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Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on tunnistaa, mitä koneoppimisen mahdollisuuksia 

kuluttajakäyttäytymisen ennustamiseen on verkkopalveluiden kehittämiseksi personoidumman 

palvelun tuottamiseksi kuluttajille. Tutkielmassa käsitellään myös syväoppimisen ja 

neuroverkkojen hyödyntämistä perinteisen koneoppimisen lisäksi sekä mikä on tiedon rooli 

koneoppimisessa ja mitä tarkoitetaan ennustavalla analytiikalla. Tavoitteena on löytää myös 

koneoppimisen käyttöönoton hidasteiden syitä perustelemaan, miksi koneoppimisen avulla 

ennustamista ei hyödynnetä vielä niin laajasti yritysten verkkopalveluissa.  

 

Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin 

digiratkaisuja tarjoavien yritysten asiantuntijoita haastattelemalla teemahaastattelun 

mukaisesti. Empiirinen aineisto pohjautuu tutkimukselle määriteltyihin teemoihin, mitkä ovat 

koneoppimisen nykytilanne, käyttökohteet verkkosivuilla tai -kaupoissa, käyttöönoton 

hidasteet sekä koneoppimisen tulevaisuus. Empiirinen analyysi koostuu kolmen eri 

asiantuntijan omiin näkemyksiin ja kokemuksiin pohjautuvasta haastatteluaineistosta.  

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, koneoppimisen roolin olevan verkkopalveluissa kasvava, 

avustava, myyntiä lisäävä ja kustannuksia leikkaava. Suosituimmiksi käyttökohteiksi nousivat 

koneoppimisen avulla tehdyt segmentoinnit, asiakkaan kannattavuus ennusteet, suosittelu 

ennusteet, asiakasvaihtuvuus ennusteet, chatbotit, sisäiset hakutulos ennusteet, 

ostokäyttäytymisen ennusteet, poikkeamien ja samankaltaisuuksien tunnistaminen, 

asiakastasoennusteet, aikasarjaennusteet, kuvapohjaiset ennustukset, kysyntä ennusteet, 

trendien ennusteet sekä hintajousto ennusteet ja hinnoittelu arviot. 
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The purpose of this Bachelor’s Thesis is to examine what is the role and opportunities of 

machine learning for developing web services to increase the quality of personalized service 

for customers in websites or e-commerce environments. The study focuses on identifying 

predictive machine learning, deep learning, and neural network method’s opportunities in web 

service applications. In addition, it is important to take into attention, what is the data’s role and 

what concept predictive analytics means. The study shows, what are machine learning 

deployment challenges when companies do not use widely machine learning methods in their 

business’s web services. 

 

This research was implemented using qualitative research methods. Research material for the 

empirical section of the research was acquired with semi-structural interviews in Finland and 

participants for the collection of material were three specialists which had the knowledge and 

experiences about machine learning and predictive analytics. Specialists worked in companies 

that offer to their customer companies different web service solutions.  

 

These results of the thesis show that machine learning has an increasing role in today’s business 

sight. In web services, machine learning works as an assistant role in web service applications. 

The most significant results for how machine learning methods are used in web service 

applications were defined as consumers segmentation, customer’s profitability forecasts, 

recommendation forecasts, customer churn forecasts, chatbot services, internal search result 

predictions, forecasts of purchasing behavior, identification of anomalies and similarities, 

customer level forecasts, time series forecasts, image-based forecasts, demand forecasts, trend 

forecasts, price elasticity forecast, and pricing estimates.   
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1 Johdanto 

Turing (1950, 454) esitti ensimmäisenä ihmisenä kysymyksen ”Voivatko koneet ajatella?”. 

Koneelle pystytään syöttämään idea ja kone vastaa ideaan jonkin tasoisella vastauksella. 

Saadaanko koskaan lopputulemaa, joka muistuttaisi ihmisaivojen ajattelemista, mikä 

edesauttaa kuluttajien ymmärtämistä paremmin? Kumarin (2017, 28-29) mukaan 

koneoppiminen on tekoälyn eli älykkäiden koneiden järjestelmä, mikä omaa oppimiskykyjä. 

Koneoppiminen jakautuu perinteiseen koneoppimiseen sekä syväoppimiseen. Syväoppiminen 

omaa korkeamman tiedon järjestyksen ja se pystyy oppimaan paljon enemmän ulottuvuuksista 

kuten kuvioista sekä sen avulla pystytään yhdistämään tulokset yleisen tulosjoukon 

tuottamiseksi. Koneoppimisen avulla pystytään suorittamaan sille määriteltyjä tehtäviä ja 

toimintoja, mikä hyödyntää oppimiskykyä parantaakseen toimintaa koko ajan 

kehittyneemmäksi. 

 

Koneiden kasvava hyödyntäminen kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämisessä sekä 

hallitsemisessa edellyttää tutkijoilta sekä päätöksentekijöiltä ymmärrystä koneiden kehityksen 

laajuudesta (Burr 2019, 489). Tämän seurauksena tietoisuuden laajentaminen koneoppimisen 

hyödyntämiselle on kasvavaa ja tarpeellista. Erilaisten liiketoimintapäätösten tekeminen 

perustuen omiin epäilyksiin tulevasta ja hidas reagointi markkinoiden eri muutoksiin ovat 

suurimmat syyt uusien kilpailuetumahdollisuuksien menettämiselle. Ennustavien 

analytiikkamallien käytön lisäämisellä osaksi liiketoimintaa voidaan tehdä tietoisempia 

päätöksiä ja reagoida tulevaisuuden muutoksiin ennaltaehkäisevästi.  (Mosavi & Vaezipour 

2013, 2) Ennustamista esiintyy kaikkialla ja päivittäin tehdään lukuisia päätöksiä nojautuen 

ennusteisiin tulevasta. Agrawal, Gans ja Goldfarb (2018) määrittelevät ennustamisen olevan 

prosessi, mikä täyttää puuttuvia tietoja. Koneelle annetun informaation eli tiedon avulla 

ennustaminen täyttää puuttuvia tietoja, joita voidaan hyödyntää päätöksentekojen pohjana, 

mikä antaa puitteet eri päätöksentekotilanteille (Agrawal & Kirkland 2018). Nykyään suuressa 

tietomaailmassa pystytään kehittyneiden teknologioiden avulla keräämään tietoa monista eri 

lähteistä kuten myynnistä sekä markkinoinnista ja joiden tiedot yhdistämällä voidaan saada 

esimerkiksi tarkempia markkinointiennusteita (Gupta 2018, 348).  
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Digitalisaatio on vuosien varrella muuttanut myös asiakaspalvelua dramaattisesti monilla 

toimialoilla. Asiakkaasta on mahdollista kerätä tietoa paljon enemmän ennen vuorovaikutusta, 

sen aikana sekä sen jälkeen, mikä mahdollistaa asiakkaiden personoidumman palvelemisen 

heidän tarpeidensa ja mieltymyksien perusteella. Asiakkaiden parempi ymmärtäminen tarjoaa 

mielenkiintoisen mahdollisuuden yrityksille parantaa asiakaspalveluidensa kannattavuutta.  

(Gentsch 2019, 148-149) Yritys, joka pystyy ennustamaan esimerkiksi asiakkaiden 

ostokäyttäytymistä, saavuttaa lukuisia etuja, kuten paremman asiakashankinta-asteen, 

lisääntyneen myynnin sekä parantuneen kilpailukyvyn markkinoilla (Qiu, Lin & Li 2015, 428). 

Asiakaspalvelua voidaan parantaa tekoälyn alapuolelle sijoittuvan koneoppimisen avulla 

(Gentsch 2019, 148-149). 

 

Aikaisempiin teorioihin perustuen koneoppimisen mahdollisuuksien hyödyntäminen voi tarjota 

kilpailuetua yrityksille ja mahdollisuuden ymmärtää kuluttajia paremmin tarjotakseen 

personoidumpaa palvelua verkkopalveluiden toimintoja kehittämällä. Koneoppimista on 

tutkittu monipuolisesti eri näkökulmista sen ollessa laajasti määritelty tutkimuksen osa-alue. 

Tutkimuksissa, mitkä pohjautuvat koneoppimisen hyödyntämiseen verkkopalveluiden 

kehityksessä, pystytään tunnistamaan, että koneoppimisella ei ole yksiselitteisiä teorioita sen 

ollessa monipuolisesti sovellettavissa eri käyttötarkoituksiin. Koneoppimisesta löytyy 

kattavasti erilaisia tutkimuksia, mitkä pohjautuvat jonkin tietyn menetelmän käsittelyyn ja mitä 

on tarkoitettu hyödynnettäväksi tiettyyn määriteltyyn käyttökohteeseen. Tutkimusaukon pystyi 

havaitsemaan koneoppimisen käyttökohteiden ja mahdollisuuksien tuomisessa yleisellä tasolla 

esille. Tästä syystä tämän tutkielman tarkoitukseksi muodostui tietoisuuden ja ymmärryksen 

nostaminen koneoppimisen mahdollisuuksista sekä tunnistaminen koneoppimisen 

käyttöönoton haasteista eri toimialoilla toimiville yrityksille, joiden liiketoiminta on sijoittunut 

joltain osin verkkosivu tai -kauppa palveluihin. Koneoppimisen mahdollisuuksien 

kartoittaminen sekä käyttöönoton haasteiden tunnistaminen painottuvat 

kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämiseen verkkopalvelusovelluksissa ja 

kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämistä tutkitaan koneoppimisen avulla tehtävän ennustavan 

analytiikan tasolla.  

 

1.1 Tutkimuskysymykset ja tavoitteet 

Aikaisemmin johdannossa todettiin, että digitalisaatio ja koneiden hyödyntäminen 

kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämiseksi ovat muuttaneet vuosien varrella asiakaspalveluiden 
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kehitystä (Burr 2019, 489; Gentsch 2019, 148). Ennustavan koneoppimisen avulla voidaan 

saavuttaa potentiaalisia etuja liiketoiminnassa, mitkä voivat nousta merkittävimmäksi tekijäksi 

kilpailukyvyn saavuttamiseksi (Gentsch 2019, 148-149; Qiu et al. 2015, 428). Ennen erotuttiin 

verkkosivujen tai -kaupan olemassa ololla, mutta nykyään verkkosivuilla erottuminen kaipaa 

uusia kehityskohteita, mitä voidaan saavuttaa esimerkiksi ennustavien 

koneoppimismenetelmien avulla. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa ennustavan 

koneoppimisen käyttökohteita, miten koneoppimismenetelmiä voidaan hyödyntää 

verkkopalveluiden eri sovelluksiin. Mahdollisuuksien tunnistamisen myötä voidaan tarjota 

keinoja yrityksille asiakaspalveluiden kannattavuuden parantamiseksi (Gentsch 2019, 149). 

Koneoppimismenetelmiä voidaan soveltaa verkkopalveluiden eri käyttökohteissa 

ennustamiseen hyödyntäen kuluttajista kerättyä tietoa ja tämän kerätyn tiedon avulla pystytään 

luomaan ennustavia koneoppimismalleja ennustamaan haluttuja tuloksia (Kumar 2017, 95; 

Peker, Kocyigit & Eren 2017, 1614).  

 

Aikaisempiin perusteluihin pohjautuen tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa ja sitä kautta lisätä 

tietoisuutta siitä, kuinka eri ennustavia koneoppimismenetelmiä voidaan hyödyntää osana 

verkkopalveluiden kehitystä tarjoamalla kuluttajille kehittyneempää palvelua verkkosivuilla tai 

-kaupoissa. Verkkopalvelulla viitataan tutkimuksen yhteydessä yritysten yritysverkkosivuilla 

tai verkkokaupoissa oleviin eri toimintoihin. Koneoppimismenetelmien hyödyntämiskohteiden 

tunnistamisen lisäksi tavoitteena on tarjota keinoja verkkopalveluiden kehittämiseksi sekä 

kuluttajien ymmärtämiseksi verkkoympäristössä. 

 

Tutkimukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi päätutkimuskysymykseksi muodostui 

seuraava: 

 

“Miten koneoppimista voidaan hyödyntää kuluttajakäyttäytymisen ennustamisessa 

verkkopalveluissa?” 

 

Päätutkimuskysymyksellä pyritään löytämään koneoppimisen mahdollisuuksia, miten yritykset 

voivat kehittää verkkopalveluitaan mukailemaan kuluttajien mieltymyksiä ja siten tarjoamaan 

personoidumpaa palvelua kuluttajille.  

 

Alatutkimuskysymykset auttavat tunnistamaan ja jaottelemaan päätutkimuskysymystä 

selkeämpiin eri näkökulmiin koneoppimisen mahdollisuuksista. Osa-alueisiin jaottelemalla 
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saadaan laajempi kokonaiskuva eri ennustamiseen hyödynnettävistä koneoppimismenetelmistä 

ja kuinka niitä voidaan soveltaa yritysten verkkopalveluiden parantamiseksi, jotta ne palvelevat 

kuluttajaa entistä paremmin ja monipuolisemmin. Alatutkimuskysymykset auttavat 

tunnistamaan myös haasteita koneoppimisen käyttöönotolle ja millaista koneoppimisen 

hyödyntäminen on tulevaisuudessa. 

 

Alatutkimuskysymykset muodostuivat seuraaviksi: 

 

1. Mikä on koneoppimisen rooli ja käyttökohteet kuluttajakäyttäytymisen ennustamisessa 

verkkopalveluissa? 

2. Miten syväoppimista ja neuroverkkoja voidaan hyödyntää kuluttajakäyttäytymisen 

ennustamiseen verkkopalveluissa? 

3. Mitä mahdollisia hidasteita koneoppimisen käyttöönotto ennustamassa 

kuluttajakäyttäytymistä verkkopalveluissa saattaa sisältää? 

4. Mihin suuntaan koneoppimisen hyödyntäminen tulevaisuudessa voi johtaa? 

 

Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen tarkoituksena on nostaa esille perinteisiä 

koneoppimismenetelmiä ja niiden käyttökohteita sekä millaisena koneoppimisen rooli nähdään 

verkkopalveluissa. Toisen alatutkimuskysymyksen tavoitteena on auttaa tunnistamaan, mitä on 

syväoppivat koneoppimismenetelmät ja mihin käyttökohteisiin sitä voidaan hyödyntää 

verkkopalveluissa. Kolmannen alatutkimuskysymyksen tarkoituksena on havainnollistaa, mitä 

koneoppimisen käyttöönotto vaatii ja tunnistaa käyttöönoton haasteita, miksi koneoppimista 

hyödynnetään verkkopalveluiden suhteellisen vähän. Neljäs alatutkimuskysymys nostaa esille 

mahdollisuuksia koneoppimisen kehitykselle ja käyttöönotolle, mikä auttaa 

havainnollistamaan, mitä kohti koneoppimisen hyödyntämisen mahdollisuudet kehittyvät. 

 

1.2 Tutkimuksen teoreettinen tausta ja rajaukset 

Teoreettisen taustan tavoitteena on tukea yhdessä empiirisen analyysin tuloksien kanssa 

tutkimuksen tavoitteiden saavuttamista. Tutkimuksen teoreettinen tausta koostuu kahdesta 

teoriakappaleesta, joiden rakenne on esiteltynä kuvassa 1.  
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Kuva 1 Tutkimuksen teoreettinen rakenne 

 

Ensimmäisessä teoriakappaleessa esitellään, mitä ovat koneoppiminen, syväoppiminen ja 

neuroverkot ja mitkä ovat niiden ominaisuudet. Toisessa teoriakappaleessa syvennytään 

ajatukseen, miten koneoppimista voidaan konkreettisesti hyödyntää ennustamaan 

kuluttajakäyttäytymistä verkkopalveluissa tieteellisen kirjallisuuden avulla. Olennaista 

koneoppimisessa on myös ymmärtää, mikä on tiedon rooli koneoppimisessa sekä hahmotetaan, 

mitä on ennustava analytiikka. Tiedon ja ennustavan analytiikan ymmärtäminen auttavat 

ymmärtämään konkreettisten käyttökohteiden mahdollisuudet paremmin. Tieteellisen 

kirjallisuuden avulla pyritään löytämään myös koneoppimisen käyttöönottoon liittyviä 

haasteita. 

 

Tutkimuksen teoreettisen taustan esittämisen lisäksi on tarpeellista esitellä auki tutkimuksen 

keskeiset käsitteet. Tekoälyllä viitataan tietokoneohjelmiin, jotka pystyvät normaalien 

koodattujen tehtävien lisäksi toimimaan itsenäisesti uudenlaisissa tilanteissa. Tekoäly pystyy 

tekemään päätöksiä itsenäisesti, ennakoimaan, päättelemään sekä oppimaan eri tilanteita. 

(Hiila, Tukiainen & Hakola 2019) Koneoppiminen on yksi tekoälyn osa-alueista, mikä käyttää 

oppimiseen ja luokitteluun tietoa ilman, että toimintaa on ohjelmoitu valmiiksi tilanteita varten. 

Koneoppiminen käyttää hyväkseen algoritmeja. Algoritmien avulla kone kehittyy ja kykenee 

kuvailemaan olemassa olevaa tietoa entistä tehokkaammin ja laadukkaammin, jonka johdosta 

pystytään ennustamaan lopputuloksia. Olemassa olevan tiedon määrän ollessa mitä suurempi, 

• 2.1 Koneoppiminen
• 2.2 Syväoppiminen ja neuroverkot

2. Koneoppimisen, 
syväoppimisen ja 
neuroverkkojen 
ominaisuudet

• 3.1 Tiedon tärkeys koneoppimisessa
• 3.2 Ennustava analytiikka
• 3.3 Ennustavien koneoppimismenetelmien 

sovelluksia verkkopalveluissa
• 3.4 Koneoppimisen käyttöönoton hidasteita 

3. Koneoppiminen 
ennustamassa 
kuluttajakäyttäytymistä
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sen tarkemman ja laadukkaamman tuloksen koneoppiminen pystyy luomaan. (Merilehto 2018) 

Algoritmi on yksityiskohtaisesti kuvailtu ohje tai kuvaelma, mikä oppii tiedon avulla, miten 

tehtävä, tilanne tai prosessi suoritetaan (Merilehto 2018; Goodfellow, Bengio & Courville 

2016, 99). Algoritmit pystyvät analysoimaan ja jakamaan suuria tietojoukkoja sekä 

tunnistamaan eri kuvioita ja trendejä. Algoritmeilla voidaan tarkkailla muutoksia ja suositella 

toimenpiteitä reaaliajassa esimerkiksi asiakkaiden kanssa käytävää vuorovaikutusta. (Gentsch 

2019)  

 

Syväoppiminen on koneoppimisen osa-alue, jonka juuret pohjautuvat matematiikan, 

neurotieteiden ja tietotekniikan aloilla. Syväoppimisen alkuperä kulkeutuu tekoälyn syntyyn 

1950-luvulla. (Sejnowski 2018) Syväoppiva tekoäly on ohjelma, mikä opettaa itse itseään 

toimimaan eri tilanteissa jatkuvasti oikeiden ratkaisuiden tekemiseksi (Hiila et al. 2019). 

Syväoppiminen tapahtuu neuroverkkokerroksissa. Neuroverkot oppivat havainnoimalla ja sen 

kautta ne pystyvät saavuttamaan konkreettisia tavoitteita. Neuroverkot ovat kokoelma 

operoivia, ihmisaivojen mekanismeja jäljitteleviä matemaattisia yksiköitä (Merilehto 2018). 

Tekoälylliset neuroverkot ovat käsittelymalleja tietojen käsittelyyn sekä kuvioiden 

tunnistamiseen. Tekoälylliset neuroverkot koostuvat monista yksinkertaisista 

laskentayksiköistä, mitä kutsutaan neuroneiksi ja soluiksi. Neuronit ja solut ovat kytkeytyneet 

toisiinsa ja ne ovat järjestäytyneet eri neuroverkkokerroksiin. (Zhang 2004)  

 

Tutkimuksessa on olennaista esitellä, mitä tarkoitetaan kuluttajakäyttäytymisellä sekä 

verkkopalveluilla. Yritykset pyrkivät selviytyäkseen ja menestyäkseen ymmärtämään 

kuluttajakäyttäytymistä yhä enemmän, jotta pystytään tyydyttämään heidän tarpeitaan 

paremmin (Moschis 2019). Dennis, Merrilees, Jayawardhena, Tiu ja Len (2009, 1131) 

määrittelevät, että kuluttajien asenteet ajavat heidän kuluttajakäyttäytymisaikomuksiaan, mitkä 

potentiaalisesti voivat johtaa ostopäätöksiin verkkokaupoissa. Bourlakis, Papagiannidis ja Fox 

(2008, 65) toivat taas esille, että tunteet ja luottamus ovat kaksi kriittisintä taustatekijää 

kuluttajien ostoasenteelle sekä kuluttajakäyttäytymiselle. Markkinointistrategioiden osalta 

kuluttajakäyttäytyminen on tärkeää, koska kuluttajakäyttäytymisestä kerätyn tiedon avulla 

pystytään muun muassa tekemään segmentointia, tuotteiden tehokkaampaa asemointia ja 

parempia päätöksiä markkinoinnin eri osa-alueilla. Kuluttajat määrittelevät yrityksen myynnin 

ja mahdolliset voitot heidän tekemien ostopäätösten perusteella, minkä johdosta kuluttajien 

motivaatiot ja toiminta on osa yrityksen taloudellisesta kannattavuudesta. Tämä puolestaan 

johtaa ajatukseen siitä, että yritysten on panostettava heidän toiminnassaan siihen, että sen on 
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oltava suunnattua kuluttajille, jolloin ideana on ajatella kuluttajan olevan huomion 

keskipisteenä. (Pleşa 2018, 119) Tutkimuksen kannalta kuluttajakäyttäytymisellä viitataan 

kuluttajakäyttäytymisestä kerättyyn tietoon verkkopalvelimilta koneoppimista varten. Burr 

(2019, 462) määrittää, että kuluttajat jättävät jälkeensä digitaalisen jalanjäljen verkkosivuilla, 

mitä voidaan hyödyntää näytteinä kuluttajakäyttäytymisestä. Verkkopalvelulla tarkoitetaan 

tutkimuksen osalta verkkosivujen tai -kauppojen kautta tarjottavia palveluita (TEPA-

termipankki 2020). 

 

Tutkimukselle esitetään myös sitä kuvaavat rajaukset, mitkä auttavat hahmottamaan 

kokonaisuuden ja pysymään kandidaatin tutkielmalle määritellyissä rajoissa. Tutkimus 

kokonaisuudessaan rajautuu tunnistamaan koneoppimisen käytännöntason 

soveltamismahdollisuuksia verkkopalveluiden eri käyttökohteisiin.  

Ensimmäiseksi, teoreettinen osuus rajautuu tarkastelemaan koneoppimisen, syväoppimisen ja 

neuroverkkojen ominaisuuksia perustasolla ja esimerkkejä siitä, kuinka niitä voidaan 

hyödyntää kuluttajakäyttäytymisen ennustamiseen verkkopalveluiden kehittämisessä. Lisäksi 

ominaista on tarkastella teorian osalta tiedon tärkeyttä koneoppimisessa sekä avata käsitettä 

ennustava analytiikka. Tiedon tärkeyttä ja ennustavaa analytiikkaa rajaudutaan tarkastelemaan 

perustasolla, koska tämän tutkimuksen osalta on vain ominaista tietää, miten ne ovat liitoksissa 

koneoppimiseen, jotta pysytään myös aihealueen keskiössä eli koneoppimisen 

mahdollisuuksien tunnistamisessa ennustavalla alalla. 

Toiseksi, tutkimuksessa ei tulla perehtymään koneoppimismenetelmien matemaattisten mallien 

tarkasteluun eikä kaikkien olemassa olevien koneoppimismenetelmien listaukseen vaan 

keskitytään tunnistamaan niitä menetelmiä, mitkä ovat oleellisia ennustamistarkoituksiin 

verkkopalveluissa. Koneoppimismenetelmiä on olemassa useita ja niitä voi soveltaa erilaisiin 

käyttökohteisiin sopiviksi eli ei ole olemassa vain yhtä menetelmää, mikä soveltuu kaikkiin 

käyttökohteisiin ratkaisemaan haluttua ongelmaa (Zhuang, Wu, Chen & Pan 2017, 4). 

Tutkimuksen tarkoituksena ei ole myöskään osoittaa tai opastaa, kuinka koneoppiminen 

käytännössä toimii verkkopalveluissa, vaan tavoitteena on tunnistaa sen 

hyödyntämismahdollisuuksia verkkopalveluiden kehittämiseksi ja kuluttajakäyttäytymisen 

ymmärtämiseksi. Mosavi, Bathla ja Varkonyi-koczy (2017, 2) määrittävät, että verkkosivut ja 

-kaupat sisältävät suuria tietokantoja kuluttajakäyttäytymisestä, eri kyselyistä ja 
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vuorovaikutuksista verkkopalveluissa. Näiden tietokannoista löytyvien tietojen avulla voidaan 

ennustaa mahdollisia tuloksia eri käyttökohteita varten. 

Kolmanneksi, tutkimuksessa ei perehdytä syvemmin kuluttajakäyttäytymiseen, vaan 

kuluttajakäyttäytymistä kuvataan tutkimuksessa kuluttajista kerätyn tiedon kautta. Kuluttajista 

kerättyä tietoa pystytään hyödyntämään koneoppimiseen ja sen avulla tehdä ratkaisuja 

verkkopalveluympäristössä kuluttajien ymmärtämiseksi paremmin. 

Neljänneksi, tutkimuksessa tutkimusongelmaa tarkastellaan yleisellä tasolla kolmen 

asiantuntijahaastattelun pohjalta, missä tulokset pohjautuvat heidän kokemuksiinsa ja 

näkemyksiinsä aiheeseen liittyen, mikä rajaa itsessään tutkimuksen tuloksia. Tästä syystä 

tulokset rajautuvat tarkastelemaan yleisellä tasolla olevia koneoppimismenetelmien 

mahdollisuuksia ennustamistarkoituksiin, mitä menetelmiä hyödynnetään heidän 

asiakasyritysten verkkopalveluratkaisuissa.  

1.3 Tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineisto 

Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Laadullinen 

tutkimusmenetelmä valikoitui tutkimuksen suorittamiseksi, koska haluttu aineisto pohjautuu 

asiantuntijoiden kokemuksiin ja näkemyksiin koneoppimisen hyödyntämisessä 

ennustamistarkoituksiin verkkosivuilla ja -kaupoissa. Metsämuuronen (2011, 220) korostaa 

laadullisen tutkimusmenetelmän soveltuvuutta tutkimuksiin, joissa halutaan selvittää 

yksityiskohtaisia rakenteita ja tavoitteena on jonkin toiminnan ymmärtäminen. Laadullisen 

tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi tutkimusta varten valikoitui teemahaastattelu 

seuraavien perusteluiden myötä. Hirsjärven ja Hurmeen (2015, 35) mukaan haastattelu soveltuu 

sellaisiin tutkimuksiin, missä on vähän kartoitettu ja tuntematon alue, jolloin tutkijan on 

haastavaa tietää etukäteen tulevien vastausten suuntia. Haastattelu sopii hyvin aineistonkeruu 

menetelmäksi myös silloin, kun halutaan sijoittaa haastateltavan vastaukset laajempaan 

kontekstiin. Hirsjärvi ja Hurme (2015, 35) määrittävät että, jos tutkimuksen aihe voi tuottaa 

monimuotoisia ja moniin eri suuntiin viittaavia vastauksia sekä kun halutaan syventää saatavilla 

olevia tietoja, on haastattelu menetelmänä kannattava. Tutkimuksen aineisto koostuu 

digiratkaisuja tarjoavien yritysten asiantuntijoiden haastatteluista, ketkä toimivat yrityksissä, 

mitkä tarjoavat koneoppimisen verkkopalveluratkaisuja. Saavuttaakseen tutkimukselle 

määritellyt tavoitteet yhdessä tieteellisen kirjallisuuskatsauksen tulosten kanssa, tutkimus 

tarvitsee tuloksia pohjautuen asiantuntijoiden tietämykseen ja kokemukseen. Aineistoa tullaan 
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analysoimaan sisällönanalyysin ja tarkemmin aineistolähtöisen sisällönanalyysin mukaisesti. 

Tämä analyysimenetelmä soveltui tutkimukselle parhaiten sen soveltuessa tekstianalyysiin 

kerätyn aineiston ollessa haastatteluaineisto (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 90-91). 

 

Tutkimusta pohjustamaan esitellään laaja kirjallisuuskatsaus tutkimusaineiston pohjaksi, jonka 

jälkeen suoritetaan empiirinen analyysi haastatteluiden pohjalta, mistä saadaan tutkimuksen 

vaatimia tuloksia. Haastattelut suoritetaan puolistrukturoituina eli teemahaastatteluina ja 

tavoitteena on haastatteluiden avulla selvittää vastauksia tutkimusta varten määriteltyihin 

tutkimuskysymyksiin. Tavoitteena on tutkimusaineiston avulla saada tunnistettua 

koneoppimisen, syväoppimisen ja neuroverkkojen hyödyntämisen mahdollisuuksia 

kuluttajakäyttäytymisen ennustamiseksi verkkopalveluissa. Tutkimuksen avulla pystyttäisiin 

kartoittamaan koneoppimisen hyödyntämisen nykytilanne, ennustavan koneoppimisen 

käyttökohteita eri verkkopalvelusovellusten kehittämiseksi ja sitä kautta personoidumman 

palvelun tarjoamiseksi kuluttajille. Tavoitteena on myös huomioida koneoppimisen 

käyttöönoton hidasteita ja miltä koneoppimisen hyödyntäminen näyttää tulevaisuudessa. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Seuraavaksi on syytä tarkastella tutkimuksen rakenteen muodostumista, mikä hahmottaa 

tutkimuksen kulun. Tutkimuksen rakenne jakautuu kuuteen päälukuun, mitkä ovat esiteltynä 

kuvassa 2.  

Kuva 2 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus alkaa johdantokappaleella, jossa esitellään tutkimukselle ennalta määritellyt 

tutkimuskysymykset sekä tavoitteet, mitkä toimivat linjaamassa tutkimuksen sisällön 

muodostumista. Johdantokappaleessa esitellään myös tutkimuksen teoreettisen taustan 

muodostuminen sekä rajaukset tutkimukselle. Johdannossa esitellään myös 

tutkimusmenetelmät, miten tutkimus suoritetaan sekä esitellään tutkimusta varten kerätty 

aineisto ja sen analyysiin käytettävät menetelmät. Viimeisenä johdannossa käydään läpi 

tutkimuksen rakenteen muodostuminen. Toisessa pääkappaleessa on katsaus koneoppimisesta, 

Johdanto

Koneoppimisen, 
syväoppimisen ja 
neuroverkkojen 
ominaisuudet

Koneoppiminen 
ennustamassa 

kulu8ajakäy8äy-
tymistä

Empiirinen 
aineisto ja 

tutkimusmene-
telmät

Tutkimustulokset Yhteenveto ja 
johtopäätökset
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syväoppimisesta ja neuroverkoista sekä niiden ominaisuuksista. Näiden ominaisuuksien 

esittämisen avulla autetaan ymmärtämään koneoppimisen, syväoppimisen ja neuroverkkojen 

perustietoja, mikä auttaa kolmannessa kappaleessa ymmärtämään syvemmin niiden 

hyödyntämistä tutkimuksen mukaan kuluttajakäyttäytymisen ennustamiseksi. Kolmas 

pääkappale käsittelee aikaisemman kappaleen teorioiden avulla syvemmin, miten 

koneoppimista, syväoppimista ja neuroverkkoja voidaan konkreettisesti hyödyntää 

ennustamaan kuluttajakäyttäytymistä verkkosivujen tai -kauppojen näkökulmasta. 

Kolmannessa kappaleessa on syytä myös nostaa esille, miksi tiedon keruu on suuressa roolissa 

koneoppimisen hyödyntämisessä sekä ennustavan analytiikan ja mallien merkitykset osana 

koneoppimista. Neljännessä kappaleessa esitellään tutkimusta varten kerätyn aineiston keruu 

sekä tutkimusmenetelmät sekä analyysin kulku. Viidennessä kappaleessa esitellään 

tutkimuksen tulokset eli empiirinen analyysi. Viimeisessä eli kuudennessa kappaleessa 

vastataan tutkimusta varten määriteltyihin tutkimuskysymyksiin yhdistämällä saadut 

empiirisen analyysin tulokset ja tieteellinen kirjallisuuskatsaus yhteen. Kuudennessa 

kappaleessa käydään myös läpi päätutkimuskysymykseen vastaaminen ja johtopäätökset eli 

miksi tulokset ovat merkittäviä ja mitkä ovat manageriset hyödyt tuloksien takana. Viimeisenä 

kappaleessa analysoidaan tutkimuksen luotettavuutta sekä esitellään jatkotutkimusaiheita. 
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2 Koneoppimisen, syväoppimisen ja neuroverkkojen ominaisuudet 

Koneoppiminen on yksi nykypäivän kilpailuedun saavuttamisen välineistä markkinoilla. 

Koneoppimisen eri menetelmät antavat tulevaisuudessa yrityksille mahdollisuuksia ennustaa 

tulevia muutoksia, joihin ehditään reagoimaan ennen muutoksen syntymistä. (Merilehto 2018) 

Tässä kappaleessa esitellään, mitä on koneoppiminen sekä syvennytään käsittelemään, mitä 

syväoppimisen sekä neuroverkkojen ominaisuudet ovat perustasolla ja miten niitä voidaan 

hyödyntää. 

 

2.1 Koneoppiminen 

Koneoppimismenetelmät ovat vakiinnuttaneet asemaansa viimeisten vuosikymmenien aikana 

vakavasti otettuina ehdokkaina klassisten tilastollisten menetelmien sijasta ennustamisen alalla 

(Ahmed, Atiya & Gayar 2010, 594). Koneoppimismenetelmien avulla pyritään selvittämään 

erilaisia ongelmia, mutta ei ole kumminkaan yhtä menetelmää, joka toimisi parhaiten kaikissa 

annetuissa ongelmissa, vaan jokainen menetelmä tulee määritellä kullekin käyttökohteelle 

sopivaksi (Zhuang et al. 2017, 4). 

 

Koneoppiminen pystyy jatkuvalla syötöllä havainnoimaan uutta tietoa eri käyttökohteissa ja 

ennakoimaan tulevaa sille syötettyjen tietojen avulla (Merilehto 2018). Hyödyntäessään 

käytettävissä olevaa tietoa koneoppiminen pystyy oppimaan optimaalisia käyttäytymismalleja 

ilman tarvittavia prosessointivaiheita (Kozma 2019, 220). Koneoppimisen tavoitteena on 

saavutettujen tulosten avulla parantaa suorituskykyään tutkittavilla alueilla (Merilehto 2018). 

 

Koneoppiminen voidaan jaotella eri teknikoihin, joita ovat ohjattu koneoppiminen, ohjaamaton 

koneoppiminen (Simeone 2018, 649) ja koneoppimisen osa-alue neuroverkot, jotka ovat 

esiteltynä kuvassa 3. Kuvassa 3 on myös esiteltynä tekniikoiden lisäksi eri koneoppimismallit, 

mitkä hyödyntävät kyseisiä tekniikoita. Neittaanmäen ja Siukosen (2019) mukaan ohjattu 

oppiminen tarkoittaa tilannetta, missä kone opetetaan erilaisiin tilanteisiin, mitä koneen tulee 

huomioida ja tarkkailla. Ohjaamaton oppiminen taas on tilanne, missä kone löytää itsenäisesti 

eri tilanteita ja ehdottaa tilanteiden lisäämistä tarkkailunkohteiksi.  
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Kuva 3 Koneoppimisen eri oppimistekniikat (mukailtu lähteestä Dey 2016, 1174). 

 

Ohjatut koneoppimisalgoritmit tarvitsevat ulkoista ohjausta oppiakseen eli ihmisen tekemää 

kouluttamista (Dey 2016, 1174). Algoritmilla tarkoitetaan yksityiskohtaista kuvausta, miten 

haluttu tilanne tai tehtävä suoritetaan, jota seuraamalla voidaan ratkaista tietty ongelma. 

Algoritmit koostuvat järjestyksessä olevista toiminnoista, mitkä voidaan suorittaa ja joiden 

avulla määritellään prosessi, mikä johtaa haluttuun lopputulokseen. (Neittaanmäki & Siukonen 

2019) Ohjatulle koneoppimiselle syötetään merkittyä tietoa, esimerkiksi merkittyä tietoa 

voidaan kuvailla, kun koneelle syötetään tietoja koirista ja kone tunnistaa koirien kuvista eri 

rotujen tunnuksia.  Tämä helpottaa tuloksien ja oikeiden vastausten analysoimista. (Kumar 

2017, 50) Ohjatun koneoppimisen eniten hyödynnetyt algoritmit ovat päätöspuumallit 

(Decision Trees), Naïve Bayes luokittelija (Naïve Bayes Classifier), lineaariset regressiot 

(Linear regression), kokonaisuus mallinnus (Ensemble Modeling), lähimmän naapurin 

menetelmä (K-nearest neighbor), neuroverkot (Neural Networks) ja Support Vector Machine 

(SPV) (Dey 2016, 1174; Kumar 2017, 54-61). Ohjaamattomat koneoppimisalgoritmit oppivat 

merkitsemättömästä tiedoista muutamia ominaisuuksia eli kun kone saa uutta tietoa se pystyy 

tunnistamaan automaattisesti ja itsenäisesti opittujen ominaisuuksien yhteyksiä ja tunnistaa 

tiedolle oman tunnusluokan, mihin kyseinen tieto kategorisoituu (Dey 2016, 1176; Kumar 

2017, 180). Esimerkiksi kuvien ja kuvioiden havaitsemiseksi itsenäisesti käytetään syväoppivia 

oppimisalgoritmeja. Klusterointi on yksi yleisimmistä ohjaamattoman oppimisen algoritmeista, 

missä algoritmit saavat merkitsemättömän tiedon ja tunnistaa niistä samankaltaisuuksia, joiden 

avulla se pystyy ryhmittelemään tietoa. (Kumar 2017, 52) Tunnetuimpia ohjaamattoman 

koneoppimisen algoritmeja ovat K-means klusterointi (K-Means Clustering) ja 

Koneoppiminen

Syväoppiminen
(neuroverkot)

Ohjattu oppiminen 
Luokittelu mallit
Regressio mallit

Ohjaamaton oppiminen
Klusterointi (ryhmittely) 

mallit
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pääkomponenttianalyysi (Principal Components analysis, PCA) (Dey 2016, 1176). Merkittävin 

ero ohjatulla ja ohjaamattomalla koneoppimisella on se, että ohjatussa koneoppimisessa tieto 

on muodoltaan merkittyä ja ohjaamattomassa taas vuorostaan tieto on muodoltaan 

merkitsemätöntä (Corea 2017, 12). Yksi koneoppimisen osa-alue on syväoppiminen ja 

neuroverkot, mitä käsitellään tarkemmin kappaleessa 2.2. 

 

Merilehdon (2018) mukaan koneoppiminen voidaan jakaa eri toimintamalleihin, mitkä 

esitetään seuraavassa taulukossa (Taulukko 1). Luokittelu, ryhmittely ja regressio mallit 

esiteltiin kuvassa 3, mihin koneoppimistekniikoita kussakin mallissa hyödynnetään. 

Taulukossa on myös esiteltynä kunkin toimintamallin käyttötarkoitukset ja -kohteet sekä 

hyödynnettäviä algoritmeja.  

 

Taulukko 1 Koneoppimisen malleja (Mukailtu lähteistä Kumar 2017, 55; Merilehto 2018) 

Malli Käyttötarkoitus Käyttökohteet 

Luokittelu  

Algoritmit: K-nearest 

neighbor, Naïve Bayes 

Classifier, Support Vector 

Machine & Neural 

Networks 

Kohteiden luokittelu ennalta 
määrättyihin kahteen tai 
useampaan kategoriaan 

Kuvien tunnistaminen ja 
asiakastyypin perusteella 
tapahtuva kohdennettu 
markkinointi 

Ryhmittely 

Algoritmit: K-Means 

Clustering 

Luokittelemattoman tiedon 
analysointi ja erilaisten 
ryhmien tunnistaminen 
tiedosta 

Pysyvien ja vaihtuvien 
muuttujien perusteella 
asiakaskannan ryhmittely ja 
verkkosivustojen sekä 
dokumenttien sisältöjen 
analysointi 

Regressio 

Algoritmit: Linear 

Regression, Ensemble 

Modeling, Support Vector 

Machine & Decision Trees 

Numeeristen arvojen 
ennustaminen 

Kannattavuuden ennustaminen 
ja eri ajankohtien ennakointi 
esimerkiksi huoltoaika 

Suosittelu Asiakkaan mieltymyksien 
avulla ennustaminen ja 
tarjoaminen 

Verkkokaupassa tapahtuvat 
ostosuosittelut kuluttajille 
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Poikkeamien etsiminen Normaalista poikkeavien 
tietojen löytäminen 
aineistosta 

Suurista massoista riskien 
tunnistaminen esimerkiksi 
luottokorttien väärinkäytön 
havaitseminen 

 

Liiketoiminnassa koneoppimisen eri tekniikoita voidaan hyödyntää moniin eri 

käyttötarkoituksiin. Kumarin (2017, 37) mukaan ohjattua koneoppimista voidaan esimerkiksi 

hyödyntää suunnittelu- ja trendi analyysien tekoon, mitkä voidaan suorittaa hyödyntäen 

arkistoitujen ja operatiivisten arkistoimattomien tietojen perusteella käyttämällä 

regressioalgoritmia. Tällaisten algoritmien perusteella pystytään päättämään 

kilpailukykyisimmät hinnat tietyille päiville tai tuotteiden lukumäärien riittävyys tietylle ajalle. 

Luokittelualgoritmien avulla pystytään löytämään tuoteryhmiä, jotka hyötyisivät parhaiten 

esimerkiksi alennuksista.  

 

2.2 Syväoppiminen ja neuroverkot 

Syväoppiminen on koneoppimisen haara eli osa-alue, minkä juuret pohjautuvat 

matematiikkaan, tietokone älyyn ja neurotieteeseen (Sejnowski 2018, 3; Taulli 2019, 71). 

Syväoppiminen käyttää algoritmeja ja prosessoi valtavia määriä tietoja suhteiden ja kuvioiden 

löytämiseksi sekä ihmisen puheen ymmärtämiseksi (Taulli 2019, 71; Gentsch 2019, 135).  

Syväoppiminen tapahtuu keinotekoisten neuroverkkojen eri kerroksissa, jolloin sana syvä 

viittaa neuroverkon piilotettujen kerrosten määrään, mitkä tarjoavat suuren oppimisvoiman 

(Kumar 2017, 57; Taulli 2019, 71). Keinotekoisten neuroverkkojen rakenne jakautuu eri 

abstraktiotasoihin, mitkä ovat esiteltynä kuvassa 4 eli tulokerrokseen, lähtökerrokseen ja 

piilotettuihin kerroksiin, mitkä ovat muuttuvia ja kuvaavat verkon syvyyttä (Corea 2017, 12). 

Jokainen kerros käsittelee erilaisia ominaisuuksia tiedosta ja lopuksi matemaattisilla malleilla 

vedetään tulokset yhteen ja tuotetaan korkeimmalla mahdollisella abstraktiotasolla 

lopputulokset (Kumar 2017, 59). Tulokerros ottaa vastaan syötteen, josta se kulkeutuu 

piilokerroksiin, jossa piilokerrokset käsittelevät saatua syötettä (Dey 2016, 1178). 

Syväoppiminen eroaa perinteisestä koneoppimisesta tarjoamalla syvemmän ymmärtämisen ja 

sitä kautta oppimisen tason, koska oppiminen tapahtuu monikerroksisten keinotekoisten 

neuroverkkojen kautta, jolloin saadaan tulokseksi enemmän muuttujia ja komponentteja 

(Kumar 2017, 57-58). 
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Kuva 4 Neuroverkon rakenne (mukailtu lähteestä Kumar. 2017, 73). 

 

Neuroverkot ovat koneoppimistekniikoita ja niitä pystytään soveltamaan laajasti eri ongelmien 

ratkaisemiseksi liiketoiminnan eri osa-alueilla (Merilehto 2018). Keinotekoiset neuroverkot 

ovat biologisesti innoittama lähestymistapa, minkä avulla ohjelmistot oppivat 

havainnointitiedosta ja ne pyrkivät kuvailemaan ihmisaivoja (Corea 2017, 12). 

Neuroverkkotekniikat tukevat joustavuutta erimuotoisten tietojen käsittelyssä ja joiden avulla 

saadaan tarkkuutta ennusteiden tekemiseen. Ennustamistekniikoiden avulla liiketoiminta voi 

saavuttaa merkittäviä etuja markkinoilla. (Merilehto 2018; Badea Stroie 2014, 238) 

Neuroverkot oppivat havainnoimalla asioita, jonka avulla neuroverkko pystyy saavuttamaan 

tavoitteita (Merilehto 2018). Neuroverkot osaavat kuvailla reaaliaikaisesti videoilla tapahtuvia 

asioita, kääntää kieliä huomattavasti paremmin kuin ihminen, tunnistaa ja nimetä valokuvista 

muotoja ja eri asioita sekä muuntamaan puhetta teksti muotoon (Merilehto 2018). Esimerkiksi, 

kun tutkitaan kuvia kasvoista, ensimmäinen kerros voi hahmottaa ääriviivoja ja toinen kerros 

yrittää ääriviivojen lisäksi hahmottaa esimerkiksi kasvojen eri osia. Tämän jälkeen seuraava 

kerros näiden aikaisemmin tunnistettujen ominaisuuksien valossa yhdistää yhteen havaitut 

ominaisuudet tietokannasta löytyvien kasvokuvien kanssa sekä pystyy erottelemaan kasvoja 

taustakuvista ja näin verrata niitä tietokannasta löytyviin kuviin. (Kumar 2017, 59) 

Neurokerroksien lisäys muodostaa syvempiä neuroverkkoja. Syvien neuroverkkojen 

tarkoituksena on jäljitellä tiettyjä toimintamalleja ihmisaivojen tavoin ja ne omaavat aivojen 

rakennetta. Neuroverkoissa tapahtuu syväoppiminen ja syvät neuroverkot oppivat 

tehokkaammin ja paremmin, mitä enemmän niille annetaan tietoa käyttöön. (Merilehto 2018)  

tulokerros piilokerros lähtökerros 

syötteet 

tulokset 
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Neuroverkot ovat koulutettavissa suoriutumaan jatkuvasti paremmin. Neuroverkkojen 

kouluttaminen tapahtuu erilaisten koneoppimisen opetusalgoritmien avulla. Neuroverkot 

käsittelevät tietoa sen eri kerroksissa ja jokaisella kerroksella on oma tehtävänsä erilaisten 

ongelmien ratkaisuissa. Kun neuroverkkoja halutaan kouluttaa paremmiksi, puhutaan silloin 

ohjatusta koneoppimisesta. (Merilehto 2018) Keinotekoisia neuroverkkoja käytetään 

ennustamaan arvoja tekoälyllisissä malleissa (Taulli 2019, 89). 

 

Zhang, Patuwo ja Hu (1998, 35-36) osoittavat, että keinotekoisten neuroverkkojen 

hyödyntäminen ennustamiseen on johtanut viimeisen vuosikymmenen aikana valtavaan 

tutkimustoiminnan kasvuun. Keinotekoiset neuroverkot antavat paljon lupauksia 

liiketoiminnalle, mutta ne sisältävät myös paljon epävarmuutta. Neuroverkoilla on voimakkaat 

mahdollisuudet luokitella kuvioita ja tunnistaa erilaisia ominaisuuksia esimerkiksi kuvista. 

Ihmisiä tutkiessa neuroverkkojen avulla ne pystyvät oppimaan kokemuksista ja yleistämään eri 

kokemusmalleja. Perinteisiin koneoppimisen menetelmiin verraten, neuroverkot soveltuvat 

paremmin ongelmiin, joiden ratkaisut vaativat tietoa, mitä on vaikeaa eritellä. Zhang et al. 

(1998, 55) mukaan sopeutumiskyky, epälineaarisuus, eri toimintojen kartoituskyky tekevät 

keinotekoisista neuroverkoista hyödyllisiä erilaisiin ennustetehtäviin. Neuroverkot pystyvät 

rakentamaan epälineaarisia ennustusmalleja, mitkä oppivat kouluttamalla ja muistuttavat 

rakenteeltaan biologisia hermoyksiköitä. Mahdollisuus oppia on yksi neuroverkkojen 

ominaisuuksista, mutta ne eivät ole niin paljon ohjelmoituja kuin koulutettuja.  (Mena 1999, 

87) Syväoppimisen avulla eri toimintojen opettaminen koneelle neuroverkkoja hyödyntäen 

vaatii valtavia määriä tietoa, koska syvät neuroverkot sisältävät miljoonia säädettäviä 

parametreja (Neittaanmäki & Siukonen 2019). Tämä voi asettaa ongelmia neuroverkkojen 

käyttöönotolle, siihen tarvittavien resurssien suuren määrän takia. 
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3 Koneoppiminen ennustamassa kuluttajakäyttäytymistä 

Viimeaikaiset tietojärjestelmät ja tietojenkäsittelymenetelmät ovat mahdollistaneet kuluttajien 

käyttäytymisestä syntyvän tiedon keruun kustannustehokkaalla tavalla, jotta pystytään 

ennustamaan ja päättelemään kuluttajakäyttäytymistä. (Peker et al. 2017; Burr 2019, 489) 

Koneelle syötetyn kerätyn tiedon avulla pystytään luomaan ennustamismalleja, joiden avulla 

voidaan heijastaa esimerkiksi aikaisemman ostohistorian avulla tulevia potentiaalisia 

ostotapahtumia (Peker et al. 2017). Pîrvu, Anghel, Borodescu & Constantin (2018, 1) 

määrittävät, että älykkäiden järjestelmien, kuten koneoppimisen ennustavien mallien 

rakentaminen tuo haasteita ymmärrykseen siitä, että kuluttajat ovat erilaisia ja yksiköiden 

vuorovaikutukset keskenään voivat erota toisistaan. Verkkosivuilla vierailevat kuluttajat 

tulevat eri lähteistä ja heillä voi olla eri päämäärät sekä toimintatavat, mitä halutaan saavuttaa 

tai löytää verkkosivulta. Tämän takia yhdeksi tärkeimmäksi elementiksi älykkäiden 

järjestelmien rakentamisessa on vuorovaikutusten määrittäminen ja ymmärtäminen sekä 

toisena tärkeänä elementtinä on eri lähteistä kerättyjen kuluttaja- ja verkkosivutietojen 

hyödyntäminen osana syväoppimista, minkä avulla saadaan tarkkoja ennusteita ja päätelmiä 

kuluttajakäyttäytymisestä. Woodsin (2011, 23-24) mukaan verkkosivuilla tai -kaupoissa 

pystytään evästeiden avulla keräämään tietoa kuluttajista ja heidän käyttäytymisestään 

verkkosivuilla. Verkkoliikennettä ja kuluttajakäyttäytymistä voidaan analysoida 

verkkopalveluiden eri sovelluksista kerättyjen tietojen avulla. Tietoa ja koneoppimista 

pystytään hyödyntämään verkkopalveluiden kehittämiseksi ja markkinointistrategioiden 

luomiseksi, koska koneoppimisesta saatavat tulokset mahdollistavat asiakkaiden 

monipuolisemman ymmärtämisen. Gupta (2018, 347) mukaan jokainen kuluttaja omaa 

omanlaisensa tarpeet ja toiveet eri hyödykkeiltä ja palveluilta. Ennustavan analytiikan avulla 

pystytään selvittämään asiakkaiden käyttäytymistä, toiveita, tarpeita ja mieltymyksiä. Sen 

avulla pystytään myös analysoimaan, miten investoinnit tuotteisiin, palveluihin ja 

markkinointistrategioihin tuottavat.  

 

Seuraavissa alakappaleissa tullaan käsittelemään tiedon tärkeyttä koneoppimisessa ja 

havainnollistetaan, mitä tarkoitetaan ennustavalla analytiikalla. Tiedon päivittäminen on 

tärkeää koneoppimisen malleille, jolloin saadaan luotettavia ja ajankohtaisia ennusteita, joiden 

avulla pystytään toimimaan nopeasti ja kääntämään ennuste yrityksen eduksi (Merilehto 2018). 

Esimerkiksi tuotekehityksessä voidaan ennustaa mahdollisia tuoteominaisuuksien trendejä ja 

mihin suuntaan muutokset ovat menossa ottaen huomioon ennustetun kysynnän (Kumar 2017, 
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97). Lopuksi syvennytään tarkastelemaan tieteellisen kirjallisuuden avulla, mihin eri 

käyttökohteisiin koneoppimismenetelmiä ja niiden ennustekykyä voidaan hyödyntää 

verkkopalveluissa.  

 

3.1 Tiedon tärkeys koneoppimisessa 

Tiedon keruusta on tullut kriittistä ja merkittävää, koska koneoppiminen toimiakseen tarvitsee 

tarpeeksi merkittyä tietoa (Roh, Heo & Whang 2019, 1). Tieto on ikään kuin tekoälyllisen 

koneen polttoainetta (Gentsch 2019, 35). Koneoppimisen toimivuuden puutteet johtuvat usein 

liian vähäisestä merkitystä tiedosta. Myös syväoppimistekniikat luovat ominaisuuksia 

automaattisesti, jonka avulla säästetään ominaisuuksien suunnittelukustannuksilta, mutta 

tekniikat tarvitsevat suuria määriä merkittyä tietoa.  (Roh et al. 2019, 1) 

Tietoa on monenlaista, kuten jäsenneltyä, jäsentymätöntä ja puoli jäsenneltyä tietoa sekä 

aikasarjatietoa. Jäsenneltyä tietoa tallennetaan relaatiotietokantoihin tai laskentataulukoihin ja 

se on muodoltaan merkittyä tietoa (Kumar 2017, 38; Taulli 2019, 21-22). Jäsenneltyä tietoa 

yleisimmin kerätään asiakashallinta- ja yritystutkimus sekä suunnittelujärjestelmistä, joiden 

volyymit ovat yleensä pienemmät ja analyysin kannalta suoraviivaisempia (Taulli 2019, 21-

22). Jäsennelty tieto perustuu tietokantoihin, mitkä on saatu käyttäjien vuorovaikutuksesta 

koneiden kanssa, kuten verkkosovellusten käytöstä ja tällaisia voivat olla esimerkiksi 

tuotetiedot, osoitteet, puhelinnumerot ja taloustiedot. Jäsentymätöntä tietoa on yleensä suurin 

osa tiedon määrästä ja se on tyyliltään organisoimatonta eli tiedolla ei ole määriteltyä muotoa 

ja sitä joudutaan käsittelemään itsenäisesti. Jäsentymätöntä tietoa voidaan kumminkin tulkita 

helposti kuten kuvia, dokumentteja, videoita sekä sosiaalisen median sivustojen tietoja. (Huda, 

Maseleno, Atmotiyoso, Siregar, Ahmad, Jasmi, Muhamad, Mustari & Basiron 2018, 25; Kumar 

2017, 38; Taulli 2019, 21-22) On olemassa myös tietoja, mitkä ovat jäsenneltyjen ja 

jäsentymättömien tietojen yhdistelmiä eli puoliksi jäsenneltyä tietoa. Puoliksi jäsennellyllä 

tiedolla on joitain sisäisiä tunnisteita, jotka auttavat tiedon luokittelussa. Lopuksi on vielä tietoa, 

mitä kutsutaan aikasarjatiedoksi, mitkä voivat olla jäsenneltyä, jäsentymätöntä tai puoli 

jäsenneltyä tietoa. Aikasarjatiedot syntyvät asiakaskokemuksen seuraamisesta ja tietoa voidaan 

kerätä esimerkiksi, kun kuluttaja käy verkkosivuilla.  (Kumar 2019, 38; Taulli 2019, 21-22) 

 

Koneet ovat vuorovaikutuksessa ja hankkivat tietoa kuluttajista toteuttamalla 

oppimisalgoritmeja. Tietoanalyysit, ennustaminen ja luokittelumenetelmät ovat koneoppimisen 
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tyypillisimpiä menetelmiä, joihin sovelletaan Big dataa erilaisten jäsentämättömien tietojen 

käsittelemiseksi.  (Lakshmi, J. 2018, 8) Bauguessin (2017) mukaan Big datalla on tärkeä rooli 

koneoppimisen toimivuuden kannalta. Big data on termi, mitä käytetään kuvaamaan tietoa, 

mikä on kooltaan suuri suhteessa tiedon määrään, rakenteen monimuotoisuuteen ja nopeuteen, 

että sitä ei voida varastoida tai analysoida standardeilla menetelmillä (Ahlemeyer-Stubbe & 

Coleman 2014 ,13). Koneen algoritmien mahdollisuus luoda hyödyllisiä ratkaisuja tiedon 

avulla se nojaa olemassa olevan tiedon määrään. Mitä enemmän tietoa, sitä enemmän 

mahdollisuuksia algoritmeille on löytää yhteyksiä ja mitä enemmän yhteyksiä löytyy, sitä 

tarkempia ennusteita voidaan saavuttaa. Koneet oppivat samoin kuin ihmiset, koska mitä 

enemmän kokemusta on sitä, parempia tuloksia voidaan odottaa saavutettavan. Suurten 

tietomassojen osalta on myös tärkeää ymmärtää, että laadukas tieto on arvokkaampaa ja 

parempaa kuin tiedon määrä. Koneoppimisen algoritmeille voi olla rajoitteita, mitä algoritmi 

voi saavuttaa silloin, kun tieto on huono laatuista tai ei täysin vastaa ratkaistavaan ongelmaan 

vaaditun tiedon ominaisuuksia. (Bauguess 2017) 

 

Voimakkaasti integroivia koneoppimismalleja vaaditaan valtavien heterogeenisten tietojen 

hyödyntämiseksi paremmin biologisten järjestelmien syvemmässä ymmärtämisessä sekä 

ennustavien mallien kehittämisessä. Onnistuneen analyysin avain on se, kuinka useista lähteistä 

peräisin olevat tiedot saadaan sisällytettyä koneoppimisjärjestelmään.  (Li, Wu & Ngom 2018, 

325) Eri tietojen louhintatekniikoita voidaan käyttää suurien kuluttajista kerättyjen tietomäärien 

muuttamiseksi arvokkaimmiksi tiedoiksi, mitä voidaan hyödyntää markkinointipäätöksien 

tukemiseen (Qiu et al. 2015, 430). 

 

3.2 Ennustava analytiikka 

Ennustava analytiikka on syntynyt datatieteestä, mikä tunnistaa Big datan mallit rakentaakseen 

ennustavia malleja (Mosavi Bathla & Varkonyi-koczy 2017, 2). Ennustava analytiikka käyttää 

tietoa tehdäkseen ennusteita, joita pystytään suorittamaan koneoppimismenetelmien avulla. 

Ennustavassa analytiikassa on tärkeää tehokkuuden kannalta se, että taustalla olevaa mallia 

päivitetään uudella tiedolla. Ohjailevaa analytiikkaa voidaan hyödyntää tulosten ennakointiin 

ja rationaaliseen ymmärtämiseen. Ohjaileva analytiikka on suurien tietojen hyödyntämistä 

parempien päätösten tekemiseksi. (Taulli 2019, 37) Ennustavia mallinnusalgoritmeja voidaan 

hyödyntää tutkimaan tulevaisuuden kysyntää eli ne ovat algoritmeja, jotka voivat tehdä 

ennusteita markkinointitoimintaan vaikuttavista tekijöistä ja vaikutuksista (Gentsch 2019, 61). 
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Siegelin (2015, 2-3) mukaan ennustava analytiikka on bisnesäly-tekniikka, mikä tuottaa 

ennustavan tuloksen jokaiselle asiakkaalle tai muulle organisaatiolle. Ennustavan mallin 

tehtävänä on asettaa ennustavia pisteitä, joka on koulutettu kerätyn tiedon avulla. Ennustavan 

analytiikan avulla yritykset oppivat kumulatiivisista kokemuksista eli tiedosta enemmän ja 

voivat tehdä toimenpiteitä ja päätöksiä soveltaakseen opittua tietämystä. Ennustavan 

analytiikan avulla voidaan saavuttaa tietokeskeinen systeemi esimerkiksi riskienhallintaan.  

 

Ennustava analytiikka on edistyneiden ennustejärjestelmien muoto, minkä avulla voidaan 

saavuttaa erittäin todennäköisiä, älykkäitä sekä merkityksellisen tarkkoja ennusteita 

liiketoimintaan tai jollekin määritellylle keskittyneelle alueelle hyödyntäen nykyistä ja 

historiallista tietoa. Ennustava analytiikka hyödyntää ennusteiden tekemiseksi eri tekniikoita 

kuten tekoälyä, koneoppimista, tilastollisia ja matemaattisia malleja, tiedon louhintaa ja 

mallintamista, tekstianalyyseja sekä tunneanalyysia. Ennustava analytiikka tarvitsee 

merkittävän määrän tietoa eri lähteistä tehdäkseen tarkkoja ennusteita. Valtavien tietomäärien 

takia yksinkertaisten ja halvempien tietovarastojen käyttöönotto on merkittävä apu ennustavalle 

analytiikalle. (Kumar 2017, 75-76)  

 

Ennusteet voivat olla suoria tai epäsuoria. Suorat ennusteet voivat osoittaa tulevaisuudessa 

havaittavia ongelmia tai tehdä riskiarvioita esimerkiksi asiakkaan poistuessa toisen yrityksen 

asiakkaaksi. Epäsuora ennustaminen ei tarjoa suoran ennusteen tavoin absoluuttista tulosta tai 

ennustusta, vaan antaa ennustekuvion mahdollisesta tapahtumasta tulevaisuudessa. (Kumar 

2017, 85-86) 

 

Siegel (2015, 6) on listannut seitsemän strategista syytä yrityksille, miksi heidän kannattaa 

hyödyntää ennustavaa analytiikkaa, mitkä ovat kilpailu, kasvu, valvonta, kehitys, tyytyväisyys, 

oppiminen sekä toiminta. Kilpailulla viitataan yrityksen kilpailukykyyn muihin yrityksiin 

verrattuna, kasvulla lisämyyntiin, valvonnalla taas liiketoiminnan eheyden ylläpitämistä 

hallitsemalla väärinkäytöksiä, kehityksellä ydinliiketoiminnan kehittämistä kilpailukykyiseksi, 

tyytyväisyydellä kuluttajien tarpeiden tyydytystä, oppimisella edistyneiden analyytikkojen 

ymmärrystä ja käyttämistä sekä viimeisimpänä toiminnalla viitataan liiketoimintatiedon ja -

analyysin tekeminen käyttökelpoiseksi. 

Ennustavia malleja voidaan hyödyntää ennakoimalla edelleen osto- tai hakutoimintoja 

verkkosivuilla sosiaalisen vuorovaikutuksen ja myyntihistorian perusteella kerättyjen tietojen 
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avulla. Ennustavien mallien avulla pystytään myös hallitsemaan esimerkiksi verkkokaupoissa 

kysyntää, jolloin pystytään varaamaan varastoihin oikea määrä tavaraa kullakin hetkellä. Täten 

asiakas saa haluamansa helposti ja nopeasti sekä pystytään välttämään joltain osin varastojen 

ylikuormitusta, mikä on valtava kuormitus organisaatioille. Ennustavien mallien avulla 

pystytään myös keräämään tietoa asiakkaiden ostokäyttäytymisestä sekä virtuaalista 

vuorovaikutusta verkkosivuilla, jota voidaan hyödyntää ehdottamaan sopivia tuotteita 

kuluttajille heistä kerätyn tiedon avulla. (Kumar 2017, 94-95)  

 

3.3 Ennustavien koneoppimismenetelmien sovelluksia verkkopalveluissa  

Tässä kappaleessa on esiteltynä verkkopalveluiden käyttökohteita, mihin voidaan hyödyntää 

ennustavia koneoppimismenetelmiä, missä koneelle syötetty tieto perustuu kuluttajista 

kerättyihin tietoihin.  

 

Asiakkaiden ostokäyttäytyminen tarjoaa asiakkaista arvokasta tietoa heidän ostokuvioistaan. 

Nykyaikaiset tietojärjestelmä ja -hallinta menetelmät ovat tehneet ostokäyttäytymistä koskevan 

tiedon keruun helpoksi kustannustehokkaalla tavalla. Käyttämällä hyväksi asiakkaiden 

ostokäyttäytymisestä kerättyä tietoa on mahdollista rakentaa ennustavia malleja, joilla 

pystytään ennustamaan potentiaalisia tulevaisuuden ostotapahtumia. Ostokäyttäytymisen 

ennustamiselle on kaksi ennakoivaa lähestymistapaa, mitkä ovat yksilötasoinen tai 

segmenttitasoinen. Yksilötasoinen lähestymistapa rakentaa ennustusmallin kullekin asiakkaalle 

erikseen, mikä huomioi vain yksittäisen asiakkaan transaktiotiedot. Segmenttitasoisessa 

lähestymistasossa asiakaskäyttäytymistä ennustavat mallit ovat rakentuneet asiakasryhmistä eli 

segmenteistä koskevien tietojen perusteella.  (Peker et al. 2017, 1614-1615) Peker et al. (2017, 

1627-1629) tutkimuksessa on ehdotettu uudenlaista lähestymistapaa, mikä poistaa yksilötason 

ja segmenttitason puutteita. Tämä on nimeltään hybrid -lähestymistapa, jonka avulla arvioidaan 

yksilöllistä ostokäyttäytymistä hyödyntämällä yksilö- ja segmenttitasoisen lähestymistapojen 

vahvuuksia. Hybrid -lähestymistapa ottaa syötteeksi aikaisempien ostotapahtumien tietoja, 

minkä jälkeen se hyödyntää ennustavia algoritmeja ennusteiden luomiseen syötettyjen tietojen 

avulla. Tutkimuksen mukaan hybrid -lähestymistapa lisäsi ennusteiden kannattavuutta yksilö- 

ja segmenttitasoisiin lähestymistapoihin nähden säilyttäen kumminkin lupaavat 

ennustetarkkuustasot. Tämän johdosta tutkimuksessa huomattiin, että yksilö- ja 

segmenttipohjainen lähestymistapa täydensivät hyvin toisiaan, jonka avulla saadaan vielä 

tarkempia ennusteita ostokäyttäytymisen ennustamiselle samalla poistaen näiden 
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lähestymistapojen puutteita. Hybrid -lähestymistapa asiakkaiden käyttäytymisen 

ennustamiseksi vaatii säännöllistä asiakassegmenttien päivittämistä reaaliaikaan, jotta 

pystytään luomaan ennusteita uusille asiakkaille tai tuotteille, joita ei löydy vielä 

tapahtumahistorioista. 

 

Qiu et al. (2015, 451) tutkimus nosti esille kuluttajien ostokäyttäytymistä 

verkkokauppakontekstissa ennakoivan mallin nimeltä COREL. Malli sisältää kaksi vaiheisen 

prosessin, jossa ensin tutkitaan eri tuotteiden välisiä yhtäläisyyksiä yhdessä kuluttajasta kerätyn 

tiedon avulla, kuluttajan motivaatioiden ennakoimiseksi eli niin sanotun 

ehdokastuotekokoelman rakentamiseksi. Tämän jälkeen kuluttajien mieltymykset eri 

tuoteominaisuuksiin opitaan tunnistamaan. Tuotteet voidaan jakaa tuoteominaisuusluokkiin, 

mitkä jakautuvat kolmeen kategoriaan, joita ovat dynaamiset, kuluttajan havaitsemat, ja 

staattiset tuoteominaisuudet. Näiden selvittämiseksi voidaan hyödyntää kuluttajista kerättyjä 

ostotietoja. Tuloksena Qiu et al. (2015) tutkimuksessa huomattiin, että asiakkaiden 

tuoteominaisuuksien mieltymyksillä oli merkittävä vaikutus lopullisten ostopäätösten 

tekemiseen.  

 

Chiakin, Masajin, Takashi & Daiso (2018, 320) mukaan yritysten parantaessa myyntiä sekä 

asiakkaiden tehokkaampaa kohdentamista on tärkeää löytää eri asiakastasot, kuten 

vakioasiakkaat, jotka tekevät ostoksia säännöllisesti yritykseltä. Määriteltyjen asiakastasojen 

selvittämisen avulla pystytään hallinnoimaan eri tasoja erikseen. Asiakastasoja hahmottamalla 

pystytään hallitsemaan ja rakentamaan tuottavampia suhteita asiakkaisiin. Koneoppimisen 

ohjatun oppimisen metodilla nimeltään Random Forest (RFM) avulla pystytään määrittämään, 

mille asiakastasolle kuluttaja sijoittuu ostohistorian perusteella. Metodi poimii ostohistoriasta 

viimeisimmän ostopäivän, ostovälin sekä ostohinnan. Ostohistoriatietojen avulla pystytään 

ennustamaan tulevaisuuden potentiaalisten asiakkaiden tasoja, joiden avulla voidaan tukea 

nykyisiä kannattavia asiakkaita sekä hankkimaan uusia tuottavia asiakkaita.  (Chiaki et al. 2018, 

320) 

 

Gentsch (2019, 38-39) mukaan koneoppiminen mahdollistaa erilaiset automaattiset sovellukset 

esimerkiksi samankaltaisuuksien hahmottaminen, mitä voi hyödyntää kohdeyleisön 

segmentointiin tai jopa potentiaalisten asiakkaiden ennustamiseen. Tekoälyn avulla voidaan 

kerätä paljon tietoa kuluttajien läsnäolosta verkkosivulla ja kuluttajia pystytään kuvailla 

kattavasti, joiden perusteella voidaan generoida yleinen niin sanottu asiakas-DNA. Tekoälyn 



23 

  

avulla voidaan löytää saman DNA:n omaavia kuluttajia luodun geneerisen asiakas -DNA:n 

perusteella. Tämän avulla pystytään löytämään potentiaalisia uusia kuluttajajoukkoja, joiden 

lähestyminen tarjoaa lupaavia mahdollisuuksia yritykselle. Potentiaalisten asiakkaiden 

ennustamisen periaate tarjoaa yritykselle huomattavan potentiaalin ja vaikutuksen myynnin ja 

markkinoinnin osalta, koska tämän avulla pystytään esimerkiksi kohdistamaan tarjouksia ja 

tarjoamaan kuluttajalle hänen mieltymyksensä mukaisia tuotteita, palvelua ja sisältöä. 

 

Ennustavan koneoppimisen avulla pystytään ennakoimaan asiakasvaihtuvuuksia ja 

kehittämään strategioita näiden säilyttämiseksi yrityksen asiakkaina. Yritys on kerännyt 

kuluttajasta ostokäyttäytymiseen pohjautuvaa tietoa, jonka avulla koneoppiminen ennustaa ja 

tunnistaa asiakasvaihtuvuuden riskin ostokäyttäytymiseen pohjautuvan tiedon perusteella eli 

riskinä on, että asiakas voi todennäköisesti vaihtaa toiselle yritykselle asiakkaaksi. Tämän 

tiedon avulla yritys pystyy tarjoamaan asiakkaalle esimerkiksi kohdennetun tarjouksen 

vaihtumisriskin ehkäisemiseksi. (Gentsch 2019, 155-157) 

 

Gentsch (2019, 39) mukaan algoritmeilla pystytään analysoimaan jatkuvasti tuhansia 

tietopisteitä ja laskea hintoja, joiden mukaan koneoppimisen avulla kyetään arvioimaan, kuinka 

paljon kuluttajat ovat valmiita maksamaan tietyistä tuotteista eli kyseessä on ihanteellisen 

hinnan löytäminen. Koneoppiminen analysoi valtavia määriä historiallista ja reaaliaikaista 

tietoa, joiden avulla se pyrkii selvittämään kuluttajien reaktioita hinnanmuutoksista eri 

tilanteissa.  

 

Myyntimäärien ennustaminen on useimmilla yrityksillä käytössä tilastollisten menetelmien 

mukaisesti, mutta tekoälyn avulla voidaan pyrkiä parantamaan myyntiennusteiden tuloksien 

laatua, jolloin tekoäly pystyy harkitsemaan lukuisia muita tietopisteitä, kuten historialliset ja 

reaaliaikaiset sekä mikro- ja makrotaloudelliset tiedot. Algoritmit sekä tekoäly auttavat 

keräämään rakenteelliset ja jäsentämättömät tietopisteet systemaattisesti automatisoituna sekä 

analysoimaan tietopisteet automaattisesti tarkan ennusteen aikaansaamiseksi. (Gentsch 2019, 

41)  

 

Koneoppimista voidaan hyödyntää yhdistämällä koneoppiminen ja puheanalyysi toisiinsa, joka 

omaa potentiaalia palveluiden parantamiseksi. Asiakkaan kanssa käytävän vuorovaikutuksen 

tallettaminen voi tarjota yleisiä selvityksiä kielen kommunikatiivisesta vaikutuksesta, tunteista, 
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asiakkaan persoonallisuudesta ja kielellisestä kyvykkyydestä, sekä myös ryhmien ja yksilöiden 

motiiveista ja asenteista. (Gentsch 2019, 150-151) 

 

Chatbottien ensimmäiset sovellukset kehitettiin jo 1960-luvulla, jolloin kyseessä oli täysin 

ohjelmoitu robotti, mikä omasi staattisen viitekehyksen. Olemme alkaneet siirtyä modernien 

chatbottien aikakauteen, mitkä kehittyvät koko ajan yhä enemmän. Chatbottien hyödyntäminen 

perustuu siihen, että sillä pystytään ohjaamaan asiakasta automaattisesti seuraavien toimintojen, 

tuotteiden tai palveluiden pariin, mitkä painottuvat asiakkaan mieltymyksiin. Tällä pyritään 

auttamaan, ettei asiakkaan tarvitse itse navigoida verkkosivuilla tai -kaupassa erikseen etsimällä 

sopivimpia vaihtoehtoja ja hintoja omien tarpeidensa mukaan. (Gentsch 2019, 37) 

 

3.4 Koneoppimisen käyttöönoton hidasteita 

Kuluttajien on kannattavaa tietää myös, mitä tietoja heistä kerätään älykkäiden laitteiden avulla, 

mitkä pystyvät kerättyjen psykologisten tietojen avulla lukemaan kuluttajien käyttäytymistä ja 

päätöksiä verkkosivuilla. Yritykset keräävät tietoa kuluttajista älykkäiden järjestelmien 

opettamiseksi tunnistamaan kuluttajakäyttäytymistä ja syventämään kuluttajakäyttäytymisen 

ennuste tarkkuutta sekä sen jälkeistä käyttäytymisen ohjaamista ja personoidun sisällön 

suosittelemista. (Burr 2019, 463) Laki määrää tarkasti, mitä tietoa asiakkaasta voidaan kerätä 

(Kumar 2017, 80-81). Valtuutettuja henkilötietoja käsitellessä on tärkeää pitää ne ajan tasalla, 

sekä tietojen pitää olla todella tarkkaan suojattuja tai mahdollisesti salattuja yksityisyyden 

suojaamiseksi ja ehkäistäkseen tietojen päätymisen väärinkäytön alaisiksi (Woods 2011, 25; 

Kumar 2017, 80-81). Tiedot tulee myös hävittää silloin, kun niille ei ole enää käyttöä (Kumar 

2017, 81).  

Woods (2011, 23) mukaan organisaatiot keräävät asiakkaistaan tietoa verkkosivuilla tai -

kaupoissa käyttämällä evästeitä, mitkä lähetetään verkkopalvelimelle, joka kerta kun kuluttaja 

käyttää sivustoa. Verkkoselaimen evästeet ovat kriittisiä ja tärkeitä verkkopalvelutoiminnassa. 

Evästeillä tarkoitetaan tekstitiedostoa, mikä sisältää käyttäjän koneelle tallennetun 

komentosarjan luotuja arvoja. Evästeitä voidaan hyödyntää kuluttajakäyttäytymisen 

seuraamiseen. Evästeet on suunniteltu parantamaan kuluttajien verkkopalvelukokemusta 

vieraillessaan verkkosivuilla ja mahdollistaa organisaatiolle toimia, kuten käyttäjien 

kuluttajakäyttäytymisen seuraamisen sekä eri variaatioiden, kuten asiakaskokemuksen ja 

kuluttajan käyttäytymispolun seuraamisen. Organisaation tehtävänä on määrittää, millaisia 
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asiakastietoja kerätään evästeiden avulla ja tunnistaa asiakastietojen yksityisyyttä ja 

turvallisuutta ympäröivät suojatoimenpiteet.  

 

Yksi syy Kumarin (2017) mukaan sille, että monet organisaatiot eivät ole ottaneet 

koneoppimisenmenetelmiä käyttöön omassa liiketoiminnassa ja etenkin verkkopalveluissa on 

mahdollisesti se, että menetelmät tarvitsevat toimiakseen monimutkaisia matemaattisia malleja 

ja niiden ymmärtämistä ennustaakseen kannattavia tuloksia. Yrityksissä tehdään valtavasti eri 

tiedontallennusta monista eri lähteistä, joka kerryttää jatkuvasti kasvavaa massatietoa eli Big 

dataa tietokantajärjestelmiin. Perinteisillä tietokantatyökaluilla on haastavaa hallita 

tämänkaltaisia tietomääriä sekä analysoida tietoa. Massatietoa kertyy muun muassa 

verkkosivuilta, sosiaalisen median käytöstä ja erilaisten laitteiden toimintatiedoista. (Mosavi & 

Vaezipour 2013, 3; Neittaanmäki ja Siukonen 2019) Roh et al. (2018, 1) mukaan 

koneoppimisen yksi haasteista johtuu tiedon keruun ongelmista, mistä on tullut yksi 

kriittisimmistä pullonkauloista koneoppimiselle. Suurin osa ajasta koneoppimisprosessissa 

kuluu tiedon valmisteluun, joka kattaa tiedon keräämisen, puhdistamisen, analysoinnin, 

visualisoinnin sekä ominaisuuksien suunnittelun. Syyt tiedon keruun haasteisiin tulevat 

koneeseen syötettävän kerätyn harjoitustiedon vähyydestä tai puutteesta tilanteissa, jossa 

koneoppimista sovelletaan uusiin tilanteisiin tai käyttökohteisiin.  
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4 Empiirinen aineisto ja tutkimusmenetelmät 

Tässä tutkielman osassa esitellään aineiston hankinnassa mukana olleet haastateltavat ja 

yrityskuvaukset sekä perustelut, miten haastateltavat valikoituivat tutkimukseen. Tässä 

tutkielman osassa esitellään myös, miten tutkimus on toteutettu ja mitä tutkimuksessa 

käytettäviä menetelmiä on hyödynnetty. Tarkoituksena on myös esittää, miten empiirinen 

analyysi on tehty ja kuinka aineisto on kerätty pohjustamaan kappaleen 5 tutkimustuloksien 

syntyä.  

 

4.1 Yritysten ja haastateltavien esittely 

Empiirinen aineisto kerättiin eri toimialoilla toimiville asiakasyrityksille digiratkaisuja 

tarjoavien yritysten asiantuntijoita haastattelemalla. Yritykset pyrittiin valitsemaan 

monipuolisen tarjonnan avulla, joilta löytyy laajaa kokemusta koneoppimisen hyödyntämistä 

verkkopalveluratkaisuihin. Valikoitujen yrityksien tarjoamiin digiratkaisupalveluihin 

lukeutuvat ennustava analytiikka, koneoppimisen hyödyntäminen ja algoritmien rakentaminen 

yritysten käyttötarpeita varten. Yritysten tavoitteena on rakentaa ja suunnitella 

digiratkaisupalveluita asiakaspolkujen ja liiketoiminta prosessien eri vaiheisiin hyödyntäen 

tekoälyä ja analytiikkaa kehittämään yritysten markkinointia ja myyntiä. 

 

Tutkimusaineisto koostuu kolmen eri asiantuntijan haastattelusta, jotka toimivat 

koneoppimisen alalla. Haastattelut toteutettiin virtuaalisena puheluna Teamsin välityksellä tai 

perinteisenä puhelinhaastatteluna, jotka nauhoitettiin haastateltavien luvalla. Haastattelut 

suoritettiin aikavälillä 29.6.2020 – 29.7.2020. Haastattelut kestivät jokainen keskimäärin 60 

minuutin ajan ja ne suoritettiin työpäivien virka-aikana. Haastattelurunkoa ei lähetetty 

haastateltaville etukäteen nähtäväksi vaan kysymykset tulivat haastateltaville ensikertaa esille 

haastattelutilanteessa. jotta haastattelu etenisi joustavasti. Haastattelukysymykset kysyttiin 

haastateltavilta soveltavasti haastattelurunkoon (Liite 1) määritellyssä järjestyksessä, koska 

haastattelun kulku saattoi muuttaa muutamien kysymysten esitysjärjestystä. 

Haastattelukysymysten väliin esitettiin myös lisäkysymyksiä sekä pyydettiin mahdollisia 

konkreettisia esimerkkejä pohjustamaan vastauksia kokonaisvaltaisemmaksi. Haastateltavat 

jakautuivat eri liiketoiminta osastoille, jotta saataisiin monipuolisia tuloksia eri osastojen 

näkökulmista tutkimuksen aiheeseen liittyen. Tietosuojalain vuoksi yrityksiä tai haastateltavia 

ei esitellä niin, että heidät voitaisiin tunnistaa tai yksilöidä. Tästä syystä asiantuntijat eli 
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haastateltavat ovat merkittynä kirjaimin A, B ja C. Asiantuntija A toimii myynnin ja 

markkinoinnin osastolla asiantuntijan tehtävissä, asiantuntija B toimii asiakaskokemusten 

tehtävissä asiantuntijana ja asiantuntija C toimii koneoppimismenetelmien tutkijana. Mitään 

konkreettisia henkilötietoja ei kerätty tutkimusta varten ja haastatteluista kerättyä aineistoa ei 

hyödynnetä muihin käyttötarkoituksiin kuin tämän kandidaatin tutkielman 

tutkimustarkoituksiin.  

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastateltavien määrä riippuu tutkimuksen tarkoituksesta. 

Tilastollisen otoksen sijasta käytetään nimeä hankinnanvarainen näyte, koska kvalitatiivisen 

tutkimuksen tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään määriteltyä tapahtumaa syvällisemmin, 

jonka ilmiöstä pyritään keräämään tietoa ja sen avulla löytää teoreettisia näkökulmia eri 

tapahtumiin sekä ilmiöihin. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 58-59) Tuomen ja Sarajärven (2018, 64) 

mukaan haastattelua varten voidaan valita juuri sellaiset henkilöt, jotka omaavat tutkimusta 

mukailevia kokemuksia tai tietämystä tutkittavista ilmiöistä. Tutkimusta varten suoritettiin 

kolme erillistä asiantuntija haastattelua. Haastateltaviksi valikoitui kolme eri tyylistä 

haastateltavaa, koska tavoitteena oli saada erilaisia näkemyksiä eri näkökulmista, jotka 

huomioivat koneoppimisen hyödyntämisen. Haastatteluita havainnoimalla ja analysoimalla 

saatiin tulokseksi hyvin yhteneväisiä vastauksia ja päämääriä, jonka takia kolme haastattelua 

riittivät antamaan tutkimusta varten hyvinkin kattavan ja suuren aineiston. Tutkimuksen 

aineistonkeruuna hyödynnettiin Metsämuurosen (2011, 63) määrittämää osittaista otantaa sekä 

lumipallo-otantaa haastateltavien valitsemisessa. Osittaista otantaa hyödynnetään silloin, kun 

tutkimukseen halutaan valita tiettyjä kiinnostavia henkilöitä mukaan. Tutkimukseen 

haastateltaviksi valikoituivat digiratkaisuja tuottavien yritysten asiantuntijoiden haastattelut, 

koska tutkimuksen tavoitteena oli kerätä kokemuspohjaista tietämystä koneoppimisen 

mahdollisuuksista ja roolista verkkopalveluissa suoritettavien kuluttajakäyttäytymisten 

ennustamiseksi ja sitä kautta mahdollisesti parantaakseen eri yritysten asiakastyytyväisyyttä ja 

verkkopalveluiden laadun kasvua. Haastateltavien valintakriteerit olivat asiantuntemus 

ennustavasta analytiikasta ja koneoppimismenetelmistä sekä tietämystä siitä, mihin ennustavia 

menetelmiä voidaan hyödyntää. Tutkimuksessa käytettiin haastateltavien valinnassa apuna 

myös Metsämuurosen (2011, 63) määrittelemää lumipallo-otantaa, mitä hyödynnetään 

vaikeasti saavutettavien oikeiden kohteiden löytämisessä, jolloin kysytään haastateltavilta 

potentiaalisia muita asiantuntevia haastateltavia.  
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4.2 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tutkimus suoritetaan kvalitatiivista tutkimusmenetelmää hyödyntäen eli laadullisena 

tutkimuksena, koska kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä soveltuu parhaiten tunnistamaan 

tiettyä tutkittavaa ilmiötä. Metsämuurosen (2011, 220) mukaan laadullinen tutkimus sopii 

tilanteisiin, jossa ollaan kiinnostuneita erityisesti tapahtumien yksityiskohtaisista rakenteista ja 

silloin, kun tavoitteena on toiminnan ymmärtäminen. Tutkimusaineiston kerääminen tapahtuu 

teemahaastatteluiden muodossa. Eskolan ja Suorannan mukaan (1998) puolistrukturoidussa 

haastattelussa on ominaista, että haastateltaville esitetään ennalta suunnitellut samat 

kysymykset, joihin haastateltava vastaa omien näkemysten ja kokemusten kautta. 

Teemahaastattelussa ominaista on haastattelun sivuaminen ennalta määriteltyjen teemojen 

mukaisesti, mutta kysymyksillä ei tarvitse olla ennalta määriteltyä järjestystä tai yksiselitteistä 

samaa muotoa. Teemahaastatteluiden etuna nähdään, että haastattelun aikana on joustavaa 

tarkentaa ja syventää kysymyksien päämäärää haastateltavien vastauksiin pohjautuen, joka 

antaa mahdollisuuksia laajemmille tulkinnoille (Tuomi & Sarajärvi 2018, 65). Haastatteluiden 

tavoitteena on selvittää tutkimukselle määriteltyä tutkimusongelmaa asiantuntijoiden 

kokemuksiin ja tietämykseen pohjautuen, joiden avulla pyritään tunnistamaan ennustavan 

koneoppimismenetelmien käyttökohteita ja mahdollisuuksia eri verkkopalvelusovelluksiin. 

Hirsjärven ja Hurmen (2015, 35) mukaan haastattelu soveltuu tutkimuksiin, kun aiheena on 

vähän kartoitettu ja tuntematon alue, eli tutkijan on haastavaa tietää etukäteen tulevien 

vastausten suuntia sekä kun halutaan sijoittaa haastateltavan vastaukset laajempaan kontekstiin. 

Haastattelu on aineiston keruu menetelmänä kannattava silloin, kun tutkimuksen aihe voi 

tuottaa monimuotoisia ja moniin eri suuntiin viittaavia vastauksia sekä kun halutaan syventää 

saatavilla olevia tietoja. Tutkimuksen haastattelumuoto tulee olemaan puolistrukturoitu 

haastattelumenetelmä eli teemahaastattelu (Hirsjärvi & Hurme 2015, 47). Tutkimuksessa on 

ennalta määritelty kysymyspohja, mikä etenee tutkimukselle määriteltyjen teema-alueiden 

mukaisesti, jotka tullaan esittelemään alempana. Haastateltavalle annetaan vapaus kertoa 

kokemuksistaan ja näkemyksistään avoimesti teemoihin liittyen.  

 

Aineistoa tullaan analysoimaan sisällönanalyysin menetelmän avulla. Sisällönanalyysin 

menetelmänä käytetään tarkemmin aineistolähtöistä sisällönanalyysia, missä analysoitava 

informaatio eli aineisto koostuu sana sanalta auki kirjoitetuista haastatteluista. 

Sisällönanalyysin avulla tutkittavasta ilmiöstä pyritään saamaan selkeä kuvaus tiivistetysti, 

minkä soveltuvuus sopii tekstianalyysiin ja tutkimusaineisto saattaa muodostua samasta 
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aineistosta. Tästä syystä sisällönanalyysi sopii tämän tutkielman analyysin tarkoitusperiin 

parhaiten. Analyysin prosessi eteni sen jälkeen aineiston sisällön perehtymiseen, minkä jälkeen 

etsittiin merkittävimpiä tuloksia, mitkä merkittiin ja listattiin. Tämän jälkeen etsittiin 

samankaltaisuuksia ja huomioitiin myös tulosten eroavaisuudet. Seuraavaksi jaoteltiin tulokset 

aikaisemmin määriteltyihin ryhmiin eli teema-alueisiin ja mahdollisiin tyyppiryhmiin. (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 77-92). Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan kerätystä aineistosta voidaan 

etsiä teemoja tutkimusongelman hahmottamiseksi paremmin, myös aineistoa tullaan jakamaan 

tarkempiin alueisiin eli jaetaan eri tyyppeihin kunkin teema-alueen alapuolelle hahmottamaan 

syvempää havainnointia kerätyn aineiston tiimoilta. Näiden aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

vaiheiden jälkeen yhdistettiin aineistosta löydettyjä tuloksia tutkimuskysymyksiin 

vastaamiseksi (Tuomi & Sarajärvi 2018, 94).  

 

Aineiston jakaminen teema-alueisiin auttaa hahmottamaan haastattelusta kerätyn 

tutkimusaineiston analyysia ja seurantaa, kun alueet etenevät optimaalisessa järjestyksessä 

tutkimuskysymystenkin kanssa. Analyysi etenee ennalta suunnitellun haastattelurungon (Liite 

1) mukaisessa järjestyksessä. Tämän tutkimuksen teema-alueet ovat jakautuneet neljään eri osa-

alueeseen, mitkä ovat koneoppimisen nykytilanteen kartoittaminen, ennustavan 

koneoppimismenetelmien käyttökohteet, koneoppimisen käyttöönotto ja sen hidasteet sekä 

viimeisenä tulevaisuuden kehityksen kartoittaminen. Haastattelun ensimmäinen teema on 

koneoppimisen käytön nykytilanteen kartoittaminen haastateltavan kokemuksen ja tietämyksen 

näkökulmasta, johon pohjautuvat kysymykset 1-3. Kysymykset 4-5 auttavat hahmottamaan 

koneoppimisen hyödyntämistä kuluttajakäyttäytymisen ennustamiseen osana 

verkkopalveluiden kehitystä. Kysymys 6 painottuu käsittelemään, mitä 

ennustamismahdollisuuksia syväoppimisella ja neuroverkoilla on verkkopalveluiden 

kehityksessä. Kysymysten 7-9 tavoitteena on hahmottaa koneoppimisen käyttöönottoa, kuinka 

tietosuoja huomioidaan tiedon keruussa sekä mitkä ovat hidasteet koneoppimismenetelmien 

käyttöönotolle verkkopalveluiden eri sovelluksissa. Viimeisenä kysymys 10 auttaa 

hahmottamaan koneoppimisen tulevaisuuden mahdollisuuksia osana verkkopalveluiden 

kehittämistä.  

 

Seuraavaksi ennen empiirisen analyysin tuloksien esittämistä on tarpeellista hahmottaa 

selkeämmin, miten alatutkimuskysymyksiin lähdettiin kartoittamaan vastauksia 

haastattelurungon rakenteella sekä aikaisemmin esiteltyjen teema-alueiden jakautumisella, 

mitkä ovat merkittyinä suluilla haastattelukysymysten jälkeen (Taulukko 2).  
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Taulukko 2 Alatutkimuskysymyksien, haastattelurungon ja teemojen jakautumisen rakenne 

Alatutkimuskysymykset Haastattelurunko 

 

1. Mikä on koneoppimisen rooli ja 

käyttökohteet kuluttajakäyttäytymisen 

ennustamisessa verkkopalveluissa? 

 

1. Mikä rooli koneoppimisella on verkkosivujen 

suunnittelussa ja kehittämisessä mielestäsi nykyään? 

(nykytilanteen kartoitus) 

2. Kuinka tietoisia nykypäivän asiakasyritykset ovat 

koneoppimisen mahdollisuuksista verkkosivuja 

kehittäessä? (nykytilanteen kartoitus) 

3. Onko koneoppimisen ennustamisominaisuuksilla 

painoarvoa verkkosivujen suunnittelussa? (nykytilanteen 

kartoitus) 

4. Miten asiakasyritykset hyödyntävät koneoppimisen 

ominaisuuksia kuluttajakäyttäytymisen ennustamiseen? 

(käyttökohteet) 

5. Kuinka verkkosivujen kehittämisen tärkeyttä 

koneoppimista hyödyntäen painotetaan liiketoiminnassa? 

(käyttökohteet) 

 

Miten syväoppimista ja neuroverkkoja 

voidaan hyödyntää 

kuluttajakäyttäytymisen ennustamiseen 

verkkopalveluissa? 

 

6. Mikä rooli ja mitä mahdollisuuksia syväoppimisella ja 

neuroverkoilla on ennustettaessa kuluttajakäyttäytymistä 

verkkosivuilla? (käyttökohteet) 

 

Mitä mahdollisia hidasteita 

koneoppimisen käyttöönotto 

ennustamaan kuluttajakäyttäytymistä 

verkkopalveluissa saattaa sisältää? 

 

 

7. Onko koneoppimisen ennustamismahdollisuuksia helppo 

ottaa käyttöön verkkosivuilla? (käyttöönotto ja hidasteet) 

8. Kuinka huolehditaan kuluttajien tietosuojasta tehdessä 

ennustamista kuluttajien jättämän tiedon avulla? 

(käyttöönotto ja hidasteet) 

9. Mitkä asiat hidastavat koneoppimisen käyttöönottoa? 

(käyttöönotto ja hidasteet) 

 

Mihin suuntaan koneoppimisen 

hyödyntäminen tulevaisuudessa voi 

johtaa? 

 

10. Mitä tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia 

koneoppimisen avulla ennustettaessa on teidän 

näkökulmastanne ja miten se mahdollisesti tulee 

näkymään tulevaisuudessa? (tulevaisuuden kartoitus) 
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Määritellyt teema-alueet valikoituivat hahmottamaan selkeämmin tutkimuksen aihetta, jota 

voidaan helposti seurata kyseisten aihealueiden jaottelemisen avulla. Teema-alueet ovat 

valikoituneet siten, että ne etenevät loogisessa järjestyksessä tutkimuskysymyksiin nähden. 

Teemoihin jakaminen auttaa hahmottamaan tekstiaineistosta saatavia kokoelmia vastauksista 

esitettyihin kysymyksiin (Eskola & Suoranta 1998). Kolmen asiantuntijan haastatteluiden 

avulla kerättyä aineistoa tullaan analysoimaan aikaisemmin esitettyjen teema-alueiden 

mukaisesti kategorisoimalla kuhunkin teema-alueeseen kiteytyvät kerätyn aineiston osat, 

joiden avulla pyritään löytämään yhteyksiä jokaisesta haastatteluaineistosta tuloksien 

analysoimiseksi ja integroimiseksi.  
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5 Tutkimustulokset 

Tässä tutkimuksen osiossa käydään läpi kerätystä aineistosta saadut tutkimuksen tulokset. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää aikaisemmin esiteltyjen teemojen mukaisesti 

koneoppimisen hyödyntämisen nykytilanne, ennustavan koneoppimismenetelmien 

käyttökohteita verkkopalveluiden eri sovelluksissa, koneoppimisen käyttöönoton hidasteet sekä 

koneoppimisen tulevaisuuden kehitys. Tutkimustulokset ovat haastatteluista kerätyn tiedon 

tuloksia eli tulokset ovat syntyneet kolmea asiantuntijahaastattelua analysoimalla ja 

yhteneväisyyksien etsimisellä sekä niistä tehdyistä päätelmistä. Kerätyn aineiston osalta on 

syytä huomioida, että tulokset ovat yrityskohtaisia sekä ne perustuvat jokaisen haastateltavan 

omaan tietämykseen, näkemykseen ja kokemukseen aiheen tiimoilta.  

 

5.1 Nykytilanteen kartoitus: koneoppiminen osana verkkopalveluita 

Kuluttajat tietävät yhä enemmän, mitä he verkkopalvelulta kaipaavat. Kuluttajille pyritään 

tuomaan yhä enemmän personoidumpaa palvelua verkkosivuilla sekä -kaupoissa tunnistamalla 

kuluttajan mieltymykset heistä kerätyn tiedon avulla ja sitä kautta mahdollistamalla kuluttajille 

sujuva ja heidän mieltymyksiänsä ennakoivasti huomioiva verkkopalvelukokemus. 

Ensimmäisenä tutkimuksen kannalta oli hyödyllistä selvittää koneoppimisen rooli tänä päivänä 

ja kuinka tietoisia yritykset ovat koneoppimisen eri mahdollisuuksista verkkopalveluissa.  

 

Koneoppimisen rooli verkkopalveluissa on hyvinkin moninainen. Ensinnäkin koneoppiminen 

on yritysten kannalta kasvavassa roolissa. Koneoppiminen on laajalta osalta tullut osaksi 

yritysten keskusteluita, sen ollessa kumminkin vielä melko tuntematon osa-alue, jolloin 

koneoppimisen hyödyntäminen osana verkkopalveluita nähdään olevan volyymiltaan vielä 

vähäistä. Koneoppimisen hyödyntäminen ei kuitenkaan rajoitu verkkopalveluihin vaan sitä 

voidaan soveltaa monissa eri liiketoiminnallisissa käyttökohteissa. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena kumminkin on huomioida verkkopalveluiden kehitykseen soveltuvia 

koneoppimisen mahdollisuuksia ennustavien menetelmien näkökulmasta, mitkä huomioivat 

nimenomaan kuluttajan kokemusta verkkopalveluissa.  

 

Koneoppimismenetelmät osana verkkopalveluita omaavat lisämyyntiä kasvattavan tai 

kustannuksia leikkaavan roolin. Asiantuntija C:n mukaan voidaan ”esimerkiksi automatisoida 

toimintoja päätöksentekoprosesseissa tai asiakaspalvelutoiminnoissa kuten chatboteissa, jotka 
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laskevat asiakaspalvelukustannuksia, mutta samalla saadaan siirrettyä resursseja muihin 

käyttötarpeisiin”. Koneoppimismenetelmiä pystytään soveltamaan monissa käyttökohteissa, 

missä ne auttavat tavoittelemaan lisämyyntiä kuten huomioimalla kuluttajan mieltymykset 

tuotteiden, palveluiden tai sisältöjen osalta verkkopalveluissa, joka voi johtaa parempiin 

ostolopputulemiin. Esimerkiksi koneoppimismenetelmiä voidaan hyödyntää kustannuksia 

leikkaavasti aikaisemmin mainituissa chatboteissa, jotka hoitavat asiakaspalvelutilanteita ja 

ohjaavat kuluttajaa oikeiden toimintojen pariin ilman ihmisen kokonaisvaltaista läsnäoloa 

asiakaspalveluprosessissa.  

 

Koneoppimisen rooli nähdään myös avustavana. Tulosten perusteella useimmilla yrityksillä on 

olemassa standarditasolla olevat verkkosivut tai -kauppa. Tällä tarkoitetaan sitä, että käytössä 

ei ole mitään ylimääräisiä verkkopalvelutyökaluja laajasti käytössä vaan verkkosivut ja -kaupat 

omaavat todella räätälöidyn perustoimivan rakenteen. Koneoppimismenetelmät osana eri 

verkkopalvelu sovelluksia eivät ole siis verkkosivujen tai -kauppojen keskiössä vaan avustavan 

roolissa eli menetelmiä hyödyntämällä voidaan saada parannuksia eri verkkopalveluiden 

sovelluksiin integroituina. Koneoppimismenetelmät ovat siis lisäarvon lisääjiä erillisinä 

lisäominaisuuksina standardipohjaisille verkkosivuille ja -kaupoille. Esimerkiksi sitä voidaan 

hyödyntää segmentoimaan verkkosivulle tai -kauppaan saapuvia kuluttajia erillisiin 

segmenttiryhmiin heistä kerättyjen yhteneväisten tietojen avulla. Koneoppimismenetelmiä 

hyödyntämällä segmenttiryhmille voidaan suositella heitä miellyttävää tarjontaa ja ennustaa 

mahdollisia liiketoimintaa edistäviä lopputulemia eri toiminnoista.  Koneoppiminen tulee 

osaksi verkkopalvelun kehitystä silloin, kun standardipohjainen verkkosivu tai -kauppa on 

rakenteeltaan toimivassa kunnossa.  

 

Seuraavaksi haluttiin selvittää, millä tasolla yrityksillä on tietämystä koneoppimisesta ja sen 

mahdollisuuksista osana verkkopalveluiden kehitystä. Tekoäly ja sen osa-alue koneoppiminen 

on B2C yrityksillä eli kuluttaja verkkopalveluissa jo jonkin asteisella käytöllä huomioituna, 

mutta B2B puolen yritykset eli yritys verkkopalveluissa tulevat jäljessä koneoppimisen 

hyödyntämisessä osana verkkopalveluitaan. Tulokset korostavat, että yritysten pitää nähdä 

arvokkaana investointina esimerkiksi koneoppimisen ennustuskykyjen hyödyntäminen 

verkkopalveluratkaisuissa, jotta aletaan rakentamaan standardipohjaiselle verkkopalvelimelle 

ylimääräisiä lisäominaisuuksia. Tulokset olivat yksimieliset siitä, että koneoppimisen 

hyödyntämisessä on ongelmana yritysten tietämättömyys. Tietämättömyyttä on lähdetty 

kasvavissa määrin ehkäisemään ilmaisten resurssien avulla perehtymällä koneoppimisen 



34 

  

perusteisiin ja asiantuntijoiden rooli on kasvanut koneoppimisen alalla. Asiantuntijoiden avulla 

pystytään lisäämään tietämystä, koska yritykset tietävät heidän tarpeensa ja kehityskohteensa 

verkkopalveluiden osalta, mutta asiantuntijat nostavat esille koneoppimisen konkreettiset 

sovelluskohteet sekä hyötyominaisuudet yritysten tarpeiden tyydyttämiseksi koneoppimisen 

ratkaisuilla. Yritysten tietämyksen ollessa vielä heikkoa on suurimmiksi kysymyksiksi 

nousseet: Mitä koneoppimisella voidaan saada aikaan? Mitä se vaatii toimiakseen 

kannattavasti? Mitä koneoppimismenetelmiä tarvitaan minkäkin ongelman ratkaisemiseksi? 

Voiko haluttuja ongelmia ratkaista niin, että se tuottaa enemmän kuin siitä koituvat kulut ovat 

sen kehitysvaiheessa?  

 

Viimeisenä nykytilanteen kartoitukseksi haluttiin selvittää, mikä painoarvo ennustavilla 

koneoppimismenetelmillä on verkkopalveluiden suunnittelussa. Tämän tarkoituksena oli 

hahmottaa syvemmin, mikä rooli koneoppimisella on verkkopalveluissa. Aikaisemmin esille 

nostettu, lisäarvon kartoittaminen nousee suureen rooliin painoarvon suhteen. Tulokset 

painottivat, että koneoppimisen ennustamisominaisuuksilla on painoarvoa silloin, kun niiden 

käytölle löytyy konkreettinen liiketoiminnallinen hyöty. Verkkosivujen suunnittelussa on otettu 

nykyään huomioon koneoppimisen ennustamissovelluksia vasta, kun verkkopalvelun 

standardinen rakenne ja perustoiminnot ovat kokonaisuutena kunnossa, mikä yhdistää 

aikaisemmat tulokset siitä, että koneoppimisen ennustamissovellukset eivät ole 

verkkopalveluiden keskiössä. Keskiössä on konkreettisesti koneoppimisen lisähyöty eli onko 

ensin todettu, että koneoppimisen ennustamisominaisuuksilla voi olla liiketoiminnallinen 

hyöty, jonkun ongelman korjaamiseksi tai palvelun parantamiseksi. Tuloksien mukaan 

yrityksiltä löytyy valmiiksi paljon monista eri lähteistä kerättyä tietoa, mitä koneoppiminen 

tarvitsee oppiakseen. Tehdäkseen kannattavia ennusteita, koneoppiminen pystyy oppimaan 

itsenäisesti kuluttajista kerätyn tiedon avulla, kuinka esimerkiksi kuluttajat käyttäytyvät 

todennäköisesti tulevaisuudessa. Mikäli koneoppimiselle nähdään liiketoiminnallinen hyöty 

verkkopalvelulle, täytyy huomioida, onko sopivaa tietoa haluttujen ennusteiden tekemiseksi, 

jos sopivaa tietoa ei ole täytyy sitä kerätä tarpeita ja konkreettista havaittua ongelmaa varten eri 

lähteistä. Tarvittavien tietojen keräämisen jälkeen rakennetaan halutun ongelman 

ratkaisemiseksi koneoppimisen sovellukset, mikä tuottaa halutulla tavalla verkkopalvelulle 

ennustustuloksia.  
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5.2 Ennustavien koneoppimissovellusten käyttökohteita verkkopalveluissa 

Ennustavaa koneoppimista hyödynnetään jo joltain osin verkkopalveluiden laadun 

parantamiseksi kuluttajakäyttäytyminen huomioiden. Ennustaminen on kumminkin vain 

ennusteita tulevasta, jonka avulla yritykset tekevät päätökset siitä, mitä ennusteilla tehdään ja 

mihin niitä konkreettisesti hyödynnetään. Verkkopalveluiden suunnittelussa ensimmäisenä 

suunnitellaan kokonaisvaltainen käyttäjäkokemus, johon hahmotetaan eri työkaluja, joiden 

avulla voidaan parantaa käyttäjäkokemuksia aikaisempaan toimintaan verrattuna. 

Toiminnallisuuksien rakentaminen on myös tärkeää, johon asiantuntija B nosti esimerkiksi eri 

toiminnallisuuksia eli ”käyttäjälle voidaan tehdä eri suosituksia esimerkiksi tuotesuosituksia, 

sisältösuosituksia tai muita työkaluja kuten kuluttajia palvelevat chatbotit”. Aikaisemmin 

mainitun standardipohjaisen verkkosivun tai -kaupan kokonaisuuden osaksi pystytään 

integroimaan erilaisia yksittäisiä työkaluja, joiden avulla voidaan saavuttaa kohdennettuja 

toimintoja kuluttajille osana verkkopalvelua.  

 

Tutkimuksen kannalta haluttiin selvittää, missä tilanteissa ja miten yritykset hyödyntävät 

koneoppimisen avulla ennustamista kuluttajakäyttäytyminen huomioiden. Asiantuntija B:n 

mukaan ”Suomen markkinoilla hyvin vähän yritykset hyödyntävät koneoppimista 

ennustamistarkoituksiin, suuria toimijoita lukuun ottamatta”. Kuluttajakaupan yrityksistä 

valtaosa hyödyntää jo jotain koneoppimisen keinoja kolmansien osapuolien työkalujen kautta 

ja koneoppimisen hyödyntäminen keskittyy enemmän konkreettiseen liiketoiminnan 

parantamiseen esimerkiksi konversioasteiden kasvattamiseen kuin ennustamiseen 

koneoppimisen avulla. Koneoppimisalgoritmien avulla pystytään tunnistamaan kuluttajista 

sekä yrityksistäkin lähtöisin olevaa käyttäytymistä. Käyttäytymisestä kerätyn tiedon ja 

koneoppimismenetelmien avulla voidaan ennustaa, miten esimerkiksi aikaisemmin 

samankaltaista tietoa omaavat yritykset tai yksittäiset kuluttajat ovat käyttäytyneet tai miten 

yksittäiset prosessit ja tilanteet ovat tapahtuneet. Kerätyn tiedon perusteella 

koneoppimisalgoritmi valitsee ennustamalla todennäköisyyksiä, mikä voi olla tietty tuote tai 

palvelu tarjottavaksi kyseiselle yritykselle tai yksittäiselle kuluttajalle, josta syntyy lopuksi 

potentiaalinen ostotapahtuma.  

 

Tulokset osoittivat muutamia tunnistettuja käyttökohteita ennustavalle koneoppimiselle, joista 

yleisimmiksi nousivat profilointi ja segmentointi tunnistetuille massa segmenttiryhmille, joille 

pystytään tekemään mieltymyksiin kohdistuvia sisältö-, tuote- tai tarjoussuositteluita sekä myös 
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verkkosivuilla tai -kaupoissa tehtyjen sisäisten hakujen hakutulossuosituksia, mitkä perustuvat 

koneoppimisen tekemiin ennusteisiin. Erilaisia koneoppimisen ennustamisominaisuuksia 

voidaan hyödyntää asiakaspoistumien ennustamiseen eli kuinka todennäköistä on, että kyseinen 

asiakas on vaihtamassa kilpailijayrityksen asiakkaaksi, hintajoustoennusteet ja kuluttajalle 

ihanteellisimman hinnan löytämisennusteet eli miten asiakkaat reagoivat hintajoustoihin ja 

kuinka paljon kuluttajat ovat valmiita maksamaan mistäkin tuotteesta tai palvelusta, asiakkaan 

kannattavuuden ennustaminen eli miten kannattava asiakas on esimerkiksi vuoden päästä 

yritykselle hyödyntämällä ennusteiden pohjana asiakkaan käyttäytymishistoriaa, 

ostokäyttäytymisen ennustaminen eli pystytään ostohistorian avulla ennustamaan asiakkaan 

yrityksen sisälle tuomaa arvoa, mahdollisia tulevia ostotapahtumia ja kuinka todennäköistä on, 

että kyseinen asiakas tulee palaamaan uudelleen verkkosivulle tai -kauppaan.  

 

Verkkosivuilla ja -kaupoissa esiintyviin chatboteihin voidaan hyödyntää koneoppimisen avulla 

ennustamista eli voidaan ennustaa, mihin kuluttaja haluaa saada ratkaisun ja sen avulla ohjata 

kuluttajaa seuraaviin toimintoihin. Verkkosivujen hakutoiminnoissa on myös yleistynyt 

kokemuspuolen laajentaminen eli pyritään ulkopuolisten sovellusten avulla luomaan 

kuluttajille tuntemuksia ja kokemuksia verkkosivuilla tai – kaupoissa vieraillessa. 

 

Koneoppimismenetelmillä voidaan tehdä poikkeamahallintaa eli koneoppimisalgoritmien 

avulla pystytään tunnistamaan isoista tietomassoista erilaisia käyttäytymissääntöjä, mitkä 

eroavat normaalista ja sen avulla voidaan löytää esimerkiksi kehityskohteita, tilanteita tai 

konkreettisia muutoksia, mihin täytyy yrityksen pystyä reagoimaan ajoissa.  

 

Tutkimuksen osalta haluttiin selvittää, mikä on koneoppimismenetelmien hyödyntäminen 

osana verkkopalveluita painotus yleisesti liiketoiminnassa. Tulokset olivat yksimielisiä siitä, 

että koneoppiminen osana verkkopalveluiden kehitystä on laajalti yritysten keskustelunaiheena 

ja aikomuksia hyödyntää ennustamisominaisuuksia osana verkkopalveluita on varmasti paljon, 

mutta konkreettinen painotus sen hyödyntämisessä on vielä vähäistä koneoppimisen 

ymmärryksen ollessa vielä pintapuolisen tasolla. Aikaisemmin esille nostettu nykypäivän hyvin 

standarditasolla olevat verkkosivut ja -kaupat eivät kumminkaan palvele riittävän kattavasti, 

nopeasti tai täydellisesti asiakkaita, jotta verkkosivut tai -kaupat näyttäytyisivät kilpailuetuna 

yrityksen liiketoiminnassa. Asiantuntija A:n mukaan ”ylipäätään ennustettavuus on tärkeää 

liiketoiminnalle, mutta se on epätiedossa että, miten ennustettavuutta hyödyntämällä voidaan 

palvella paremmin kuluttajia kuin kilpailija”. Eri yritykset omaavat joko verkkosivut tai -
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kaupan, mitkä toimivat standarditasolla hyvin, mutta ulkopuolelta tulevan kasvavan paineen 

myötä verkkosivujen ja -kauppojen kehittäminen on siirtymässä enemmän kuluttajien tarpeita 

paremmin huomioivaan suuntaan. Asiantuntija B nostaa, että ”koneoppiminen on voinut tulla 

osalle yrityksistä etenkin monikansallisille yrityksille aikaisemmin ajankohtaiseksi, esimerkiksi 

Keski-Euroopasta, jolloin käyttöönoton tarve on kantautunut myös Suomen tytäryhtiöihin”.  

 

Tutkimuksessa haluttiin tunnistaa myös tarkempien ja syvempien ennusteiden mahdollisuuksia 

eli millaisia ennustusmahdollisuuksia syväoppimisella ja neuroverkoilla pystytään 

saavuttamaan. Asiantuntija C havainnollistaa, että ”koneoppiminen on yksi osa-alue tekoälyn 

sisällä ja koneoppimismenetelmät koostuvat perinteisistä koneoppimismenetelmistä ja 

syväoppimismenetelmistä, jonka johdosta kukin menetelmä soveltuu hyvin omaan 

käyttökohteeseensa”. Syväoppivat neuroverkot kuuluvat koneoppimismenetelmien 

arkkitehtuuriin, missä ne toimivat osana ohjelmien ohjelmointia ja matematiikkaa. Neuroverkot 

tarvitsevat toimiakseen paljon kapasiteettia laitteistoilta sen laskiessa monia erilaisia 

mahdollisuuksia, joiden avulla se pystyy rakentamaan ennusteita. Asiantuntija C nostaa esille, 

että ”perinteiset koneoppimismenetelmät ovat siitä hyviä, koska ne selittävät helposti paljon, 

ne ovat nopeampia käyttää, niiden kouluttaminen on myös nopeampaa ja ne ovat 

resurssitehokkaampia”. Kumminkin tilastollisia lukuja hyödyntämällä kuten keskiarvoa, 

mediaania ja hajontaa ei voida saavuttaa kaikkea, niin on syytä siirtyä tarkastelemaan, sopiiko 

jokin perinteinen koneoppimismenetelmä selvittämään haluttua ongelmaa. Mikäli haluttuun 

ongelmaan ei saada haluttuja ratkaisuja tilastollisten tai koneoppimisen menetelmien avulla 

kannattaa siirtyä syväoppivien neuroverkkojen hyödyntämiseen, mitkä ovat raskaampia 

kouluttaa sekä kalleimpia menetelmiä toteuttaa. 

 

Asiantuntija C hahmottaa, että ”perinteisiä koneoppimismenetelmiä, mitä voidaan hyödyntää 

ennustamiseen ovat esimerkiksi lineaariset menetelmät, kun ennustetaan jotain 

yksinkertaisempia asioita ja päätöspuumallit, joiden avulla pystytään opettelemaan 

päätössarjoja, jossa jaotellaan eri arvot omiin kategorioihin ja lopulta saadaan tulos. 

Esimerkiksi voidaan selvittää jostakin asiasta, missä on eniten vaikuttavia tekijöitä, johon 

päätöspuumallit ovat todella hyviä, koska ne löytävät helposti vaihtoehdot, mitkä vaikuttavat 

eniten kyseisen tilanteeseen tai asiaan”. Syväoppiville neuroverkoille löytyy omat 

käyttökohteensa, mutta sen rooli ulottuu tapauskohteisiin, mitkä ovat yksityiskohtaisempia, 

monimutkaisempia sekä edistyksellisempiä. Syväoppimista voidaan hyödyntää sellaisiin 

käyttökohteisiin, joihin ei sovellu perinteiset koneoppimismenetelmät esimerkiksi se soveltuu 
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kuvapohjaiseen ennustamiseen tulevasta, mihin perinteiset koneoppimismenetelmät eivät 

sovellu. Syväoppivat neuroverkot soveltuvat kuvapohjaisen ennustamisen lisäksi 

aikasarjaennustuksiin, mitä varten tarvitaan tietyltä aikaväliltä olevaa tietoa, esimerkiksi 

ostokäyttäytymisestä, jolloin syväoppivat neuroverkot ennustavat historiatietojen avulla 

mahdollista tulevaa ostokäyttäytymistä. Aikaisemmin mainittu asiakkaan kannattavuuden 

ennustamiseen voidaan hyödyntää kyseisiä aikasarjaneuroverkkoja. Syväoppimisella on paljon 

potentiaalia sille määriteltyihin käyttökohteisiin, mihin muut menetelmät eivät sovellu. 

Syväoppimiseen tarvittavan suuren tiedon määrän voidaan saavuttaa syvällisempiä tuloksia, 

esimerkiksi yhdistämällä tietoa laajemmin keskenään eri lähteistä pystyttäisiin niitä 

yksityiskohtaisemmin hyödyntämään eri käyttökohteisiin verkkopalveluissa.   

 

5.3 Koneoppimisen käyttöönotto osana verkkopalvelusovelluksia 

Aikaisemmin on tullut esille, että koneoppiminen tarvitsee halutun ongelmanratkaisemiseksi 

ongelmaan liittyvää tietoa, joka on muodoltaan koneelle soveltuvaa ja myös on tärkeää olla 

ymmärrystä siitä, miten ennustavaa mallia koulutetaan tiedon avulla sekä mitkä menetelmät 

soveltuvat mihinkin käyttökohteisiin. Myös koneesta saatujen tulosten tulkinnan täytyy olla 

hallinnassa ja koneen oikea kouluttaminen takaavat luotettavan ennustavan mallin. Lisäksi, kun 

malli on luotettava, se täytyy validoida sekä täytyy olla osaamista sen implementoinnista. 

Yleensä, jokin näistä aikaisemmin luetelluista osa-alueista on vajavainen, jolloin todennäköistä 

on, että käyttöönotto ei ole helppoa ja kustannukset ovat korkeat sekä aikaa tarvitaan paljon. 

Tärkeimmäksi päämääräksi koneoppimisen käyttöönotolle on noussut tietämys siitä, mihin 

käyttökohteeseen koneoppimista tarvitaan ratkaisemaan haluttua ongelmaa. Kone pitää 

kouluttaa siten, että se tietää, mitä tietoa sen kuuluu kerätä, mitä kerätyllä tiedolla pitää 

saavuttaa, miten päätellä eri tilanteissa tai prosesseissa tiedon avulla sekä viimeisenä, miten 

koneen kuuluu toimia halutussa tilanteessa ongelman ratkaisemiseksi. Koneoppiminen toimii 

aina it-järjestelmien päällä, jolloin on pakollista olla tietovarasto kaiken tiedon varastoimiseksi 

ja järjestelmä, mikä osaa hakea tarvittavaa tietoa varastosta ja käsitellä sitä sekä 

verkkopalvelusovellus, mihin tietoa tarjotaan tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Aikaisemmin on useampaan kertaan esitetty, että koneoppimismenetelmien 

ennustamismahdollisuudet eivät ole vielä laajalla käytöllä yritysten liiketoiminnassa ja tässä 

tapauksessa verkkopalveluissa. Kumminkin kehittääkseen verkkopalveluitaan yritysten tulee 

tutkia mahdollisuuksia oman toimintansa kannalta ja olemaan avoimia kokeilemaan löytyisikö 
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koneoppimisen ennustaville malleille mahdollisia käyttökohteita, mille voi löytyä 

liiketoiminnallinen hyöty verkkopalveluissa. Käyttöönotto tulee helpottumaan tietoisuuden 

lisääntyessä ja koneoppimisalalla toimivat yritykset ovat alkaneet jo tarjoamaan 

koneoppimistyökalujen käyttöönoton palveluita. Asiantuntija B määrittää, että ”uskallus ja 

kokeilemisen halukkuus pitäisi olla ehdottomasti paremmalla tasolla, jotta voidaan kehittää 

liiketoimintaa aina eteenpäin ja ilman kokeilua ei voida tietää, mitä etuja muutokset voivat 

tuoda liiketoiminnalle”.  

 

Koneoppimismenetelmien käytössä tulee huomioida myös kuluttajien tietosuoja, koska 

kuluttajista kerätään jatkuvasti tietoa koneoppimista varten, minkä avulla voidaan ennustaa eri 

käyttökohteisiin tarvittavia ennusteita. Tärkeää on selvittää, miten yritykset huomioivat 

koneoppimismenetelmiä hyödyntäessä kuluttajien tietosuojan. Tulokset olivat yhteneväisiä 

siitä, että verkkopalvelimella käyttöehdot ovat ilmoitettuna läpinäkyvästi evästeiden avulla, 

jossa on määriteltynä käyttäjästä tallennettavat ja hyödynnettävät evästeet selkeästi. 

Asiantuntija B:n sanoin ”tavoitteena on se, että tietosuoja on läpinäkyvämpää ja siihen haetaan 

suostumus kuluttajalta, kuka vierailee verkkosivulla tai -kaupassa”. Hyvä on nostaa esille myös 

asiantuntija A:n erillinen näkemys siitä, että ”kumminkin käyttäjästä kerättyä tietoa pyritään 

hyödyntämään siihen tarkoitukseen, että kuluttajia palveltaisiin paremmin, helpottavammin 

sekä nopeammin”. Yhdeksi ongelmakohdaksi nousi asiakkaan mahdollinen epähalukkuus 

siihen, että häntä ohjailtaisiin hänestä kerätyn tiedon perusteella tiettyyn suuntaan 

verkkopalvelussa. Tärkeää on myös huomioida, että asiakkaita ei heidän tietojen mukaan 

pystytä yksilöimään vaan tietoja hyödynnetään kuluttajia jaottelemaan eri massa segmentteihin 

yksilöinnin sijasta. Yhtenä rajatapauksena nähdään, että onko käyttäjä rekisteröitynyt vai 

vieras, jolloin rekisteröitynyt käyttäjä on todennäköisesti hyväksynyt kyseisen yrityksen 

erilaiset yksityisyysehdot ja silloin käyttäjästä saadaan hyödyntää paljon enemmän tietoa. 

Kuluttajien tietosuojan osalta hankaluuksia voi nostaa esille rajojen vielä epäselkeät linjaukset 

ja säädösten tiukkuus, jolloin ne vaikeuttavat ja rajoittavat tiettyjen toimintojen toteuttamista, 

esimerkiksi tiettyjen kuluttajasta kerättyjen tietojen hyödyntämiseen koneoppimismenetelmissä 

verkkopalveluiden kehittämiseksi. 

 

5.4 Koneoppimisen sovellusten avulla ennustamisen käyttöönoton hidasteita 

Aikaisemmin huomattiin, että koneoppimisen hyödyntäminen on yleisesti yritysten 

verkkopalvelutoiminnassa vielä vähäistä, joten tutkimuksessa haluttiin löytää mahdollisia syitä, 
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mitkä haasteet hidastavat koneoppimisen käyttöönottoa osana verkkopalveluita. Suurimmiksi 

hidasteiksi nousivat käyttökohteen ja -tarkoituksen selkeäpiirteinen hahmottaminen, 

koneoppimiseen ja sen antamiin ennusteisiin luottaminen, tietolähteiden parempi 

integroituminen, tiedon keruu ja oikeanlaisen tiedon louhinta sekä vähäinen tietämys 

koneoppimismenetelmistä ja niiden toimivuudesta. Käyttökohteen ja -tarkoituksen 

hahmotuksen hidasteena on, että yrityksissä ei täysin ymmärretä koneoppimisen 

käytännönasioita, vaan tiedetään yrityksen ylätasolla, mitä asioita haluttaisiin parantaa 

verkkopalvelimella eli esimerkiksi yrityksessä ei tiedetä, miten isoja vaatimuksia 

koneoppiminen luo tiedolle. Kerätyn tiedon laadun täytyy olla tarpeellista ja määriteltyä 

haluttua ratkaistavaa ongelmaa varten sekä on tarpeellista, että tietoa on tarpeeksi saatavilla 

ongelmanratkaisemiseksi. Näiden asioiden hahmottaminen auttaa koneoppimisen 

kouluttamisessa, jotta lopputulokset ovat optimaalisia. Koneoppimista pitää pystyä testaamaan 

ja kokeilemaan riittävästi käytännöntasolla laadukkaan tiedon avulla, jotta sitä saadaan ohjattua 

oikeisiin toimenpiteisiin ja lopputuloksiin. Tiedon täytyy olla integroitua tietolähteiden osalta, 

jolloin tiedon hyödyntäminen on toimivalla tasolla esimerkkitapauksena varastoinnin ja 

verkkokaupan tiedot. Asiantuntija A:n mukaisesti esimerkiksi ”kuluttaja on ostamassa jotain 

kyseistä tuotetta, mikä näkyy verkkokaupassa olevan saatavilla, mutta varaston tietojen 

mukaan kyseinen tuote on loppu, jolloin kuluttaja ei tule saamaankaan tuotetta aikaisemmin 

luvatuissa aikamääreissä”. Tämä saattaa vaikuttaa negatiivisesti kuluttajien mieltymyksiin 

kyseisen yrityksen toiminnan sujuvuudesta ja vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen laskevasti. 

 

Tuloksien mukaan koneoppimiseen ja sen luomiin ennusteisiin luottaminen on noussut yhdeksi 

haasteeksi koneoppimisen käyttöönotolle. Asiantuntija B pitää yhtenä käyttöönoton hidasteena 

sitä, että ”osalla ihmisistä on sellainen tapa ajatella, että he itse tietävät paljon paremmin, mikä 

olisi oikea ratkaisu eri tilanteisiin”. Asiantuntija B lisää, että ”kuluttajabrändi yrityksillä, 

esimerkiksi voi olla pelkoa siitä, että kone suosittelee itsenäisesti yrityksen mieltymyksiin 

verrattuna täysin erilaista sisältöä tai tuotteita kuluttajille, mitä he ovat ajatelleet kuluttajia 

kiinnostavan”. Tästä syystä yritys voi nähdä koneen suositusennusteet uhkana heidän 

muodostamalleen brändimielikuvalleen. Lisäksi, esimerkiksi hintajoustojen ennustamisen 

näkökulmasta luotettavuus rakoilee sen osalta, pystytäänkö luottamaan koneen 

ennustustuloksiin kuluttajille ihanteellisesta hinnasta, koska ei tiedetä täysin, miten kone on 

päätellyt monien tietojen kautta minkäkin lopputuloksen. Asiantuntija A nostaa esille myös 

kumminkin sen, että ”jos koneoppimisen ennusteiden paikkansapitävyys, esimerkiksi myynnin 

onnistumisprosentin mukaan katsottuna ei toteudu, voidaan koneelle syöttää takaisin tietoa, 
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jolloin ennusteiden paikkansapitävyys paranee”. Kynnys koneiden ennustustuloksien 

luotettavuuteen voisi olla matalampi, koska ennustustarkkuutta voidaan jatkuvasti kehittää 

koneita kouluttamalla. Mikäli ei toivottuja ennustustuloksia tulee, täytyy niihin reagoida 

nopeasti asioiden korjaamiseksi sekä aikaisemmin mainittu kouluttaminen kehittää ennusteiden 

paikkansapitävyyttä entisestään. Haastattelujen lopputulemat ovat yhtäläisiä siitä, että ihmiset 

pystyvät suurelta määrin vaikuttamaan ennustustuloksien tarkkuuteen siten, että ihmisen täytyy 

määrittää koneelle syötettävä tietoryhmä, jonka avulla ennustustulokset syntyvät. Mikäli 

syötetty tietoryhmä ei ole riittävä määrältään tai laadultaan, koneen antamat ennustustulokset 

eivät ole sitä mitä halutaan saavuttaa eli koneoppimismenetelmälle syötettävät tiedot ovat 

ennustustuloksien keskiössä.    

 

Yhdeksi koneoppimisen käyttöönoton haasteeksi on määritelty, että miten valita oikeat 

koneoppimistyökalut täyttämään yrityksen tarpeita verkkosivuilla? Koneoppimisen 

mahdollisuuksista ollaan kiinnostuneita, mutta yrityksillä ei ole tietoisuutta, mitkä asiat ovat 

tärkeää saada toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla ja eikä olla tietoisia myöskään siitä, 

mikä valmius yrityksellä on olla osana prosessia. Koneoppiminen vaatii ihmistä vähintään 

aktivoimaan sen osaksi toimintaa ja ohjatun koneoppimismenetelmien ylläpitoon. 

 

Tulosten mukaan tietämättömyys ja ennustustulosten luotettavuus nousivat hidasteiden 

keskiöön, koska ei tiedetä tarpeeksi koneoppimisprosessin eri vaiheista ja mitä koneet vaativat, 

on vaikeaa luottaa koneoppimisen toimivuuteen verkkopalveluiden lisäarvona. 

Tietämättömyys, miten koneoppiminen saadaan toimimaan halutulla ja tavoitteellisella tavalla 

osana verkkopalveluiden eri sovelluksia vaikuttaa osaltaan myös luotettavuuteen. 

Koneoppimisen käyttöönoton laajentamiseksi osaksi yritysten toimintaa on asiantuntijoilla 

suuri rooli koneoppimisen mahdollisuuksien esille tuomiseksi ja opettamiseksi sekä 

käyttöönottoa helpottavien palveluiden luominen.  

 

5.5 Koneoppimisen tulevaisuus verkkosivuilla ja -kaupoissa 

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa myös koneoppimisen kehityskohteita tulevaisuudessa ja 

miten koneoppimisen hyödyntäminen mahdollisesti kehittyy osana verkkopalveluita. 

Haastatteluista kävi ilmi, että koneoppimisen tulevaisuus nähdään keskittyneempänä 

yksittäisten kuluttajien käyttäytymisen seuraamiseen verkkosivuilla tai -kaupoissa, jolloin 

pystytään kaiken kuluttajista kerätyn tiedon avulla tarjoamaan personoidumpaa palvelua 
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koneoppimismenetelmiä hyödyntäen ja saada aikaan kuluttajalle positiivinen 

verkkopalvelukokemus. Asiantuntija B:n oletuksena koneoppimisen tulevaisuudesta on, että 

”tulevaisuudessa mennään enemmän siihen suuntaan, että kuluttajat hakevat tietynlaista 

kehittyneempää palvelua, joka on aina enemmän yksilöidympää ja helpompaa kuluttajan 

käyttää sekä löytää haluamansa tarpeentyydytys kattavamman verkkopalvelun avulla”. 

Verkkopalveluiden kehittäminen yhä paremmalle tasolle ennustavien 

koneoppimismenetelmien avulla nähdään potentiaalisena, että sitä vietäisiin suuntaan, missä 

kuluttajan saapuessa verkkosivuille tai -kauppaan hänet tunnistetaan paremmin ja sitä kautta 

kuluttaja saa automaattisesti haluamaansa kohdennettua palvelua. Kasvavassa ja tärkeässä 

roolissa on myös, miten verkkopalvelusta voidaan saada kuluttajalle aikaiseksi positiivisempi 

kokemus verkkosivuilla tai -kaupassa asioidessa.  

 

Aikaisemmin mainittu yksi koneoppimisen käyttöönoton hidasteista oli tiedon integroituminen, 

mikä tunnistettiin myös yhdeksi verkkopalveluiden toimivuuden kehityskohteeksi esimerkiksi 

asiantuntija A nostaa, että ”tiedon integroiminen sosiaalisen median kanavista, markkinoinnin 

automaatiojärjestelmistä ja verkkosivuilta sekä -kaupoista olisi paremmalla tasolla, jolloin 

pystytään saamaan tarkempia ennusteita, kun tietoa on monipuolisesti saatavilla ja sen avulla 

tarjottua laadukasta verkkopalvelua kuluttajille”. Koneoppimisen hyödyntäminen tulee 

menemään myös yritysten sisäisten prosessien optimoinnin puolelle, missä koneoppimisen 

käyttö voisi lisääntyä, joko automatisoinnin tai tarvittavien kustannussäästöjen kautta. 

Koneoppiminen voisi toimia entistä enemmän itsenäisemmin sekä automaattisemmin, jolloin 

ihmistä ei tarvittaisi koneen toiminnan edistämiseen ja resursseja voitaisiin käyttää muuhun 

liiketoiminnan osa-alueisiin.  

 

Yritysten tietämyksen lisääntyminen koneoppimismenetelmien mahdollisuuksien ja 

käyttökohteiden osalta, nähdään asiantuntijoilla olevan suuri rooli, esimerkiksi koneoppimisen 

käyttöönoton kannalta. Yritysten kiinnostus ja sitä kautta kasvava uskallus kehittää 

verkkopalveluitaan koneoppimismenetelmien avulla voi tuoda merkittäviä tuloksia 

liiketoiminnan kehittämisessä. Yritysten kannattaa keskittyä koneelle tarvittavien tiedon 

keräämiseen, louhimiseen ja tietolähteiden integroitumiseen, mikäli koneoppimismenetelmillä 

nähdään liiketoiminnallinen hyöty jonkin verkkopalvelusovelluksen kehittämisessä. 

Tulevaisuudessa nähdään myös, että ohjelmistopuolella käyttö helpottuu eli kaikkea ei tarvitse 

osata itsenäisesti, vaan sitä varten tarjotaan mahdollisia palveluita, joiden avulla saadaan 
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ohjeistettu käyttöönotto sekä räätälöityjä työkaluja käyttötarpeiden mukaisesti. Käyttöönoton 

helpottuminen voi auttaa yrityksiä kehittämään pienemmällä kynnyksellä verkkopalveluitaan. 

 

Viimeiseksi tuloksista saatuja kehityskohteita voivat olla potentiaalisia 

koneoppimismenetelmiä hyödyntäviä käyttökohteita, kuten AB-testaaminen  koneoppimisen 

avulla verkkosivuilla ja -kaupoissa voi tarjota helpotuksia kannattavan verkkopalvelun 

ulkomuodon toteuttamiseen, tuotesuosituksien tarkempi kehittäminen linkittämällä 

tuotesuositusketjut toisiinsa paremmin, markkinointikampanjoiden linkittyminen paremmin 

käytäntöön markkinoinnin automaation avulla, johon hyödynnetään paremmin kuluttajien 

ostohistoriaa. Kuvantunnistus ja puheohjaus ovat kasvavassa roolissa verkkopalveluiden osalta, 

joiden taustalla on valtava määrä koneoppimista. Avaria mahdollisuuksia nähdään 

koneoppimismenetelmien mahdollisuuksien ulottumisesta automatisoinnin hyödyntämiseen 

enemmän tietopohjaisissa prosesseissa, esimerkiksi chatbottien asiakaspalvelutilanteissa. 

Asiantuntija B:n kokemusten mukaan chatbottien palveluiden toimivuudesta on olemassa jo 

hyviä testituloksia ja sen toimivuutta pystytään seuraamaan ostolopputulemien avulla. 

Asiantuntija C:n mukaan ”Esimerkiksi chatboteille voidaan luoda tekstintunnistusmalli, mikä 

pystyy tunnistamaan tekstistä havaitun ongelman, minkä avulla pystytään tarjoamaan 

esimerkiksi kahdestakymmenestä eri vaihtoehdosta kannattavimmat toimenpiteet kuluttajan 

ongelmanratkaisemiseksi”. 

 

Tulevaisuudessa voidaan olettaa, että tietoisuus koneoppimisesta lisääntyy yhä enemmän, mikä 

puolestaan avaa uusia mahdollisuuksia koneoppimisen hyödyntämiseen verkkopalveluiden 

kehitykseen. Ulkoinen paine verkkopalveluiden kehityksen osalta tulee kuluttajien vaatimusten 

myötä sekä kilpailusta, kun kuluttajat tunnistavat yhä enemmän personoidumman tarjonnan 

mahdollisuuksista ja sitä kautta alkavat vaatimaan sitä eri verkkopalveluilta.  

Koneoppimismenetelmät ovat vielä harvasti käytössä, mutta silti niiden kehitystä voidaan viedä 

yhä enemmän siihen suuntaan, että ne toimisivat itsenäisemmin ja automaattisemmin eri 

verkkopalvelusovelluksissa. Potentiaali ennustavilta koneoppimismenetelmiltä löytyy 

verkkopalveluiden kehityksen saralla, mikä palvelee yhä paremmin kuluttajia.   
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Vuosien aikana yrityksille on tullut olennaiseksi ja välttämättömäksi verkkosivujen 

olemassaolo. Viimeisten vuosien aikana onkin alettu kiinnittämään enemmän huomiota 

standardipohjaisten verkkosivujen kehittämiseen enemmän kuluttajalähtöisiksi, missä kuluttaja 

tavoittaa personoidumpaa palvelua. Personoidumman palvelun kehittämiseksi verkkosivuilla 

on alettu hyödyntämään koneoppimisen työkaluja, joiden avulla pystytään helpottamaan 

kuluttajan toimintaa verkkosivuilla vieraillessa. Koneoppiminen on pinnalla yritysten 

keskusteluiden aiheena, mutta hyvin vähän, isoja toimijoita lukuun ottamatta, yrityksillä on 

vielä tietämystä siitä, mitä koneoppiminen kokonaisuudessaan on ja mitä kaikkea se 

mahdollistaa. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa, miten koneoppimisenmenetelmiä voidaan 

hyödyntää kuluttajakäyttäytymisen ennustamiseksi verkkosivuilla, jotta pystytään luomaan 

personoidumpia ja kehittyneempiä verkkopalveluita kuluttajien tarpeiden täyttämiseksi.  

 

Viimeisessä tutkimuksen pääkappaleessa vedetään tutkimuksen tulokset yhteen vastaamalla 

ensin laadittuihin tutkimuskysymyksiin ja esitellään johtopäätökset saaduista tuloksista. Ensin 

esitellään vastaukset ennalta laadittuihin alatutkimuskysymyksiin, joiden avulla pystytään 

vastaamaan päätutkimuskysymykseen tavoitteellisesti. Tuloksien läpikäynnin yhteydessä 

yhdistetään tuloksia tieteellisen kirjallisuuden kokonaisuuden tuloksiin ja vedetään yhteen 

johtopäätökset, päästiinkö tutkimukselle asetettuihin tavoitteisiin. Lopuksi käydään läpi 

tutkimuksen luotettavuutta ja esitellään potentiaalisia jatkotutkimusaiheita. 

 

6.1 Vastaukset alatutkimuskysymyksiin 

Tutkimuksessa laadittiin neljä alatutkimuskysymystä helpottamaan päätutkimuskysymykseen 

vastaamista ja sen hahmottamista eri näkökulmista. Tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia 

haastattelemalla alan asiantuntijoita aiheeseen liittyen ja kerätystä aineistosta tehtiin analyysi 

tuloksien saavuttamiseksi, joiden avulla pystytään vastaamaan alatutkimuskysymyksiin. 

Päätutkimuskysymykseksi tutkimukselle muodostui “Miten koneoppimista voidaan hyödyntää 

kuluttajakäyttäytymisen ennustamisessa verkkopalveluissa?”. Alatutkimuskysymykset ovat 

jaettuna neljään eri näkökulmaan, mitkä ovat: koneoppimismenetelmien hyödyntämisen 

nykytilanne, syväoppiminen ja neuroverkot, käyttöönotto ja sen hidasteet sekä tulevaisuus. 

Ensimmäinen alatutkimuskysymys ”Mikä on koneoppimisen rooli ja käyttökohteet 

kuluttajakäyttäytymisen ennustamisessa verkkopalveluissa?”, jonka avulla pyrittiin 
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hahmottamaan koneoppimisen nykytilanteen käyttömahdollisuuksia ja sen roolia. Ahmed et al. 

(2010, 594) mukaan koneoppimismenetelmät ovat vakiinnuttaneet asemaansa viimeisten 

vuosikymmenten aikana ennustamisen alalla. Koneiden kasvava hyödyntäminen 

kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämisessä on kasvavalla tasolla (Burr 2019, 489). Empiirisen 

analyysin tuloksena myös voitiin huomata, että koneoppimisen rooli on kasvava, mutta myös 

avustava. Koneoppimisen rooli on kasvava siltä osin, että yrityksillä tietämys koneoppimisesta 

alkaa lisääntymään ajan myötä, mutta tietämystä siitä, mihin kaikkiin käyttökohteisiin sitä on 

mahdollista hyödyntää ei ole kovin laajalti yritysten tietoisuudessa. Koneoppimisen rooli on 

myös avustava eli sitä voidaan hyödyntää eri verkkopalveluiden toiminnallisuuksiin 

lisäominaisuuksina, mikä tarkoittaa, että koneoppimismenetelmien sovellukset eivät ole 

toiminnan keskiössä verkkosivuilla tai -kaupoissa. Koneoppimista hyödynnetään kahteen eri 

päätarkoitukseen eli voidaan määrittää koneoppimisen roolin olevan myös lisämyyntiä 

kasvattava ja kuluja leikkaava.  

 

Burr (2019, 463) mukaan kuluttajat jättävät verkkosivuille digitaalisen jalanjäljen, jota voidaan 

käyttää näytteenä eli tietona kuluttajakäyttäytymisestä. Tiedon jatkuva päivittäminen 

koneoppimismalleille on tärkeässä roolissa ennusteiden luotettavuuden ja ajankohtaisuuden 

kannalta (Merilehto 2018). Koneista saatavat ennusteet voivat muodoltaan olla suoria 

ennusteita tai epäsuoria. Suorat ennusteet osoittavat tulevaisuuden riskejä esimerkiksi 

asiakasvaihtuvuusennusteita, joissa asiakas vaihtaa toisen yrityksen asiakkaaksi. Epäsuorat 

ennusteet ovat päätelmiä tulevaisuudesta ja pohjautuvat ennustamaan tulevaisuuden 

suuntauksia esimerkiksi ennustekuvioiden avulla. (Kumar 2017, 85- 86) 

 

Koneoppimismenetelmiä hyödynnetään seuraaviin käyttökohteisiin verkkosivuilla, johon 

hyödynnetään kuluttajakäyttäytymisen ennustamista. Ensinnäkin koneoppimismenetelmien 

avulla pystytään segmentoimaan ja profiloimaan verkkosivuilla olevia käyttäjiä. Gentsch 

(2019, 38-39) teorian mukaan koneoppiminen pystyy hahmottamaan samankaltaisuuksia, mitä 

hyödynnetään segmentointiin ja jopa yritykselle potentiaalisten asiakkaiden löytämiseksi. 

Merilehdon (2018) mukaan kuluttajia voidaan luokitella ennalta määrättyihin kategorioihin ja 

näille kategorioille voidaan tehdä esimerkiksi kohdennettua markkinointia verkkosivuilla tai -

kaupoissa. Koneoppiminen pystyy myös analysoimaan tietoa ja tunnistamaan tiedon seasta eri 

ryhmiä, esimerkiksi asiakaskantoja pystytään ryhmittelemään erillisiksi. Empiirisen analyysin 

tuloksena määritellyille segmenttiryhmille pystytään tekemään erilaisia ennusteita 

sovelluksesta riippuen, esimerkiksi mitkä ovat kyseiseen segmenttiin kuuluvan kuluttajan 
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mieltymykset eri tuotteista, jolloin koneoppimisen avulla voidaan tehdä suositusennusteita ja 

suositella kuluttajalle kyseisiin ennusteisiin kuluttajan mieltymyksistä pohjautuen sopivia 

tuotteita, palveluita tai sisältöä. Merilehdon (2018) määrittely koneoppimisen 

mahdollisuuksista suositteluvälineenä mukailee empiirisen analyysin tuloksia, jolloin voidaan 

ennustaa ja sitä kautta tarjota asiakaan mieltymyksiin soveltuvia suosituksia. Kumarin (2017, 

37) luokittelualgoritmeja voidaan hyödyntää verkkokaupoissa myös löytämään tuoteryhmiä, 

mitkä hyötyisivät parhaiten alennuksista kuluttajien ostohistorioiden perusteella. Aikaisemmin 

esille tullut Gentschin (2019, 38-39) teoria siitä, että pystytään ennustamaan potentiaalisia 

asiakkaita ei tullut esille empiirisestä aineistosta. Gentsch (2019, 38-39) määrittää myös, että 

tekoälyllisten järjestelmien kuten koneoppimisen avulla voidaan kerätä paljon tietoa kuluttajien 

käyttäytymisestä verkkosivuilla, joiden avulla kuluttajia pystytään kuvailemaan kattavasti ja 

sen perusteella generoida yleinen niin sanottu asiakas-DNA ja koneoppimisen avulla löytämään 

saman DNA:n omaavia kuluttajia heistä kerätyn tiedon avulla. 

 

Empiirisen analyysin tuloksena koneoppimista voidaan hyödyntää myös poikkeamien 

etsimiseen suurista massoista, esimerkiksi voidaan tunnistaa eri käyttäytymissääntöjä, mikä 

mukailee myös Merilehdon (2018) mukaista teoriaa, että normaalista poikkeavia tietoja voidaan 

havaita aineistosta, esimerkiksi suurista massoista voidaan tunnistaa ja ennustaa mahdollisia 

riskitekijöitä, esimerkiksi luottokorttien väärinkäyttöä.  

 

Gentschin (2019, 39) mukaisen teorian mukaan koneoppimisalgoritmeilla voidaan laskea 

hintoja eli löytää kuluttajille ihanteelliset hintatasot eri tuotteille, mikä tukee empiirisen 

analyysin tuloksia siitä, että koneoppimisen avulla pystytään ennustamaan hintajoustoja ja 

ennusteiden avulla suunnittelemaan hinnoitteluarvioita.  

 

Empiirisen analyysin tulokset osoittivat, että syväoppivien neuroverkkojen avulla voidaan 

tehdä asiakkaan kannattavuus ennusteita eli miten kannattava kyseinen asiakas tulee olemaan 

tulevaisuudessa yritykselle. Myös ostokäyttäytymisen ennustaminen eli ennustetaan asiakkaan 

yritykselle tuomaa arvoa, mitä voidaan suorittaa aikasarjaennustemenetelmillä.  

 

Empiirisen analyysin tuloksena ennustavia koneoppimismenetelmiä voidaan hyödyntää myös 

chatbottien kehityksessä asiakaspalvelutasolla, minkä avulla voidaan tehdä kustannussäästöjä 

asiakaspalvelukuluissa, mutta saadaan myös siirrettyä resursseja muihin käyttötarpeisiin. 

Gentsch (2019, 37) mukaan chatbotteja hyödynnetään asiakaspalvelutilanteisiin, mitkä 
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perustuvat ohjaamaan asiakasta automaattisesti esimerkiksi tuotteiden, sisältöjen ja palveluiden 

pariin, mitkä pohjautuvat asiakkaiden mieltymyksiin.  

 

Empiirisen analyysin tuloksena ennustavia koneoppimismenetelmiä voidaan myös hyödyntää 

verkkosivun tai -kaupan sisäisiin hakutoimintoihin, joiden avulla pysytään tekemään 

hakutulosennusteita kuluttajan mieltymyksiin pohjautuen. Koneoppimisen avulla voidaan 

myös ohjelmoida kyseisiä hakutuloksia, mitkä tyydyttävät kyseisen kuluttajan mieltymyksiä ja 

tarpeita.  

 

Empiirisen aineistossa ei tullut esille, että yritykset hyödyntäisivät asiakastasoennusteita, joiden 

avulla pystytään ylläpitämään ja kasvattamaan kannattavia asiakassuhteita sekä sitä kautta 

parantaa ja kasvattaa myyntiä. Chiaki et al. (2018, 320) määrittivät, että 

koneoppimismenetelmillä pystytään kuluttajien ostohistorian tietojen avulla löytämään 

kuluttajamassoista vakioasiakkaat sekä potentiaaliset uudet tuottavat asiakassuhteet. 

Asiakastasot tunnistamalla pystytään luomaan strategioita nykyisten asiakassuhteiden 

parantamiseksi tai uusien asiakassuhteiden luomiseksi kannattavimmiksi. Muita käyttökohteita, 

mitä ei tullut esille empiirisessä analyysissa olivat Gentschin (2019, 41, 150) koneoppimisen 

hyödyntäminen puheanalyysissa tai myyntimäärien ennustamisten laadun parantaminen 

koneoppimismenetelmien avulla.  

 

Empiirisen analyysin mukaan todettiin, että koneoppimista hyödyntämällä pystytään 

ennakoimaan tulevaa ostokäyttäytymistä, esimerkiksi ennustamaan tulevien ostotapahtumien 

muodostumista, mikä on yhteneväinen Kumarin (2017, 94-95) teorian kanssa siten, että 

ennustavia malleja voidaan hyödyntää ennakoimaan tulevia ostotoimintoja kuluttajien 

käyttäytymisestä ja ostohistoriasta kerätyn tiedon avulla. Qiu et al. (2015, 428) määrittävät, että 

ennustamalla esimerkiksi kuluttajien ostokäyttäytymistä voidaan saavuttaa lukuisia 

liiketoiminnallisia etuja kuten paremman asiakashankinta-asteen, lisääntynyttä myyntiä sekä 

paremman kilpailuedun markkinoilla. Peker et al. (2017) mukaan ostokäyttäytymisen 

ennustamista pystytään tekemään yksilö- tai segmenttitasolla, mutta heidän tutkimuksensa 

osoittaa parhaimmat ennustetulostarkkuudet, kun nämä tasot yhdistetään eli käytetään hybridi 

-lähestymistapaa ostokäyttäytymisen ennustamisessa. Qiu et al. (2015, 451) tutkimuksen 

mukaan ostokäyttäytymisen ennustamiseen voidaan hyödyntää tuotteiden yhtäläisyyksiä sekä 

kuluttajista kerättyä tietoa, kuluttajien ostomotivaatioiden tunnistamiseksi sekä suosittelu 

tuotekokoelmien rakentamiseksi. Empiirisen analyysin tuloksista ei tullut esille, että 
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koneoppimista käytettäisiin verkkokauppojen tuotteiden tai palveluiden kysynnän 

ennustamiseen, mutta Kumarin (2017, 94-95) mukaan ennustavien mallien avulla tämä on 

mahdollista, jolloin pystytään välttymään tilanteilta, missä asiakkailla ei ole mahdollisuutta 

ostaa kyseisiä tuotteita tai palveluita, kun he niitä tarvitsevat. Kysynnän avulla pystytään myös 

Kumar (2017, 97) mukaan ennustaa, esimerkiksi mahdollisia tuoteominaisuuksien trendejä ja 

mihin suuntaan muutokset ovat menossa ottaen huomioon ennustetun kysynnän. 

 

Gentsch (2019, 155-157) määrittää, että ennustavan analytiikan avulla pystytään ennakoimaan 

asiakasvaihtuvuuksia verkkosivuilla tai -kaupoissa, minkä avulla pystytään ennakoimaan 

asiakkaiden mahdollisiin menetyksiin ja luomaan strategioita ylläpitämään näitä 

asiakassuhteita. Myös empiirisen analyysin tuloksista huomattiin, että verkkopalveluissa 

yritykset jo hyödyntävät koneoppimista asiakasvaihtuvuuksien ennustamiseen. 

Asiakasvaihtuvuuksiin hyödynnetään, esimerkiksi ostokäyttäytymiseen pohjautuvia tietoja 

(Gentsch 2019, 155-157). 

 

Tutkimuksen toisella alatutkimuskysymyksellä pyrittiin hahmottamaan, mitä mahdollisuuksia 

etenkin syväoppimisella ja neuroverkoilla on ennustamisen alalla, mitä pyrittiin tarkastelemaan 

toisen alatutkimuskysymyksen ”Miten syväoppimista ja neuroverkkoja voidaan hyödyntää 

kuluttajakäyttäytymisen ennustamiseen verkkopalveluissa?” avulla. Neuroverkkojen 

hyödyntäminen ennustamiseen on viimeisten vuosikymmenten aikana saanut valtavan kasvun 

tutkimuksen alalla. Kumarin (2017, 28-29) mukaan koneoppiminen koostuu perinteisistä 

koneoppimismenetelmistä sekä syväoppivista neuroverkkomenetelmistä, mikä tuli esille myös 

empiirisen analyysin tuloksena. Empiirisen analyysin tuloksena saatiin selville, että 

syväoppiminen linkittyy monimutkaisempien ja edistyksellisempien ongelmien selvittämiseen, 

mitkä ovat yksityiskohtaisempia. Kumar (2017, 28-29) esittää teoreettisen lisäyksen 

empiiriseen analyysiin nähden, missä syväoppiminen omaa korkeamman tiedon järjestymisen 

eri neurokerroksissa, jolloin syväoppivat neuroverkot pystyvät oppimaan enemmän 

ulottuvuuksista sekä yhdistämään tuloksia yleisien tulosjoukkojen tuottamiseksi. Zhang et al. 

(1998, 36) teorian mukaan neuroverkot soveltuvat myös perinteisten koneoppimismenetelmiin 

verraten paremmin ongelmien ratkaisuihin, missä vaatimaa tietoa on vaikea erikseen eritellä. 

Neuroverkkojen piilokerroksien suuri määrä tarjoaa suuren oppimisvoiman (Kumar 2017, 57; 

Taulli 2019, 71). Empiirisen analyysin tulokset osoittivat, että syväoppimisen käyttöönotto on 

todella tapauskohtaista, esimerkiksi se soveltuu kuvienkäsittelyyn ja kuvapohjaiseen 

ennustamiseen, mikä ei luonnistu perinteisten koneoppimismenetelmillä. 
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Kuvantunnistusneuroverkkoja kouluttamalla voidaan ennustaa kuvien avulla tulevaisuuden 

tapahtumia tai lopputulemia. Teoreettinen määritelmä kuvailee myös, että syväoppivat 

neuroverkot pystyvät tunnistamaan kuvista eri elementtejä ja jokaisella neuroverkkokerroksella 

eli piilokerroksella on oma tehtävänsä kuvantunnistuksessa, mikä takaa tarkan lopputuloksen 

(Kumar 2017, 59). Empiirisen analyysin tuloksien mukaan syväoppimisen muita käyttökohteita 

ovat aikasarjaennustukset, joita voidaan hyödyntää, esimerkiksi tulevan ostokäyttäytymisen 

ennustamiseen sekä kannattavuuksien ennustamiseen eri verkkopalvelu sovelluksissa. 

Aikasarjaennustuksia varten syväoppiminen tarvitsee aikasarjatietoa, mitä saadaan 

asiakaskokemuksien seuraamisesta, esimerkiksi ostohistoriasta tai kun kuluttaja käy 

verkkosivuilla tai -kaupassa (Taulli 2019, 21-22).  

 

Syväoppimisen avulla eri toimintojen opettaminen koneelle neuroverkkoja hyödyntäen vaatii 

valtavia määriä tietoja ennusteiden tekemiseen (Neittaanmäki & Siukonen 2019; Zhang et al. 

(1998 36). Empiirisen analyysin tuloksista kävi ilmi, että syväoppivat neuroverkot vaativat 

paljon kapasiteettia laitteistolta ja ne ovat myös raskaampia koulutettavia sekä niiden käyttö on 

kallista.  Zhang et al. (1998, 55) mukaan neuroverkkojen sopeutumiskyky, epälineaarisuus ja 

eri toimintojen kartoituskyky tekevät neuroverkoista hyödyllisiä erilaisiin ennustetehtäviin. 

Vaikka neuroverkot omaavat suurta potentiaalia erilaisissa ennustetehtävissä kaipaavat ne 

paljon perehtymistä sekä niiden käytöstä koituu paljon kustannuksia, mikä puolestaan puoltaa 

ajatusta siitä, miksi ne eivät ole vielä laajalla tasolla käytössä yritysten toiminnassa.  

 

Kolmannen alatutkimuskysymyksen tavoitteena on tunnistaa koneoppimismenetelmien 

käyttöönottoa ja mitkä asiat hidastavat yrityksien koneoppimismenetelmien hyödyntämistä 

omissa verkkopalveluissaan. Kolmas alatutkimuskysymys kuului ”Mitä mahdollisia hidasteita 

koneoppimisen käyttöönotto ennustamassa kuluttajakäyttäytymistä verkkopalveluissa saattaa 

sisältää?”. Zhuang et al. (2017, 4) määrittävät, että koneoppimismenetelmiä on useita ja ei ole 

olemassa yhtä menetelmää, mikä toimii kaikissa ongelmienratkaisuissa vaan jokainen 

menetelmä tulee sopeuttaa jokaiselle käyttökohteelle sopivaksi. Koneoppiminen tarvitsee 

toimiakseen tarpeeksi oikeanlaista tietoa (Roh et al. 2019, 1), Gentsch (2019, 35) määrittääkin 

tiedon olevan ikään kuin koneoppimisen polttoainetta. Empiirisen analyysin tuloksena saatiin, 

että koneoppimismenetelmien sovelluksien käyttöönotto on helppoa silloin, kun on olemassa 

haluttuun ongelmaan tarvittavaa tietoa ja ymmärrystä kyseiseen ongelmaan toimivista 

menetelmistä, koneen kouluttamisesta sekä ylipäätään osaamista prosessista. Teorian ja 

empirian tuloksien mukaan suuressa roolissa on siis tieto, mitä koneelle syötetään tai 
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määritellään. Koneoppimisessa koneoppimisalgoritmit mahdollistavat hyödyllisien ratkaisujen 

luomisen tiedon avulla ja tiedon määrän monipuolisuus tarjoaa algoritmeille mahdollisuuksia 

löytää laajasti yhteyksiä tiedoista, mikä puolestaan mahdollistaa tarkkojen ennustustulosten 

aikaansaamisen (Bauguess 2017). Toisaalta Bauguess (2017) osoittaa myös sen, että suurten 

tietomassojen osalta on myös tärkeää ymmärtää, että laadukas tieto on paljon arvokkaampaa 

kuin sen määrä. Empiirisen analyysin tuloksiin nojaten tietoisuudesta koneoppimisen osalta on 

puutteita useilla yrityksillä, joten on todennäköistä, että käyttöönotto tulee maksamaan aikaa ja 

rahaa, mutta mikäli koneoppimisen hyödyntämisen käyttöönoton lisäarvo on suurempi, mitä 

siitä aiheutuvat kulut, käyttöönotto on kannattavaa haluttujen ongelmien ratkaisemiseksi. 

Tuloksien mukaan yhä enemmän on olemassa yrityksiä, jotka tarjoavat palveluita 

koneoppimismenetelmien työkalujen käyttöönottoa varten mukailtuna eri 

käyttöönottokohteisiin. Tulokset osoittivat myös, että koneoppimisessa pitää huomioida, 

kouluttamista varten tarvittavan tietojen keruussa kuluttajien tietosuoja. Tärkeintä tiedon 

keruussa on, että kuluttajilta pyydetään suostumus verkkosivuilla tai kaupoissa vieraillessa 

henkilötietojen keruuseen ja pyritään olemaan läpinäkyviä tuomalla verkkosivuilla ja -

kaupoissa esille evästeet kuluttajien henkilötietojen keräämiseksi. Woodsin (2011, 23) mukaan 

organisaatiot keräävät verkkosivuilla ja -kaupoissa tietoa asiakkaistaan evästeiden avulla, jotka 

kuluttajat hyväksyvät verkkosivuille tai -kauppaan saapuessaan, jolloin yritys saa luvan 

kuluttajasta aiheutuvien tietojen keräämiseksi. Täytyy kumminkin Kumarin (2017, 80-81) 

määrittelyn mukaisesti huomioida ennustamiseen vaadittuja tietojen osalta, etteivät tiedot ole 

lakimääräysten vastaisia. Empiirisen analyysin tulosten mukaisesti on myös tärkeää, että 

kuluttajat jaotellaan massa segmentteihin yksilöinnin sijasta. 

 

Koneoppimisen käyttöönoton hidasteiksi nousi selkeästi esille kolme kategoriaa, joita ovat 

tietämättömyys, tiedon tärkeys ja luottamus koneisiin ja siitä saatuihin ennusteisiin. 

Koneoppimisen käyttöönoton hidasteiksi nähtiin nousevan tietolähteiden heikko 

integroituminen, koneoppimista ja etenkin ongelmaa varten tarvittavien tietojen laatu, ihmisten 

luottamus koneisiin ja vääristynyt käsitys tiedon laadukkuudesta, jonka seurauksena ennusteet 

eivät ole tarpeeksi laadukkaita ja monipuolisia. Empiirisen analyysin tuloksien mukaan tieto on 

koneoppimisen keskiössä, minkä takia se on yksi suurimmista hidasteista koneoppimisen 

käyttöönotolle. Tiedon integroituminen sisällettynä koneoppimisjärjestelmään on onnistuneen 

ennusteanalyysin avain ja siksi siihen on syytä kiinnittää huomiota (Li et al. 2018, 325). Tiedon 

tärkeys heijastuu myös ennustavaan analytiikkaan, mitä voidaan suorittaa 

koneoppimismenetelmien avulla (Taulli 2019, 37), mitkä tarvitsevat ajankohtaista ja 
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historiallista tietoa tehdäkseen merkityksellisen tarkkoja ennusteita määriteltyihin 

käyttötarkoituksiin (Kumar 2017, 75). Roh et al. (2018, 1) mukaan yski koneoppimisen 

haasteista johtuu juuri tiedon keruuseen liittyvistä ongelmista, kuten koneelle syötettävän 

tiedon vähyys tai puute. Mosavin ja Vaezipourin (2013, 3) mukaan myös monista eri lähteistä 

olevien tietojen louhinta koneita varten on haasteellista, jolloin on vaikeaa löytää juuri oikeat 

tiedot koneoppimista varten eri ongelmien ratkaisemiseksi.  

 

Toiseksi koneoppimisen käyttöönoton hidasteeksi nousi tietämättömyys kaikista 

koneoppimismenetelmien sovelluksista eri käyttökohteita varten, tietämättömyys todellisista 

tavoitteista mitä koneoppimisella halutaan saavuttaa sekä oikeiden koneoppimistyökalujen 

valinta eri käyttökohteita varten. Viimeisenä, mikä voi tuoda haasteita koneoppimisen 

hyödyntämiseen on kuluttajien tietosuojan lakien ja säädösten tiukkuus, jotka voivat rajoitaa 

tiettyjen toimintojen toteuttamista koneoppimismenetelmien avulla.  

 

Empiirisen analyysin tulosten perusteella koneeseen ja sen ennusteisiin luottaminen osoittautui 

myös yhdeksi koneoppimisen käyttöönoton hidasteeksi. Empiirisen analyysin tuloksena 

yrityksillä voi esiintyä kynnyksiä luottaa koneisiin ja niistä saatuihin ennustetuloksiin. 

Ajatellaan, että ihmisillä on kumminkin parempi tietämys kuluttajista, mitä he kaipaavat 

verkkopalvelulta ja mitkä ovat kuluttajien mieltymykset. Kumminkin ennusteisiin vaikuttaa 

eniten koneelle syötetty tai määritelty tieto, mihin ihminenkin voi vaikuttaa. 

Koneoppimismenetelmät eivät vaikuta ennustetuloksien lopputulemaan vaan siihen vaikuttaa 

tieto, mitä koneella on käytettävissä.  

 

Neljännessä alatutkimuskysymyksessä pyrittiin kartoittamaan, mitä verkkopalveluiden osalta 

voidaan kehittää ja mitä tulevaisuuden kehityskohteita koneoppimisen avulla ennustamisella 

voi olla. Neljäs alatutkimuskysymys kuului ”Mihin suuntaan koneoppimisen hyödyntäminen 

tulevaisuudessa voi johtaa?”. Empiirisen analyysin tulokset huomioiden 

koneoppimismenetelmien hyödyntäminen verkkosivuilla ja -kaupoissa on yhä enemmän 

menossa siihen suuntaan, että niiden avulla pyritään parantamaan asiakaskokemusta 

personoidummalla palvelulla ja saamaan positiivinen kokemus luotua kuluttajalle. Roh et al. 

(2018, 1) mukaan koneoppimisen käyttöönoton yksi suurimmista haasteista liittyy tiedon 

keruun ongelmista. Yritykset keräävät valtavia määriä tietoa eri tietovarastoihin, mitä kertyy 

verkkosivuilta ja -kaupoista, sosiaalisesta mediasta ja erilaisten laitteiden toimintatiedoista 

(Mosavi & Vaezipour 2013, 3; Neittaanmäki ja Siukonen 2019). Yritysten tulee kiinnittää 
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paljon tulevaisuudessa huomiota siihen, kuinka tietoa valmistellaan koneoppimista varten, mikä 

kattaa tiedon keräämisen, puhdistamisen, analysoinnin, visualisoinnin sekä ominaisuuksien 

suunnittelun (Roh et al. 2018, 1).  

 

Kehityskohteiksi, mitä koneoppimiseen liittyen voitaisiin saavuttaa, on nostettu tietolähteiden, 

esimerkiksi verkkosivujen ja -kauppojen, sosiaalisen median kanavien sekä 

markkinoinninautomaatiolähteiden tietojen integroituminen paremmalle tasolle, AB-

testaamisten monipuolisempi käyttäminen verkkosivujen suunnittelussa koneoppimisen avulla, 

tuotesuositteluketjun parempi linkittyminen, markkinoinnin automaation hyödyntäminen, vielä 

kehittyneemmin hyödyntämällä kuluttajan ostohistoriatietoa monipuolisemmin, 

puheohjauksen ja kuvatunnistuksen hyödyntäminen osana verkkopalveluita sekä, että 

koneoppiminen saataisiin toimimaan entistä itsenäisemmin ja automaattisemmin. Gentsch 

(2019, 150-151) teorian mukaan koneoppimista voidaan hyödyntää puheanalyysien 

suorittamiseen, mikä parantaa kuluttajan ymmärtämistä analysoidessa kuluttajan puhetta. 

Modernimmat chatbotit ovat alkaneet ottaa jalansijaa osana verkkosivuja ja -kauppoja, mitkä 

kehittyvät koko ajan yhä enemmän (Gentsch 2019, 37). Empiirisen analyysin tuloksena myös 

koneoppimismenetelmien kehitysmahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää älykkäämpien 

chatbottien kehittämiseen sekä yrityksen sisäisten prosessien optimoinnin puolella 

automatisointiin ja tarvittaviin kustannussäästöihin. Myös ohjelmistopuolella olevan käytön 

helpottaminen valmiiden palveluiden avulla, jonka avulla koneoppimismenetelmien 

käyttöönotto helpottuisi yrityksille käyttötarpeidensa mukaisesti.  

 

6.2 Päätutkimuskysymykseen vastaaminen ja johtopäätökset 

Tämän kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa keinoja, miten 

koneoppimista sekä syväoppivia neuroverkkoja voidaan hyödyntää verkkopalveluissa 

kuluttajakäyttäytymisen ennustamisessa. Tämä tavoite kattaa eri näkökulmien tunnistamisen eli 

mikä on koneoppimisen rooli verkkopalveluissa ja sen eri käyttökohteet sekä miten 

koneoppimisen hyödyntäminen kehittyy tulevaisuudessa. Tärkeää on myös tunnistaa, mitä 

hidasteita koneoppimisen käyttöönotossa yritykset kokevat, jotta pystyttäisiin kartoittamaan 

haasteet, joita voidaan kehittää tulevaisuudessa. Tutkimuksen avulla pystyttiin vastaamaan 

laajasti määriteltyihin tavoitteisiin. Tutkimuksen tulokset tarjoavat yrityksille ymmärrystä 

koneoppimisen hyödyntämisestä verkkopalveluiden kehittämiseen. Ymmärtämällä paremmin 
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kuluttajia voidaan tarjota personoidumpaa palvelua ja luoda positiivisia käyttökokemuksia 

verkkosivuilla ja -kaupoissa.  

 

Lopuksi tullaan aikaisempien tuloksien avulla vastaamaan tutkimuksen 

päätutkimuskysymykseen, joka kuului “Miten koneoppimista voidaan hyödyntää 

kuluttajakäyttäytymisen ennustamisessa verkkopalveluissa?”. Tutkimuksen avulla päästiin 

lopputulokseen, että ennustavaa koneoppimista voidaan hyödyntää moniin eri 

käyttötarkoituksiin ja rakentaa ennustavia malleja määrittämällä malli käyttökohteeseen 

sopivaksi. Koneoppimismenetelmiä on useita ja yksi menetelmä ei kata kaikkien ongelmien 

ratkaisemista. Koneoppimisen rooli ennustustarkoitukseen verkkopalveluissa on olemassa 

joltain osin varsinkin suuremmissa yrityksissä, mutta Suomessa sen rooli on ehdottomasti 

kasvavalla tasolla. Yritysten tietämys, mitä tarkoitetaan koneoppimisella, on laaja, mutta mihin 

ja miten sitä käytetään sekä tietämys konkreettisista käyttökohteista varsinkin ennustuksen osa-

alueella on vielä hyvin vähäistä. Koneoppimisen hyödyntäminen verkkopalveluissa on 

volyymiltaan pientä. Verkkopalveluissa koneoppimisen rooli on avustava, koska se ei ole 

verkkopalveluiden keskiössä, vaan sen menetelmien avulla pystytään parantamaan ja 

kehittämään verkkopalveluiden toimintaa lisäämällä standardipohjaisen verkkopalvelun 

toimintoihin koneoppimistyökaluja. Koneoppimismenetelmien rooli käyttöönoton osalta 

perustuvat myynnin lisäämiseen tai kulujen leikkaamiseen verkkopalveluiden eri sovelluksissa.  

 

Koneoppimismenetelmiä voidaan hyödyntää ennustamistarkoituksiin verkkopalveluiden eri 

sovelluksissa. Käyttökohteita ennustavalle koneoppimiselle on monia, mutta tutkimuksen 

tulosten kannalta tärkeimmiksi listautuivat taulukossa 3 esiintyvät käyttökohteet. 
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Taulukko 3 Ennustavan koneoppimisen käyttökohteet verkkopalveluissa 

 
 

Tulosten mukaan yritykset eivät kovin laajasti hyödynnä koneoppimismenetelmiä osana 

verkkopalveluitaan. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää hidasteita, mitkä vaikuttavat 

koneoppimismenetelmien käyttöönotolle. Käyttöönoton hidasteiksi nousi tiedon keruun sekä 

tiedon louhinnan haastava suorittaminen ja ymmärrys täysin koneoppimisen toimivuudesta 

sekä tarkkojen käyttökohteiden ja haluttujen tavoitteiden määrittäminen halutun ongelman 

ratkaisemiseksi koneoppimismenetelmien avulla. Myös koneoppimismenetelmien valinta 

osoittautui haasteeksi koneoppimisen käyttöönotolle. Kuluttajien tietosuojan täytyy olla 

kuluttajille läpinäkyvää evästeiden avulla, mutta täytyy huomioida, ettei kuluttajien tietoja saa 

hyödyntää niin, että kuluttaja on täysin tunnistettavissa vaan kuluttajasta kerättyä tietoa 

jaotellaan eri massa segmentteihin yksilöinnin sijasta. Luotettavuus koneiden suoriutumista ja 

niistä saatujen tuloksien kohdalta on myös yksi huomattava hidaste koneoppimisen 

käyttöönotolle. Kumminkin luottamusta saattaa lisätä laajempi tietämys siitä, että ihminen 

pystyy suurelta määrin vaikuttamaan, koska ennustustulosten keskiössä on kumminkin tieto, 

mikä koneella on saatavilla. 

 

Koneoppimisen hyödyntäminen ennustamisen alalla tulevaisuudessa nähdään kasvavana, 

esimerkiksi ihmisten tietoisuus kasvaa ja mitä enemmän yritykset alkavat hyödyntämään 

koneoppimisen mahdollisuuksia sitä yleisempiä niistä tulee osana verkkopalveluita. 

Koneoppimisen tulevaisuus nähdään parantamassa yksittäisten kuluttajien käyttö 

Käyttökohteet

• Segmentointi ja profilointi
• Tuote-, palvelu- ja sisältösuositus ennusteet
• Hintajoustoennusteet ja ihanteellisen hinnan ennusteet
• Asiakasvaihtuvuus ennusteet
• Asiakas kannattavuuden ennusteet (syväoppivat neuroverkot)
• Kysyntä ennusteet
• Samankaltaisuuksien ja poikkeuksien tunnistaminen (käyttäytymissäännöt)
• Asiakastasojen ennustaminen
• Aikasarjaennustukset (syväoppivat neuroverkot)
• Ostokäyttäytymisen ennustaminen
• Sisäiset hakutulos ennusteet
• Chatbotit
• Kuvapohjainen ennustaminen (syväoppivat neuroverkot)
• Puheanalyysien avulla ennustaminen
• Trendien ennustaminen
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mahdollisuuksia verkkosivuilla ja -kaupoissa, jolloin heille tarjotaan yhä personoidumpaa ja 

sujuvampaa palvelua. Myös käyttäjäkokemuksen lisääminen verkkopalveluissa on kasvussa. 

Koneoppimismenetelmät voivat osaltaan parantaa käyttäjäkokemuksien tarjontaa, koska niiden 

avulla pystytään seuraamaan kuluttajakäyttäytymistä ja sitä kautta ennustaa mahdollisia 

tuloksia eri käyttökohteita varten, mikä voi parantaa eri palvelutoimintoja verkkosivuilla tai -

kaupassa. Tiedon integroituminen eri lähteistä kaipaa parannuksen varaa, jolloin hyvin 

integroitujen tietojen avulla pystytään saamaan parempia ennusteita, jonka avulla pystytään 

tekemään jatkotoimenpiteitä verkkopalveluiden kehittämiseksi. Erilaisia kehityskohteita löytyi 

myös, AB-testaamisen puolelta, tuotesuosittelujen kehittämistä paremmin linkittyneimmiksi, 

markkinointikampanjoiden linkittämistä paremmin käytäntöön, ostohistorian monipuolisempi 

hyödyntäminen eri käyttökohteisiin, puheohjauksen ja kuvantunnistuksen yleistyminen 

verkkosivuilla ja -kaupoissa sekä koneoppimisen kannalta kehityskohteena nähdään sen 

itsenäisempi ja automaattisempi toimiminen. Chatbottien toimivuutta voidaan kehittää vielä 

älykkäämmiksi, jotta se tarjoaa asiakkaalle vielä personoidumpaa ja hyödyllisempää palvelua. 

Yhtenä tärkeänä kehityskohteena, mikä osoittautui tutkimuksessa relevantiksi, on tietämyksen 

lisääminen eri mahdollisuuksista, mitä koneoppimisen avulla pystytään ennustamaan 

verkkopalveluiden parantamiseksi kuluttajia varten sekä yrityksille se avaa näkökulmaa, miten 

kuluttajat käyttäytyvät ja mitkä ovat heidän mieltymyksensä. Käyttöönoton helpottaminen on 

tulevaisuudessa todennäköistä, jolloin pystytään hankkimaan palveluita, mitkä helpottavat 

koneoppimismenetelmien käyttöönottoa eri verkkopalveluiden sovelluksia varten. 

 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, kuinka monipuolisia käyttömahdollisuuksia ennustavilla 

koneoppimismenetelmillä voidaan saavuttaa verkkopalveluiden kehittämisessä. Toistaiseksi 

koneoppimisen hyödyntäminen osana verkkopalveluita voidaan nähdä kilpailuetuna, koska 

monien yritysten verkkosivut ovat todella standardipohjalla suunniteltuja. 

Koneoppimismenetelmien avulla pystytään tehostamaan verkkopalveluiden myyntiä ja saadaan 

markkinoinnin osalta potentiaalisia ennustustuloksia, esimerkiksi mille asiakasryhmille tietyt 

markkinointikampanjat voivat olla hyödyllisiä ja sitä kautta saada kuluttajia ohjautumaan 

yrityksen verkkosivuille tai -kauppaan. Tämä mahdollistaa markkinointikampanjoiden 

paremman linkittymisen yrityksen verkkopalveluihin. Kumminkin tärkeässä roolissa on tiedon 

keruu koneoppimista varten, mikä on hyvä huomioida ennen koneoppimismenetelmien 

käyttöönottoa. Tämän tutkimuksen tulokset auttoivat havainnollistamaan tiedon merkitystä 

osana koneoppimismenetelmiä. Myynnin ja markkinoinnin osalta koneoppimismenetelmien 

hyödyntäminen osana verkkopalveluita voivat taata tulosten mukaan syvempää ymmärtämistä 
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kuluttajien mieltymyksissä, mahdollisuuden luoda ennakoivia markkinointistrategioita 

asiakassuhteiden pysyvyyttä huomioiden sekä luoda uuden näkökulman, kuinka kohdata 

paremmin potentiaalisia asiakkaita ja sen perusteella ohjata soveltuvat markkinointikampanjat 

oikeille asiakassegmenteille. Tuloksista päätellen koneoppimismenetelmät, mitä voidaan 

hyödyntää verkkopalveluiden eri sovelluksissa hyödyntävät ennusteisiin eri tietoja 

kuluttajakäyttäytymisestä, esimerkiksi kuluttajien ostohistoriaa ja käyttäytymistä eri 

tietolähteistä, joiden avulla voidaan määritellä, mihin segmenttiin kuluttajat kuuluvat. Kaikki 

edellä mainitut tiedot kuluttajista auttavat ymmärtämään kuluttajia paremmin, mikä 

mahdollistaa monia liiketoimintaa edistäviä toimenpiteitä, mitä tutkimuksen tuloksista voitiin 

huomioida. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa ennustavan koneoppimisen käyttökohteita ja 

miten sitä voidaan hyödyntää verkkopalveluiden kehittämisessä huomioiden 

kuluttajakäyttäytyminen. Tutkimuksen avulla saatiin laaja katsaus nykyhetkeen, kuinka 

koneoppimista hyödynnetään empiirisen analyysin tuloksien sekä tieteellisen kirjallisuuden 

avulla.  

 

6.3 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimusaiheita 

Tutkimuksen lopuksi on ajankohtaista arvioita tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Tämän 

tutkimuksen perusteella koneoppimismenetelmiä hyödynnetään jo jollain asteella 

verkkopalveluissa ja yrityksillä on perus tietämystä koneoppimisesta. Tutkimuksen perusteella 

huomattiin, että kumminkin yritysten tietämys konkreettisista koneoppimismenetelmien 

sovelluskohteista on vielä hyvin vähäistä ja jossa on potentiaalia jatkotutkimuksille. Tämä 

tutkimus on toteutettu pienessä mittakaavassa, jonka johdosta kaikkia olemassa olevia 

koneoppimismenetelmiä ja niiden sovelluksia verkkosivuilla ja -kaupoissa ei voitu esitellä sekä 

haastateltavien määrän lisääminen, joka olisi antanut mahdollisuuden laajemman tutkimuksen 

suorittamiseksi. Laajemmasta tutkimuksesta hyötyisivät suomalaiset yritykset, joiden 

liiketoiminnassa on suuressa roolissa yrityksen verkkopalvelut, joita halutaan viedä ja kehittää 

yhä enemmän palvelemaan asiakkaita paremmin.  

 

Tässä tutkimuksessa haastateltavia oli kolme, jotka kertoivat yrityskohtaisia kokemuksia ja 

näkemyksiä, mikä vaikuttavat suurelta osin tutkimustulosten luotettavuuteen. Kumminkin 

empiirisestä analyysistä saatujen tulosten avulla saavutetaan ymmärrystä, miten koneoppimista 

voidaan hyödyntää verkkopalveluiden kehittämisessä sekä tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti 

saatiin tuloksia käyttöönoton esteiden tunnistamisesta. Tutkimus kumminkin osoitti 
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yksimielisesti, että Suomessa yleisesti koneoppimismenetelmien monipuolinen hyödyntäminen 

osana verkkopalveluita on vielä rajoittunutta yritysten kokonaistietämyksen ollessa vielä 

vähäistä koneoppimismenetelmien mahdollisuuksista ennustamistarkoituksiin. 

Koneoppimismenetelmien käyttö ennustamistarkoituksiin pohjautuu vielä suurempien 

yritysten käyttöön, keskisuurten ja pienien yritysten tullessa hieman perässä. Koneoppimisen 

rooli on kumminkin Suomessa kasvava, joten voidaan olettaa koneoppimismenetelmien 

yleistymistä verkkopalveluiden käytössä. Tutkimuksen tulokset antavat kumminkin 

näkökulman, mihin ennustavia koneoppimismenetelmiä voidaan hyödyntää verkkopalveluissa, 

mutta tutkimuksesta ei saa yleistettävää kokonaiskuvaa suomalaisten yritysten käyttämistä 

koneoppimismenetelmistä verkkopalveluiden kehittämisessä.  

 

Tutkimuksen aineisto koostui kolmesta asiantuntijoiden teemahaastattelusta, jotka toimivat 

koneoppimista hyödyntäviä digiratkaisuja tarjoavissa yrityksissä. Haastattelukysymykset 

haastattelutilanteessa aiheuttivat välillä tulkinnanvaraisuutta eli esimerkiksi mistä 

näkökulmasta haastateltava ymmärsi kysymyksen, jonka takia haastateltavia jouduttiin välillä 

ohjaamaan lisäkysymysten avulla tavoiteltuun suuntaan. Haastattelun aikana lisäkysymysten 

esittäminen toi mukanaan eroavaisuuksia eri haastatteluaineistoihin. Haastatteluiden tulokset 

perustuivat myös ainoastaan haastateltavien omiin näkemyksiin ja kokemuksiin oman 

yrityksensä sisältä.   

 

Koneoppiminen tutkimusaiheena on erittäin laaja ja sitä voidaan tutkia monista ei 

näkökulmista. Koneoppismenetelmiä on useita ja niitä voidaan soveltaa laajasti moniin eri 

käyttökohteisiin. Jatkotutkimusaiheiksi voitaisiin valita tutkimuskohteeksi yksittäinen 

koneoppimismenetelmä. Yksittäisen koneoppimismenetelmän tutkimisella voidaan saavuttaa 

vielä tarkempaa ja syvempää tutkimusta konkreettisesti, minkä laisiin käyttösovelluksiin 

menetelmä voi soveltua. Jatkotutkimusaiheeksi erittäin mielenkiintoinen näkökulma voi olla 

myös ennustavien syväoppivien neuroverkkomenetelmien käyttökohteiden laajempi ja 

yksityiskohtaisempi tutkiminen, ja miten niitä voi käyttää yksityiskohtaisempiin 

verkkopalveluiden sovelluksiin. Koneoppiminen on vielä hyvin kasvavalla tasolla yritysten 

verkkosivujen kehittymisessä, joten mielekästä olisi tutkia muutaman vuoden kuluttua 

uudelleen, mihin ennustavien koneoppimismenetelmien hyödyntäminen osana 

verkkopalveluita on kehittynyt ja mitkä ovat niiden sen aikaiset käyttökohteet ja -

mahdollisuudet.  
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LIITTEET 

Liite 1 Haastattelukysymykset 

1. Mikä rooli koneoppimisella on verkkosivujen suunnittelussa ja kehittämisessä 

mielestäsi nykyään? 

2. Kuinka tietoisia nykypäivän asiakasyritykset ovat koneoppimisen 

mahdollisuuksista verkkosivuja kehittäessä? 

3. Onko koneoppimisen ennustamisominaisuuksilla painoarvoa verkkosivujen 

suunnittelussa? 

4. Miten asiakasyritykset hyödyntävät koneoppimisen ominaisuuksia 

kuluttajakäyttäytymisen ennustamiseen? 

5. Kuinka verkkosivujen kehittämisen tärkeyttä koneoppimista hyödyntäen 

painotetaan liiketoiminnassa? 

6. Mikä rooli ja mitä mahdollisuuksia syväoppimisella ja neuroverkoilla on 

ennustettaessa kuluttajakäyttäytymistä verkkosivuilla? 

7. Onko koneoppimisen ennustamismahdollisuuksia helppo ottaa käyttöön 

verkkosivuilla? 

8. Kuinka huolehditaan kuluttajien tietosuojasta tehdessä ennustamista kuluttajien 

jättämän tiedon avulla? 

9. Mitkä asiat hidastavat koneoppimisen käyttöönottoa? 

10. Mitä tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia koneoppimisen avulla ennustettaessa on 

teidän näkökulmastanne ja miten se mahdollisesti tulee näkymään tulevaisuudessa? 


