiä luokitteleva järjestelmä voisi näyttää 

seuraavanlaiselta (Kuva 5):  
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Kuva 5. Asiantuntijajärjestelmäpohjainen päätöspuu 

 

Kuvassa 5 on esitelty yksinkertaistettu arvosijoittamiseen pyrkivä ostopäätösjärjestelmä. Tässä 

tapauksessa tietopohjaan on sisällytetty 2 eri tieteellisen konsensuksen mukaista faktaa. 

Päättelyjärjestelmä tarjoaa näiden faktojen pohjalta yksinkertaisen loogisen prosessin, joka 

johtaa ostopäätöksiin. Esimerkki osoittaa vain muutaman helposti tiivistettävän faktan; 

tosiasiassa osakemarkkinoilla on tuhansia eri suorituskyvyn indikaattoreita, fundamentaalisia 

tekijöitä ja suhteita sekä tapahtumia, jotka muuttavat odotuksia. Tähän perustuu 

asiantuntijajärjestelmän vahvuus. Vaikka ihmisaivoille on luontaista valikoida oleelliset 

ominaisuudet, voivat ne silti yhdistää tietoa väärin tai jättää tärkeitä näkökulmia huomioimatta. 

Asiantuntijajärjestelmä sen sijaan käyttää kaiken mahdollisen tiedon ja pelkistää sen yhdeksi 

ainoaksi päätökseksi (Durkin 1994, 126). 
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3 TEKOÄLY JA ENNUSTAVAT MALLIT 

 

Tässä luvussa perehdytään tekoälyn sovelluskohteisiin rahoitusmarkkinoilla ennustamisen 

parissa. Tämä osa syventyy lukuisiin aikasarjoihin, jotka keskittyvät osakkeisiin ja julkisiin 

pörssiyhtiöihin. Tavoitteena on keskittyä keinotekoisten älykkäiden menetelmien sovelluksiin, 

jotka mallintavat, ennustavat ja vaihtavat osakepohjaisia instrumentteja. Hyödynnettävät 

tekoälymetodologiat sisältävät koneoppimisen, neuroverkot, asiantuntijajärjestelmät, 

geneettiset algoritmit ja sumeat joukot. Luku tarjoaa myös yleisen johdannon laskennalliselle 

rahoitukselle sekä sen tarjoamille mahdollisuuksille. 

 

3.1 Osakemarkkinoiden ennustaminen 

 

Viime vuosina nopeutuneiden tietoliikenneyhteyksien, markkinoiden verkostoitumisen ja 

komissioiden pienemisen johdosta osakemarkkinat ovat nousseet merkittäväksi keinoksi, jolla 

yksittäiset sijoittajat voivat ansaita huomattavia voittoja. Toimijoiden lukumäärän, rahan 

volyymin ja tiedon kasvun tähden osakemarkkinoiden käyttäytymisen ennustamisen merkitys 

on kasvanut. Ennusteen tuottavien mallien avulla sijoittajat ja salkunhoitajat voivat tehdä 

täsmällisempiä päätöksiä siitä, mihin, miten ja milloin sijoittavat. Rahoitusmarkkinoiden 

epävakauden vuoksi onnistuneen mallin luominen on erityisen haastava tehtävä. (Dunis et al. 

2014, 13) Perinteisesti tarkkuutta taloudellisiin ennusteisiin sekä osakkeiden arvonmuutoksiin 

on haettu lineaaristen menetelmien avulla. On kuitenkin havaittu, että rahoitusmarkkinoiden 

dynaamisuuden vuoksi menetelmissä yleisesti hyödynnettäviä universaaleja sääntöjä ei löydy 

(Tsai & Wang 2009). Tekoäly pyrkii kuitenkin sen useiden sovellusmenetelmien avulla 

tarjoamaan tähän ratkaisua, sillä menetelmien avulla on mahdollista saavuttaa ainutlaatuisia 

ratkaisuja yksityiskohtaisiin ongelmiin. 

 

Rahoitusindeksien mallintaminen ja kaupankäynti ovat nykyiselläkin teknologialla edelleen 

haastavia ja äärimmäisen vaativia tehtäviä markkinoiden toimijoille. Taloudellisten 

aikasarjojen ennustaminen on tyypillisesti erittäin vaikeaa, sillä niihin vaikuttaa suuri joukko 

lähes satunnaisia muuttujia. Suurin osa analysoidusta datasta osoittaa epävakaan ja 

arvaamattoman käyttäytymisen jaksoja, minkä seurauksena tietosarjoissa tapahtuu rajuja 

laskuja ja piikkejä. Historiallisesti käytetyt nykyiset numeeriset lineaariset menetelmät ovat 
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suurelta osin rajallisia, koska niissä hyödynnetään yleisesti vain yhtä aikasarjaa. Myös joillakin 

vanhemmilla koneoppimismalleilla on haastavaa tuottaa tarkkoja sekä kannattavia ennusteita. 

(Dunis et al. 2016, 48) Tekoäly sulautuu tähän parantamalla lueteltuja tehottomuuksia 

tekemällä malleja dynaamisemmaksi yhdistämällä laajoja eri menetelmien kombinaatioita. 

Käymme nyt läpi eri tekoälyn menetelmillä saavutettuja tuloksia, sekä niiden vaikutuksia. 

 

Neuroverkkojen laajamittaista hyödyntämistä osakemarkkinoilla tutkineen Ruggieron (1996) 

mukaan menetelmää pystyy ennustamaan osakkeiden hinnanmuutosta 5 päivän säteellä. 

Kuitenkin paras käyttökohde menetelmälle löytyi osakekaupassa laajasti käytettyjen teknisten 

indikaattorien, kuten trendin ja liikemäärän (momentum) laskelmien ennustamiseen. Kohara 

(1997) sen sijaan vertasi neuroverkkojen monimuuttujaennustekykyä perinteiseen lineaariseen 

regressioanalyysiin. Osakkeiden hintaa pyrittiin ennustamaan taloudellisten indikaattorien sekä 

ei-numeeristen tekijöiden, kuten poliittisten ja kansainvälisten tapahtumien perusteella. 

Tapahtumatietojen yhdistäminen taloudelliseen dataan neuroverkon avustuksella osoittautui 

toimivaksi, sillä lineaariseen menetelmään verrattuna saavutettiin merkittävästi pienempi 

ennustevirhe. 

 

Kaufman (2019, 914) huomauttaa, että neuroverkkoja hyödynnettäessä ne löytävät aina oikean 

ratkaisun suljetussa systeemissä, jossa kaikki tulot ovat määriteltyjä, kuten 

valmistusprosesseissa. Jokaisen analyytikon tulisi kuitenkin pitää mielessä, että 

osakemarkkinat ovat ratkaisua etsittäessä huomattavasti erilaisia, sillä kukaan ei ole varma siitä, 

voiko ongelmaan löytää ratkaisua sillä tavoin, kuinka se on määritelty koneelle. Tämä 

epävarmuus on neuroverkkoja hyödynnettäessä yleinen sudenkuoppa, sillä löydetyn vastauksen 

toimivuudesta ei ole mitään takeita. 

 

Sumeita lukuja ennustamisessa hyödyntänyt Wang (2002) toteaa, että menetelmä toimii 

erityisesti tilanteissa, joissa ennusteen aikaikkuna on pieni, sekä ratkaisua etsitään spesifiin 

hetkeen. Sumeuden avulla on myös mahdollista korjata perinteisiä ongelmia aikasarjojen 

ennustamisen parissa, kuten datan liiallista määrää, tai eroja kahden eri jatkuvan datasarjan 

välillä. Wangin kehittämässä sumeassa ennustejärjestelmässä osakekannan analysointi sekä 

hetkellinen ennustaminen voitti lineaariset menetelmät erityisesti päiväkaupankäynnissä. 

Samankaltaisiin johtopäätöksiin päätyi myös Ruggiero (1997), joka kehitti hintakuvioita 
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tunnistavan sumean järjestelmän. Järjestelmä perustui todennäköisyysluokitteluun viiden eri 

sääntöfunktion perusteella. Ostopäätöksiä annettiin sumean logiikan pohjalta, mikäli 

tuottopotentiaali oli vaaditulla tasolla. Lopputuloksena saavutettiin lajittelujärjestelmä, joka 

voitti perinteiset menetelmät pitämällä sijoittajan pois markkinoilta heikompina ajanjaksoina. 

 

Chen & Jian (2017) saavuttivat tuoreempia tuloksia ennustamisen parissa sumeilla 

järjestelmillä ennustamalla onnistuneesti osakeindeksien kehitystä. Tutkijat muodostivat 

trendiloogisia suhderyhmiä, joihin implementoitiin hiukkasparien optimointitekniikoita, 

saavuttaen optimaalisten intervallien osittaisalgoritmeja. Lopputuloksena tämän perusteella 

muodostettiin samankaltaisuusindeksejä, joilla saavutettiin aiempia malleja huomattavasti 

korkeammat ennustetarkkuudet. Sumeiden järjestelmien vahvuus perustuukin niiden kykyyn 

kuvata epävarmoja tilanteita niiden helpon mukautuvuuden sekä kestävyyden perusteella 

epälineaaristen ongelmien parissa.  

 

Edellä mainitut mallit löysivät onnistuneesti historiallisen markkinatiedon pohjalta lyhyen 

tähtäimen suuntauksia. Kuitenkin aikaikkunaa laajennettaessa ennustuksissa käytetyt 

tunnistettavat positiiviset piirteet näkyvät vain osittain, mikä tekee hintakehityksen analyysista 

haastavaa. Greenwood & Tymerski (2008) oikaisivat tätä yhdistämällä sumean logiikan 

geneettiseen algoritmiin. He havaitsivat, että sumeudella on hyödyllistä paikata aukkoja 

historiallisessa tiedossa. Geneettistä algoritmia sen sijaan käytettiin arvioimaan eri 

rahastonhoitoyhtiöiden osakekaupankäyntisääntöjä. Evoluutioprosessia mallinnettiin 

nollasummapelin muodossa, joka tuotti tuloksina muokattuja ostopäätössääntöjä, jotka antoivat 

suurempia odotettuja tuottoja verrattuna alkuperäisiin käytäntöihin. Kosaka et al. (1991) 

hyödynsivät sumeaa logiikkaa sen sijaan onnistuneesti portfolion osakekannan valintaan ja 

totesivat, että sitä hyödyntävän mallin avulla on mahdollista ennustaa käännepisteitä 

osakkeiden kehityksessä 65% tarkkuudella.  

 

Tutkituista menetelmistä huomattavimpia tuloksia saavuttivat D’Errico & Trombetta (2017), 

kun he saavuttivat 17 vuoden ajanjaksolla 86,5% vuosituoton. Geneettiseen algoritmiin 

perustuva malli sisälsi kuusi poikkeavaa strategiaa, joista neljä saavuttivat erinomaisia tuottoja. 

86,5% vuosituoton saavuttanut algoritmi sisälsi 12 erilaista geeniä ja 50 miljoonaa 

potentiaalista kromosomia, joiden perusteella se muokkasi kaupankäyntistrategiaa. Tutkimus 
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kuvaa hyvin evoluutionlaskennan luontaista kykyä päästä useaan mahdolliseen lopputulokseen. 

Samankaltaisia ratkaisumalleja hyödynsivät myös Garcia-Almanza & Tsang (2008) jotka 

etsivät geneettisten algoritmien avulla kuvioita taloudellisissa tietosarjoissa, 

sijoitusmahdollisuuksien havaitsemiseksi.  

 

Merloti (2005) yhdisti sumean logiikan mahdollistaman hinnanvaihtelun estimoinnin ja yhdisti 

tämän asiantuntijajärjestelmään saavuttaen täten toimenpidesuosituksia koneen avustamana. 

Osakkeiden liukuvien keskiarvojen pohjalta muodostettiin faktoja seuraavan päivän 

hinnanvaihtelun suunnasta ja vahvuudesta. Sumeuden avulla saavutetun odotetun 

hinnanmuutoksen perusteella järjestelmä tuotti ”Osta lisää, Osta vähän ja Älä osta” komentoja. 

Järjestelmän avulla todettiin onnistuneesti lyhyen tähtäimen hintapohjia sekä huippuja.  

Asiantuntijajärjestelmiä on hyödynnetty myös todennäköisyyksien saavuttamiseen. Fishman et 

al. 1993. määrittelivät järjestelmään sääntöjä eri hinnanmuutosta kuvaavien indikaattorien 

avulla ja käyttivät indikaattorien arvoja faktoina. Järjestelmän tarkoituksena oli näiden tietojen 

perusteella muodostaa kuva nousevien ja laskevien hintakuvioiden ominaisuuksista, joiden 

mukaisesti se antoi todennäköisyyksiä hinnan suotuisan kehityksen jatkumisesta.   
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4 TEKOÄLY YRITYSRAHOITUKSESSA 

 

Hyödyntämismahdollisuuksia esittelevässä toisessa osassa keskitytään yritysrahoitukseen sekä 

talouteen laajempana kokonaisuutena, Ensimmäinen osio kattaa sisällensä niin taloudellisten 

muuttujien käsittelyn sekä ennustamisen kuin käyttäytymistaloustieteen arvioinninkin. 

Sovelluskohteita ja vaikutuksia arvioidaan sekä makro- että mikrotalouden kautta, joiden 

pohjalta on tavoitteena tarjota selkeitä ratkaisuja tekoälyn soveltamiseen taloudellisen 

mallintamisen alalla päätöksenteon tueksi yrityksissä. Toinen osio taas käsittelee 

luottoanalyysia sekä yritysrakenteiden mallintamista: tämä tarjoaa käsityksen tekoälyn 

hyödyntämismahdollisuuksista yritysten fundamentaalisten tekijöiden arviointiin sekä 

tilinpäätösten tulkintaan sijoituspäätöksiä tehtäessä.  

 

4.1 Toimintaympäristön analysointi 

 

Osakkeiden arvon ennustamisen lisäksi tekoälyä on hyödynnetty laajasti niiden 

toimintaympäristön mallintamisessa taloustieteen muodossa. Alun perin mielenkiinto 

aiheeseen heräsi 30 vuotta sitten, kun klassisten taloustieteellisten mallien rajoituksista haluttiin 

päästä eroon. Ratkaisuna päädyttiin evoluutiolaskennallisiin tekniikoihin, jotka monien muiden 

tekoälytekniikoiden lisäksi olivat osoittautuneet toimiviksi muilla tieteenaloilla, kuten 

laskennallisessa biologiassa sekä kemiassa. Taloustieteeseen liittyvät alat eivät osoittautuneet 

poikkeukseksi evoluutiopohjaisten menetelmien laajalle sovellusalueelle. Tämä oli seurausta 

siitä, että suurin osa lukuisista taloustieteen kohtaamista ongelmista sisälsi jokseenkin 

algoritmisen luonteen. (Alexandrova-Kabadjova et al. 2017) 

 

Evoluutiopohjainen laskenta voidaan määritellä laskennallisen älykkyyden alaluokaksi, jonka 

pääasialliset sovelluskohteet ovat jatkuvan optimoinnin ja kombinatoriikan parissa. Tekniikka 

on tekoälyn alalaji, josta sen merkittävin sovellusmetodi on geneettiset algoritmit. 

Taloustieteessä geneettisiä algoritmeja on hyödynnetty peliteoriassa jo yli 30 vuotta sitten, 

mutta menetelmien laajamittaisempi käyttöönotto on ollut hitaampaa. (Martinez-Jaramillo & 

Tsang 2009) Tekoälyn vahvuus alalla perustuu siihen, että se tarjoaa mahdollisuuden löytää 

likimääräisiä ratkaisuja monimutkaisissa tilanteissa, joihin teoreettisia ratkaisuja ei ole vielä 
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onnistuttu löytämään. Tärkeimmät alueet, joihin menetelmiä pystytään taloustieteessä 

hyödyntämään, ovat peliteoria, ekonometria sekä taloudelliset mallit. (Jin & Tsang 2006) 

 

Ekonometrian parissa tekoälyllä on haettu ratkaisua muun muassa taloudellisten ilmiöiden 

mallintamiseen paremmalla tarkkuudella. Agapie & Agapie (2001) hyödynsivät geneettisiä 

algoritmeja yhdistettynä todennäköisyysmenetelmiin ekonometrisessa mallintamisessa 

lupaavin tuloksin. He havaitsivat, että evoluutiopohjaisten algoritmien avulla saavutettavat 

tulokset ovat perinteisiin vertailumalleihin rinnastettuna huomattavasti parempia. Peliteorian 

parissa geneettisillä algoritmeilla on saavutettu varteenotettavia tuloksia esimerkiksi yhteistyö-

, koalitio- ja koordinaatiopohjaisten pelien parissa. Kannustavia tuloksia on saavutettu myös 

perinteisten taloudellisten mallien parissa, kuten henkilökohtaisten tulojen kasvua kuvatessa. 

Esimerkiksi Bullard et al. (1995) kehittivät tulojen kehittymistä kuvaavan mallin, jossa 

valintoja tehtiin koulutusinvestointien ja säästämisen välillä. 

 

Kun tekoälypohjaiset menetelmät kehittyvät, ja niiden laajamittainen käyttöönotto lisääntyy, 

ovat niiden vaikutukset myös taloudellisiin rakenteisiin pitkäkestoiset ja peruuntumattomat. 

Mikrotaloustieteen saralla tämä johtaa muun muassa ohjelmoitavan työn automatisointiin, 

tulonjaon muutoksiin, teollisuuden rakenteen muutoksiin, innovointikyvyn merkityksen 

kasvuun sekä osaavan työvoiman kysynnän kasvuun. Makrotaloudellisia seurauksia ovat 

nopeampi talouskasvu alentuneiden työvoimakustannusten johdosta, toimialojen 

uudelleenjärjestäytyminen fuusioiden lisääntymisen seurauksena, maiden välisten 

kaupankäyntisuhteiden muuttuminen ja BKT:n kasvu kulutustottumuksien muuttuessa. On 

myös arvioitu, että perinteiset taloustieteen tutkimusmenetelmät muodostuvat tarpeettomiksi 

tekoälyn poistaessa niiden hyödyntämät rajoitukset. (Xie 2019) 

 

4.2 Luottoluokitusten arviointi 

 

Luottoluokitus sekä luottopisteiden määrittäminen ovat kaksi rahoitusalan ongelmaa, joita on 

perinteisesti käsitelty tilastollisen analyysin kautta. Luottoluokitus voidaan määritellä arvioiksi 

yrityksen kelvollisuudesta saada velkaa. Luottopisteytys saa sen sijaan järjestysarvoja, jotka 

ilmaisevat yksityishenkilöiden, yritysten tai vieraiden maiden taloudellista historiaa sekä 

nykyisiä varoja ja velkoja pisteiden muodossa; nämä edustavat velkojen maksukyvyttömyyden 
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todennäköisyyttä. (Martínez-Jaramillo et al. 2017) Tekoälyn avulla on mahdollista parantaa 

tehtyjen arvioiden tarkkuutta sekä luotettavuutta, ja täten saada parempi arvioi yrityksestä 

investointipäätöstä tehtäessä. Tälläkin hetkellä, arviointeihin on saavutettu merkittäviä 

parannuksia hyödyntämällä menetelmiä, kuten geneettisiä algoritmeja, asiantuntijajärjestelmiä, 

neuroverkkoja ja päätöspuita. 

 

Luottoanalyysin parissa yksi merkittävimpiä tutkimusongelmia on tehokkaan konkurssien 

ennustamismallin rakentaminen, sillä konkurssit ovat rahoituslaitosten riskienhallinnan yksi 

olennaisimmista osista. Ahn et al. (2009) pyrkivät parantamaan perinteisiä tilastollisia 

menetelmiä hyödyntämällä geneettisiä algoritmeja yhdessä tapauskohtaisen päättelyn kanssa. 

Algoritmin tarkoituksena oli parantaa ennusteen tarkkuutta keskittymällä merkittävimpiin 

tapauksiin vähentäen häiriöitä. Kokeelliset tulokset osoittivat huomattavasti parempaa 

ennustetarkkuutta perinteisiin malleihin verrattuna sen lisäksi, että malli tarjosi myös 

varteenotettavat selitykset konkurssipohjaisille ilmiöille.  

 

Hodkinson et al. (2003) rakensivat tekoälyn avustuksella asiantuntijajärjestelmän, joka teki 

päätöksiä siitä, myönnetäänkö hakijayrityksille luottoa.  Hakijayritysten luottoluokitusta 

arvioitiin järjestelmän sääntöpohjaiseen kieleen syötettyjen teoreettisten mallien pohjalta. 

Näiden perusteella yrityksille muodostettiin oletustodennäköisyyksiä, jotka perustuivat 

luottohistoriaan, omaisuuden kokoon ja likviditeettiin, velan määrään, hallinnon laatuun ja 

asemaan markkinoilla. Saavutettu oletustodennäköisyys kerrottaan oletusarvoisella vahingolla, 

ja näin saavutetaan odotettu tappio, jonka odotettujen tuottojen pitää ylittää luottoluokitus 

suosituksen antamiseksi. 
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5 TEKOÄLY JA RAHASTOJEN HALLINTA  

 

Viimeisessä hyödyntämismahdollisuuksia käsittelevässä kappaleessa keskitytään yleiseen 

portfolioteoriaan tarjoamalla esimerkkejä osakkeiden valinnasta, portfolion rakentamisesta ja 

omaisuuden allokoinnin optimoinnista. Kappale alkaa portfolion hallinnan, analysoinnin ja 

optimoinnin käsittelyllä tekoälyn hyödyntämisen kautta. Lopuksi tutustutaan 

riskienhallintamahdollisuuksiin, joita esitellyt menetelmät tarjoavat. 

 

5.1 Salkunhallinta, analysointi ja optimointi 

 

Portfolion optimointi on rahoituksessa erittäin olennainen ala. Yksinkertaistettuna tavoitteena 

on valita oikeat omaisuuserät ja asianmukaiset osuudet sijoitettavasta varallisuudesta, 

tarkoituksena pyrkiä maksimoimaan tuotot samalla minimoiden riskiä (Ait-Sahalia & Hansen 

2009, 271). Suoritettava optimointi vaatii monen eri tavoitteen samanaikaista toteuttamista, 

jossa tekoäly on jo osoittautunut erittäin hyödylliseksi. Salkun optimointiin ja riskinhallintaan 

keskitytäänkin voimakkaasti tekoälyn sovelluksissa. Ellis & Wilson (2005) ovatkin havainneet, 

että eri tekoälymetodien yhdistetty hyödyntäminen portfolion hallinnassa on saavuttanut laajan 

sovellusasteen vuosisadan taitteessa. 

 

Osakkeiden ostopäätösten suorittamisen lisäksi myös optimaalisen allokaation valinta eri 

omaisuuslajeille on merkittävä toimenpide rahoituslaitoksien sekä sijoittajien keskuudessa. 

Allokaatio perustuu hajauttamiseen, jolla viitataan kokonaisriskin vähentämiseen muuttamalla 

eri instrumenttien painotuksia sekä koostumuksia. Historiallisesti tyypillisimmät 

salkunhallintaan liittyvät menetelmät koostuvat riskin tasapainottamisesta volatiliteetin kautta, 

tunnuslukupohjaisesta painottamisesta sekä keskimääräiseen varianssiin perustuvasta 

optimoinnista. (Kaufman 2019, 1090-1096) Näitä perusmenetelmiä voidaan käyttää arvioiden 

saamiseksi oikeista allokaatioista, mutta ne eivät pidä sisällään ristikorrelaatioita 

hinnanmuutoksissa, markkinoiden likviditeettiä tai useita muita hienovaraisia mittauksia, joita 

ammattimaiset sijoittajat tarvitsevat. Tekoälyn hyödyntämisellä on pyritty tuomaan esille 

hienostuneempia ratkaisuja, joilla saavutetaan tarkempia tuloksia. Se onkin lisännyt esiteltyyn 

joukkoon monimutkaisempia sovellustapoja, joissa osakekohtaisesti valittujen 

ominaisuusjoukkojen perusteella suoritetaan strategian kanssa johdonmukaista painotusta. 
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Tällä hetkellä eniten hyödynnetty optimointimenetelmä on perinteinen Markowitzin 

keskimääräisen varianssin optimointi. Menetelmä on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi 

nykyajan monimutkaisissa optimointia vaativissa tilanteissa, sillä ne sisältävät monien eri 

tuotto- ja riskiprofiilien huomioimista suhteessa lainsäädännön asettamiin rajoituksiin. Lisäksi 

osa hyödynnettävistä arvoista ovat epälineaarisia sekä muodottomia, jolloin ratkaisu vanhoilla 

menetelmillä on vaativaa. Tuore kirjallisuus onkin lähtenyt haastamaan perinteisiä menetelmiä. 

(Dunis et al. 2016, 9-11) Esimerkiksi Subbu et al. (2005) esittelivät tehokkaan hybridi-

monitavoiteoptimointimenetelmän, jossa geneettinen algoritmi yhdistetään lineaariseen 

ohjelmointiin saavuttaakseen samanaikaisen tuoton maksimoinnin, riskin minimoinnin ja 

kaikki määritellyt vaatimukset täyttävän tehokkaan rintaman tunnistuksen. Tutkijat yhdistivät 

menetelmään tämän lisäksi myös pareto-pohjaisen lajittelualgoritmin, jonka avulla pystyi 

tunnistamaan pareto-optimin, eli täydellisen tehokkaan tilanteen määritellyillä tuotto- ja 

riskialueilla. Menetelmää testattiin tuhansia eri kohteita sisältävillä portfolioilla ja todettiin, että 

se on tehokkaampi kuin yleisesti hyväksytty Markowitzin lähestymistapa. 

 

Portfolion hallinnan täsmällisyyttä arvioitaessa on havaittu myös, että neuroverkot parantavat 

toimenpiteiden tarkkuutta perinteisiin menetelmiin verrattuna (Dunis et al. 2016, 23). 

Esimerkiksi Lowe (1994) testasi analogisen neuraalisen verkon tehokkuutta portfolion 

optimoinnin parissa ja totesi, että verrattuna regressiomalliin, neuroverkot saavuttavat parempia 

tuloksia. Badiru et al. (1998) sen sijaan sovelsivat neuroverkkoja potentiaalisten tulevien 

tuottojen arviointiin painottaen nykyisiä omistuksia niihin perustuen. Neuroverkon avulla 

saavutettujen ennustuksien perusteella rahastonhoitajien olisi mahdollista valita myös tulevia 

sijoituksia. Tuloksia verrattiin perinteisiin malleihin todeten, että neuroverkkojen avulla 

saavutettava tarkkuus on korkeampi. Tutkijat totesivat lisäksi, että neuroverkkojen 

yhdistäminen komplementaarisena ratkaisuna perinteisten metodien rinnalle parantaa jo 

itsessään tarkkuutta ilmankin tarvetta implementoida kalliimpia sekä yksityiskohtaisempia 

simulaatioita. 

 

Salkun yhtenäinen tarkastelu ja analysointi suhteessa rahastonhoitajan alati muuttuviin 

vaatimuksiin ja tavoitteisiin on haastavaa sekä aikaa vievää. Tutkimuksissa seurannan 

automatisointiin on haettu ratkaisua asiantuntijajärjestelmistä. Esimerkiksi Ellis & Wilson 
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(2005) tarkastelivat sääntöpohjaisen asiantuntijajärjestelmän toimintaa osakemarkkinoilla 

verraten sen suoriutumista indeksiin, sekä satunnaisesti muodostettuihin portfolioihin. Sen 

lisäksi, että päätöksenteko saatiin automatisoitua, saavuttivat he myös verrokkiryhmiä 

korkeamman riskikorjatun tuoton.  

 

Asiantuntijajärjestelmiä hyödynsi ansiokkaasti myös Vraněs (1996), joka tutki niiden toimintaa 

päätöksenteon tukena interaktiivisessa sijoituspäätöksessä. Yhtenä järjestelmän etuna oli muun 

muassa sen kyky kaapata tietoa asenteiden muutoksista toimintaympäristöä kohtaan, mitä ei 

tyypillisesti ole helppo sisällyttää kvantitatiiviseen menetelmään. Tämän lisäksi järjestelmä 

sisälsi laajan mittakaavan eri ekonomistien lähestymistapoja, joka johti laajempaan 

riskianalyysien sekä toimintatapojen kombinaatioon. Kun tietopohja yhdistettiin useasta eri 

paradigmasta, päästiin asiantuntijajärjestelmän avulla pienempään päällekkäisyyksien 

määrään, objektiivisempaan ratkaisuun sekä lupaavampiin tuloksiin sijoituskohteiden parissa. 

 

Sumeat järjestelmät ovat myös tarjonneet mielenkiintoisia ratkaisumahdollisuuksia esimerkiksi 

osakekannan valinnan yhteydessä, sillä niiden periaatteet ovat mahdollistaneet tulevaisuuden 

epävarmuuden huomioonottamisen nykyisessä painotuksessa. Tätä mahdollisuutta hyödynsivät 

Chen & Huang (2009), kun he kehittivät portfolionvalintamallin, jossa kolmikantaisia sumeita 

lukuja käytettiin kuvaamaan sijoitusrahastojen tulevia tuottoprosentteja ja riskejä. Aluksi 

tuottoja ja riskejä kuvaavat tunnusluvut luokiteltiin arviointi-indekseihin klusterianalyysin 

perusteella. Tässä tapauksessa tuottoprosentteja, keskihajontaa, liikevaihtoa sekä Treynorin 

indeksiä hyödynnettiin auttamaan sijoituspäätöksen arviointia. Tämän jälkeen sumeaa 

optimointia hyödynnettiin määrittämällä kunkin kohteen optimaalinen sijoitusosuus strategiaan 

perustuen. Esimerkiksi parasta odotettua tuottoa pienimmällä mahdollisella riskillä pystyttiin 

optimoimaan. 

 

5.2 Riskienhallinta 

  

Riskienhallinta rahoituksessa voidaan määritellä prosessiksi, jolla hallitaan yrityksen 

taloudellista arvoa rahoitusinstrumenttien avulla riskien, kuten markkinariskin ja luottoriskin 

vähentämiseksi. Rahoitusriskien hallinta lähtee liikkeelle sijoituksiin liittyvien riskien 

tunnistamisesta etukäteen, jolloin tarvittavia varotoimenpiteitä sekä riskiä lieventäviä tekoja 
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voidaan toteuttaa. Luonteeltaan riskienhallinta voi olla laadullista tai määrällistä. (Dunis et al. 

2016, 11) Tekoälypohjaisia menetelmiä on hyödynnetty laaja-alaisesti riskienhallinnan osa-

alueilla, koska ne mahdollistavat keskittymisen ennakoivaan riskinhallintaan operatiivisen 

toiminnan muokkaamisen sijaan. Menetelmien vahvuudet tulevat erityisesti esille 

jäsentämätöntä tietoa käsitellessä, sillä niiden avulla on mahdollista löytää ratkaisuja myös 

epäolennaisilta vaikuttavista faktoista (Dadios & Solis 2012).  

 

Perinteinen tapa suorittaa riskienhallintaa on luoda sisäinen luokitus, joka ottaa huomioon 

haluttuja tärkeitä tekijöitä. Zhang et al. (1999) hyödynsivät tähän neuroverkkoja, samalla 

verraten niitä muihin perinteisempiin menetelmiin. Maksuvalmiuden suhdetta, likviditeettiä, 

kannattavuutta, vakavaraisuutta ja velkavipua arvioitiin määrittäessä luokitusta riskinhallinnan 

näkökulmasta. Verrattaessa logistiseen regressioon ja ulkopuoliseen testaukseen, 

neuroverkoilla saavutettiin paras lopputulos 88.2% ennustetarkkuudella. Tam et al. (1992) 

puolestaan hyödynsivät neuroverkkoja toteuttaakseen syrjivää analyysia yritystutkimuksessa. 

Tutkimuksessa hyödynnettiin pankkitietoja, joiden perusteella lineaarista luokittelua verrattiin 

neuroverkkopohjaiseen lähestymistapaan. Empiirisistä tuloksista selvisi, että neuroverkot 

tarjoavat lupaavampia ratkaisuja syrjivässä riskianalyysissä ennakoivan tarkkuuden sekä 

yleisen mukautuvuuden suhteen. 

 

Riskianalyysi on yksi monimutkaisimmista käytännön ongelmista, jossa asiantuntevien 

järjestelmien hyödyntämä tekniikka on erittäin soveltavaa sen symbolisen päättelykyvyn sekä 

selitysmahdollisuuden vuoksi. Täten asiantuntijajärjestelmien käytöllä on suuri potentiaali 

rahoitusriskien ennakoinnissa ja hallinnassa. Matsatsinis et al. (1997) pyrkivät hyödyntämään 

tätä kehittämällä tiedon hankintaan ja esittelyyn perustuvan menetelmän, jonka tarkoituksena 

oli arvioida yritysten elinkelpoisuutta sekä suorituskykyä. Lopputuloksena tutkijat saavuttivat 

analysoitujen yritysten luokittelun eri riskiluokkien mukaan. Shue et al. (2009) sovelsivat 

asiantuntijajärjestelmiä sen sijaan yritysten taloudellisen laadun arviointiin riskinhallinnan 

näkökulmasta. Taloudellista laatua arvioitiin tilinpäätöstietojen, sekä analyytikoiden 

operatiivisten tietojen pohjalta. Tilinpäätöksistä järjestelmä etsi haluttuja suhteita eri 

kirjanpitoerien ja tunnuslukujen väliltä. Analytiikkojen tietojen pohjalta etsittiin 

päättelyprosesseja, jotka kuvastaisivat tilinpäätöksen olennaista laatua. Lopputuloksena 

järjestelmä antoi luotettavan taloudellisen luokituksen käsitellyille yrityksille.   
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän työn tarkoituksena oli antaa finanssialalla toimiville henkilöille sekä tekoälyn 

aihepiiristä kiinnostuneille lukijoille kokonaiskuva siitä, millaisia tekoälypohjaisia menetelmiä 

on mahdollista hyödyntää osakekaupankäynnin yhteydessä päätöksenteon tukena. 

Pyrkimyksenä oli antaa kattava kokonaiskuva aiheesta, hyödyntäen lukuisia esimerkkejä 

käyttökohteista sekä niiden tuloksista. Tästä tavoitteesta johdettuna työn keskeisimmäksi 

tutkimuskysymykseksi muodostui:  

 

Miten tekoälyä pystytään hyödyntämään osakkeiden kaupankäynnin päätöksenteon apuna? 

 

Päätöksenteon tueksi merkittäväksi tukitoimenpiteiksi osakekaupankäynnin yhteydessä 

määriteltiin arvonennustus, toimintaympäristön sekä yritysten sisäisten tekijöiden analyysi, 

portfolion hallinta, analysointi ja optimointi sekä yleinen riskienhallinta.  Näiden määritelmien 

ja rajausten pohjalta muodostui pääkysymyksen rinnalle viisi apututkimuskysymystä: 

 

Mitä on tekoäly ja sitä hyödyntävät metodit? 

 

Miten tekoälyä hyödynnetään osakkeiden arvon ennustamisessa? 

 . 

Miten tekoälyä käytetään yritysten olosuhteiden arviointiin? 

 

Miten tekoälyä hyödynnetään salkunhoidossa ja riskienhallinnassa? 

 

Miten tekoäly vaikuttaa osakkeiden kaupankäyntiin tulevaisuudessa? 

 

Työ toteutettiin täysin kirjallisuuskatsauksen muodossa, jonka tarkoituksena oli muodostaa 

rajattu pohja sille, minkä tyylisiä tekoälyn sovelluskohteita on mahdollista hyödyntää tärkeiksi 

määritellyillä osa-alueilla. Näiden pohjalta saataisiin luotua lukijalle järjestelmällinen kuva 

tekoälystä osakekaupankäynnin yhteydessä. 
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Työ lähti liikkeelle tekoälyn kehitysaskelista rahoitusmarkkinoilla, sekä sen aikana 

kehittyneistä pääasiallisista metodeista. Tekoäly luotiin alun perin simuloimaan ihmisten 

hyödyntämiä ongelmanratkaisumenetelmiä. Rahoitusmarkkinoille se saapui 

todennäköisyyslaskennan muodossa, mutta tekniikan kehittyessä sen menetelmät osoittautuivat 

hyödylliseksi tavaksi käsitellä rahoitusmarkkinoilla läsnä olevaa epämääräisyyttä, 

epätarkkuutta sekä epävarmaa tietoa. Tutkimustiedon lisääntyessä alalle rantautui sarja 

monimuotoisia tekniikoita taloudellisen ennustamisen, algoritmisen ja automaattisen 

kaupankäynnin, optioiden hinnoittelun, portfolion optimoinnin ja yleisen riskinhallinnan 

parissa. Tämän historiallisen kehityksen pohjalta valituiksi metodeiksi muodostuivat: 

Koneoppiminen, joka osoittautui hyväksi ratkaisuksi suurten ja monimutkaisten datamäärien 

käsittelyyn, Neuroverkot, joiden paras sovelluskohde oli markkinasuhteiden paljastamisessa, 

Geneettiset algoritmit, joita pystyi hyödyntämään laaja-alaisesti sijoitusmahdollisuuksien 

etsimiseen, Sumeat järjestelmät, jotka mahdollistivat kuviontunnistuksen sekä aikasarjojen 

ennustamisen sekä viimeisenä Asiantuntijajärjestelmät, joiden avulla pystyi harjoittamaan 

muun muassa osakepoimintaa sekä riskien ennakointia ja ennustamista. 

 

Tarkasteltavia osa-alueita osakkeiden ostopäätöstä arvioitaessa valittiin tutkimuskysymyksiin 

perustuen viisi: osakkeen hinnan ennustaminen, toimintaympäristön arviointi, sisäisen laadun 

arviointi, salkunhoito ja riskienhallinta. Tyypillisesti osakkeeseen kohdistuva 

ostopäätösprosessi koostuu sekä itse yhtiöön, että sen toimintaympäristöön kohdistuvista 

analyyseista, joiden avulla pyritään muodostamaan kattava kuva yhtiön taloudellisesta 

asemasta sekä tulevaisuuden kehityksestä. Osakkeen hintaa ennustamalla julkisessa 

arvopaperipörssissä, jossa sen arvoon on laskettu kaikki julkinen informaatio sekä odotukset, 

on mahdollisuus saada realistinen näkymä osakkeen hinnan sekä tilanteen kehityksestä 

lähitulevaisuudessa.  Toimintaympäristöä analysoimalla on mahdollista saada kattava kuva 

yhtiön ulkoisten olosuhteiden tarjoamista riskeistä ja mahdollisuuksista sekä niiden 

vaikutuksista sen liiketoimintaan. Sisäisen analyysin perusteella saavutetaan kuva yhtiön 

laadusta ja sen pinnan alla ilmenevistä ominaisuuksista. Salkunhoitoa tarkastelemalla on 

mahdollista valita oikeat omaisuuserät ja asianmukaiset osuudet sijoitettavasta varallisuudesta, 

samalla pyrkien arvioimaan ostokohteen vaikutusta salkun kokonaisprofiiliin. Riskienhallinnan 

avulla taas on mahdollista määrittää osakkeen sisältämät riskit sekä selvittää ostokohteen 

yhteensopivuus oman strategian kanssa. (Kuva 6) 



33 

 

   

 

 

Kuva 6. Osakkeen ostopäätökseen vaikuttavat tekijät 

 

Ensimmäisessä käsittelykappaleessa käytiin läpi tekoälypohjaisten mallien hyödyntämistä 

ennustuksessa, etenkin osakemarkkinoiden suunnan sekä yksittäisten osakkeiden tulevaisuuden 

arvon määrittämisessä. Tuloksista selvisi, että perinteiset ennustusmenetelmät eivät enää riitä 

käsittelemään suurta määrää taloudellista dataa. Taloudellisten aikasarjojen ennustaminen 

onkin tyypillisesti ollut erittäin vaikeaa, sillä niihin vaikuttaa suuri joukko lähes satunnaisia 

muuttujia.  Selvisi kuitenkin, että tekoälyä on hyödynnetty onnistuneesti ratkaisemaan useita 

eri ongelmia taloudellisen ennustamisen parissa, kuten osakkeiden hinnan ja volatiliteetin 

muutoksen arviointia, osakemarkkinoiden suunnan kehitystä sekä käännepisteiden, kuten 

huippujen ja pohjien tunnistusta ja sijoitusajoituksien määrittämistä. Osakkeiden hintaa oli 

mahdollista ennustamaa historiallisen hintakehityksen, taloudellisten indikaattorien sekä ei-

numeeristen tekijöiden, kuten poliittisten ja kansainvälisten tapahtumien perusteella. Myös 

odotettuja tuottoja pystyttiin ennustamaan todennäköisyyslaskennan tukena. Kokonaisuutena 

eri mallien ennustekyky oli ansiokasta erityisesti verrattuna perinteisiin lineaarisiin malleihin, 
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sillä ne pystyivät tuottamaan ainutlaatuisia ratkaisuja yksityiskohtaisiin ongelmiin. Taulukossa 

2 on esitetty osion tulokset tiivistetysti.  

 

Taulukko 2. Keskeiset tulokset ennustamisen parissa 

Menetelmä Tulos  

Neuroverkko Osakkeiden hinnanmuutosta pystyi arvioimaan tarkasti 5 päivän säteellä (Ruggiero 1996). 

Tapahtumatietoja yhdistettiin taloudelliseen dataan ja saavutettiin lineaarista menetelmää 

pienempi ennustevirhe (Kohara 1997). 

 

Sumea 

järjestelmä 

Järjestelmän avulla hetkellinen ennustaminen voitti lineaariset menetelmät erityisesti 

päiväkaupankäynnissä. (Wang 2002) 

Osakeindeksiä ennustettiin lineaarisia malleja korkeammalla tarkkuudella (Chen & Jian 

2017). 

Sumean logiikan avulla ennustettiin käännepisteitä osakkeiden kehityksessä 65% 

tarkkuudella (Kosaka et al. 1991). 

 

Geneettinen 

algoritmi 

Algoritmin avulla muodostettiin ostopäätössääntöjä, jotka antoivat suurempia odotettuja 

tuottoja verrattuna alkuperäisiin käytäntöihin (Greenwood & Tymerski 2008). 

17 vuoden ajanjaksolla saavutettiin 86,5% vuosituotto (D’Errico & Trombetta 2017). 

 

Asiantuntija-

järjestelmä 

Järjestelmä muodosti deduktoidun faktan pohjalta odotettuun hinnanmuutokseen 

perustuvia ostokomentoja (Merloti 2005).  

Järjestelmä muodosti hinnanmuutosta kuvaavien indikaattorien pohjalta 

todennäköisyyksiä hinnan suotuisan kehityksen jatkumisesta (Fishman et al. 1993).   

 

 

Neljännessä kappaleessa arvioitiin yritysten sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön 

olosuhteita, etsimällä tekoälypohjaisia mahdollisuuksia arvioida mikro- ja makrotaloudellisia 

muuttujia sekä fundamentaalisia tekijöitä luottoanalyysin pohjalta. Tuloksista selvisi, että 

tekoälyä on onnistuttu hyödyntämään ansioituneesti taloustieteessä peliteorian, ekonometrian 

ja yleisen taloudellisen mallinnuksen parissa. Verrattuna perinteisiin malleihin, 

tekoälypohjaiset mallit onnistuivat löytämään likimääräisiä ratkaisuja tilanteissa, joihin 

teoreettista ratkaisua ei vielä ollut olemassa. Tekoälyn laajemmalla käyttöönotolla oli myös 

huomattava määrä pitkäkestoisia seurauksia, jotka kohdistuivat tulonjakoon, teollisuuden 

rakenteeseen, työvoiman vaatimuksiin sekä taloudelliseen kasvuun. Luottoanalyysin tulokset 

osoittivat, että tekoälyä on mahdollista hyödyntää onnistuneesti konkurssien ennakoinnissa 

sekä yritysten sisäisten tekijöiden laadun arvioinnissa. Luottoluokitus, sekä sisäisten tekijöiden 
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tasoon perustuva luottopisteiden määrittäminen ovat tyypillisesti olleet kaksi rahoitusalan 

ongelmaa, joita on käsitelty tilastollisen analyysin kautta. Tekoälyllä onnistuttiin kuitenkin 

saavuttamaan vertailukelpoisia tuloksia, jotka ovat esitettynä Taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Keskeiset tulokset taloudellisten mallien ja luottoluokituksen parissa 

Sovelluskohde Tulos 

Ekonometrinen 

mallinnus 

Geneettisen algoritmin avulla saavutettiin tarkempia tuloksia klassisiin malleihin 

verrattuna (Agapie & Agapie 2001). 

Taloudellinen 

mallinnus 

Henkilökohtaisten tulojen kasvua onnistuttiin kuvaamaan yksinkertaisia malleja 

tarkemmin (Bullard et al. 1995). 

Konkurssien 

ennustaminen 

Geneettisen algoritmin avulla parannettiin ennustetarkkuutta sekä saavutettiin 

täsmällisempiä selityksiä konkurssipohjaisille ilmiöille (Ahn et al. 2009). 

Yrityksen 

laadunvarmistus  

Asiantuntijajärjestelmä arvioi onnistuneesti luottohistorian, varojen ja velan määrän, 

hallinnon laadun sekä markkina aseman pohjalta odotettuja voittoja (Hodkinson et al. 

2003). 

 

Viimeisessä kappaleessa käsiteltiin tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksia portfolion 

hallinnan, analysoinnin ja optimoinnin sekä yleisen riskienhallinnan parissa. Tuloksien pohjalta 

ilmeni, että tekoälypohjaiset käyttömenetelmät pystyivät suorittamaan portfolion hallintaa, 

hajauttamista ja allokointia perinteisiä menetelmiä tehokkaammin ja tarkemmin. Verrattuna 

vallitsevaan keskimääräisen varianssin optimointiin, tekoälyä hyödyntämällä pystyttiin 

saamaan useampia tekijöitä huomioon ottavia, hienostuneempia ratkaisuja. Tämä perustui 

suoritettavassa optimoinnissa tapahtuvaan monen eri tavoitteen samanaikaiseen toteutukseen, 

jossa tekoäly osoittautui erittäin hyödylliseksi. Riskienhallinnassa sen sijaan tekoälyn avulla 

pystyttiin onnistuneesti tuottamaan ratkaisuja sisäisen luokituksen arvioinnin, ennakoivan 

riskien arvioinnin ja hallinnan sekä riskiluokituksen muodostamisen parissa. Menetelmät olivat 

erityisen vahvoja jäsentämätöntä tietoa käsitellessä, sillä ne löysivät epäolennaisesta datasta 

ratkaisuja. Portfolion sekä riskienhallinnan tulokset ovat keskitettynä Taulukossa 4.  
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Taulukko 4. Keskeiset tulokset salkunhoidon ja riskienhallinnan parissa 

Sovelluskohde Tulos 

Portfolion 

optimointi 

Lineaariseen ohjelmointiin yhdistetyn geneettisen algoritmin avulla saavutettiin 

perinteistä Markowitzin optimointia tehokkaampi tuoton ja riskin optimointi (Subbu et al. 

2005). 

Neuroverkoilla saavutettiin regressiomalliin verrattuna tehokkaampi optimointi (Lowe 

1994). 

Allokaatio Neuroverkkoja hyödyntämällä pystyttiin tasapainottamaan nykyinen portfolio 

tulevaisuuden odotettuihin tuottoihin perustuen perinteisiä malleja paremmin (Badiru et 

al. 1998). 

Sumeaa järjestelmää käytettiin apuna arvioimaan parasta odotettua tuottoa (Cheng & 

Huang 2009) 

Osakekannan 

valinta 

Asiantuntijajärjestelmän avulla päätöksenteko saatiin automatisoitua, samalla saavuttaen 

markkinoita korkeamman tuoton (Ellis & Wilson 2005). 

Sisäinen 

luokitus  

Yrityksen sisäisiä riskejä arvioitiin neuroverkolla 88.2% tarkkuudella, samalla päihittäen 

logistisen regression sekä konsultin järjestämän testauksen (Zhang et al. 1999). 

Riskien 

ennakointi 

Neuroverkon avulla ennakoitiin tulevia riskejä verrokkimenetelmiä paremmalla 

tarkkuudella (Tam et al. 1992). 

Riskiluokitus Rahoitusriskejä ennakoimalla ja yritysten elinkelpoisuutta arvioimalla 

asiantuntijajärjestelmällä päästiin luotettavaan riskiluokitukseen (Matsatsinis et al. 1997). 

 

Viimeisenä apututkimuskysymyksenä arvioitiin, miten tekoäly tulee vaikuttamaan osakkeiden 

kaupankäyntiin tulevaisuudessa. Kirjallisuuden perusteella muodostui käsitys siitä, kuinka 

laajalti tekoälyä lopulta on mahdollista soveltaa rahoitusalalla sen luontaisten ominaisuuksien, 

kuten laajojen ja epäselkeiden tietomäärien ansiosta. Tämä on johtanut monenlaisiin kattaviin 

sovelluskohteisiin, jonka seurauksena teknologiasta tulee kasvavissa määrin pysyvä osa 

finanssiekosysteemin tulevaisuuden suuntaa lainojen hyväksymisestä aina omaisuuden 

hallintaan asti.  

 

Itse salkunhoidossa toimenpiteiden automatisointi tulee jatkumaan merkittävästi tämänhetkistä 

tilannetta pidemmälle. Vaikkakin suuret varainhoitoyhdistykset, kuten BlackRock (NyTimes 

2017), näyttävät jo suuntaa salkunhoitajien eliminoimisella, on arvioitu, että konepohjaisten 

neuvonantajien määrä tulee kasvamaan tulevaisuudessa entisestään (Kaufman 2019, 17). 
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Konepohjaisten neuvonantajien avulla on mahdollista saada henkilökohtaista ja automatisoitua 

neuvonantoa liittyen sijoitussalkun hallintaan sekä määrittämiseen. Tämä johtaa halvempaan ja 

yksilöidympään sijoituspalveluun, joka toimii täysin ilman ihmishenkilön väliintuloa. Muun 

muassa Iso-Britannian suurin digitaaliseen varainhoitoon keskittyvä palvelu Nutmeg (2020) 

tarjoaa robo-neuvonantajia. Palvelu hyödyntää tietoa asiakkaiden yksilöidyistä taloudellisista 

tavoitteista ja riskinkantokyvystä kohdistaakseen varat optimoidulla allokaatiolla monipuolisiin 

kohteisiin. Sijoitussalkun sisältö tasapainotetaan automaattisesti taloudellisen tilanteen 

muuttuessa, minkä lisäksi salkun saavuttamat osingot sijoitetaan automaattisesti uudelleen. 

 

Kaupankäynnin puolella algoritmisiin kaupankäyntimalleihin perustuvan kaupankäynnin 

volyymi sekä laajuus tulevat kasvamaan todennäköisesti nykyisestä entisestään (Kaufman 

2019, 12). Tämä perustuu algoritmien luontaisiin vahvuuksiin, sillä ne kykenevät oppimaan 

jatkuvasti reaaliajassa ja täten sopeutumaan alati tapahtuviin muutoksiin. Tämän lisäksi 

algoritminen kaupankäynti mahdollistaa toiminnan useilla eri markkinoilla samanaikaisesti. 

Sen viimeisenä vahvuutena on sentimentaalisuuden puute verrattuna ihmisiin, jonka 

seurauksena sen päätöksentekoprosessi on muotoutunut yksinkertaisemmaksi ja 

virtaviivaisemmaksi kuin verrokki-ihmisillä. Esimerkki tämän hyödyntämisestä on maailman 

ensimmäinen täysin autonominen rahasto Aidyia (Forbes 2019), jossa geneettiseen algoritmiin 

perustuva järjestelmä suorittaa algoritmista kaupankäyntiä täysin itsenäisesti ilman sen 

suunnittelijoiden väliintuloa. 

 

Osakemarkkinoiden lisäksi tekoäly tulee muuttamaan muun muassa luoton sekä vakuutuksen 

antoa, sillä algoritmien avulla on mahdollista suorittaa samat vakuutus- ja 

luottopisteytystehtävät hetkessä, jotka veisivät ihmisiltä tuhansia tunteja aikaa (Forbes 2018). 

Tämän lisäksi varteenotettavia tuloksia on saavutettu rahanpesun eston, petosten havaitsemisen, 

arvopaperien siirron ja asiakirja-analyysin parissa (Kaufman 2019, 20).  

 

Maailman talousfoorumin julkaisema raportti (WEF 2018) on herättänyt myös huolia siitä, 

kuinka tekoälyn laajempi käyttöönotto saattaa tuoda uusia systeemisiä turvallisuusriskejä 

rahoitusjärjestelmään. Tämä on raportin perusteella seurausta itse itseään ajavasta 

tekoälypohjaisesta rahoituksesta, jonka seurauksena jokaisen yksilön ja yrityksen taloutta 

hoidetaan automaattisesti muutaman rahoitusalalla toimivan ison yrityksen järjestelmän 
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pohjalta. Tämän seurauksena tulisi perusteellisen tekoälyn suunnittelua varten asettaa yhteiset 

ohjausperiaatteet, joiden tavoitteena olisi valvoa tekoälyn kehitys-, suunnittelu-, käyttö-, 

hallinta ja valvontaprosessia, ja edistää täten sen käyttöönoton turvallisuutta.  

 

Näiden kehityssuunitien pohjalta voidaankin todeta, että tekoälyn ja sitä hyödyntävien 

menetelmien arvo rahoituksessa tulee jatkuvasti yhä ilmeisemmäksi, mutta pitkäkestoisten, 

perustavalla tasolla arvoa luovien elementtien vaikutusten huomaamiseen menee mahdollisesti 

vielä useampi vuosi. Tällä hetkellä nämä tulevaisuuden lupaukset näkyvät suurina 

investointikustannuksina, kun pankit ja muut rahoituslaitokset sijoittavat miljardeja 

teknologian kehittämiseen. Sijoituksien avulla pyritään saavuttamaan alhaisempia 

toimintakustannuksia, kasvaneita tuloja, parempaa asiakaskokemusta ja uskollisuutta sekä 

tarkempaa riskienhallintaa. Älykkäiden järjestelmien kehittyessä ne pystyvät toimimaan 

itsenäisemmin ja kehittämään itsestään niiden suorittavia tehtäviä kaupankäynnin, tiedon 

keräämisen ja analysoinnin parissa. Pitkällä tähtäimellä tämä vie rahoitusalaa tekoälyn 

implementoinnin lopulliseen tavoitteeseen, täysin automatisoituun finanssijärjestelmään. 
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