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This master’s thesis was created that we were able to have better understanding about cus-

tomers of Kerava energy company. Key objective was to have better understanding of elec-
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tering to achieve understanding between customer behavior and electricity consumption 

data. 

Main body of this thesis was customer segmentation and clustering theory. Data was origi-
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1. Johdanto 

Data-analytiikan kiihtyvä kehitys ajaa muutosta maailmanmarkkinoilla ja työelämässä. 

Muutosta ovat johtaneet suuret monikansalliset yritykset, joilla on resursseja 

kehitysprojektien käynnistämiseen. Viimeisten vuosikymmenien aikana data-analytiikan 

hyväksikäyttö on yleistynyt myös pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa. Data-

analytiikan yleistymisestä on selviä merkkejä myös yliopistojen koulutusohjelmien 

muodostumisessa ja opetuksen sisällön muutoksissa. Aikakautta ei suotta ollakaan kutsuttu 

”algoritmien aikakaudeksi” (Moscato, Moscato et al. 2019).   

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tarpeellisuus 

 

Asiakassegmentointia on käytetty työkaluna yrityksissä jo pitkään, mutta data-analytiikan 

hyväksikäyttö asiakassegmentoinnin teossa on yleistynyt kaiken kokoisten yritysten 

keskuudessa (Casabayó 2015). Maailmassa on tapahtunut muutos, että data-analytiikan 

hyväksikäyttö on mahdollistunut parempien tietokoneiden ja datan keräys tekniikoiden 

avulla (Moscato, Moscato et al. 2019).  

Tässä tutkimuksessa onkin tarkoitus perehtyä, kuinka klusteroinnilla voidaan käsitellä suurta 

data määrää ja löytää yhtäläisyyksiä asiakkaiden väliltä. Tarkoituksena on siis ryhmitellä 

asiakkaat erilaisiin ryhmiin heidän sähkönkulutuksensa profiilien ja määrien perusteella. 

Data-analytiikan puolella on ollut jo pitkään tiedossa metodit, joita tutkimuksessa esitellään, 

kuten klusterointi. Nämä metodit ovat kuitenkin vasta yleistyneet segmentoinnin teossa. 

Viimeisten vuosikymmenien aikana tutkimus kentässä ovatkin yleistyneet tutkimukset, jotka 

käsittelevät asiakassegmentointia data-analytiikan avulla (Moscato, Moscato et al. 2019). 

Uusimmat kirjat kuten ”Marketing meets data science: Bridging the gap” ovat hyviä 

osoituksia laajasta valikoimasta asiakasegmentoinnin keinojen soveltamiseen (Moscato, de 

Vries 2019). 
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Suuntaus on melko uusi myös energia-alalla, joka viime vuosina ollut suuressa muutoksessa. 

Alalle on tullut paljon uusia tekijöitä, kun regulointia on lähdetty purkamaan. Tämä on 

johtanut siihen, että kilpailuetua lähdetään hakemaan esimerkiksi data-analytiikasta 

(Fernandes, Viegas et al. 2017). Myös alan kasvunäkymät luovat paineita ottaa uusia 

käytäntöjä alalle. Energia-alan raportissa on ennustettu, että energian kulutus tulee 

kasvamaan 30 % vuoteen 2040 mennessä (IEA, 2016). 

 

1.2 Aiemmat tutkimukset, keskeiset löydöt ja puutteet aiemmissa tutkimuksissa 

 

Tutkimusta tehdessä käytettiin 32 data-analytiikkaan liittyvää tutkimusta ja 15 

asiakassegmentointiin liittyvää tutkimusta. Keskeisimpiä oli aika-sarja klusterointiin keskit-

tyneet kolme tutkimusta joita olivat” Time series clustering – A decade review”,” Clustering 

of time series data – A survey” ja “Comparing time-series clustering algorithms in r using 

the dtwclust package”. 

Keskeistä kaikissa tutkimuksissa oli, että ne olivat pääasiallisesti case tutkimuksia tai 

keskittyivät vain pieneen osaan koko massasta. Voidaan sanoa, että tutkimukset olivat 

painottuneet tiettyihin hyvin rajattuihin aihepiireihin. Toinen oleellinen puutos 

kirjallisuudessa oli täsmällisemmät tutkimukset energia-alan sähkönkulutuksen 

klusteroinnista.  

 

1.3 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksessa selvitetään Keravan-Energian asiakkaiden sähkönkulutus tottumuksia. 

Tutkimuksessa päämääränä on sähkönkulutus datan perusteella luoda kokonaisvaltaisempi 

kuva kohdeyrityksen asiakkaista ja heidän sähkönkulutuksestansa. Tunnistamalla 

asiakassegmenttejä asiakkaiden sähkönkulutuksen perusteella pystytään paremmin 

ymmärtämään asiakkaita. Oleellista on luoda kokonaisvaltaisempi kuva asiakkaista ja 
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heidän sähkönkulutuksestaan. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää keskeisten ryhmien 

sähkönkulutusprofiileja ja tunnistaa näiden ryhmien asiakasmääriä. 

 

Päätutkimuskysymys 1: 

Saadaanko asiakkaista parempi ymmärrys klusteroimalla asiakkaiden sähkönkulutus dataa? 

Alatutkimuskysymys 1: 

Löytyykö käyttöpaikkojen väliltä selkeitä yhtäläisyyksiä sähkönkulutuksessa, joista voisi 

muodostaa sähkönkulutukseltaan yhtenäisiä ryhmiä? 

Alatutkimuskysymys 2:  

Ovatko ryhmät tarpeeksi merkittäviä, jotta analyysia kannattaa käyttää hyödyksi? 

 

1.4 Tutkimuksen rajaukset, metodologia ja rakenne 

 

Tutkimus tehdään suomalaiselta energiayhtiöltä saadun asiakasdatan perusteella. 

Tutkimuksessa tutkitaan asiakkaiden sähkönkulutusta ja siitä muodostuvaa data aineistoa. 

Perinteisiä statistisia menetelmiä käydään alussa vain pikaisesti läpi datan ymmärtämisen 

helpottamiseksi alkuvaiheessa. Klusterointi käytännössä tehdään Rstudiolla, joka käyttää R-

koodikieltä. R on yleinen työkalu data-analyytikkojen keskuudessa (Ihaka 1996). Globaali 

tutkimus, johon vastasi yli 10 000 data analyytikkoa osoitti, että 76% vastaajista käytti R:ää 

työkaluna (Rexer, 2016). 

Ensin teoreettisessa viitekehyksessä käydään läpi klusterointi tekniikoita, jonka jälkeen 

syvennytään aikasarja klusterointiin. Kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi myös R 

koodikielen teoriaa.  

Tutkimuksessa siis käytetään kvantitatiivisia menetelmiä datan analysoinnissa. 

Tarkoituksena on verrata empiirisestä osiosta saatavia tuloksia voimassa oleviin 

sopimusratkaisuihin ja pohtia vastaavatko ne kuluttajien tarpeita.  



6 

Tutkimuksessa selvitetään klusteroinnin metodeja hyväksikäyttäen kohdeyrityksen 

asiakkaiden sähkönkulutusta päivä, viikko ja vuosi tasolla. Ensimmäinen osa tutkimusta 

keskittyy tieteelliseen kirjallisuuskatsaukseen, jossa selvitetään klusteroinnin teknisiä ja 

strategisia ominaisuuksia. Tavoitteena on luoda kattava ymmärrys klusteroinnista, jota 

käytetään tutkimuksen empiirisessä osiossa data-analytiikan metodina.  

Toisessa osiossa keskitytään teorian implemointiin klusteroinnin avulla. Työkaluna 

käytetään Rstudiota ja sillä muodostetaan klustereita. Tuloksista olisi tarkoitus pystyä 

suunnittelemaan ja kehittämään kohdennettua markkinointia, tuotesuunnittelua ja 

hinnoittelua. 
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2. Asiakassegmentoinnin strateginen näkökulma 

Asiakassegmentointi on markkinoinnin ja asiakassuhdehallinnan tärkeimpiä tehtäviä 

(Albert, Maasoumy 2016). Segmentointi tarkoittaa asiakkaiden tuntemista ja ryhmittelyä 

tiettyjen ominaisuuksien mukaan, jotka parhaiten yhdistävät ja kuvastavat tiettyä 

asiakasjoukkoa. Segmenttien välillä asiakkaat saattavat tarvita erilaisia tuotteita tai erilaisia 

markkinointi toimia (Kotler, et al. 2018). Monet yritykset epäonnistuvat sen tekemisessä, 

jolloin he menettävät asiakkaita ja tämän johdosta liikevoittoa (Weinstein, 2004). Tässä 

kappaleessa esitellään tarkemmin asiakassegmentoinnin teoriaa ja kuinka sitä on käsitelty 

kansainvälisissä tiedeyhteisöissä. 

Asiakassegmentoinnin (”customer segmentation”) Englannin kielisellä termillä löytyi 

potentiaalisia tieteellisiä artikkeleita 581 000 kappaletta google Scholarin hakupalvelusta. 

Jadcakovalla (2013) oli artikkeli, jossa tuotiin esille, että viimeisen 50 vuoden aikana on 

julkaistu yli 1800 artikkelia tieteellisissä julkaisuissa, joissa on käsitelty 

asiakassegmentointia. Tämä kaikki kertoo, kuinka paljon asiaa on tutkittu ja kuinka 

keskeinen teoria se on markkinoinnin teoriassa ja käytännössä.  

Kappaleessa käydään ensin läpi yleisemmällä tasolla asiakassegmentointia. Tämän jälkeen 

seuraavissa kappaleissa syvennytään asiakassegmentointiin energia-alalla ja 

asiakassegmentoinnin metodina tutustutaan klusterointiin, sekä aikasarja klusterointiin. 

 

2.1 Asiakassegmentoinnin perusteet 

 

 

Tässä osassa käydään läpi asiakassegmentointia, markkinointia ja asiakassuhde hallintaa. 

Etenkin niiltä osin, kuin se on oleellista tutkimuksen kannalta. 

Kappaleessa käytetään termiä segmentti, joka tarkoittaa ryhmää tai tässä tapauksessa 

asiakasryhmää tai markkinasegmenttiä. Markkinat jaetaan asiakasryhmiin, joilla on erilaiset 

tarpeet, ominaisuudet ja tavat toimia, kyseiset asiakkaat vaativat mahdollisesti erillisiä 
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tuotteita tai markkinointi strategioita. Toinen paljon käytetty termi on markkinoinnin 

kohdistaminen. Markkinoinnin kohdistaminen pitää sisällään asiakassegmenttien tutkimista 

ja arviointia ja siitä, mihin resursseja tulisi käyttää. Differentioituminen on oleellinen käsite 

ymmärtää, silloin puhutaan palveluiden tai tuotteiden muokkaamisesta segmenttien ja 

kysynnän mukaan. Asemointi tarkoittaa tuotteen tai palvelun sijoittamista markkinoille muut 

edellä mainitut muuttujat huomioon ottavalla tavalla. (Kotler, et al. 2018). Kappaleessa 

keskiössä kuitenkin asiakassegmentointi. 

Teoriakirjallisuudessa on tunnistettu, että potentiaalisia asiakkaita on niin paljon, että 

yritysten ei ole järkevää pyrkiä vastaamaan kaikkien tarpeisiin (Kotler, et al. 2018). 

Järkevämpää on tunnistaa asiakkaiden ominaisuuksia, jonka jälkeen voidaan arvioida mihin 

asiakkaisiin omia resursseja on järkevää panostaa vallitsevassa markkina tilanteessa. 

Oleellista on tunnista omat vahvuudet markkinoilla kilpailijoita kohtaan, toinen oleellinen 

seikka on asiakassegmentin kannattavuus. Ei ole järkevää panostaa segmenttiin, vaikka omat 

kyvyt vastaisivatkin segmentin ominaisuuksia, jos ei segmentti ole tarpeeksi kannattava.  

Kuvassa 1 kuvataan asiakassegmentoinnin yhteyttä markkinointi strategiaan. Strategia on 

kaksi osainen, jossa ensimmäisessä vaiheessa valitaan asiakkaat ja toisessa vaiheessa 

päätetään arvonluonti strategia valittuun asiakaskuntaan. 

 

 

Kuva 1. Markkinointistrategian viitekehys (Kotler, et al. 2018).  
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Asiakassuhde hallinnan keskiössä on tunnistaa kannattavimmat asiakkaat ja luoda pitkä, 

stabiili ja kannattava suhde kyseisten asiakkaiden kanssa (Florez-Lopez, Ramon-Jeronimo 

2009). Asiakkaiden tunnistamisessa asiakassegmentointi on loistava työkalu.  

 

2.2 Asiakassegmentoinnin yleinen viitekehys 

 

Asiakkaat eroavat toisistaan monin tavoin. Ihmisten resurssit, sijainnit, ostokäyttäytymiset 

ja halut vaihtelevat. Asiakassegmentoinnilla pyritään tunnistamaan ryhmiä, joiden edellä 

mainitut ominaisuudet ovat mahdollisimman saman kaltaisia, jolloin pystytään paremmin 

kohdentamaan ja asemoimaan tuotteet markkinoilla (Kotler, et al. 2018). Tässä kappaleessa 

käydään viidestä näkökulmasta segmentointia läpi, joita ovat henkilöasiakkaiden 

segmentointi, yritysasiakkaiden segmentointi, Kansainvälisten markkinoiden segmentointi, 

vaatimukset tehokkaalle segmentoinnille ja segmentoinnin arviointi. 

Henkilöasiakkaiden segmentoinnissa käytetään usein neljää muuttujaa, joiden perusteella 

segmentointia tehdään. Näitä muuttujia ovat geografiset-, demografiset-, psykografiset- ja 

käyttäytymistekijät. Geografiset tekijät ovat maantieteellisiä jaottelu perusteita, kuten 

kaupungin tai valtion perusteella tehty ryhmittely (Jadczaková 2013). Demografiset tekijät 

taas pitävät sisällään iän, missä vaiheessa elämää on, sukupuoli, tulot, etnisyys ja uskonto 

tekijät. Psykografiset tekijät jakavat kuluttajat elämäntyylin ja persoonallisuus 

ominaisuuksien mukaan. Käyttäytymiseen perustuvaa segmentointia taas tehdään 

kuluttajien tietojen, asenteiden ja kulutuskäyttäytymisen perusteella (Kotler, et al. 2018). 

Henkilöasiakkaiden segmentoinnissa harvoin, kuitenkaan tyydytään yhteen edellä esitetyistä 

muuttujista vaan käytetään useampaa muuttujaa samaan aikaan. Tämä tehdään, että 

tunnistettaisiin pienempiä vielä paremmin kohdistettuja ryhmiä. Oletuksena, että mitä 

useampi muuttuja kuluttajalla on samoja sitä todennäköisemmin samat tuotteet ja 

markkinointi toimii näihin asiakkaisiin. On olemassa eri toimialoilla ja alueilla toimivia 

segmentointi menettelyjä. Yksi tällainen jaottelu on mosaiikki menettely yhdysvalloissa. 

Mosaiikki menettelyssä USA:n kotitaloudet jaetaan 71 elämäntyyli segmenttiin ja 19 

kattavaan ryhmään. Ryhmien jaottelu perusteena toimii ikä, tulot, ostotottumukset, elämän 

tapahtumat ja perheen koostumus. Tämä on yksi mahdollinen tapa tehdä segmentointia, 
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mutta segmentointi menettelyjä löytyy paljon ja ne eroavat paljon toimialasta ja alueista 

riippuen. (Kotler, et al. 2018) 

Yritysasiakkaiden segmentointi ei eroa paljon henkilöasiakkaiden segmentoinnista. 

Ryhmittelyn teossa käytetään usein paljon samoja muuttujia, mutta suurin ero on yleensä 

asiakkaiden määrissä. Henkilöasiakkaita on huomattavasti enemmän, kuin yritysasiakkaita. 

Tällöin pystytään tekemään myös tarkempia analyyseja yksilötasolla. Toinen erityspiirre 

yritysasiakkaiden segmentoinnissa on, kun asiakkaalla on useampia toimipisteitä. Tällöin 

ryhmittelijän täytyy ottaa huomioon yrityksen toimipisteet erillisinä segmentteinä, jolloin 

toimipisteiden alueellisiin tarpeisiin voidaan vastata paremmin. (Cooil, et al. 2008) 

Kansainvälisten markkinoiden segmentointi on hyvin monimutkaista ja paljon resursseja 

vaativaa. Tämän takia vain todella suuret yritykset pystyvät segmentoimaan asiakkaita yli 

valtiollisten rajojen. Haasteina datan määrän paljous, muuttujien tulkinnan vaikeus, 

muuttujien yhteensopivuus ongelma, sekä monet muut ennalta arvaamattomat haasteet mitä 

liian suuren populaation ryhmittelyssä tulee vastaan. (Cooil, et al. 2008) 

On viisi tekijää, joilla voidaan mitata, kuinka toimivaa segmentointi on. Näitä tekijöitä ovat 

mitattavuus, saavutettavuus, merkittävyys, eroteltavuus ja toimintakelpoisuus. 

Segmentoinnin mitattavuus on oleellista, koska ei ole itsestään selvää, että ryhmittely on 

onnistunut, jos sitä ei arvioida jollain tavalla. Mitattavuudella tarkoitetaan, että koko ja 

ostovoima voidaan mitata segmentiltä. Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että 

kohdesegmentti on mahdollista tehokkaasti ja kannattavasti saavuttaa tarjonnalla ja 

markkinoinnilla. Merkittävyydellä tarkoitetaan sitä, että segmentti on riittävän suuri ja 

kannattava. Eroteltavuudella tarkoitetaan sitä, että segmentit eroavat riittävästi toisistaan, 

jolloin on järkevää muodostaa erillinen segmentti, johon suunnataan erillisiä tuotteita, 

palveluita ja markkinointia. Toimintakelpoisuudella tarkoitetaan, että yrityksellä itsellään on 

toimintaedellytykset toimia ryhmittelyn perusteella. Ei ole järkevää luoda liikaa 

segmenttejä, jolloin yrityksellä ei ole resursseja luoda tarjoamaa ja markkinointia jokaiseen 

yksittäiseen segmenttiin. (Cooil, et al. 2008) 

On muutamia tekijöitä, joilla voidaan arvioida segmenttien laatua. Näitä tekijöitä ovat 

segmentin koko ja potentiaalinen kasvu, segmentin struktuurinen houkuttelevuus ja 

yrityksen tavoitteet, sekä resurssit. Tekijät eivät ole kuitenkaan täysin itsestään selviä. 

Segmentin koko esimerkiksi on hyvin riippuvainen yrityksen resursseista ja osaamisesta. 
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Pienten yritysten ei välttämättä kannata yrittää palvella liian suurta segmenttiä, jos sen 

resurssit ei siihen riitä. Struktuurisella houkuttelevuudella tarkoitetaan, että joillain 

segmenteillä on niin paljon kilpailevien yritysten tarjoamia palveluita ja tuotteita, että sitä 

segmenttiä olisi vaikea palvella yrityksen tuotteilla. Myös silloin puhutaan struktuurisesta 

houkuttelevaisuuden ongelmasta, kun segmenttiin on kilpailevien yritysten liian helppo 

päästä kilpailemaan olemassa olevista asiakkaista. Yrityksen täytyy myös ottaa aina omat 

pitkän ajan tavoitteet huomioon. Kaikki asiakassegmentit eivät yksinkertaisesti sovellu 

yrityksen pitkäaikaisiin tavoitteisiin. Syynä voivat olla resurssien puute, asiakkaiden 

demografiset tekijät tai haluamattomuus kehittää vastaavia palveluita ja tuotteita mitä 

kyseinen segmentti vaatisi. (Cooil, et al. 2008) 

 

 

2.3 Asiakassegmentoinnin strateginen näkökulma energia-alalla 

 

Energia-alalla on tapahtumassa isoja muutoksia ilmastonmuutoksen ja asenteiden 

muutoksen johdosta. Muutos luo paineita siirtyä ennen hyvin reguloidulta alalta 

huomattavasti kilpailullisempaan liiketoiminta ympäristöön. Tämä taas johtaa siihen, että 

yritysten täytyy löytää uusia kilpailuetuja, sekä analysoida asiakkaita ja heidän 

kulutustottumuksia täysin uusilla metodeilla, jotta parempi ymmärrys ja sitä kautta parempi 

asiakkaiden palveleminen olisi mahdollista. (Fernandes, et al. 2017) 

Kolmas syy miksi energia-alalla on otettu enemmän analysointi ja asiakkaiden segmentointi 

tapoja käyttöön on datan määrän lisääntyminen. Älykkäät sähköverkot mahdollistavat tiedon 

keräämisen, jonka jälkeen sitä vasta pystyy käyttämään analyysin tekoon (Fernandes, et al. 

2017). Tulevaisuudessa älyverkkojen tiedon keruun tarkkuus tulee vielä tarkentumaan, kun 

tällä hetkellä data kerätään tunnin välein. Jo seuraavassa vaiheessa on tarkoitus kerätä 

sähkönkulutus dataa jo 5 minuutin välein. 

Monesti asiakasa segmentointi nojaa tiettyihin peruskaavoihin, joita pidetään yleisinä 

totuuksina. Myös energia-alalla on tällaisia perusoletuksia mihin segmentoinnissa nojataan, 

kuten isoissa taloissa asujat, joilla on lapsia kuluttavat enemmän kuin pienissä taloissa asuvat 

ja lapsettomat. Energia-alalle myös tyypillistä segmentointia on olettaa, että korkean 
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koulutuksen saaneet preferoivat vihreämpiä ratkaisuja. Tällaiset perusoletukset monesti 

auttavatkin tekemään alkuun kohtalaista asiakassegmentointia. Kuitenkin nykyinen 

kirjallisuus yrittää tuoda ylös näkökulman, jossa asiat eivät aina mene näin. Etenkin uusien 

analysointi tekniikoiden ja tiedon määrän lisääntymisen johdosta on alettu löytämään 

segmenttien sisältä myös muita tekijöitä ja yhtälöitä, jotka määrittelevät asiakkaita ja heidän 

segmenttejään. Markkinointipäälliköt, kuitenkin haluavat selkeitä ja helposti määriteltäviä 

segmenttejä, joille pystyy luomaan markkinointi toimia ja asiakaskirjeitä. (Albert, 

Maasoumy 2016) 

Kirjallisuudessa nostetaan esille muutama tutkimussuuntaus, joita erityisesti energia-alalla 

tutkitaan asiakassegmentoinnin teossa tänä päivänä. Näitä ovat kotidatan ja sensoreiden 

hyväksikäyttö segmentoinnin teossa. Kotidatan ja yksittäisten laitteiden luoman erillisten 

profiilien käyttö asiakassegmentoinnissa, sekä tutkimista, kuinka sisäiset ja ulkoiset faktorit 

vaikuttavat asiakassegmentointiin. Näitä faktoreita ovat asumismuodot, rakennus ratkaisut, 

energia tehokkaat talot ja kyky käyttää energia tehokkaita ratkaisuja talon sisällä. (Albert, 

Maasoumy 2016) 

Muita tyypillisiä suuntauksia on kulutus käyttäytyminen ja kuluttaja piirteet. Näistä 

kaavoista, ei kuitenkaan löydy yhtä selkeitä yhtäläisyyksiä kuluttajan ja hänen 

sähkönkulutuskäyttäytymisensä välillä. Tyypillisesti näitä faktoreita yritykset löytävät 

asiakastietojärjestelmistään. Tänä päivänä on tietenkin mahdollista myös ostaa kuluttajista 

kertovaa dataa tai käyttää muita keinoja datan saamiseksi, kuten vaihtoehtoisten 

verkkosivujen ja kyselyiden luominen. (Albert, Maasoumy 2016) 

Tämän tutkimuksen kannalta oleellinen suuntautuminen alalla on kodin sähkökulutusdatan 

analysointi. Tutkimuksessa keskitytäänkin täysin tähän näkökulmaan, kun empiirisessä 

osiossa, käytetään tällaista dataa. Ryhmittelyä pystyykin tekemään monilla eri metodeilla. 

Tässä tutkimuksessa, kuitenkin käytetään data-analytiikkaa ja vielä tarkemmin klusterointia, 

jotta ryhmittäminen olisi mahdollista suorittaa.  

Segmentointi siis tapahtuu klusterointi metodia hyväksikäyttäen, joka on metodi, jossa 

algoritmi ryhmittelee havainnot suhteellisen homogeenisiin ryhmiin. Ryhmittelyn jälkeen 

ryhmän jäsenillä on hyvin samantyyppiset ominaisuudet, jolloin asiakkaiden segmentointi 

on suoritettu (Kashwan, Velu 2013). 
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2.4 Asiakassegmentoinnin menetelmät 

 

Kun puhutaan markkinointi segmentoinnista monet heti miettivät, että puhutaan 

elämäntyylin, arvojen ja käyttäytymismallien analysoinnista, mutta todellisuudessa on kyse 

paljon laajemmasta kokonaisuudesta (Thomas 1980). Maailmassa on tapahtumassa muutos, 

jossa johtajat yhä useammin turvautuvat erilaisiin data-analytiikan, koneoppimisen, tekoälyn 

tiedonlouhinnan ja statistiikan sovelluksiin selvittääkseen mahdollisia asiakassegmenttejä 

yritykselleen. (Florez-Lopez, Ramon-Jeronimo 2009) 

Yksi tapa jakaa asiakassegmentoinnin tekoa on jakaa menetelmiä apriorisen ja posteriorisen 

tavan mukaan. Aprioriset segmentointi tavat perustuu etukäteen segmenttien määrittelyyn. 

Ajatuksena on luoda ryhmittely ennen, kuin dataa on kerätty. Näin voidaan luoda puhdas 

intuitiivinen arvio. Posteriorisessa menetelmässä segmentit luodaan empiirisellä data-

analyysilla. Joissain lähestymistavoissa käytetään molempia menetelmiä ristiin (Cooil, et al. 

2008). 

Posterioriset menetelmät voidaan vielä luokitella valvottuihin ja ei valvottuihin 

oppimisalgoritmeihin. Ensimmäisiä valvottuihin oppimismenetelmiin lukeutuva 

segmentointi menetelmä on jo vuodelta 1936. Menetelmä on nimeltään lineaarinen 

erotteluanalyysi ja sen kehitti Fischer (Cooil, et al. 2008). Monia saman kategorian 

menetelmiä on kehitetty sen jälkeen. Näistä hyvin tunnettuja ovat ainakin naiivi Bayes-, 

puupohjaiset-, hermoverkko-, tuki vektorikone-, ei parametriset Kernel-, ordinaalinen- ja 

nominaalinen logistinen analyysi metodi (Hastie, et al. 2009). Klusterointi algoritmit on 

esimerkki ei valvotusta oppimisalgoritmista. Klusterointia pidetään yhtenä suosituimpana 

Posteriorisena segmentointi menetelmänä (Cooil, et al. 2008). Etenkin suurten data-

aineistojen ja aikasarjojen kanssa klusterointia on yleisesti pidetty hyvänä ryhmittely 

menetelmänä. 

Useimmat segmentointi metodit ovat tyypillisesti klusteri analyysiin perustuvia. Tänä 

päivänä on kuitenkin yleistynyt, että käytetään muita analysointi metodeja avuksi 

segmentoinnin teossa. Tällaisia metodeja ovet esimerkiksi korrelointi analyysit ja faktori 

analyysit. (Thomas 1980) 
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Seuraavassa kappaleessa esitellään klusteroinnin teoriaa. Käymme myös läpi erilaisia 

käytännön sovelluksia, joita segmentoinnin teossa on mahdollista käyttää. 

  



15 

3. Data-analytiikka ja klusterointi 

Viimeisten vuosien aikana kehitys on jatkunut pisteeseen, jossa data-analytiikkaa arvioidaan 

200 biljoonaan markkinoiksi (IDC, 2016). Markkinoiden arvon ovat huomanneet myös 

markkinointi tutkijat, jotka käyttävät data-analytiikkaa hyväkseen koko ajan enemmän. 90-

luvulla datan louhinta oli uusi ja jännittävä termi. Nykyään puhutaan enemmän big datasta 

ja data tieteestä, kun pyritään vastaamaan kysymyksiin datasta algoritmien avulla (Leskovec, 

Rajaraman et al. 2020).  

France toteutti tutkimuksen vuonna 2019, jossa 55 prosenttia vastaajista sanoi tärkeimmän 

data-analytiikan tavoitteen olevan parantaa asiakas suhteita data-analytiikan avulla. Tärkeää 

tutkimuksen mukaan oli myös löytää korrelaatiota eri datalähteistä, ennustaa 

asiakaskäyttäytymistä ja ennustaa tuotteiden myyntiä. Markkinointi-analytiikan tarkoitus on 

auttaa markkinointi osastoa toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

Yrityksillä on kuitenkin muitakin haasteita kuin vain datan analysointi. Datan kerääminen ja 

varastointi on tuottanut uusia toimijoita ja yrityksiä markkinoille vastaamaan näihin 

haasteisiin. Dataa on saatavilla monista lähteistä ja dataa on paljon. Yritykset keräävät dataa 

sosiaalisesta mediasta, web analytiikalla, mobiili sovelluksista ja erilaisilla sensoreilla. 

Tapahtumaa onkin kutsuttu informaatio räjähdykseksi (France, 2016). Datan 

räjähdysmäinen kasvu ja kehitys markkinoilla onkin ajanut tarvetta analytiikan 

hyväksikäytölle myös markkinoinnin järjestämisessä.  

Datalla ei itsellään tee mitään, jos sitä ei osaa lukea (Moscato, et al. 2019). Markkinointi-

analytiikan avulla onkin lähdetty vastaamaan haasteisiin ja datan hyväksikäyttöä on lähdetty 

kehittämään.  

Mallinuksella tarkoitetaan prosessia, jossa luodaan malli datasta, joka kuvaa dataa 

tilanteeseen sopivalla tavalla (Leskovec, et al. 2020). Tietokonetieteen puolelta on otettua 

paljon erilaisia sovelluksia datan mallintamiseen. Näitä mallinnuksia voidaan nykyään 

käyttää hyväksi markkinointianalytiikan puolella. Monte carlo malli, decision tree, fuzzy 

logic ja klusterointi ovat kuitenkin hyviä esimerkkejä mallinnus sovelluksista markkinointi 

puolella (Moscato, et al. 2019). 
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Perinteisen statistisen mallintamisen puolelta onkin siirrytty paljon koneoppimisen puolelle, 

joissa algoritmit hoitavat mallintamisen. Kone-oppiminen auttaa tekemään 

monimutkaisempia ja todenmukaisempia malleja reaalimaailmasta (Leskovec, et al. 2020).  

Energia alalla koventuneen kilpailun takia data-analytiikan hyväksikäyttö on tullut 

huomattavasti yleisemmäksi. Data-analytiikka mahdollistaa energia-alan yrityksiä 

suunnittelemaan tarjontansa kuluttajien käytön mukaan, mikä ei ennen ollut mahdollista 

suurien datamäärien johdosta. Myös asiakkaiden paljous on vaikeuttanut optimaalisten 

pakettien suunnittelussa, kun kaikkia ei voi miellyttää täydellisesti. Klusterointi on yksi 

metodi, joka pyrkii vastaamaan tähän ongelmaan yleistämällä asiakas käyttäytymistä 

suurempiin ryhmiin, jolloin tuotteistaminen on helpompaa. (López, et al. 2011) 

Innovatiiviset ja kehittyneet sensori systeemit ovat toinen syy miksi data-analytiikan kehitys 

alalla on ollut niin nopeaa. Langattomat sensori järjestelmät tuottavat, lähettävät, 

vastaanottavat, varastoivat ja siirtävät eteenpäin dataa suorana tietokantoihin. Suuret data 

määrät, joita sensorit tuottavat pakottavat yrityksiä kehittämään aivan uudenlaisia ratkaisuja. 

Perinteiset analyysit eivät monesti vastaa tarpeita datan analysoinnissa, kun informaatiota 

on niin paljon saatavilla. (Krishna, Doja 2017) 

Klusterointi on suuressa osassa markkinointi datan hyväksikäyttöä. Seuraavassa osiossa 

käydään kattavammin läpi klusteroinnin perusteoriaa ja käytäntöjä.  

 

 

3.1 Klusterointi 

 

Klusterointi on koneoppimisen metodi, jota käytetään markkinointianalytiikassa asiakas 

datan ymmärtämiseen. Kirjallisuuskatsauksen tutkimuksessa asia sanottiin hyvin: 

”klusterointi algoritmien tehtävä on automatisoida tunnistamista” (Holmes, Jain 2012). 

Prosessin tarkoitus on tunnistaa samoja piirteitä jakavia ryhmiä. Nämä ryhmät sisältävät 

havaintopisteitä, joiden tarkoitus on jakaa samoja piirteitä. Ideana on myös, että ryhmien 

välillä on merkittäviä eroavaisuuksia ominaisuuksissa (Leskovec, et al. 2020). Pääasiallisesti 

klusteroinnilla pyritään siis havainnollistamaan ryhmiä, jotka jakavat samoja piirteitä. Tällä 
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pyritään vastaamaan esimerkiksi kysymyksiin, kuinka yritys tunnistaa asiakkaansa, 

segmentoi asiakkaansa, millaisia yhteisiä piirteitä asiakasryhmillä on ja millaisista tuotteita 

asiakas preferoi (Moscato, et al. 2019). Eli käytännössä tunnistaa erilaisia asiakasryhmiä ja 

niiden ryhmien yhdistäviä tekijöitä. 

Kirjallisuus käsittelee klusterointia hyvin laajasti, saamme käsitystä määrästä, kun 

mietimme, että verkkosivulla web of science on julkaistu 12 000 tieteellistä artikkelia 

nimikkeellä ”cluster analysis”. Ensimmäisen kerran historiasta klusteroinnista löytyy 

merkkejä Aristotelen ajoilta (Xu, Wunsch 2009). Algoritmeja on vaikea saada ymmärtämään 

kategorisen datan eroja, kun taas jatkuva data on helposti mallinnettavissa (Minerva, et al. 

2015). Käsittelemmekin tässä tutkimuksessa pääasiallisesti klusteroinnin sovelluksia, jotka 

toimivat jatkuvan datan kanssa. 

Kone-oppimisessa klusteroinnin metodologiat yhdistetään ei valvottuun koneoppimiseen, 

jossa mallin työskentelyä ei tarvitse ohjata. Valvotuissa malleissa koneoppiminen tapahtuu 

jo saatavilla olevan datan avulla. Kun ei valvotuissa malleissa koneoppiminen käyttää 

hyväkseen myös itse tuotettua dataa mallin rakentamisessa. (Moscato, et al. 2019) 

Käsitteitä, joita tukimuksessa käytetään klusteroinnin osalta ovat pisteet, avaruus ja 

etäisyydet. Pisteet ovat yksittäisiä havaintoja aineistossa, jotka kuuluvat tiettyyn avaruuteen. 

Pisteillä on etäisyyksiä avaruudessa, jonka kautta pystytään hahmottamaan tässä tapauksessa 

esimerkiksi klustereita. (Leskovec, Rajaraman et al. 2020). Kuvasta 2 voidaan huomata 

pisteet, toiminta-avaruus ja etäisyydet, joita pisteiden välillä on huomattavissa. 
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Kuva 2. 2-D Avaruudessa pisteitä, jotka muodostavat selkeitä klustereita. 

 

Hyvän klusterin tunnuspiirteitä on korkea samanlaisuus klustereiden sisällä. Tärkeää on 

myös tunnuspiirteiden selkeät erot klustereiden välillä (Leskovec, et al. 2020). 

Klusterointi applikaatioita on käytetty laajasti alasta riippumatta. Yleisesti klusterointi on 

käytössä ainakin tekniikan alalla, tietokone tieteissä, lääketieteessä, tähtitieteessä, 

sosionomisissa tieteissä ja kauppatieteissä (Xu, Wunsch 2009). 

Lähestymistapoja klusteroinnin tekemiseen on useampia, mutta seuraavassa kappaleessa 

esittelemme näistä kuusi. Näitä lähestymistapoja ovat erottelu-, hierarcial-, grid-based- ja 

sof-computing lähetsymistapa. Tavat eroavata toisistaan sillä, kuinka klusterit määritellään 

pisteiden ominaisuuksien ja etäisyyksien perusteella. Seuraavassa osioissa esitellään 

tarkemmin näitä lähestymistapoja. Osiossa on tarkoitus tutustua eri lähestymistapoihin ja 

sen kautta ymmärtää mikä lähestymistavoista sopisi parhaiten tutkimuskysymyksen 

selvittämiseen.  
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3.1.1 Hierarkkinen klusterointi 

 

Ensimmäisenä esittelen hierarkkisen klusterointi menetelmän, jossa euklidean pituus yhtälöä 

(kaava 1.) käytetään hyväksi klusterien mittaamiseen. Tätä menetelmää pidetään yleisesti 

sopivana pienempien data taulukoiden tutkimiseen (Leskovec, et al. 2020). Hierarkkinen 

järjestelmä perustuu systeemien kerrostuneisuuteen, kun erottelu klusterointi optimointiin 

(Murtah, Contreras, 2012). 

 

 

Kaava 1. Eukledian pituus yhtälö. 

 

Hierarkisen klusterin tekemiseen on lähtökohtaisesti kaksi lähestymistapaa. Klusterien 

tekemisen voi aloittaa joko yhdestä isosta klusterista, joka pitää sisällään kaikki havainto 

pisteet. Tässä tapauksessa klustereita lähdetään avaamaan pienempiin osiin. Toinen 

vaihtoehto on aloittaa yhdestä havainto pisteestä, joita lähdetään linkittämään lähimmän 

pisteen/klusterin kanssa, josta seuraa isompia klustereita. Linkitystä havainnollistetaan 

kuvassa 2 (Leskovec, et al. 2020) 

Pyrkimys on minimoida etäisyys klustereiden sisällä olevien pisteiden välillä. Ensin tämä 

tapahtuu yksittäisten pisteiden välillä, jolloin ensimmäiset klusterit muodostuvat. Linkitys 

jatkuu samalla metodilla klustereiden välillä. Linkitys tapahtuu, joko klustereiden minimi-, 

maksimi- tai keskiarvo lukujen perusteella (García-Lapresta, Pérez-Román, 2017). 

Linkityksen laskentatapa perustuu eukledian yhtälöön, jolla minimit ja maksimit lasketaan. 

Seuraavassa vaiheessa kun linkitys on suoritettu pitää päättää, kuinka monta klusteria 

kannattaa käyttää tässä tilanteessa. Siinä auttaa dendogrammi, jota havainnollistetaan alla 

olevassa kuvassa (kuva 3.). Dendogrammin linkkien pituudet kuvastavat etäisyyksiä 

klustereiden välillä. Pituuksien avulla voi arvioida kuinka monta klusteria kannattaa ottaa. 
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Tilannetta pitää kuitenkin ajatella myös tilanteen mukaan. Montako klusteria on 

havainnollistavin esitys kyseistä datasta? Mitä klustereilla halutaan havainnollistaa? 

Lopulta kun oikeaan klustereiden määrään on päästy, voidaan löytöjä havainnollistaa 

erilaisin menetelmin. Sirontakuvio tekniikka toimii yksinkertaisen datan visualisoinnissa 

hyvin. Ulottuvuuksia, kun tulee enemmän myös, visualisointi on haastavampaa. 

 

Kuva 3. Klustereiden linkitys ja Dendogrammi (värit kuvaavat yksittäisiä klustereita) 

(Leskovec, et al. 2020) 

 

 

3.1.2 Erottelu klusterointi 

 

Erottelu kluesterointi tapahtuu klusterin keskipisteen määrittämisen ja pisteiden 

määrittämisen tuohon keskipisteeseen avulla. Partioning klusterointi metodit myös 

perustuvat euklidean avaruuteen ja etäisyyteen, mutta klustereiden määrän päättäminen 

tapahtuu eri tavalla kuin hierarkisissa menetelmissä (Leskovec, et al. 2020). Datasta riippuu, 

kuinka hyvä klusteroinnista lopulta tulee.  

Hyvin tunnettu ja suosittu klusterointi algoritmi tässä kategoriassa on k-keskiarvo, jota 

käytän esimerkkinä sen helpon ymmärrettävyyden takia (Celebi, 2015). K-keskiarvo 

algoritmi laskee klusterit neljässä vaiheessa.  



21 

On useampia tapoja määritellä k-koordinaatille lähtöpaikka, mutta yksinkertaisuuden takia 

tutkimuksessa esitetään tapa, jossa lähtö koordinaatit arvotaan. Eli ensimmäisessä vaiheessa 

satunnaistoiminnolla määritellään k-koordinaatit, eli pisteet, joita klusterit pitävät 

keskipisteinä. Seuraavassa vaiheessa jokainen havaintopiste määrätään lähimpään k-

koordinaattiin, määrittävä tekijä on havaintopisteen etäisyys klusterin keskipisteeseen. 

Kolmannessa vaiheessa k-koordinaatille haetaan keskipiste valittujen havaintopisteiden 

sisältä. Neljäs vaihe on algoritmin sydän, joka perustuu luuppiin (Leskovec, et al. 2020). 

Luuppi käytännössä tarkoittaa toisen ja kolmannen kohdan toistamista, kunnes havainto 

pisteiden määrä klustereiden välillä ei enää muutu. Lopulta k-koodinaatti on löytänyt 

paikkansa ja on nimensä mukaisella k-keskiarvo koordinaatilla. Tässä tapauksessa 

klusterointi on tullut päätökseensä. Prosessia havainnollistetaan alapuolella olevassa 

kuvassa (Kuva 4.)  

 

 

Kuva 4. K-keskiarvo algoritmin prosessin kuvaus, (Leskovec, et al. 2020) 

 

K-keskiarvo algoritmi ei kuitenkaan ole ainoa tämän kategorian algoritmi. Jokaisessa 

esittetyssä kategoriassa on alakategorioita, joten kannattaa aina tarkemmin ajatella mikä 

sopii parhaiten omaan tilanteeseen ja tutustua eri menetelmiin. Yksi näistä erottelu 

algoritmeista on virhettä minimoiva algoritmi. Algoritmia käytetään tyypillisesti 

eristäytyneen ja kompaktin datan kanssa. Perusidea on löytää rakenne algoritmille, joka 

minimoi virheitä etäisyyksien mittaamisessa. Tyypillinen tällainen algoritmi on neliövirheen 

summa. (Rokach, Maimon 2005) 
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Klustereiden määrää, eli k-koordinaattien määrää ei olla vielä määritelty. Seuraavissa 

kappaleissa perehdytään metodeihin, jotka auttavat k-koordinaattien, eli klustereiden 

lukumäärien päättämisessä.  

Klusterien määrä voi olla helposti visuaalisesti pääteltävissä, kun dimensioiden määrä 

avaruudessa on pieni. Yleisesti klustereiden määrän päättämistä pidetään kuitenkin yhtenä 

suurimpana haasteena klusteroinnin tekemisessä (Jain 2010). Etenkin dimensioiden 

lisääntyessä. 

Yksi helposti mallinnettava malli, joka auttaa klustereiden määrän päättämisessä on 

Kyynärpää metodi. Metodi perustuu klusterin sisällä laskettaviin etäisyyksiin. Kun pisteiden 

etäisyyksien mittaamisesta klustereista vastaa eukledian pituus yhtälö, niin k-koordinaatin 

keskiarvojen laskusta vastaa WSS, eli vapaasti suomennettuna joidenkin neliöiden sisällä 

(Kuva. 5). Tämän funktion avulla pystytään summaamaan yhteen neliöjuuressa olevat 

havaintojen etäisyydet k-koordinaatista. 

 

 

Kaava 2. Joidenkin neliöiden sisällä yhtälö 

 

WSS arvo kertoo, kuinka lähellä keskimääräisesti havainnot ovat klusterin keskuksesta, jos 

arvo on pieni, havainnot ovat lähellä klusterin keskustaa ja kääntäen. Joten klusteroinnissa 

voi joutua tekemään myös iteraatioita. Prosessin voi aloittaa alkuun kokeilemalla numeroita 

1, 2, 4, 6, 8 ja 10 k-koordinaatilla, joilla pystyy luomaan kuvaajan WSS luvuista (Kuva. 5) 

(Leskovec, et al. 2020). Jos olkapää on selkeä kuvaajassa, on helppo valita oikea määrä 

klustereita, jos olkapäätä ei kuitenkaan erota selvästi on päätös haastavampi. Esimerkistä 

pystyy huomaamaan, että kun klustereiden lukumäärä on yksi, WSS luku antaa hyvin 

korkeita arvoja, joka tarkoittaa korkeaa hajautumista klusterien sisällä. Tästä voi päätellä, 

että lisää klustereita tarvitaan, kuitenkin kun WSS luku ei enää radikaalisti pienene voi 

huomata sen, että klusterointi tulos ei parane klustereita lisäämällä. 
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Kuva 5. Olkapäämallin havainnollistaminen ja tilanne, jossa olkapää malli ei toimi, 

(Leskovec, et al. 2020) 

 

Jos tilanne on vastaava kuin oikeanpuoleisessa kuvassa kannattaa käyttää siluetti metodia 

hyväkseen (Kuva 6.). Siluetti metodi perustuu klusterien sisäisten ja ulkoisten etäisyyksien 

mittaamiseen. 

Tavoitteena on saada mahdollisimman korkeat S arvot. S arvo kertoo klusterien sisäisten ja 

ulkoisten linkitys etäisyyksistä. S on siis keskiarvo luku ulkoisten ja sisäisten linkkien 

yhteyksistä. Siluetti mallista pystyy huomaamaan, että keskimmäinen kuvaaja antaa optimi 

klusteri määrän. 
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Kuva 6. Siluetti malli hyvä ja huono, (Leskovec, et al. 2020) 

 

On myös tekniikoita, jotka pyrkivät maksimoimaan klusterien keskinäiset erot. Siluetti 

metodi on edellä mainitun ja klusterin sisäisten pisteiden etäisyyksien avulla optimoitua 

klustereiden määrien laskua (Rokach, Maimon 2005). Siluetti mallista voi luoda samanlaisen 

kuvaajan kuin olkapäämallista, mutta malli toimii toisinpäin.  

Lisäksi erottelu algoritmit kuten k-keskiarvo on herkkä äänekkäälle datalle. Ongelmia tulee 

myös, jos datassa on havaintopisteitä, jotka ovat kaukana muista havainto pisteistä. Näitä 

kutsutaan ulkohavainnoiksi (Rokach, Maimon 2005). CURE-algoritmi on tehty 

outlainereiden poistamiseksi. CURE algoritmi tekee kopiota ulkopuolella olevista 

havaintopisteistä ja siirtää sitten kopiot lähemmäs klusterin keskustaa, jotta saadaan parempi 

klusterointi tulos. 

Erottelu algoritmit ovat paljon käytettyjä niiden helpon ymmärrettävyyden ja 

käytettävyyden takia. Joitain heikkouksiakin niillä oli, kuten se, että niillä ei voi klusteroida 

kategorista dataa. Toinen ongelma oli klustereiden etukäteen määrittely.  
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3.1.3 Pehmeän laskennan mallit 

 

Kategorian parhaiten tunnettuja algoritmeja on sumea klusterointi (Rokach, Maimon 2005). 

Kauppatieteisiin sovellettavia tieteellisiä artikkeleita löytyy jo 70-luvulta (Gustafson, Kessel 

1979). Tämä kertoo, kuinka relevantti ja hyvin tunnettu sovellus sumea klusterointi on. 

Uusimmat artikkelit käsittelivät pääasiallisesti valokuvantunnistamisessa hyväksikäytettäviä 

sumeita klusterointi sovelluksia. Sumea c-keskiarvo klusterointi metodia kutsutaankin alan 

standardi tekniikaksi (Miayamoto, 2017). 

Tämä klusterointi metodi perustuu sumeaan logiikkaan. Seuraava funktio kuvaa sumeaa 

logiikkaa:  

µA : X --> [0, 1] 

Kaava 3. Sumean logiikan kaava 

 

Kaava 3 kuvaa havaintojen kuulumista sumeaan kokonaisuuteen. Jos x saa arvon lähelle yhtä 

on suurempi todennäköisyys, että havainto kuuluu kokonaisuuteen, kun jos havainto saa 

arvon lähelle nollaa. (Sato-Ilic, Jain 2006)  

Kun monet klusterointi metodit lähtee siitä oletus ajatuksesta, että havaintopisteet kuuluvat 

tiettyyn klusteriin ja niitä lähdetään lisäämään tai poistamaan klusterista. Sumea klusterointi 

metodi perustuu ajatukseen, että havainnot voivat tietyllä asteella limittäytyä (Sato-Ilic, Jain 

2006). 

Metodeita löytyy paljon ja jotkut käyttävät hyödykseen hierarkkista rakenneta (Miayamoto, 

2017). Sumea c-keskiarvo on kuitenkin yksi tunnetuimpia ei hierarkisia klusterointi 

menetelmiä (Kanzawa, 2017).  

Sumea c-keskiarvo klusterointi on käytännössä funktion optimointia (Miayamoto, 2017). 

Optimisointi tapahtuu alla olevalle kaavalla 4, jossa D on eukledian pituuden yhtälö 

neliöjuuressa.   
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Kaava 4. Sumea c-keskiarvo optimointi funktio 

 

Optimointi tapahtuu neljässä osassa. Nämä osat ovat: 

Osa 1: Luo satunnaisesti alustava fuzzy klusteri. Säädä ratkaisuksi (U, V) 

Osa 2: Minimoi J(U, V) U:n suhteen, optimaalinen ratkaisu on uusi U. 

Osa 3: Minimoi J(U, V) V:n suhteen, optimaalinen ratkaisu on uusi V. 

Osa 4: Jos tulos on suppeneva, lopeta. Jos ei mene kohtaan yksi. 

 

3.1.4 Ruudukkopohjaiset metodit 

 

Ruudukkopohjaiset metodit perustuvat ruudukko rakenteeseen ja ne ovat tunnettuja nopeasta 

prosessointi ajasta (Rokach, Maimon 2005). Näitä metodeita kannattaa harkita erityisesti 

silloin, kun aineisto on hyvin suuri (Akodjènou-Jeannin, Salamatian et al. 2007). 

Alussa datan päälle liimataan ristikko, joka auttaa klustereiden tekemisessä (kuva 6.) 

(Salamatian, et al. 2007). Tämän jälkeen ruudukot poistetaan, joiden sisällä ei ole 

havaintopisteitä (kuva 7.) (Liao, et al. 2004). Metodi muistuttaa paljon tiheyspohjaisia 

metodeja. Ero metodien välillä tulee siinä, että ruudukkopohjaisissa metodeissa klusterit 

lasketaan solujen sisällä olevien havaintopisteiden tiheydellä (Salamatian, et al. 2007). 

 



27 

 

Kuva 7. ristikko rakenne havaintopisteiden päälle 

 

Ruudukkopohjaiset metodit ovat hyviä isoille data aineistoille ja toimivat nopeasti. 

Kuitenkaan metodi ei tuota laadukasta klusterointia, jos aineisto on hyvin keskittynyttä tai 

epäsäännöllistä (Liao, et al. 2004). 

 

 

3.1.6 Aikasarja klusterointi  

  

Aikasarja klusterointi on tuottanut paljon käyttökelpoista dataa useista eri toimialoista. 

Onkin huomattavissa kasvava kiinnostus tutkimusalaa kohtaan. (Liao 2005)  

Perinteisessä klusteroinnissa ajatuksena on ryhmitellä muuttujia niiden samankaltaisuuden 

perusteella. Aikasarja klusteroinnissa toimitaan muuten samalla tavalla, mutta ryhmittelyssä 

käytetään perusteena koko aikasarjaa (Aghabozorgi,  et al. 2015). Kehitys 

muistikapasiteetin kasvattamisessa on mahdollistanut aikasarjojen hyväksikäytön.  

Tässä tutkimuksessa keskitytään aikasarjojen klusterointiin, joten on myös oleellista 

käydä läpi siihen liittyvä teoria. Lähtökohtaisesti ylläesiteltävistä tekniikoista kaikkia voi 

periaatteessa käyttää aikasarjojen klusterointiin. Partioning ja hierarcial menetelmät ovat 
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kuitenkin suosiossa. Partioning menetelmiä käytetään usein enemmän suurien data-

aineistojen kanssa (Sardá-Espinosa 2017).  

Aikasarja klusteroinnilla on paljon hyviä puolia, mutta seuraavaksi mainitsen niistä 

muutamat tärkeimmät. Aikasarjat piilottavat sisälleen asiakkaiden toimintamalleja, joita on 

muuten hyvin vaikea hahmottaa tai hyväksikäyttää ilman aikasarja klusterointia. Aikasarja 

klustereiden käsittely käsin on työlästä tai mahdotonta niiden suurien tiedosto kokojen 

takia. Aikasarja klustereiden visuaalinen esittäminen auttaa ymmärtämään 

toimintaympäristöä ja datan yleisiä piirteitä. (Aghabozorgi,  et al. 2015)  

Aikasarja klusteroinnilla pyritään vastaamaan ainakin kolmeen ongelmaan ja näitä ongelmia 

ovat yleisten toimintaympäristöjen mallintaminen. Ennusteiden ja niistä tehtyjen suositusten 

tekeminen, sekä korrelaatioiden paikantaminen aikasarjojen väliltä. (Aghabozorgi,  et al. 

2015)  

Etäisyyksien eli samankaltaisuuden mittaus voi tapahtua monia eri etäisyysmittaus tapoja 

käyttäen. Näistä yleisimpiä on eucliedean etäisyys, root mean square 

etäisyys, Mikowski etäisyys, Pearsonin etäisyys, Lieblerin etäisyys, lyhyen aikasarjan 

etäisyys ja Dynamic time warping etäisyys. On samankaltaisuuden mittaus tapoja kuitenkin 

paljon enemmän, eikä näitä esitellä tarkemmin tutkimuksen laajuuden takia. (Liao 2005)  

Aikasarjoja katsotaan normaalisti kolmesta lähtökohdasta. Klusterointi voidaan tehdä koko 

aikasarjalle tai tehdä klusterointi, jollekin tietylle aikajanalle koko aikarajasta. Kolmas 

mahdollisuus on katsoa aikasarjaa muuttuja pisteiden avulla. (Aghabozorgi,  et al. 2015)  

Vaikka aikasarja klusterointi ei eroa kokonaan perinteisestä klusteroinnista, on siinä 

ominaisuuksia, jotka tekevät siitä poikkeuksellisen ja haastavan 

perinteisiä klusterointi metodeita käyttäessä. Näitä ominaisuuksia ovat dimensioiden korkea 

lukumäärä ja samankaltaisuuden mittaustavat. Molempiin haasteisiin on vastattu 

kirjallisuudessa ja näitä ohjeita pyritään hyödyntämään myös tämän tutkimuksen teossa. 

Vaikka partioning menetelmiä on myös kritisoitu tarkkuudestaan, valittiin se päämetodiksi 

nopean laskennan takia, joka on tärkeää näin mittavan data-aineiston käsittelyssä. Myös 

klustereiden määrän etukäteen määrittely on saanut kritiikkiä.  
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3.2 Markkinointi-analytiikkaa R koodikielellä 

 

R on avoimen lähdekoodin ohjelmointikieli ja ympäristö statistiseen laskentaan ja 

grafiikkaan (Xia, et al. 2018). Merkittävää on huomata, että R on koodikieli, eikä statistiikka 

hyväksikäyttävä tietokoneohjelma kuten JMP (tilastollinen ohjelmisto) ja SAS (tilastollinen 

ohjelmisto) (Chapman, Feit 2019). Virallinen R-Projects kuvailee R:ää kielenä ja 

ympäristönä statistiselle laskennalle ja grafiikalle (Team 2000). Sitä kehittää ja laajentaa 

jatkuvasti suuri joukko tutkijoita ja vapaaehtoisia data-analytiikkoja (Xia, et al. 2018). On 

R:ää myös kuvailtu dynaamiseksi, laiskaksi, funktionaaliseksi ja objekti orientoituneeksi 

ohjelmointikieleksi (Morandat, et al. 2012). 

R toimii ohjelmistokielenä, tuottaa grafiikkaa, toimii käyttöliittymänä muiden 

ohjelmointikielten kanssa ja tarjoaa virheiden korjaus järjestelmän (Team 2000). Monet 

piirteet tuovat mieleen Java Scriptin ja Schemen, mutta ero näihin kieliin on kuitenkin 

funktionallisessa laskenta tavassa, se kuinka R perustuu vektori rakenteeseen (Morandat, et 

al. 2012). Tämä käytännössä tarkoittaa, että R käsittelee dataa vektoreina. 

R:än suunnittelivat Ross Ihaka ja Robert Gentleman vuonna 1993 (Morandat, et al. 2012). 

Se perustuu koodikielenä sen edeltäjään S kieleen (Chapman, Feit 2019). Suuri ero 

edeltäjäänsä oli avoin lähdekoodi ja joka auttaa siihen, kuinka paljon sitä edelleen kehitetään 

ja laajennetaan erilaisten päivitysten ja pakettien avulla (Xia, et al. 2018). R:än käyttö 

perustuukin pitkälle käyttäjien itse koodaamiin paketteihin, jotka helpottavat R:än käyttöä 

huomattavasti. 

R:ää käytetään yleisesti Rstudiolla. Rstudiota kuvaillaan integroiduksi kehitys ympäristöksi 

R:älle (Campbell 2019). Rstudio on käyttöliittymä, joka helpottaa ja monipuolistaa R:än 

käyttökokemusta 

R:ä monesti siis käytetään pakettien avulla, jotka sisältävät funktioita, dokumentaatioita ja 

esimerkkejä (Xia, et al. 2018). Pakettien avulla on helppo rakentaa malleja ja luoda niistä 

kuvaajia. Käyttäjiä on kuitenkin hyvin erilaisia, toiset pärjäävät hyvin ennalta rakennettujen 

pakettien ja komentojen kanssa, kun toiset haluavat kirjoittaa koodinsa alusta asti itse (Team 

2000). Rstudiossa on itsessään sisällä perus paketti, joka sisällyttää perusfunktiot R:ään.  
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Yleensä R:än käyttö on interaktiivista. Data ladataan Rstudioon ja sitä lähdetään 

käsittelemään jollain menetelmällä, jos tulos ei ole miellyttävä, voi kokeilla jotain muuta yli 

4000 eri paketista (Morandat, et al. 2012). Uusia paketteja lähdetään vasta luomaan, jos 

mikään ei aikaisemmista toimi kyseiseen ongelmaan.  

Kuten aikaisemmin jo mainittiin R:ä käsittelee dataa vektoreina. Arvot voivat olla 

numeerisina, loogisina tai karaktereina ilmaistu. Vektoreista voidaan sitten muodostaa 

matriiseja, data tauluja ja objekteja (Morandat, et al. 2012). R:ällä vektoreiden ja matriisien 

laskut sujuvat helposti vektori rakenteen takia.  
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4. Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

Tässä kappaleessa kerrotaan oleelliset seikat liittyen aineistoon ja kohdeyritykseen. Toinen 

kappaleen käsiteltävä aihe on aineiston esikäsittely. 

4.1 Kohdeyritys 

 

Aineisto saadaan suomalaiselta energia-alan yritykseltä. Aineisto käsitteleekin Keravan ja 

Sipoon asukkaiden sähkönkulutusdataa, joilla on olemassa olevat sopimukset kyseisen 

yrityksen kanssa. Aineisto käsittelee yksittäisten talouksien energiankulutusta päivä ja tunti 

tasolla. Yritys on keskisuuri yritys Suomen energia markkinoilla, jonka pääasiallinen 

tarkoitus on tuottaa edullista ja luotettavaa sähköä omistajilleen. Yrityksen pääasiallisia 

omistajia ovat kaupungin asukkaat. Yritys on myös sitoutunut vähentämään päästöjään ja 

tuottavatkin sähköä biopolttovoimalaitoksella ja aurinkopaneeleilla. Yritys tuottaa osan 

sähköstä kaasuturbiinilla ja kaasumoottorilla, omaan tuotantoon lasketaan myös konsernin 

omistamat voimalaitososuudet. Loput sähköstä hankitaan sähkömarkkinoilta. Asiakkaina on 

sekä yritysasiakkaita, jotka tuottavat liikevaihdosta reilut puolet ja henkilöasiakkaita, jotka 

tuottavat loput liikevaihdosta. Yrityksen tuoteportfolio on melko laaja sähköntuotannosta 

aurinkopaneelien myyntiin. Tutkimuksen laajuuden takia kuitenkin keskitytään vain 

analyyseihin, jotka liittyvät sähkönkulutukseen.  

 

4.2 Aineisto 

 

Aineisto pitää siis sisällään, jokaisen asiakkaan tuntikohtaiset käyttöarviot, jotka on kerätty 

sähkömittareista. Käyttöpaikkoja oli yli 30 000. Tutkimuksen aineisto käsitteli asiakkaiden 

sähkönkulutus dataa viimeiseltä kahdelta vuodelta. Tämä tarkoitti, että yhdellä 

käyttöpaikalla oli siis lähtökohtaisesti 16 128 riviä sähkönkulutus dataa. 
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Aineisto oli luonnollisesti melko heterogeenistä, kun oli noin suuresta käyttäjäjoukosta kyse. 

Tämä käytännössä tarkoitti, että datassa oli paljon poikkeavia arvoja ja muita epäpuhtauksia, 

joita pitää ensin selvittää, ennen kuin pystytään todellinen klusterointi aloittamaan. 

Alla on lueteltuna yrityksen voimassa olevat sopimusratkaisut. 

Määräaikainen sähkösopimus, joka voidaan ottaa 1-4 vuodeksi. Kiinteä hinta ajasta 

riippumatta + preemio, jos ottaa ympäristöystävällisen tuotteen. 

Toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus. Sopimuksesta irtautuminen mahdollista, koska 

tahansa. Listahinta + preemio, jos ottaa ympäristöystävällisen tuotteen. 

Spotsähkösopimus. Asiakas maksaa markkinahinnan mukaan + marginaali. Markkinahinta 

tarkastetaan ja muutetaan tunnin välein. 

Varttisähkösopimuksen hinta päivitetään 3kk:n välein markkinahinnan mukaiseksi. Asiakas 

maksaa perusmaksun ja energiamaksun. Saatavilla myös ympäristöystävällisillä tuotteilla, 

milloin asiakas joutuu maksamaan preemion.  

Kausisähkösopimukset, jolloin hinta on sidottu vuoden- ja päivänaikaan. Siinä on 

normaalisti kaksi hintahaarukkaa. Talvella ja päivällä kalliimmat hinnat. Käyttö on 

halvempaa muina ajankohtina. 

 

 

4.3 Aineiston esikäsittely 

 

 

Kvantitatiivinen aineiston käsittely perustuu klusteri sovellusten hyväksikäyttöön R 

ohjelmointikielen avulla. Dataa käsitellään ja tutkitaan alkuun perinteisillä statistisilla 

arvoilla.  

 

Aineisto siis käsitteli kaikkiaan noin 30 000 käyttöpaikkaa kahden vuoden ajalta. Vuodet 

olivat 2019 ja 2020. Data kuvaa vuoden sähkönkulutustakulutusta tunnin aikasarjoilla. 

Aikasarjat kuvaavat, jokaisen käyttöpaikan sähkönkulutusta tunnin tarkkuudella vuoden 
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ajalta. 2020 vuoden datasarja oli muuten samanlainen, mutta siitä puuttui marras- ja 

joulukuu. 

Ennen kuin lähdetään klusteroimaan tai muuten käsittelemään dataa täytyy tarkastella dataa 

mahdollisten ongelmien varalta. Katsotaan, onko data normaalijakautunut tai vinoutunut 

johonkin suuntaan. Tarkastelussa on myös hyvä keskittyä katsomaan, olisiko datassa 

mahdollisesti katto tai lattia efektiä. Tämä käytännössä tarkoittaa tilastollista poikkeumaa, 

joka johtaa hyvin korkeisiin tai mataliin tuloksiin, ulkoisista seikoista johtuen (Osborne 

2013). Kattoefekti poistettiin yksinkertaisesti filtterillä, joka poisti ääriarvot määritellyllä 

suuruudella. 

Datan analysoinnissa on myös hyvin todennäköistä, että dataa puuttuu tai se on muuten 

epätäydellistä. Puuttuva data saattaa ilmentyä, jos sähkösopimus on päättynyt tai datan 

keräys laitteisto on saanut toimintahäiriön. Melkein kaikki koneoppimisen metodit vaativat 

täydellistä dataa ilman puuttuvia arvoja tai puuttuvat arvot luovat vähintään epätäydellisiä 

tuloksia, jotka saattavat johtaa väärään lopulliseen päätelmään. Tässä määritelty algoritmi 

laski puuttuville arvoille keskiarvo luvun muista rivin arvoista. 

Todellinen datan käsittely alkaa datan formaatin muuttamisella. Formaatti muutetaan 

epästandardoidusta karakteri formaatista numeeriseen muotoon. Tämän jälkeen lasketaan 

puuttuville arvoille uudet arvot. Lasketaan arvot käyttäen hyväksi saman käyttöpaikan 

arvoja, näistä luvuista lasketaan keskiarvot, joita käytetään puuttuvien arvojen tilalla. 

Seuraavassa vaiheessa tehdään rajaus. Tutkimuksessa käytettiin useampia rajauksia. Alkuun 

tehtiin yleinen rajaus, jossa rajattiin pois vain kaikkein isoimmat sähkönkuluttajat. 

Seuraavassa vaiheessa rajattiin pois kaikki yli 20 kwh kuluttavat käyttöpaikat. Toinen rajaus 

oli mittavampi. Rajaus tehtiin kahden kaupungin välillä, koska on mielekkäämpää katsoa 

kaupunkeja erillisinä alueina. Alueet ovat niin erilaisia. Toisella alueella on liikekeskittymiä 

ja kerrostaloja, kun toisella alueella on peltoja ja omakotitaloja. Ensimmäisellä klusterointi 

kierroksella käytettiin normalisointia datan arvoille. Normalisointi tapahtui 

normaalijakaumaa hyväksikäyttäen. Myöhäisemmissä vaiheissa standardoitiin arvot 

käyttämällä kaava (5). Alkuun dimensioita vähennettiin, jotta saatiin tehtyä pätevät 

päiväkäyttö profiilit asiakkaille. Viimeisimmässä vaiheessa käytettiin VKA(vuosikulutus 

arvo) arvoja filtterissä. 
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Toinen energia-alalla käytetty tapa on laskea ensin datasta minimit, maksimit, keskiarvot ja 

keskihajonnat, joista analyysi lopulta tehdään (López, Aguado et al. 2011). Tätä tekniikkaa 

kutsutaan datan reduktioksi ja sitä käytetään myöhäisemmissä vaiheissa. Tämä käytännössä 

vähentää tietokoneen prosessointi määrää huomattavasti, kun jo alkuvaiheessa saadaan 

vähennettyä sadoista päivän havainnoista vain neljään havaintoon.  

 

 

 

 

 

Kaava 5. Datan standardointikaava 
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5. Tutkimustulokset 

Seuraava osio aloitettiin tekemällä klustereiden määrän arviointia. Arvioinnissa käytettiin 

Olkapää metodia, Siluetti metodia, GAP indexiä ja Calinski harabaz metodia. 

Tämän jälkeen tehtiin dimensio reduktio kuukausien sisällä. Jonka jälkeen tehtiin sama 

viikolle, eli dimensioita vähennettiin kuukaudesta niin, että klusterointi tapahtui viikkojen 

osalta. 

Kolmannessa vaiheessa katsottiin koko vuoden käytön profiileja. Tällöin dimensioiden 

vähennystä ei tarvittu vaan laskettiin klusterointi suoraan koko massalla.  

Neljännessä vaiheessa tekniikoita käytettiin ristiin. Näin saimme parhaan lopullisen 

tuloksen. 

Aivan lopuksi tehtiin vielä viimeisimmän kohdan analyysi 2020 vuoden datoilla. Ajatuksena 

oli tarkastella muutosta asiakkaiden sähkönkulutuksessa, joita koronavirus COVID-19 on 

aiheuttanut. Koko vuoden data ei ollut vielä saatavilla, joten käytettävä data-aineisto on 

tammikuusta lokakuun loppuun. Seuraavaksi esitellään tarkemmin nämä viisi strategiaa 

klusteroinnin suorittamiseksi. Esitetään myös tulokset, joita näillä tekniikoilla saavutettiin. 

 

5.1 Klustereiden määrän määrittäminen 

 

Klustereiden määrän selvittämiseksi käytettiin alkuun olkapää metodia toisesta pääverkosta, 

joka ei antanut selkeitä tuloksia, katso kuva 8. Kuvaajasta ei pysty hahmottamaan selkeää 

olkapäätä, joka määrittäisi klustereiden määrän, josta metodin nimi on peräisin. Tämän 

jälkeen siirryin käyttämään Silhouette-, GAP- ja Calinski-Harabasz-metodia. 
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Kuva 8. Olkapäämetodin tulosten esitys 

 

Kaksi jälkimmäistä metodia sanovat, että kaksi olisi oikea määrä klustereita. Silhouette 

metodi määritteli kolme klusteria parhaaksi määräksi. 

 

Kuva 9. Klustereiden määrittämiseen käytettyjen tulosten kuvaajat 
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Toisessa pääverkossa Gap indexin laskemisessa oli ongelmana, ettei r:ä pysty laskemaan 

näin monella rivillä tätä laskutoimitusta. Rivejä yksinkertaisesti oli liikaa. Silhouette ja 

Calinski harabaz analyysit antoivat aivan poikkeavia arvioita toisistaan. Kun Silhouette 

analyysi arvioi kaksi klusteria parhaaksi, arvioi Calinski harabaz analyysi kahdeksan. Tulos 

kertoo alkuperäisen arvion puolesta. Käyttäjät klustereiden sisälläkin ovat niin erilaisia, että 

luotettavaa klusterointi tulosta näin suurella otannalla on vaikea tai mahdoton muodostaa. 

Alue on toisin sanoen liian heterogeenien, että täydellisiä klustereita pystyisi muodostamaan. 

Tai klustereista tulisi liian isoja, jotka pitävät kaikki sisällään, tai liian monta ja pieniä, 

jolloin oleellisen informaation löytäminen on haastavaa. Numeeriset arvot löytyvät 

alapuolella olevasta taulukosta 1. ja kuvasta 9.  

Taulukko 1. Klustereiden lukumäärän arviointi numeroiden perusteella 

Klustereiden lukumäärä Silhouette Calinski harabaz 

2 0.9827 10694 

3 0.9211 10263 

4 0.9071 13511 

5 0.8594 12538 

6 0.8597 14125 

7 0.7713 12904 

8 0.7265 14554 

9 0.5610 13473 

10 0.3884 13585 

11 0.2877 12828 

12 0.2690 11891 
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Kuva 10. Kuvaajat menetelmistä arvioida klustereiden lukumäärä Pääverkolle. 

 

Kummankaan pääverkon sisältä ei löytynyt yksiselitteistä klusterien lukumäärää, joka 

kuvailisi asiakkaiden sähkökulutuksen ryhmittelyä parhaiten. Päädyttiin siis lopputulokseen, 

että katsottiin klustereiden määrää tilanteen mukaan ja ennemminkin siltä näkökulmalta, 

miten segmentointia olisi järkevä suorittaa. Tähän päädyttiin, jotta saataisiin 

mahdollisimman kattava yleinen kuvan asiakkaiden sähkönkulutuksesta. Painotuksena 

kuitenkin, että haluttiin alkuun yleisellä tasolla tarkastella millaisia käyttäjäprofiileja 

paljastuisi. 
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5.2 Päiväkohtaiset käyttäjäprofiilit dimensioita vähentämällä 

 

Tässä kappaleessa käsitellään siis päiväkohtaisia profiileja, joita muodostettiin annetusta 

aineistosta. Profiilit kuvaavat keskimääräis- sähkönkulutus profiileja, joita alueella esiintyy. 

Profiilit tosiaan luotiin tekemällä dimensioiden reduktio, jonka jälkeen arvot normalisoitiin 

aikaisemmin esiteltyä kaavaa hyväksikäyttäen. Tämän jälkeen ajettiin lopullinen klusterointi 

algoritmi käsitellyn data-aineiston läpi, josta lopulliset klusteroinnit muodostuivat. Myös 

tässä vaiheessa käytettiin alku rajauksessa kuntien välisiä rajoja, jotta käsiteltävä data-

aineisto olisi maltillisemman kokoinen ja paikalliset erot eivät sekoituisi keskenään. Toinen 

rajaus oli KWH rajaus, jolloin ääriarvot saatiin rajattua ulos. 

Kuten aikaisemmin on mainittu, oli klustereiden lukumäärän määrittäminen näin 

heterogeenisen alueen kanssa hyvin haastavaa. Tarkastelu tehtiin siis alkuun kolmella ja 

kuudella klusterilla. Tämän auttoi luomaan paremman käsityksen, kuinka klusterit 

käyttäytyvät. Tämä myös auttoi tekemään valistuneempia päätöksiä klustereiden 

lukumäärästä myöhäisemmissä vaiheissa. 

Klusterointi tehtiin 2019 vuoden ajalta jokaiselle kuukaudelle, jotta näkisimme erot 

kuukausien välillä klustereiden käyttäytymisessä. Yökäyttö klusterin tuloksia voi tarkastella 

alla esitetyssä kuvassa 11, jossa x akselilla kulkee 24 tunnin aikajana ja y akselilla 

normalisoidut arvot. Punainen viiva osoittaa klusterin keskimääräistä käyttäytymistä. 

Tuloksesta voidaan huomata, että keskimääräinen käyttö nousee noin kello yhdeksän 

huomattavasti enemmän, kuin muina päivän aikana. Voidaan olettaa, että näissä talouksissa 

säädellään käyttöä tarkoituksella iltaan kohti, jolloin pörssisähkö on halvempaa. Selittäviä 

muuttujia pitäisi, kuitenkin olla enemmän, jos haluaisimme olla varmoja tämän asian kanssa. 

Toisessa pääverkossa voi huomata, että käyttö alkaa keskimääräisesti vähän myöhemmin ja 

piikki ei myöskään ole yhtä korkea. Tämän voi katsoa liitteestä 1. 

Tässä vaiheessa on oleellista katsoa myös muutosta kuukausien välillä. Oleellisinta on 

huomata kesäkuukausien päivätuntien muotojen puutos. Jälleen ilman enempää selittäviä 

muuttujia on vaikea tietää mistä tämä johtuu.  
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Kuva 11. Kerava 2019 yökäyttö klusteri 

 

Seuraavaa klusteri kutsutaan päiväkäyttöklusteriksi, koska keskimääräisesti korkein 

sähkönkulutus on päivällä töiden jälkeen. Tämän pystyy havainnoimaan kuvasta 12. 

Oleellista on myös huomata, kuinka kulutus kuitenkin tasoittuu kesäkuukausien ajalla. 

Voidaan tehdä oletus, että osa työntekijöistä on kesälomalla, jolloin tämän klusterin 

käyttöpaikoista osa siirtyi tasakäyttöklusteriin, jolloin sähkönkulutus ennemminkin jakautuu 

päivän välille, eikä selkeää piikkiä työpäivän jälkeen ole huomattavissa. Tämän puolesta 

puhuu myös taulukko 2, josta voidaan huomata käyttöpaikkojen siirtyminen kesäkuukausien 

ajalta. 

Toisen pääverkon ero oli huomattavissa taas päivän aikaisemmissa tunneissa. Liitteestä 2 

huomataan, että keskipäivän tunneilla on enemmän muotoja, eikä piikki kello 18 jälkeen ole 

myöskään yhtä korkea. Tästä voi päätellä, että klusteriin on sisältynyt enemmän myös 
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käyttöpaikkoja, joissa on kuluttajia, jotka käyttävät myös sähköä päivällä enemmän, eikä 

vain töiden jälkeen. 

 

Kuva 12. Kerava 2019 päiväkäyttö klusteri 

 

Tasakäyttöklusteri sai nimensä luonnollisesti hyvin tasaisesta keskimääräisestä 

sähkönkulutuksesta. Tämän pystyy havainnoimaan kuvasta 13. Kuvaajista voi hyvin 

päätellä, että käyttö on jakautunut tasaisesti hereillä olo tuntien välille. Toisessa pääverkossa 

kuvaajat ovat muuten samanlaisia, mutta edelle mainittu efekti näkyy selvemmin. Eli 

päiväkäyttöklusterin käyttöpaikkoja on siirtynyt kesän ajaksi tasakäyttöklusteriin. Tämän 

voi havainnoida liitteestä 3 tai liitteestä 4. 
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Kuva 13. Kerava 2019 tasakäyttö klusteri. 

 

Vaikka klustereiden sisällä oli selkeää heittelyä, kuvaavat keskiarvot oletettuja 

käyttäytymis- malleja.  Huomattavaa klustereiden käyttäytymisessä on, että päiväkäyttö- ja 

tasakäyttöklusterin erot pienenevät kesän aikaan, kun ei ole niin suuria lämmitys 

kustannuksia keskimääräisesti. Taas yö käyttöön kesällä ei tuntuisi olevan samankaltaista 

vaikutusta. Saman efekti pystyttiin huomaamaan myös toisen verkon tuloksista. Alhaalle 

listattiin taulukkoon arvot, jotta pystyisi paremmin selittämään syitä klusterin 

käyttäytymiselle. Lkm. sarakkeesta löytyy klusterin käyttöpaikkojen lukumäärä. Kwh 

sarakkeesta pystyy näkemään, paljon sähkönkulutus on ollut kuukauden aikana sen klusterin 

sisällä. Myös keskimääräiset kulutukset on laskettu paremman kokonaiskuvan 

saavuttamiseksi. Käytettiin myös värikoodeja, jotta asiat olisivat helpommin havaittavissa 
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taulukon sisältä. Klusterit ovat samassa järjestyksessä, kuin kuvaajat yläpuolella, eli 

ensimmäinen klusteri tässä kuvaa yökäyttäjiä, toinen päiväkäyttäjiä ja kolmas tasakäyttäjiä. 

Taulukosta 2 voidaan huomata, että kulutus on pienempää kesä kuukausina. Toinen selkeästi 

ylös nouseva asia on, kuinka kulutus keskimääräisesti korkeampaa yöklusterin sisällä. Ero 

on melko huomattava. 

 

Taulukko 2. Kerava 2019, kolme klusteria, päiväprofiilit 

 

 

Seuraavaksi siirrytään kuuden klusterin analyysiin. Data-aineistona on taas Keravan verkon 

sähkönkuluttajien vuosidata vuodelta 2019. Samat säännönmukaisuudet jatkuivat rajausten 

ja alkuasetusten kanssa, kuin edellisessä kohdassa. 

Yökäyttöklusteri noudattaa hyvin pitkälle samaa kaavaa kuin edellisessä kohdassa. Vähän 

enemmän on tullut muotoja, kun ei sopivat käyttöpaikat on siirtynyt toisiin klustereihin. 

Tämän pystyy huomaamaa kuvasta 14. Muuten erot pysyivät samoina verrattuna toiseen 

pääverkkoon. Tämän pystyy havaitsemaan liitteestä 5. 

Kerava 3 Klusteria

1. lkm. Kwh kesk. kul. 2. lkm. kwh kesk. kul. 3. lkm. Kwh kesk. kul. Yhteensä lkm Yhteensä kwh

Tammikuu 1680 3545944 2111 7170 3629018 506 5879 3594449 611 14729 10769411

Helmikuu 1746 2748728 1574 7147 3074401 430 5881 2690058 457 14774 8513187

Maaliskuu 1866 3063223 1642 6699 3061588 457 6245 2873626 460 14810 8998437

Huhtikuu 2156 2467098 1144 6818 2372180 348 5854 2023004 346 14828 6862282

Toukokuu 1862 1675481 900 6806 2359381 347 6195 1909091 308 14863 5943953

Kesäkuu 1691 996461 589 7141 2052909 287 6127 1517963 248 14959 4567333

Heinäkuu 1708 1048745 614 9194 2340912 255 4008 1240669 310 14910 4630326

Elokuu 1798 1200972 668 7162 2182830 305 6049 1533506 254 15009 4917308

Syyskuu 1862 1660857 892 7113 2485383 349 6016 1723740 287 14991 5869980

Lokakuu 1922 2388715 1243 7167 3062127 427 5953 2189692 368 15042 7640534

Marraskuu 1768 2723568 1540 7364 3415989 464 5936 2535300 427 15068 8674857

Joulukuu 1743 2904675 1666 7523 3654062 486 5823 2742511 471 15089 9301248
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Kuva 14. Kerava 2019, yökäyttöklusteri 

 

Päiväkäyttöklusteri muodostui jälleen. Alhaalla olevasta kuvasta 15 pystyy tämän 

havaitsemaan. 
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Kuva 15. Kerava 2019, päiväkäyttö klusteri 

 

Erona kolmen klusterin analyysille oli, että päiväkäyttö klusteri jakautui kahteen kuudella 

klusterilla. Toisessa päiväkäyttöklusterissa on hiukan korkeampi piikki kello 18 kohdalla, 

katso kuvasta 16. Tämän saman jakauman pystyy näkemään myös toisessa pääverkossa. 

Katso liite 6. 



46 

Kuva 16. Kerava 2019, päiväkäyttö klusteri 2 

 

Kuudella klusterilla myös tasakäyttöklusteri esiintyi. Tämän pystyy huomaamaan kuvasta 

17. Mielenkiintoista samasta kuvasta on huomata maaliskuun käyttäytyminen. Mielekästä 

olisi etsiä selittäviä muuttujia, jotka voisivat selittää tämän muutoksen, joka ei suoraan 

ainakaan lämpötilasta voi johtua. Saman asia huomataan myös toisessa pääverkossa. Tämän 

voi havaita liitteestä 7. 
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Kuva 17. Kerava 2019, tasakäyttö klusteri 

 

Kuuden klusterin analyysissa pystyttiin erottamaan keskipäiväklusteri, katso kuvasta 18. Eli 

ryhmä, jossa kuluttajat keskimääräisesti käyttävät sähköä enemmän keskipäivän aikaan. 

Mielekästä olisi jälleen saada enemmän selittäviä tekijöitä, millaisia tämänkaltaiset 

kuluttajat ovat. Kuvaajista voidaan myös huomata taas muutos kesäkuukausien ajalta.  

Muutos on huomattavasti radikaalimpi toisessa pääverkossa kesän aikana, katso liite 8. On 

toisen pääverkon kulutus tässä klusterissa muutenkin korkeampaan kuin toisessa verkossa. 

Tämän pystyy myös katsomaan vertaamalla taulukoita 2 ja liitettä 6. 
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Kuva 18. Kerava 2019, Keskipäiväkäyttö klusteri 

 

Seuraava klusteri osoitti hyvin, kuinka algoritmi pystyi poimimaan selkeästi poikkeavat 

käyttöpaikat. Kuvasta 19 voi havainnoida, kuinka hyvin valotolppien klusteri on sisältää 

kaikki kaupungin valotolpat. Tämä klusteri muodostui, koska niitä on tarpeeksi monta 

kuuden klusterin analyysiin, sekä niillä on tarpeeksi poikkeavat ja samankaltaiset 

kulutuskäyrät. 

Tässä vaiheessa huomattiin taas miksi, oli järkevää jättää kaksi pääverkkoa erilleen. Toisessa 

pääverkossa ei tällaista klusteria pystytä löytämään, koska siellä ei valotolppia 

maalaiskuntana läheskään yhtä paljon ole. Tämän pystyy huomaamaan liitteestä 9. Tässä 

vaiheessa tapahtui niin, että yökäyttöklusteri ennemminkin vain jakautui kahtia, jonka 

pystyy myös huomaamaan liitteestä 9. 
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Kuva 19. Kerava 2019, valotolppa klusteri 

 

Huomion arvoisia eroja kuuden ja kolmen klusterin välillä on, että algoritmi loi kaksi päivä 

käyttö luokkaa. Tämän lisäksi se löysi valotolppa klusterin, sekä keskipäiväkäyttö klusterin. 

Toiseen verkkoon verrattuna alkoi löytymään eroja enemmän. Alueelliset erot, kuten 

katuvalojen puute toisesta verkosta näkyi selkeästi. Myös erilaiset kuluttaja ryhmät alkoivat 

muodostumaan. Toisessa verkossa enemmän pienkotitalouksia, jotka ovat 

kaukolämpöverkossa, kun toisella paikkakunnalla selkeästi enemmän sähkölämmittäjiä ja 

omakotitalo asujia. Myöhemmissä vaiheissa keskustellaan näistä löydöksistä lisää. Taulukko 

3. vielä yhteenvetona kuuden klusterin asiakasmäärät ja kwh arvot.  
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Taulukko 3. Kerava 2019, Kuusi klusteria 

 

 

 

5.3 Viikkokohtaiset käyttäjäprofiilit dimensio reduktiolla 

 

Eli tässä kappaleessa lähdettiin myös vähentämään dimensioiden määrää. Dimensioiden 

vähennys tapahtui viikko syklillä, eli havaintoja tarkasteltiin viikon keskiarvojen perusteella 

kuukaudesta. Ajankäytön ongelmana visuaalinen kuva jäi hieman puutteelliseksi, kun 

kuvaajiin ei merkattu selkeästi viikonloppuja. Tämän pystyy kuitenkin päättelemään tai 

katsomaan kalenterista. 

Tässä vaiheessa tehtiin sama, että havainnot jaoteltiin ensin kahteen eri verkkoon, jonka 

jälkeen molemmista verkoista tehtiin kolmen ja kuuden klusterin analyysi. Näistä 

analyyseista muodostui taas koko vuoden kuvaajat.  

Tällä tekniikalla oli tarkoitus saada parempi kuva viikonloppujen eroista normaali 

arkikäyttöön verrattaessa. Edellinen analyysi selkeästi tuki tämän analyysin tekoa, että 

ymmärsi paremmin, mitä kuvioiden takana todella on ja, kuinka profiilit käyttäytyvät 

keskimääräisesti, ettei viikonloppujen tuottamia eroja oteta huomioon. 

Ensimmäisenä jälleen yökäyttöklusteri, klusterin näkee kuvasta 20. Kuvaajista huomaa 

saman kuin edellisen kohdan yöklusterin muutoksesta kesän aikana. Käyttö tasaantuu muun 

päivän kohdalla ja piikki on vain yöllä. Kuvaajista voidaan myös huomata, kuinka 

viikonloppujen käyttö on myös jakautunut tasaisemmin tuntien välille, kuin arkipäivänä. 

Kerava 6 Klusteria

1 kwh 2 kwh 3 kwh 4 kwh 5 kwh 6 kwh Yhteensä Kwh yhteensä

Tammikuu 1205 2762224 4214 1719533 3339 1949744 3364 2595177 2343 1239972 264 502759 14729 10769409

Helmikuu 1157 1998514 4308 1465250 3126 1546840 3312 1876373 2469 1027136 402 599073 14774 8513186

Maaliskuu 1142 2086234 4287 1450475 3098 1608314 3294 2137904 2554 1098549 435 616959 14810 8998435

Huhtikuu 1073 1315754 4284 1204684 3205 1183006 2970 1534969 2671 933626 625 690241 14828 6862280

Toukokuu 1065 940309 4241 1204097 3036 1124945 3440 1178464 2491 924520 590 571617 14863 5943952

Kesäkuu 766 432552 4324 1173659 2974 925908 4067 767911 1974 734119 854 533182 14959 4567331

Heinäkuu 889 514185 4615 1266877 2955 934523 4189 814084 1504 601995 758 498661 14910 4630325

Elokuu 1114 720808 4304 1201118 3214 1081359 3816 800273 2036 725698 525 388051 15009 4917307

Syyskuu 1139 1032945 4341 1196224 3450 1302908 3414 1116137 2160 750070 487 471695 14991 5869979

Lokakuu 1179 1591043 4557 1499029 3329 1583293 3434 1469194 2102 922142 441 575833 15042 7640534

Marraskuu 1194 1953507 4473 1696395 3522 1791953 3516 1768733 1987 886441 376 577826 15068 8674855

Joulukuu 1223 2172927 4841 2067607 3380 1844355 3377 1689381 1954 980030 314 546947 15089 9301247
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Kuva 20. Kerava 2019, kolmesta klusterista ensimmäinen klusteri. Yökäyttö klusteri 

 

Seuraava klusteri oli jälleen päiväkäyttöklusteri. Tämän klusterin käyttäytymisen voi 

havainnoida kuvasta 21. Huomioitavan arvoista on nähdä viikonloppuina tasaisempi käyttö. 

Tässä on huomattavissa sama efekti, kuin edelle selitin. Kesällä käyttöpaikkoja on siirtynyt 

tasakäyttöklusteriin, kun ihmiset ovat lomilla tai jostain muista syistä muuttavat kulutusta 

koko päivän pituudelle. 
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Kuva 21. Kerava 2019, toinen klusteri kolmesta, päiväkäyttö klusteri 

 

Kolmas klusteri on jälleen tasakäyttöklusteri. Kuvasta 22. voidaan havainnoida selkeämmin, 

että tasakäyttö tarkoittaa keskimäärin hereillä olevien tuntien tasakäyttöä. Tiputus, joka 

nähdään kuvaajasta, johtuu yöstä päivien välillä.  
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Kuva 22. Kerava 2019, kolmas kolmesta klusterista, 

tasakäyttöklusteri/kaukolämpötalouksien klusteri 

 

Jälleen pystyttiin huomaamaan samat kolme klusteria, jotka muodostuivat ensimmäisenä. 

Tasakäyttöklusterit saivat vähän enemmän muotoa, mutta muuten viikko tasolla muutoksia 

datassa ei havaittu. Oleellisin huomio tässä vaiheessa on huomata viikonloppujen tasaisempi 

esiintyminen. Tämän pystyy parhaiten huomaamaan päiväkäyttö- klusterista, jossa 

viikonlopun kohdalla kuluttaminen on huomattavasti tasaisempaa. Työpäivän jälkeistä 

nousua ei ole huomattavissa, kun kulutus jakautuu tasaisesti koko päivälle. 

Taulukosta 4. voidaan huomata, että klusterointi tulokset vastaavat edellisen kohdan 

tuloksia. Tämä oli tietenkin toivottavaa, koska haluttiin katsoa samoja klustereita, mutta vain 

pidemmällä aikavälillä. Sekä sitä miten ne käyttäytyvät viikonloppuina verrattuna viikkoon. 

Saman ajatuksen on tarkoitus jatkua myös seuraaviin kohtiin, jossa aikajana pitenee koko 
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vuoden ajalle. Seuraavaksi kuitenkin vielä tarkastellaan, miten tulokset muuttuivat kuudella 

klusterilla viikko tasolla. 

 

Taulukko 4. Kerava 2019, viikko profiilit 

 

 

 

Yökäyttöklusterista tuli selkeämpi kuudella klusterilla. Yön piikistä tuli korkeampi ja muista 

osista tasaisempia. Tämän voi havaita vertailemalla kuvia 23. ja 19. 

Kerava 3 Klusteria viikko keskiarvo

1. lkm. Kwh kesk. kul. 2. lkm. kwh kesk. kul. 3. lkm. Kwh kesk. kul. Yhteensä lkm Yhteensä kwh

Tammikuu 1678 3539911 2110 7398 3821790 517 5653 3407709 603 14729 10769410

Helmikuu 1732 2741320 1583 7535 3159243 419 5507 2612623 474 14774 8513186

Maaliskuu 1973 3248939 1647 7207 3074007 427 5630 2675491 475 14810 8998437

Huhtikuu 2173 2485071 1144 7056 2395674 340 5599 1981538 354 14828 6862283

Toukokuu 1861 1678686 902 7155 2476299 346 5847 1788968 306 14863 5943953

Kesäkuu 1676 990747 591 9671 2411611 249 3612 1164975 323 14959 4567333

Heinäkuu 1733 1067426 616 9781 2472755 253 3396 1090146 321 14910 4630327

Elokuu 1804 1202348 666 7540 2307561 306 5665 1407399 248 15009 4917308

Syyskuu 1871 1672743 894 7575 2600101 343 5545 1597135 288 14991 5869979

Lokakuu 1951 2418944 1240 7615 3110304 408 5476 2111286 386 15042 7640534

Marraskuu 1773 2738921 1545 7709 3509341 455 5586 2426594 434 15068 8674856

Joulukuu 1744 2911745 1670 7894 3843857 487 5451 2545646 467 15089 9301248
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Kuva 23. Kerava 2019, Yö käyttö klusteri 

 

Päiväkäyttöklusteri käyttäytyi hyvin samankaltaisesti, kuin edellisessä kohdassa. Tämän 

pystyt havaitsemaan kuvasta 24. 
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Kuva 24. Kerava 2019, päiväkäyttö klusteri 

 

Huomioitavaa tässä kohdassa on kuitenkin se, että vain toiseen kesäkäyttö vaikuttaa 

selkeästi. Eli toisesta klusterista löytyy kesätyöläiset. Toinen huomion arvoinen seikka on 

se, että viikonloput ovat tasaisia molemmissa. Tämän voi huomata kuvasta 24. ja 25. 
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Kuva 25. Päiväkäyttö 2 klusteri 

 

Tasakäyttöklusterikin on huomattavasti selkeämpi kuudella klusterilla. Tämä johtuu, kun ei 

niin samankaltaiset käyttöpaikat ovat siirtyneet tästä klusterista pois. Tämä pystyy 

huomaamaan, kun vertaa viivan tasaisuutta kuvassa 21. ja 26. Kuvaajista pystyy myös 

huomaamaan, että käyttö on vielä tasaisempaa kesä kuukausina. Tästä voisi tehdä päätelmän, 

että lämpötilat vaikuttavat myös tähän ryhmään. 
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Kuva 26. Kerava 2019, tasakäyttö klusteri 

 

Kuudella klusterilla viikko profiileissa tapahtui muutoksia, joita on vaikea selittää näillä 

muuttujilla. Selittäviä muuttujia pitäisi olla enemmän. Kuvasta 27 pystytään, kuitenkin 

huomaamaan, ettei se muistuta edellisessä kohdassa esitettyä keskipäiväkäyttö klusteria. 

Yksi mahdollinen selitys käyrän käyttäytymiselle on se, että muiden klustereiden 

selkeytyminen johtuu siitä, että huonosti mihinkään menevät käyttöpaikat ovat siirtyneet 

tähän klusteriin. Se ainakin selittäisi, miksi klusterin muoto on niin erilainen, kuin edellisessä 

kohdassa. Huomattavaa on myös se, että klusterin viikonlopun käyttö on melkein olematonta 

verrattaessa, muihin viikonpäiviin. 
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Kuva 27. Kerava 2019, keskipäiväkäyttö klusteri 

 

Viimeisenä on jälleen valotolppa klusteri. Klusterin voi havainnoida kuvasta 28. Kuvaaja 

käyttäytyy samanlailla kuin edellisessä kohdassa päiväprofiileilla. Kesäkuukausina on 

kuitenkin huomattavasti pienempi valotolppien käyttöaika, joka on huomattavissa klusterin 

kuvaajasta. 
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Kuva 28. Kerava 2019, valotolppa klusteri 

 

Kuuden klusterin tuloksesta sai jälleen enemmän eroja kuin kolmen klusterin tuloksesta. 

Samaa edelliseen oli, että päiväkäyttö klusteri jakautui kahteen klusteriin. Suurimpana erona 

oli, että tasakäyttö klusteri tasaantui, koska siitä luultavasti valui käyttöpaikkoja keskipäivä 

klusteriin. 

Taulukosta 5. pystymme paremmin havainnoimaan edellisessä kohdassa kerrotun 

käyttöpaikkojen valumisen klustereiden välillä, joka selittää käyrien muotojen muuttumista. 

Taulukosta pystyy huomaamaan, että algoritmilla on vaikeuksia joinain kuukausina pitää 

samoja klusteri muotoja, joten selitykset ovat haastavia. 
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Taulukko 5. Kerava 2019, viikko klusterit 

 

 

 

Analyysi syventyi entisestään ja auttoi ymmärtämään asiakkaan sähkönkulutusta ja yleisiä 

sähkönkäyttöprofiileja. Ongelmana esiintyi klustereiden sisällä oleva vaihtuvuus kuukausien 

välillä, joka teki analyysista haastavamman. Seuraavassa vaiheessa katsotaan asiakkaiden 

kulutusta vuositasolla. Tällä analyysilla pyritään paremmin ymmärtämään kausittaisia eroja 

kuluttajien välillä. 

 

5.4 Vuosikohtaiset käyttäjäprofiilit ilman dimensioiden vähennystä 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi vuosikohtaisia käyttäjä profiileja. Tässä vaiheessa on lisätty 

filtterointi ominaisuus ja ryhmittelimme käyttäjiä jo sen mukaan ennen varsinaista 

klusterointia. Filtteroinnissa käytettiin vuosikäyttö arvio arvoja, jotta ryhmittely onnistuisi 

kulutuksen suuruuden mukaan jo etukäteen. Toinen oleellinen ero edelliseen kappaleeseen 

on, että profiileja klustereiden kanssa katsotaan tarkemmin. Normalisointia ei myöskään 

käytetty tässä vaiheessa, kun vasta myöhemmin, kun haluttiin saada parempi kuva 

todellisista KWH luvuista, joita asiakkaat saavat vuoden aikana. X-akselilla kulkee vuoden 

päivät ja y-akselilla käyttöpaikkojen saamat KWH arvot. 

Alkuun rajaus tehtiin neljään luokkaan, mutta tässä esitellään vain kolme, koska isoin luokka 

sisältää vain suurempia yrityksiä, joilla kaikilla on erityislaatuiset kulutuskäyttäytymiset, 

joten niistä ei ole mielekästä yleistä analyysia tehdä. Oleellista on myös huomata, että 

käytetään yhdeksää klusteria mahdollisimman monen kulutusprofiilin määrittämiseksi. 

Kerava 6 viikko Klusteria ensimmäisen klusteroinnin järjestyksen mukaan

1. lkm. kwh 2.lkm kwh 3. lkm kwh 4. lkm. kwh 5. lkm. kwh 6lkm. kwh Yhteensä Kwh yhteensä

Tammikuu 1205 2767779 3641 2020643 4157 1792050 3456 2634529 2008 1057056 262 497353 14729 10769410

Helmikuu 1163 2013198 4718 2088597 4590 1442477 3514 1992394 379 370518 410 606002 14774 8513186

Maaliskuu 1142 2092904 4912 2052047 4681 1374214 3296 2494126 369 409829 410 575316 14810 8998436

Huhtikuu 1068 1304701 3475 1205562 4208 1184845 3002 1574271 2444 893520 631 699382 14828 6862281

Toukokuu 1111 1068617 4213 1484876 4895 1278958 3613 1245223 508 432665 523 433615 14863 5943954

Kesäkuu 775 439337 4454 1292397 4323 1073102 4103 843593 462 392121 842 526782 14959 4567332

Heinäkuu 886 511873 3996 1208077 4600 1225441 4220 845054 457 347309 751 492570 14910 4630324

Elokuu 1108 714273 4469 1471494 4543 1129761 3832 850311 536 365604 521 385864 15009 4917307

Syyskuu 1146 1041887 4764 1678569 4509 1142877 3583 1187658 499 348585 490 470404 14991 5869980

Lokakuu 1174 1590104 4995 2036916 4374 1324700 3629 1709536 422 396861 448 582416 15042 7640533

Marraskuu 1202 1969309 4924 2326812 4361 1542194 3731 1892915 479 378136 371 565490 15068 8674856

Joulukuu 1221 2170158 4873 2532717 4555 1860053 3703 1843427 421 346414 316 548477 15089 9301246
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Ensimmäisessä rajauksessa on siis käyttöpaikat, joiden VKA-arvot ovat alle 5000 vuodessa. 

Kiinnostavia klustereita hinnoittelun kannalta ovat tasaisen käytön klusterit, eli klusterit, 

joissa ei ole huomattavissa kausivaihtelua. Tällaisia klustereita tässä tarkastelussa ovat 1,3 

ja 4. Tämän pystyy havaita kuvasta 29. Samasta kuvasta voi huomata mökkiklusterin 8, 

jonka pystyy havaitsemaan kohonneina pylväinä kesäkuukausien ajalta. 

 

 

Kuva 29. Kerava 2019, vka rajaus alle 5000, kwh pa rajaus alle 20. 

 

Seuraavassa vaiheessa analyysissa oli käyttöpaikat, joiden VKA-arvot olivat 5 000-10 000. 

Kuvasta 30. voi huomata, että tämän vaiheen klusterit käyttäytyvät enemmän kausi vaihtelun 

mukaan. On selkeitä ailahteluita huomattavissa monessa klusterissa kesäkuukausien 

kohdalta, jolloin kulutus pienenee suhteessa muuhun vuoteen. 
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Kuva 30. Kerava 2019, vka rajaus 5000 - 10 000, kwh pa rajaus alle 20. 

 

Seuraavassa vaiheessa analyysissa oli käyttöpaikat, joiden VKA-arvot olivat 10 000-30 000. 

Kuvasta 31. voidaan tarkastella klustereiden käyttäytymistä. Klusterit 2,5 ja 7 ovat erityisen 

kiinnostavia tarkempaan tarkasteluun, koska niissä ei ole huomattavissa merkittäviä 

kausivaihteluita. 
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Kuva 31. Kerava 2019, vka rajaus 10 000 - 30 000, kwh pa rajaus alle 40. 

 

Oleellista tarkastelussa on huomata kesän vaikutus sähkönkulutukseen. Monissa profiileissa 

toisaalta huomattavaa kesän vaikutusta ei ole nähtävissä. Tämä johtuu suurelta osin 

lämmitysratkaisuista. Keskimääräisen viivan paksuus taas johtuu päivän sisällä tapahtuvasta 

ailahtelusta. Siitä lisää myöhemmin, kun katsotaan tarkemmin profiilien sisään. Taulukossa 

6 on vielä yhteenvetona edellisten kohtien arvoja ja käyttöpaikkojen lukumääriä. Oleellista 

on huomata kolmannen ryhmän merkitys sähkön keskimääräisessä kokonaiskulutuksessa. 

Siellä on siis asiakkaita, joihin kannattaa keskittyä. 

Ryhmittyminen tässä vaiheessa tapahtui kolmesta syystä. Ensimmäinen syy oli 

kausivaihtelu. Toinen syy oli jo aikaisemmin todettu päiväkohtainen vaihtelu, jota on 

vaikeaa havainnoida tässä, mutta jonka näytän tarkemmin seuraavissa vaiheissa. Ja kolmas 

oli sähkönkulutuksen määrä, eli kuinka korkealla viivat menevät suhteessa toisiin 

klustereihin. 
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Taulukko 6. Yhteenveto VKA arvoista ja rajauksista 

 

Kerava Alle 5 000 
5 000-10 
000 

10 000-30 
000 Yli 30 000 Yhteensä 

Käyttöpaikkoja 11795 1541 2628 519 16483 

VKA 21 882 372 10 964 926 44 753 783 41 325 556 118 926 637 

Keskimääräinen VKA per 
käyttöpaikka 1855 7115 17030 79625 105626 

 

 

5.5 Vuosi 2020 

 

Seuraavaksi käsitellään samalla metodilla vuoden 2020 aineiston. Rajaukset ja säännöt 

pysyivät pääosin samoina. Muutamia hienosäätöjä tehtiin kwh pa rajausten suuruuden 

suhteen. Ensimmäisessä ja kolmannessa klusteroinnissa on lisätty viimeiset kuukaudet 

vuodelta 2019, jotta saadaan täydet 12 kk. 

Jälleen pienimmän käytön omaava klusteri on melko tasainen. Kuvasta 32 voi huomata, ettei 

monessa käyrässä ole huomattavissa merkittävää kausivaihtelua. 
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Kuva 32. Kerava 2020, VKA rajaus alle 5000, kwhpa rajaus alle 10 

 

Seuraavassa rajauksessa kulutus tietenkin kasvaa, mutta myös kausivaihtelut ovat 

selvemmin huomattavissa. Katso kuva 33. On kuitenkin huomattavissa myös 

tasakausiklustereita melko paljon. Mielenkiintoista onkin huomata, kuinka muutos tapahtuu 

eri kokoluokka analyysien välillä. Kausivaihtelun erot tulevat sitä paremmin esiin mitä 

suurempaa kulutus keskimääräisesti on. 
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Kuva 33. Kerava 2020, VKA rajaus 5 000 – 10 000, kwhpa rajaus alle 20 

 

Kolmannessa ryhmässä pystytään myös näkemään Koronan luoma tasaus klustereiden 

käyriin. Tämän pystyy havaita kuvasta 34. 

 

 

Kuva 34. Kerava 2020, VKA rajaus 10 000 – 30 000, kwhpa rajaus alle 40 
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Selkeästi oleellisin huomio on, kuinka paljon Coronavirus on tasoittanut sähkönkulutusta 

vuositasolla verrattaessa vuoteen 2019. Vertaamalla edellisen kohdan kuvaajia tämän 

kappaleen kuvaajiin voidaan selkeästi huomata, että keskimääräinen käyttö on tasaisempaa 

koko vuoden läpi lähes kaikissa klustereissa. 

Toinen huomion arvoinen seikka oli huomata muutos rajausten välillä. Mitä pienempiä 

VKA-arvoja käyttöpaikka saa sitä todennäköisemmi kulutus ei kärsi kausivaihtelusta. 

 

5.6 12 viimeisimmän kuukauden syvempi analyysi 

 

Aivan viimeisessä kohdassa tutkitaan vielä viimeistä 12 kk jaksoa, eli vuoden 2019 

marraskuun alusta lokakuun loppuun vuoteen 2020. Kuvasta 35. pystyy havaitsemaan 

klusteroinnin, joka on tehty edellisen kappaleen ensimmäisen ryhmän ensimmäisestä 

klusterista.  
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Kuva 35. Kerava 2020. Edellisen kohdan ensimmäisen ryhmän ensimmäisen klusterin 

syvempi klusterointi 

Klusteroinnista voidaan hyvin huomata, että klusterin sisällä on kuluttajia, joiden 

keskimääräinen päiväkulutuksen piikki tapahtuu illalla noin kello 22. Tällaisia samanlaisia 

ryhmiä löytyy kaikkien klustereiden alta, joissa on alaklustereita, jotka lopulta selittävät 

paremmin, kuinka alkuperäinen klusterin muoto on muodostunut. 

 

5.7 Tulosten analysointi 

 

Tutkimuksessa päästiin avaamaan Keravan energian asiakkaiden sähkönkulutus 

tottumuksia. Näitä tottumuksia analysoitiin monesta eri näkökulmasta, jotta pystyttiin 

luomaan mahdollisimman kattava kuva tämänhetkisistä alueen asiakkaista.  

Tutkimuksessa muodostettiin kolme pääklusteria. Sekä jaoteltiin myös klusterit kuuteen 

klusteriin. Kun klustereita tarkasteltiin lähempää, pystyttiin huomaamaan, että monet 

alaklusterit noudattivat samaa logiikkaa, kuin pääklusterit.  
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Oleellista oli myös merkittävät muutokset, joita korona on tuonut sähkönkulutus profiileihin. 

Vuosiprofiilissa vuodenaikojen erot selkeästi tasoittuivat ja päiväkohtaisissa profiileissa 

ihmiset siirtyivät selkeästi enemmän ryhmään, jossa käytetään tasaisesti sähköä koko päivän 

mittaan. 
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6. Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tässä kappaleessa esitän keskeiset löydöt ja pohdin mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Olen 

osion kolmeen alakappaleeseen. Näitä ovat tutkimuskysymyksiin vastaaminen, tutkimuksen 

kontribuutio, sekä tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset. 

 

6.1 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

 

Seuraavaksi esitän vastaukset päätutkimuskysymykseen alatutkimuskysymyksen kautta. 

Alatutkimuskysymys 1: Löytyykö käyttöpaikkojen väliltä selkeitä yhtäläisyyksiä 

sähkönkulutuksessa, joista voisi muodostaa sähkönkulutukseltaan yhtäläisiä ryhmiä? 

Käyttöpaikkojen välillä löytyi yhtäläisyyksiä ja tutkimuksessa esitettiinkin näitä ryhmiä. 

Ongelmana tässä asiassa muodostui poikkeavat käyttöpaikat, sekä käyttöpaikkojen 

heterogeenisuus. Tutkimus, kuitenkin osoitti, että käyttöpaikkojen ryhmittely on mahdollista 

tällä tavalla. Ongelmana vaan helposti muodostuu, että joko ryhmä on liian iso ja silloin 

käyttöpaikkojen samankaltaisuus on kyseenalaista tai ryhmiä on niin monta, ettei ole 

mielekästä johtaa yritystoimintaa näin monen segmentin kanssa. Optimaalinen malli pitää 

rakentaa tarpeen mukaan. Ryhmien määrän määritys on myös oleellinen tekijä. 

Kuten jo edellä mainittiin, oli käyttöpaikat hyvin heterogeenisia, joten erilaisia ryhmiä 

muodostui monia. Tärkein esitetty jako oli kuitenkin kolme pääsegmenttiä eli yökäyttö-, 

päiväkäyttö- ja tasakäyttöklusteri. Tämä oli etenkin tärkeää, kun halutaan luoda yleiskuva 

yrityksen asiakaskunnasta. Tarkempi jako alasegmentteihin tulee oleelliseksi hinnoittelun ja 

sopimuspakettien muodostamisessa. 

Oleellista onkin pohtia mitä ryhmiä käyttää. Mikä on oman yrityksen kohdeyleisö mihin 

erityisesti kannattaa panostaa. Tutkimuksen avulla ryhmät kuitenkin onnistuttiin 

määrittämään vanhojen oletusten perusteella ja näihin ryhmiin on jo tehty tuotteet, 

hinnoittelu ja markkinointi. 
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Alatutkimuskysymys 2: Ovatko ryhmät tarpeeksi merkittäviä, jotta analyysia kannattaa 

käyttää hyödyksi? 

Ryhmän merkittävyyttä on järkevää tutkia ryhmän koon ja sähkön kokonaiskulutuksen 

perusteella. Näillä kriteereillä löydettiin useampia eri tapoja katsoa asiakkaita. 

Merkittävyyttä ryhmistä löytyi myös, kun klusterointi tehtiin kuudella ryhmällä. Tässä 

vaiheessa kuitenkin joidenkin ryhmien merkitys laski. 

Merkittävyyttä täytyy myös katsoa käyttötarkoituksen perusteella. Jatkotutkimuksiin 

löydettiin monia tarpeeksi merkittäviä ryhmiä, joiden analyysia kannattaa syventää. 

Tutkimus on osoittanut klusteroinnin toimivaksi työkaluksi, kun halutaan luoda parempi 

kuva yrityksen asiakkaista. Tutkimus on myös todistanut, että klustreoinnilla voidaan luoda 

tukimateriaalia, että yritys pystyy kohdistamaan paremmin hinnoittelun markkinoinnin ja 

tuotesuunnittelun olemassa oleviin asiakkaisiin, kun tiedetään, millaisia asiakkaita 

yrityksellä on. Tehtävä ei kuitenkaan ole helppo. Erityisen suuren haasteen luo segmenttien 

määrän ja koon määritys. Tässä onkin oleellista, että on todellinen ymmärrys alasta ja 

toimintaympäristöstä.  

 

6.2 Tutkimuksen kontribuutio 

 

Tutkimus auttoi ymmärtämään paremmin Keravan energian asiakkaita ja heidän 

sähkönkulutustaan. Suomessa klusteroinnin käyttö on yleistynyt. Tutkimus luokin uutta 

kuvaa siitä, kuinka klusterointia voidaan hyödyntää sähkönkulutuksen analysoinnissa.  

Suurin kontribuutio tutkimuksella oli, kuitenkin Keravan Energialle. Asiakkaiden parempi 

ymmärrys on tärkeää, kun halutaan pärjätä kilpailuilla markkinoilla ja tämä tutkimus aidosti 

auttoi ymmärtämään asiakkaiden sähkönkulutusta ja sähkönkulutus tapoja paremmin. 
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6.3 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimuskysymykset 

 

Aineisto oli kattava katsaus Keravan ja Sipoon alueiden asiakkaista, mutta puutteitakin siinä 

oli. Merkittävimpiä rajoittavia tekijöitä oli se, että aineisto käsitteli olemassa olevia 

asiakkaita, mutta on myös huomioitavaa, että pelkästään maantieteellinenkin rajaus luo omat 

rajoitteensa. Potentiaalisia asiakkaita olisi myös lähialueilla, mutta kuvaako Keravan ja 

Sipoon ominaispiirteet enää tarpeeksi kattavasti esimerkiksi Vantaan eri alueiden eroja. 

Kaikissa hyödyntämiskohteissa ongelmana on, että data on jo olemassa olevista asiakkaista. 

Ihanteellisessa tilanteessa saisimme potentiaalisten asiakkaiden sähkönkulutus dataa, jolloin 

toiminnat voitaisiin kohdistaa uusien asiakkaiden hankintaan. 

Toinen oleellinen rajoittava tekijä oli muiden selittävien piirteiden puuttuminen. Kaikki 

analyysit tehtiin pelkästään koskemaan asiakkaiden sähkökulutusta. Paremmin 

kuvaavamman analyysin saisi, kun otettaisiin, vaikka demografisia tekijöitä kuvaamaan 

asiakkaita. 

Yritysasiakkaiden kohdalla klustertointi oli haastavaa, koska asiakkaita oli niin vähän ja ne 

toimivat eri toimialoilla. Yritykset, joita analysoitiin, loivat niin yksilöllisiä 

käyttäjäprofiileja, ettei niistä saanut luotua yleisiä malleja, jotka toimisivat kaikkien 

toimijoiden kohdalla. Tähän voisi olla ratkaisu, jos saisi tarpeeksi paljon yrityksiä ja nämä 

yritykset toimisivat samalla toimialalla, jolloin suurin erottava tekijä saataisiin minimoitua. 

Tutkimuksesta heräsi monia aiheita, jotka sopisivat jatkotutkimukseen. Monissa pidemmälle 

viedyissä analyyseissa olisikin oleellista saada dataa ulkopuolelta. Oli sitten kyse 

kohdennetusta markkinoinnista uusille asiakkaille tai uusien tuotteiden suunnittelusta ja 

niiden hinnoittelusta, pystyisi analyysia käyttämään paremmin hyödyksi 

asiakashankinnassa, jos data ei koskisi jo olemassa olevia asiakkaita.  

Seuraavissa tutkimuksissa olisi ihanteellisesti mukana useampia selittäviä muuttujia. Jos 

etukäteen tiedettäisiin asiakkaiden asumistyypit, ei tarvitsisi tehdä oletuksia sen osalta ja 

tutkia vain sitä ryhmää kerrallaan. 

Jatkotutkimusaiheena on seuraavaksi esitetty muutama esimerkki. Aineistosta täytyy 

tunnistaa tarpeeksi kattava joukko, joilla on samankaltaiset käyttäjäprofiilit, että tuotteen 
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tekeminen tälle ryhmälle on kannattavaa. Toinen oleellinen käyttötarkoitus tutkimuksella on 

markkinoinnissa. Tunnistetuille asiakas ryhmille voidaan tehdä kohdennettua 

markkinointiviestintää. Kolmas hyödyntämistapa on hinnoittelu. Jälleen ajatuksena on valita 

aineistosta tarpeeksi merkittävä ryhmä, jolle hinnoittelua lähdetään laskemaan. Kun 

tiedetään ryhmän toteutuneet profiilit ja sähkönkulutukset, voidaan varmemmin ennustaa 

myös tulevia profiileja ja sähkönkulutuksia. 
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3 Klusteria

1. lkm. Kwh kesk. kul. 2. lkm. kwh kesk. kul. 3. lkm. Kwh kesk. kul. Yhteensä lkm Yhteensä kwh Yleinen keskiarvo

Tammikuu 886 2170390 2450 3044 3624342 1191 3906 4497626 1151 7836 10292358 1313.470904

Helmikuu 888 1680368 1892 3061 2911471 951 3941 3265061 828 7890 7856900 995.8048162

Maaliskuu 980 1909339 1948 2897 2686286 927 3995 3635692 910 7872 8231317 1045.644944

Huhtikuu 1090 1513301 1388 3039 1554822 512 3745 2833551 757 7874 5901674 749.514097

Toukokuu 1084 1147477 1059 2690 1647686 613 4159 1953074 470 7933 4748237 598.5424177

Kesäkuu 913 596137 653 4945 1819092 368 2153 810723.2 377 8011 3225952.2 402.6903258

Heinäkuu 904 605566.4 670 4927 1851564 376 2259 904253.2 400 8090 3361383.6 415.4985909

Elokuu 956 656250.5 686 2986 1475044 494 4200 1235785 294 8142 3367079.5 413.5445222

Syyskuu 968 918767 949 2868 1707485 595 4314 1741264 404 8150 4367516 535.8915337

Lokakuu 954 1341254 1406 3036 2431254 801 4333 2395759 553 8323 6168267 741.1110177

Marraskuu 897 1563050 1743 3176 2981686 939 4217 2846618 675 8290 7391354 891.5987937

Joulukuu 828 1581783 1910 3432 3495895 1019 3924 2931654 747 8184 8009332 978.6573803
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Sipoo 6 Klusteria ensimmäisen klusteroinnin järjestyksen mukaan

1. lkm. kwh 2.lkm kwh 3. lkm kwh 4. lkm. kwh 5. lkm. kwh 6lkm. kwh Yhteensä Kwh yhteensä

Tammikuu 1299 2018798 783 833719.5 1505 1513585 688 1757287 180 396328.3 3373 3772639 7828 10292356.8

Helmikuu 1369 1748477 709 536369 1641 1231489 721 1377474 197 345976 3253 2617115 7890 7856900

Maaliskuu 1277 1691938 609 452953.8 1569 1056458 715 1427900 383 701184 3319 2900883 7872 8231316.8

Huhtikuu 1139 1331468 937 471025.9 1845 1140871 719 991439.7 521 674186.8 2713 1292683 7874 5901674.4

Toukokuu 1110 849051.3 1000 473916.3 1663 786044.3 737 776375 336 349364.2 3087 1513486 7933 4748237.1

Kesäkuu 1806 869612.7 372 186651.8 1878 648841 836 536301.6 446 288558.3 2673 695986.1 8011 3225951.5

Heinäkuu 1896 896668.4 301 174760.5 1997 716876.6 833 543749.1 392 276419.4 2671 752909.6 8090 3361383.6

Elokuu 1450 794328.3 810 359927.2 1978 767954.6 751 500505.3 264 191581 2889 752783.4 8142 3367079.8

Syyskuu 1443 1009956 763 338095 1697 756777 722 668901 291 289299 3234 1304486 8150 4367514

Lokakuu 1737 1638316 424 234151 1770 1033449 700 995700 264 360808 3428 1914396 8323 6176820

Marraskuu 1615 1790449 554 382788 1722 1361967 693 1224330 226 358348 3480 2273472 8290 7391354

Joulukuu 1514 1820688 736 654383 1754 1639974 683 1309850 183 317904 3314 2266533 8184 8009332



 

  


