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Teknologia on yleiskäyttöistä, kun sillä on hy-
vin monenlaisia sovelluskohteita useilla eri toi-
mialoilla. Yleiskäyttöisen teknologian ajatel-
laan tyypillisesti myös kiihdyttävän teknologis-
ta kehitystä laajemmin, useilla talouden osa-
alueilla. Tämä perustuu siihen, että yleiskäyt-
töinen teknologia sekä lisää monilla erilaisilla 
toimialoilla uusien tavaroiden ja palveluiden 
markkinoille tuloa että tehostaa erilaisten jo 
olemassa olevien tuotteiden tuotantoa. 

Kolmas yleiskäyttöisen teknologian ominai-
suus on, että sen edelleen kehittäminen voi 
jatkua pitkäänkin – siis samanaikaisesti kun 
teknologia on jo eri muodoissaan levinnyt mel-
ko laajastikin käyttöön yhteiskunnassa. 

Esimerkkejä yleiskäyttöisistä teknologioista 
ovat esimerkiksi höyrykone, sähkö, puolijoh-
teet, tietokoneet ja tieto- ja viestintäteknologia. 
Niillä kaikilla on edellä kuvattuja piirteitä. 

Koneoppiminen (machine learning) on yksi 
tekoälyn osa-alue. Ohjatulla koneoppimisella 
(supervised learning) tarkoitetaan sitä, että tieto-
koneohjelma opetetaan tunnistamaan laajan 
tilastollisen opetusaineiston avulla säännön-
mukaisuuksia ja yhdistämään niitä lopputulok-
siin, jotka ovat ennalta tiedossa. Kun ohjelma on 
oppinut riittävän hyvin opetusaineistossa olevat 
säännönmukaisuudet ja kun sen toimivuutta on 
tutkittu testiaineiston avulla, opetettua ohjel-
maa voidaan soveltaa myös aineistoihin, joissa 
lopputulemat eivät (vielä) ole tiedossa. Tämä 
tarkoittaa, että koneoppimistehtävä on varsin 
usein ajateltavissa ennusteongelmana. 

Esimerkiksi maksuvälinepetosten estämi-
seen tähtäävä ohjelmisto voidaan opettaa tun-
nistamaan ostostapahtumista ominaisuuksia, 
joiden perusteella se voi ennustaa, että kysees-
sä on todennäköisesti maksutapahtuma, jota 
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esimerkiksi luottokortin haltija ei tee itse. Vas-
taavan kaltaista koneoppimista sovelletaan 
muun muassa uusien lääkkeiden ja hoitomuo-
tojen suunnittelussa, sairausdiagnoosien teos-
sa, puheen- ja kuvantunnistuksessa, robottien 
ja kulkuneuvojen ohjaamisessa, roskapostien 
tunnistamisessa ja vaikkapa tekstien tai doku-
menttien luokittelussa.

Toinen koneoppimisen muoto on ohjaama-
ton oppiminen (unsupervised learning). Hie-
man yksinkertaistaen tällä tarkoitetaan sitä, 
että tietokoneohjelma opetetaan opetusaineis-
ton avulla esimerkiksi ryhmittelemään havain-
toyksiköitä niiden havaittavien ominaisuuksien 
perusteella ilman, että näitä havaintoyksikköjä 
on opetusaineistossa yhdistetty mihinkään tiet-
tyihin ennalta tiedossa oleviin lopputuloksiin. 
Tämän kaltaisen mallinnuksen tavoitteena on 
tyypillisesti moniulotteisen tilastoaineiston 
pelkistäminen tiiviimpään ja siten ehkä ym-
märrettävämpään muotoon. 

Koneoppimisella on jo nyt nähtävissä mo-
nia yleiskäyttöisen teknologian piirteitä. Ensin-
näkin sillä vaikuttaa jo nyt olevan monia eri 
sovelluskohteita useilla toimialoilla. Toiseksi 
vaikka tarkempia tutkimustuloksia ei vielä ole-
kaan saatavilla, on todennäköistä, että koneop-
piminen on eri muodoissaan nopeuttanut tek-
nologista kehitystä yhteiskunnan eri osa-alueil-
la. Ainakin siihen liittyvää uudenlaista yritys-
toimintaa on paljon. Kolmanneksi koneoppi-
mismenetelmiä parannetaan koko ajan jatku-
vasti, vaikka ne ovatkin jo alkaneet levitä eri-
laisten sovelluksien kautta yhä laajempaan 
käyttöön. 

Edellä sanottu huomioon ottaen ei ole yl-
lättävää, että myös taloustieteellisessä tutki-
muksessa hyödynnetään ja tutkitaan yhä enem-
män koneoppimista. Esimerkiksi Susan Athey 
(2018) on nostanut esiin sen, että taloustieteel-

linen ja ekonometrinen tutkimus voi myös 
myötävaikuttaa koneoppimismenetelmien ke-
hitykseen. Näin on jo hieman tapahtunutkin.

Mikroekonometrinen tutkimus keskittyy 
usein syy-seuraussuhteiden tunnistamiseen, 
kuten esimerkiksi tietyn politiikan tai toimen-
piteen vaikuttavuutta mittaavien mallipara-
metrien identifioitiin ja harhattomaan esti-
mointiin. Tämä tapahtuu tyypillisesti ainakin 
osin ekonometrisen mallin ennustekyvyn kus-
tannuksella. Ohjatulla koneoppimisella ja mik-
roekonometrisella tutkimuksella on siten aina-
kin tietyssä määrin eri tavoite. 

Athey (2017) on lisäksi korostanut eroa jon-
kin taloudellisen valintakäyttäytymisen ennus-
tettavuuden ja sen välillä, miten kyseessä ole-
vaan käyttäytymiseen voidaan jollakin toimen-
piteellä vaikuttaa. Ennustettava käyttäytymi-
nen ei tarkoita, että siihen kohdistettu toimen-
pide olisi automaattisesti vaikuttava. 

Ekonometrisen tutkimuksen ja koneoppi-
misen välisestä yhteydestä voidaan tehdä muu-
tama tarkentava havainto. Ensinnäkin koneop-
pimisessa laajasti hyödynnetyt laskentapohjai-
set menetelmät voivat olla eri tavoin hyödyksi 
empiirisessä taloustieteellisessä tutkimuksessa. 
Ohjaamattomalla koneoppimisella voidaan esi-
merkiksi tuottaa ja pelkistää numeeriseen 
muotoon laajoja taloustieteellisesti mielenkiin-
toisia tekstiaineistoja ja muita alkujaan ei-mää-
rällisiä aineistoja. Näin saadaan kokonaan uu-
sia taloudellisen tarkastelun kannalta mielen-
kiintoisia kvantitatiivisia mittareita. Toisaalta 
näillä menetelmillä voidaan tuottaa hyvin suu-
rista tilastoaineistoista helpommin ymmärret-
täviä ja aineistoa tiiviistäviä muuttujia. Ohjaa-
mattomalla koneoppimisella tuotettuja määräl-
lisiä muuttujia voidaan sitten hyödyntää selitet-
tävinä ja selittävinä muuttujina ekonometrises-
sa tutkimuksessa (Athey 2018).
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Empiirinen taloustieteellinen tutkimus voi 
hyötyä oivalluksista, joita on tehty ohjatun ko-
neoppimisen kehitystyössä. Yksi esimerkki 
osa-alueista, joissa ekonometrikoilla voi olla 
opittavaa, on järjestelmällinen (so. tiettyihin 
sääntöihin perustuva) aineistovetoinen ekono-
metrisen mallin valinta. Koneoppimisessa hyö-
dynnetyt sääntöpohjaiset menetelmät ovat lä-
pinäkyvämpiä ja ne kenties suojaavat tutkijaa 
muun muassa ylisovittamisen riskiltä parem-
min kuin nykyiset ekonometrikkojen malliva-
lintamenettelyt. Yksi ohjatun koneoppimisme-
netelmien kiistaton etu on niiden kyky tunnis-
taa laajoista tilastoaineistoista ennalta tunte-
mattomia mutta yleistettävissä olevia säännön-
mukaisuuksia (Mullainathan ja Spiess 2017). 

Toiseksi, ekonometrisella tutkimuksella 
voidaan laajentaa ja parantaa koneoppimisme-
netelmiä. Tässä voidaan mainita esimerkin-
omaisesti kolme osa-aluetta, joilla tätä voidaan 
odottaa tapahtuvan. Ekonometrisen perustut-
kimuksen avulla voidaan ensinnäkin selvittää, 
onko koneoppimismenetelmien avulla mah-
dollista tunnistaa aikaisempaa luotettavammin 
tai monipuolisemmin taloudellisia ja muita 
syy-seuraussuhteita? Esimerkkejä tämän luon-
teisista tutkimuksista ovat Chernozhukov ym. 
(2017) ja Chernozhukov ym. (2018). Ekonomet-
risen ja tilastollisen perustutkimuksen avulla 
voidaan myös pyrkiä mittaamaan koneoppi-
mismalleihin ja niiden ennusteisiin liittyvää 
tilastollista epävarmuutta. Lisäksi koneoppi-
mismenetelmistä on löydettävissä yhtymäkoh-
tia rakenteelliseen ekonometriseen (structural 
econometrics) tutkimukseen (Athey 2018 ja 
Igami 2018). 

Taloustietelijät työskentelevät parhaillaan 
myös monien muiden koneoppimiseen liitty-
vien kysymysten parissa. Yksi esimerkki näistä 
on kysymys siitä, miten koneoppimiseen perus-

tuvat algorimit saadaan sellaisiksi, että ne eivät 
syrji mitään ihmisryhmää, kun niitä käytetään 
päätöksenteossa tai sen tukena (Kleinberg ja 
muut 2018a). Toinen esimerkki se, milloin ja 
missä olosuhteissa koneoppimista voidaan ja 
kannattaa hyödyntää inhimillisen päätöksen 
teon tukena (Kleinberg ym. 2018b). Agrawal 
ym. (2018a, 2018b) ovat puolestaan pohtineet 
sitä, minkälaista aineistoa koneoppiminen tar-
vitsee, jotta sen avulla voitaisiin vastata elin-
keinoelämää kiinnostaviin liiketaloudellisiin 
kysymyksiin. 

Hyviä katsauksia koneoppimisen taloudel-
lisiin ulottuvuuksiin ovat sekä NBER:n järjes-
tämän tekoälyseminaarin pohjalta toimitettu 
monipuolinen ja ajatuksia herättävä kokooma-
teos The Economics of Artificial Intelligence: An 
Agenda että Agrawalin ym. kirjoittama (2018b) 
kirja, joka pohtii koneoppimisen mikro- ja lii-
ketaloudellisia ulottuvuuksia. □
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