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Suuret tietomassat ja koneoppiminen 
makrotaloustieteellisessä tutkimuksessa

Teemu Pekkarinen

Taloustiede on alkanut käyttää kasvavassa määrin suuria tietomassoja eli niin sanottua big dataa tutkimukses-
saan. Erilaisten tilastolähteiden ja tilastomuotojen määrä on kasvanut valtavasti, mikä on vaatinut lisää työka-
luja taloustieteelliseen tutkimukseen myös tilasto- ja tietojenkäsittelytieteiden puolelta. Tämä katsaus tarkaste-
lee suurten tietomassojen käyttöä makrotaloustieteen tutkimuksessa ja ennustamisessa. Artikkelissa esitellään 
myös muutamia koneoppimisen menetelmiä suurten tietomassojen käsittelyyn ja analysointiin. Katsauksen 
keskeisin tavoite on tarkastella laaja-alaisesti, mitä uutta alati kasvavat tietomassat ja koneoppiminen ovat 
tuoneet makrotaloustieteeseen.

Tietokoneet ja internetsivustot keräävät tänä 
päivänä valtavia määriä informaatiota ihmisten 
toimista ja käyttäytymisestä. Lisäksi tietokoneet 
ovat useimpien taloudellisten transaktioiden vä-
lissä.1 Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisten ja 
yritysten ostoista, myynneistä, paikkatiedoista, 
kirjoituksista, klikkauksista, internethauista ja 
monista muista toimista jää jälki johonkin 
tiedostoon. Tämä informaatio varastoidaan 
tietokantaan. Sieltä sitä voidaan käyttää esimer-
kiksi markkinoinnin kohdentamiseen, tapahtu-
mien todentamiseen tai tiedon analysointiin. 

1 Tietokonevälitteisistä transaktioista kts. Varian (2010).

Tämä uudenlainen tietomassojen järjestelmälli-
nen varastoiminen onkin muodostanut niillä 
kerätyille suurille tietomassoille täysin uuden 
englanninkielisen kutsumanimen: big datan.

Big data ei kuitenkaan tarkoita pelkästään 
aineistoa, jossa on suuri määrä havaintoarvoja, 
vaan usein siihen luokitellaan myös aineistot, 
joita kerätään korkeilla frekvensseillä ja siten 
niitä voidaan analysoida tavallista nopeammin, 
jopa reaaliaikaisesti. Nämä aineistot voivat olla 
myös ei-numeerisia, esimerkiksi teksti-, kuva- 
tai videomuotoisia, tai niitä voidaan kerätä uu-
sista lähteistä, kuten sosiaalisesta mediasta, 
internethauista tai biometrisistä sensoreista. 
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Näitä uusia suuria aineistoja on käytetty mak-
rotaloustieteellisessä tutkimuksessa esimerkik-
si työttömyyden ennustamiseen internethaku-
jen perusteella sekä inflaation ja internetin 
onlinehintojen vertailuun. Mikrotaloustietees-
sä puolestaan erilaisten internetaineistojen ja 
kuluttajan käyttäytymisen välisiä yhteyksiä on 
alettu tutkia kasvavassa määrin. Taloustieteen 
tarpeisiin uusia aineistoja on paljon ja niitä on 
käytetty innovatiivisesti – esimerkiksi tulota-
soa on arvioitu satelliittikuvista (Henderson 
ym., 2012 sekä Donaldson ja Storeygard, 2016). 

Kun aineistot sisältävät valtavan määrän 
informaatiota, joka ei välttämättä ole numeeri-
sessa muodossa, perinteiset ekonometrian vä-
lineet ovat kaivanneet tuekseen myös tietojen-
käsittelytieteen välineistöä. Aineistojen kas-
vaessa mallin, muuttujien ja parametrien valin-
ta sekä ylisovittamisen ongelmat ovat entistä 
keskeisempiä haasteita tutkimuksessa, ja näi-
hin on haettu apua myös koneoppimisen näkö-
kulmasta.

Tässä artikkelissa tarkastellaan suurten tie-
tomassojen ja koneoppimisen käyttöä makro-
taloustieteellisessä tutkimuksessa ja ennus-
tamisessa. Suuren suosionsa vuoksi uusia tut-
kimuksia sekä tutkimusprojekteja ilmaantuu 
jatkuvasti lisää. Tästä syystä moni mainitsemi-
sen arvoinen julkaisu jää todennäköisesti huo-
miotta. Myös mikrotaloustieteessä on useita 
kiinnostavia big data -sovelluksia ja monet ko-
neoppimisen välineet sopivat mikroaineistoille 
jopa paremmin kuin makromuuttujille. Näiden 
laaja-alainen esittely ansaitsisi kuitenkin oman 
tutkimuksensa yhtä lailla koneoppimisen me-
netelmien yksityiskohtaisemman tarkastelun 
kanssa. Tämän katsauksen keskeisin tavoite 
onkin antaa mahdollisesti ensimmäinen kipinä 
aiheeseen ja esitellä laveasti suurien tietomas-
sojen ja muutamien koneoppimisen työkalujen 

käyttöä perinteisteisissä makrotaloustieteen 
sovelluskohteissa.

Artikkeli pyrkii vastaamaan kahteen kysy-
mykseen: Millaista makrotaloustieteellistä tut-
kimusta suurten tietomassojen avulla on tehty? 
Entä mitä koneoppimisen työkalut tarjoavat 
makrotaloustieteeseen ja ennustamiseen? Ar-
tikkeli etenee näiden kahden kysymyksen mu-
kaisessa järjestyksessä. Viimeisessä jaksossa 
pohditaan, kuinka alati kasvavat datamassat 
vaikuttavat yleisesti taloustieteeseen. 

1. Suurten datamassojen käyttö 
makrotaloustieteessä

1980-luvun puoleen väliin asti suuri osa talous-
tieteellisestä tutkimuksesta oli teoreettista. Tie-
tokoneiden kehittyessä empiiristen tutkimus-
ten määrä alkoi kasvaa nopeasti. Tänä päivänä 
yli 70 prosenttia julkaistuista tutkimuksista 
perustuu havaittuun aineistoon, josta valtaosa 
on tutkijoiden itsensä keräämää. Lisäksi myös 
kokeellisten tutkimusten määrä on kasvanut.  
Parissa vuosikymmenessä on siis tapahtunut 
suuri harppaus empiirisen tutkimuksen suun-
taan (Hamermesh 2013). 

Suuret tietomassat ovat rantautuneet mak-
rotaloustieteen tutkimukseen vasta viime ai-
koina. Valtaosa suuria tietomassoja käsittele-
vistä makrotaloustieteeseen ja ennustamiseen 
liittyvistä tutkimuksista käyttää joko sosiaali-
sen median dataa tai Googlen hakudataa.2  
Yksi syy, miksi juuri Googlen aineistot ovat 

2 Google-hakuaineistolla katsauksessa tarkoitetaan Goog-
len keräämää aineistoa, joka sisältää tiedon jokaisesta Goog-
lella tehdystä hausta. Kaikille avointa tilastoa on julkaistu 
viikkotasoisesti vuodesta 2004 alkaen Google Trends -pal-
velun kautta.
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suosittuja, on niiden helppo ja maksuton saa-
tavuus. Yleisesti suosittuja tutkimus- ja sovel-
luskohteita suurille tietomassoille ovat olleet 
työttömyys, yksityinen kulutus, inflaatio sekä 
rahoitus- ja asuntomarkkinat. Seuraavaksi esi-
tellään muutamia tutkimuksia näistä aiheista, 
samaisessa järjestyksessä.

Ettredgen ym. (2005) artikkeli oli yksi en-
simmäisistä tutkimuksista, jossa hakukoneilla 
tehtyjen hakujen määrää pyrittiin käyttämään 
ennustamiseen. Heidän saamien tulosten mu-
kaan Yhdysvalloissa työnhakuun liittyvillä 
internethauilla ja virallisilla työttömyysluvuil-
la on ollut positiivinen ja tilastollisesti merkit-
tävä yhteys. Vuonna 2005 Ettredgen ym. 
käyttämiä hakutuloksia oli kuitenkin julkaistu 
vain lyhyeltä ajalta, joten heidän tuloksensa 
antoivat vain pieniä viitteitä siitä, miten inter-
nethaut voisivat lisätä ennustevoimaa makro-
muuttujille. Antenucci ym. (2014) tarkastelivat 
työmarkkinoita Twitter-aineistolla muodosta-
malla signaaleja “menetin työni” -tyyppisistä 
kirjoituksista. Näillä signaaleilla, eli tarkoi-
tukseen sopivien tviittien määrällä, he muo-
dostivat indikaattoreita, jotka ennakoivat työt-
tömyyslukuja. Gee ym. (2017a; 2017b) puoles-
taan käyttivät Facebook-aineistoa tutkiessaan, 
kuinka heikot ja vahvat siteet sosiaalisissa ver-
kostoissa toimivat työn saannissa. Toisin kuin 
aikaisemmin oli tutkittu Geen ym. (2017a) 
tulosten mukaan vahvemmat sosiaaliset siteet 
ovat työn löytämisessä merkittävämpiä kuin 
heikot siteet. Lisäksi Geen ym. (2017b) käyttä-
mä lähes 17 miljoonan sosiaalisen siteen sisäl-
tämä aineisto 55 eri maasta osoittaa, että on 
todennäköisempää päätyä sellaiseen työpaik-
kaan, missä joku henkilön ystävistä on entuu-
destaan töissä.

Googlen hakuaineistoa puolestaan on käy-
tetty paljon työttömyyden seurantaan sekä ly-

hyen aikavälin ennustamiseen (nowcasting) 
että pidemmän aikavälin ennustamiseen (fore-
casting). Google-hakuaineistolla tehdyistä tut-
kimuksista ehkä tunnetuimpia ovat Yhdysval-
tojen työttömyyttä tutkineet Choi ja Varian 
(2012) sekä Saksan työttömyyttä tarkastelleet 
Askitas ja Zimmermann (2009).3 Tuhkuri 
(2014) oli ensimmäinen, joka testasi Google-
aineiston toimivuutta Suomen työttömyyslu-
vuille. Choin ja Varianin (2012) menetelmiä 
seuraten Tuhkuri (2014) muodosti Google-in-
deksin työttömyydelle käyttäen työttömyyteen 
liittyviä hakusanoja kuten “työttömyysetuu-
det”. Hänen tuloksensa osoittavat, että kysei-
nen indeksi on merkitsevästi korreloitunut 
työttömyysasteen kanssa ja ennakoi verrattain 
hyvin työttömyyslukuja. 

Myös yksityistä kulutusta ja kuluttajien 
käyttäytymistä on tutkittu Googlen aineistolla 
jonkin verran. Kholodilin ym. (2010) tekivät 
lyhyen aikavälin ennusteita Yhdysvaltojen yk-
sityisen kulutuksen vuosimuutokselle. Heidän 
Google-hauilla tekemänsä yksityisen kulutuk-
sen mallin ennustekyky oli tilastollisesti mer-
kitsevästi parempi kuin yksinkertaisella auto-
regressiivisellä mallilla. Kholodilin ym. (2010) 
vertailivat Google-hakuihin perustuvia ennus-
teita myös malleihin, missä oli mukana kulut-

3 Lisäksi Google hakuaineistolla Yhdysvaltojen työttömyyt-
tä ovat tutkineet muuan muassa Kuhn ja Skuterud (2004), 
Stevenson (2008), Choi ja Varian (2009), D'Amuri ja Mar-
cucci (2012), Kuhn ja Mansour (2014), Tuhkuri (2015) ja 
Baker ja Fradkin (2017). D’Amuri (2009) on tutkinut työt-
tömyyttä Italiassa, Anvik ja Gjelstad (2010) Norjassa,  
McLaren ja Shanbhodue (2011) Isossa-Britanniassa, Chad-
wick ja Sengul (2012) Turkissa, Fondeur ja Karamé (2013) 
Ranskassa ja Vicente ym. (2015) Espanjassa. Lisäksi Tuhku-
ri (2016) ennustaa työttömyysastetta kaikissa EU-28 maissa, 
ja Pavlicek ja Kristoufek (2015) tutkivat Tšekin, Unkarin, 
Puolan ja Slovakian työttömyyttä.
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tajatutkimuksia ja talouden indikaattoreita ja 
päätyivät lopputulokseen, että Google-haut 
auttavat parantamaan yksityisen kulutuksen 
ennusteita. Vosen ja Schmidt (2011; 2012) en-
nustivat yksityistä kulutusta Yhdysvalloissa ja 
Saksassa käyttämällä hyväksi Google-aineis-
toa. Heidän tuloksensa osoittivat, että suurin 
osa Google-indikaattoreihin perustuvista ai-
neiston ulkopuolisista (out-of-sample) ja sisä-
puolisista (in-sample) ennusteista toimivat pa-
remmin kuin kyselytutkimuksiin perustuvat 
indikaattorit.

Massachusetts Institute of Technologyssa 
on käynnissä hanke, jonka nimi on The Billion 
Prices Project. Siinä kerätään sadoilta verkossa 
olevilta vähittäismyyjiltä päivittäin hintatietoja 
ympäri maailmaa. Aineisto tarjoaa siten lyhyen 
frekvenssin hintatietoja, joita voidaan hyödyn-
tää esimerkiksi inflaation ja inflaatio-odotus-
ten tutkimuksissa, minkä avulla tätä tietoa 
voidaan puolestaan käyttää muissa makro- 
taloustieteen kysymyksissä. Viimeisimpiä tut-
kimuksia hankkeelta ovat Cavallo ja Rigobon 
(2016) sekä Cavallo (2017), joissa tutkitaan on-
linehintojen yhteyttä offline-hintoihin ja hin-
taindekseihin. Vaikka kyseinen projekti on 
vasta alussa, heidän tutkimuksensa on havain-
nut selkeitä yhtäläisyyksiä online- ja offline-
hintojen muodostuksessa ja dynamiikassa. 
Myös muita inflaatioon liittyviä suurien tieto-
massojen tutkimuksia on tehty. Esimerkiksi 
Powell ym. (2017) käyttivät internetistä kerät-
tyjä hintoja ennustaakseen hintaindeksejä. 
Heidän mukaansa erityisesti elintarvikkeiden 
(voi, viski, omenat, banaanit, jogurtti, ym.) hin-
tatasoja pystytään ennakoimaan hyvin käyttä-
mällä nopeasti päivittyviä online-hintoja. Guz-
man (2011) puolestaan vertaili Google-datalla 
muodostettuja inflaatio-odotuksia 36 eri inf-
laatio-odotusindikaattoriin. Hänen tulostensa 

mukaan big datan avulla muodostetuilla inflaa-
tioennusteilla on pienin ennustevirhe. Koop ja 
Onorante (2016) testasivat, tuoko Google-data 
ennustevoimaa yhdeksälle Yhdysvaltojen 
makromuuttujalle, joissa mukana oli esimer-
kiksi kuluttajahinta- ja palkkainflaatio sekä 
raaka-aineiden hintaindeksi ja öljyn hinta. Hei-
dän tulostensa mukaan Google-datan sisällyt-
täminen ennustemalliin paransi lyhyen aikavä-
lin ennusteita, mutta se toimi parhaiten, kun 
Google-muuttujat oli lisätty malliin tietyillä 
painotuksilla ja todennäköisyyksillä.4 Herää-
kin kysymys, voivatko nämä uudet tilastoinnit 
(esimerkiksi The Billion Prices Projectin online-
hinnat) korvata tai olla apuna perinteisemmäl-
le taloustilastoinnille?

Osakekurssit ja niiden kaupankäyntivolyy-
mit ovat olleet mielenkiintoinen kohde big da-
tan soveltamiselle. Esimerkiksi Bollen ym. 
(2011) käyttivät Twitter-aineistoa ihmisten 
mielialojen seurantaan ja pyrkivät sitä kautta 
ennustamaan Dow Jonesin osakeindeksiä 
(Dow Jones Industrial Index). Heidän tuloksen-
sa osoittavat Twitter-mielialaindeksin ja Dow 
Jonesin päivän päätöskurssien välillä olevan 
tilastollisesti merkitsevä korrelaatio. Preis ym. 
(2013) käyttivät Google-dataa tämän indeksin 
lyhyen ja pidemmän aikavälin ennustamiseen. 
Bordino ym. (2012) sovelsivat erilaisten haku-
koneilla suoritettujen hakujen määriä NAS-
DAQ-100:n kaupankäyntivolyymin ennustami-
seen. Myös näissä kahdessa tutkimuksissa ha-
kukoneaineistoissa havaittiin olevan tilastolli-
sesti merkitsevä riippuvuussuhde selitettävään 
tekijään. Moat ym. (2013) ja Curme ym. (2014) 

4 Koop ja Onorante (2016) käyttivät ennusteissaan dynaa-
mista mallien keskiarvoistamista (Dynamic Model Avera-
ging) ja dynaamisten mallien valintaa (Dynamic Model Se-
lection) yhdessä muuttuvaparametristen regressioiden kanssa.
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puolestaan käyttivät Google-hakuaineistoa se-
kä finanssialaan liittyvien Wikipedia-sivusto-
jen vierailukertoja osakekurssien ennustami-
seen. Heidän mukaansa myös Wikipedia- 
aineisto saattaa parantaa sijoituskäyttäytymi-
sen ennusteita.

Myös asuntomarkkinoiden hintojen kehi-
tystä on pyritty mallintamaan ja ennustamaan 
Google-aineistolla. Yhdysvaltojen asuntojen 
hintoja ovat tutkineet Kulkarni ym. (2009) se-
kä Wu ja Brynjolfsson (2015). McLaren ja 
Shanbhodue (2011) ovat tutkineet Britannian 
ja Widgrén (2016) Suomen asuntomarkkinoita. 
Näiden tutkimusten perusteella hakukone-
aineistot näyttäisivät tarjoavan hyvin informaa-
tiota markkinoiden reaktioista erilaisiin sok-
keihin ja uutisiin. 

On selvää, että uudet suuret tietomassat 
ovat suurelta osin mikrotaloustieteen aineisto-
ja, jotka tarjoavat runsaasti erilaisia tutkimus-
kohteita niin kuluttajien käyttäytymisestä ja 
tuloista kuin myös yritysten kassavirroista ja 
tuloksista. Siksipä luultavasti valtaosa big dataa 
käyttäneistä tutkimuksista sijoittunee makro-
taloustieteen ulkopuolelle. Näistä esimerkkinä 
voidaan mainita Uber-kuljettajien työmarkki-
noita ja palkkoja tutkineet Cohen ym. (2016) 
sekä Hall ja Krueger (2016). Goel ym. (2010) 
puolestaan käyttivät eri internethakujen mää-
riä ennustamaan ensi-iltaan tulevien elokuvien 
lippukassoja, uusien videopelien ensimmäisen 
kuukauden myyntejä sekä musiikkikappalei-
den sijoitusta Billboard Hot 100 -listalla. 
Päivittäistavarakauppojen skanneridataan pe-
rustuvia tutkimuksia ovat julkaisseet muun 
muassa Kortelainen ym. (2016), Anderson ym. 

(2017) sekä Hong ja Li (2017). Kroft ja Pope 
(2014) tutkivat Craiglist-sivuston suosion kas-
vun vaikutusta asunto- ja työmarkkinoiden 
kohtaantoon.5  Laouénan ja Rathelot (2017) 
tutkivat Airbnb-datalla myyjien etnisyyden 
vaikutusta majoituksen hintaan. Lendle ym. 
(2016) hyödyntävät eBay-aineistoa tutkiessaan 
maantieteellisen etäisyyden vaikutusta tavaran 
vaihdantaan.6

Kuten huomata saattaa, erilaisia aineistoja 
ja tutkimuskohteita on valtavasti. Siksipä kaik-
ki nämä muutamat esimerkkinä annetut tutki-
mukset ovat vasta alkusoittoa tulevaan. Lisää 
kirjallisuudesta löytyy esimerkiksi katsausar-
tikkeleista Einav ja Levin (2014) sekä Askitas 
ja Zimmermann (2015).

2. Koneoppimisen työkaluja 
(makro)taloustieteeseen

Aineistojen kasvaessa ja monipuolistuessa 
myös datan käsittelyn ja analysoinnin työkalut 
kehittyvät ja jotkin aikaisemmin kehitetyt me-
netelmät tulevat entistä suurempaan rooliin. 
Koneoppiminen on yleiskäyttöinen menetelmä, 
joka on tietojenkäsittelytieteen ja tekoälyn yksi 
osa-alue. Sen keskeisin tarkoitus on saada oh-
jelmisto ja sen algoritmit oppimaan omasta 
tekemisestään. Koneoppimisen menetelmät 
tarjoavat apua mallin, muuttujien ja parametri-
en valintaan sekä ylisovittamisen (overfitting) 
ongelmiin, jotka ovat keskeisiä haasteita empii-

6 Myös Ginsbergin ym. (2009) tutkimus influenssaepide-
mian ennustamisesta on paljon viitattu tutkimus taloustie-
teen ulkopuolelta. Lisäksi Stephens-Davidowitzin (2014) 
tutkimus etnisten taustojen vaikutuksista presidentti Barack 
Obaman kannatukseen tarjoaa mielenkiintoisen big datan 
sovelluskohteen.

5 Craiglist-verkkopalvelu tarjoaa ilmaisen internetsivus-
ton pienille ilmoituksille ja mainoksille kuten esimerkiksi 
työpaikka- ja asuntoilmoituksille.
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rikolle. Koneoppimisen näkökulmasta ylisovit-
tamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa ennuste-
malli saadaan toimimaan otoksen sisäisessä 
ennustamisessa moitteetta, eli mallilla pysty-
tään ennustamaan hyvin jo toteutuneita havain-
toja, mutta sama malli silti epäonnistuu otok-
sen ulkopuolisessa ennustamisessa. 

Koneoppimisen käyttö mallintamisessa pe-
rustuu aineiston jakamiseen testi- ja opetusai-
neistoihin. Nimiensä mukaisesti opetusaineis-
tolla muodostetaan malli ja tätä testataan tes-
tiaineistoon. Näin voidaan tehokkaasti testata 
esimerkiksi millä mallilla ja millä selittävillä 
tekijöillä pystytään tuottamaan pienin ennus-
tevirhe. Yhtäältä, jos tutkijan mielenkiinnon 
kohteena on löytää sopivimmat parametrit 
malliinsa, ne voidaan etsiä optimoimalla ko-
neoppimisen menetelmillä. Halutaanko ongel-
maa lähestyä ohjatusti (supervised learning) vai 
annetaanko koneen itsensä päätyä johonkin 
lopputulokseen (unsupervised learning), on tut-
kijan itsensä päätettävissä. Erilaisten algorit-
mien ja sääntöjen avulla ohjelmoija voi laittaa 
koneen testaamaan erilaisia malleja ja siten 
päätymään johonkin lopputulokseen. Ohjel-
moija voi myös antaa koneen itsensä kokeilla 
erilaisia sääntöjä, joiden perusteella ohjelmisto 
opettaa itse itseään päätymään parhaimpaan 
mahdolliseen tulokseen. Tämä jälkimmäinen 
on sanan varsinaisessa merkityksessä koneop-
pimista. Jos tätä tyyliä käytetään jollekin ai-
neistolle esimerkiksi erilaisten riippuvuussuh-
teiden tai rakenteiden etsintään, puhutaan siitä 
silloin usein tiedonlouhimisena (data mining).

Koneoppimisen muodot voidaan jakaa oh-
jattuun oppimiseen, minkä alaluokkia ovat reg-
ressio ja luokittelu, ja ohjaamattomaan oppimi-
seen, johon esimerkiksi klusterointi kuuluu. 
Tässä katsauksessa keskitytään lähinnä ohjat-
tuun oppimiseen, koska tavallisesti taloustietei-

lijän mielenkiinnon kohteena on testata jotakin 
ennalta harkittua mallia. Lisäksi makrotalous-
tieteessä ja ennustamisessa regression lisäksi 
eräät ohjatun oppimisen menetelmät ovat hiljal-
leen yleistymässä. On kuitenkin selvää, että liian 
pienellä aineistolla koneoppiminenkaan ei tar-
joa tutkijalle lisäarvoa. Tällöin parametriesti-
maattien tarkkuus kärsii ja on vähemmän mah-
dollisuuksia jakaa aineisto erilaisiin testi- ja 
opetusaineistoihin. Tästä syystä big data ja ko-
neoppiminen ovat toinen toisiaan tukevia tren-
dejä, jotka ovat yleistyneet monilla tieteenaloil-
la. Kun aineistoa on paljon, voidaan myös ope-
tusaineisto jakaa erilaisiin osiin ja sitä kautta 
testata erilaisten mallien toimivuutta testiai-
neistoon.

Makrotaloustieteessä niin sanottua ristiinva-
lidointia on käytetty ennustamisen apuna (esim. 
Utans ym. 1995, Wohlrabe ja Buchen, 2014 sekä 
Cheng ja Hansen, 2015). Ristiinvalidointi on 
tilastotieteen menetelmä, jota käytetään mallin- 
tai parametrien valintatilanteessa ennustevir-
heen arviointiin. Tämä menetelmä on helposti 
yhteensopiva monen koneoppimisen algoritmin 
kanssa ja siksi sitä näkee käytettävän paljon. Ris-
tiinvalidointi perustuu opetus- ja testiaineistoi-
den jakoon, joka voidaan suorittaa monin eri 
tavoin. Esimerkiksi data voidaan jakaa K:hon 
yhtä suureen osaan ja toistaa ennustevirheen 
laskenta K:sta kertaa siten, että jokainen näistä 
K osajoukosta toimii vuorollaan testiaineistona 
(K-fold cross-validation). Yhtä lailla aineistosta 
voidaan jättää vuorotellen i:nnet arvot pois ja 
ennustaa näitä lopulla opetusaineistolla (leave-
one-out cross-validation). 

On kuitenkin muistettava, että makroai-
neistot ovat usein aikasarjoja ja tällöin ristiin-
validointi ei ole täysin suoraviivaista. Yksi 
helppo opetus- ja testiaineistoihin jako aika-
sarjamalleille on kasvava aikaikkuna. Toisin 
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sanoen, valitaan aluksi opetusaineistoksi T en-
simmäistä arvoa ja testataan mallia T+1 arvoi-
hin. Tämän jälkeen otetaan aikasarjat ajanhet-
keen T+1 saakka ja ennustetaan T+2 arvoja. 
Tällöin opetusaineiston koko kasvaa aina yh-
dellä, kunnes koko aikasarja-aineisto on käyty 
läpi. 

Toisin sanoen ristiinvalidoinnilla voidaan 
laskea erilaisilla malleilla ja muuttujilla muo-
dostettuja ennustevirheitä ja siten vertailla näi-
tä keskenään. Tämä yleiskäyttöinen ristiinvali-
dointi onkin siten jo itsessään eräs ratkaisu 
mallin, muuttujien ja parametrien valintaan ja 
ylisovittamisen ongelmiin.

Toinen hieman eri näkökulmasta lähestyvä 
koneoppimisen metodi on tilastollinen luokit-
telu. Sen tarkoitus on jakaa aineisto osajouk-
koihin käyttäen algoritmeja tai luokittelusään-
töjä. Luokittelijana voi toimia jokin ennalta 
määrätty päätösfunktio (esimerkiksi logit tai 
probit), päätöspuu tai vaikkapa neuroverkko.7 
Yksinkertaisena esimerkkinä voidaan ottaa 
diskreetti valintateoria, missä kuluttajan valin-
ta perustuu hyötyfunktioon. Ajatellaan, että 
kuluttaja on ostoksilla ruokakaupassa. Hän 
vertailee erilaisia hyödykkeitä keskenään ja va-
litsee ostoskoriinsa ne hyödykkeet, joista kokee 
saavansa eniten hyötyä. Tällöin kaupan tarjo-
ama hyödykeavaruus tulee jaetuksi valittuihin 
ja ei-valittuihin hyödykkeisiin käyttäen hyö-
tyfunktiota luokittelun algoritmina. Koneop-

7 Keinotekoinen neuroverkko on matemaattinen malli bio-
logistisesta neuroverkosta, kuten esimerkiksi ihmisen aivois-
ta. Neuroverkot oppivat (tai oikeastaan ne laitetaan oppi-
maan) samalla tavalla kuin ihmisetkin. Onnistuminen 
vahvistaa suoritusta ja sen todennäköisyyttä, kun taas epä-
onnistumisen jälkeen neuroverkko pyrkii korjaamaan vir-
heettään siten, että seuraavalla kerralla virheen todennäköi-
syys on pienempi. Neuroverkkojen käytöstä taloustieteessä 
löytyy lisää esimerkiksi artikkelista Kaastra ja Boyd (1996).

pimisen työkalut ovat toisin sanoen jokseenkin 
helposti yhdistettävissä taloustieteelliseen ajat-
telutapaan. Kuten arvata saattaa, myös luokit-
telualgoritmit voidaan opettaa mahdollisim-
man hyväksi esimerkiksi ennustetarkoitukseen 
tai hyödyn maksimointia kuvaamaan.

Ehkäpä tunnetuin luokittelumenetelmä on 
yllä mainittu päätöspuun oppiminen (decision 
tree learning). Päätöspuun rakentaminen on 
eräs lähestymistapa ennustamiseen, missä voi-
daan käyttää mahdollisesti suuriakin tietomas-
soja. Tämä menetelmä voi perustua luokittelu-
puuhun tai regressiopuuhun taikka molempiin 
eli niin sanottuun CART-analyysiin (Classifica-
tion And Regression Tree, Breiman ym. 1984). 
Päätöspuussa luokittelu tehdään peräkkäisten 
testien avulla. Puumalli tulee sanana siitä, että 
lajittelukriteerit ja -järjestys esitetään puumuo-
toisena, missä eri oksan haarat ovat luokittelun 
sääntöjä. Toisin sanoen puumalli pyrkii jaka-
maan aineiston selitettävän muuttujan mukaan 
sitä parhaiten kuvaaviin osajoukkoihin aloitta-
en esimerkiksi kahteen osaan jakamisesta, jon-
ka jälkeen näiden kahden osan kahteen jaka-
misesta ja niin edelleen. Pienimmät osajoukot 
siten kertovat, mitkä selittävät tekijät ja niiden 
ominaisuudet ennustavat parhaiten selitettävää 
tekijää.

Bagging (bootstrap aggregation) ja boosting 
ovat eräitä luokittelutapoja, jotka muodostavat 
useamman mallin kokonaisuuden. Lyhyesti 
muotoiltuna, näissä kahdessa menetelmässä 
opetusaineisto jaetaan useampaan osaan, joista 
jokaisella estimoidaan erikseen jokin malli. 
Baggingissa nämä osajoukot (pussit) muodoste-
taan satunnaisotoksina takaisinpanolla opetus-
aineistosta (bootstrapping). Näillä jokaisella 
aineistolla opetetaan jotakin mallia, joista 
muodostetaan ennuste. Viimeiseksi, näistä en-
nusteista kootaan lopullinen ennuste, esimer-
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kiksi ottamalla keskiarvo kaikkien eri regres-
siomallien ennusteista. Jos mallina baggingissa 
käytetään luokittelijaa, niin lopullisesta malli-
en aggregoinnista puhutaan äänestämisenä 
(voting). Yksi suosittu luokittelumalli baggin-
gissa on päätöspuu. Tälle useista puista koos-
tuvalle algoritmille on annettu oma nimikin, 
satunnainen metsä (random forest). 

Boosting on ikään kuin “viritetty” versio 
baggingista. Boostingissa ensimmäinen osajouk-
ko otetaan satunnaisesti ja tällä estimoidaan 
malli. Tämän jälkeen tuloksista katsotaan, mil-
le alkioille ennuste onnistui heikoiten. Tämän 
jälkeen näiden heikoiten menestyneiden alki-
oiden todennäköisyyttä joutua seuraavaan osa-
joukkoon lisätään. Seuraavaksi algoritmi ottaa 
satunnaisotoksen tästä painotetusta opetusai-
neistosta. Tällä otoksella jälleen muodostetaan 
malli ja katsotaan sen ennustekykyä eri alkioil-
le ja muodostetaan painotukset. Tätä prosessia 
jatketaan niin kauan, kunnes jokaisella N:llä 
osajoukolla on muodostettu malli. Tämän jäl-

keen ennusteista tehdään jälleen mallien ag-
gregointi, esimerkiksi painotettuna keskiarvo-
na regressiomallien ennusteista. Kansantajui-
sesti sanottuna boosting-algoritmi opettelee 
ennustamaan myös “vaikeimmat” havainnot. 
Siksipä sitä on testattu esimerkiksi taantumien 
ennustamiseen Ngin (2014) ja Döpken ym. 
(2017) toimesta.

Molemmissa malleista voidaan tehdä myös 
yhdistetty malli, jota voidaan testata testiai-
neistoon. Tutkija voi siten käyttää baggingia ja 
boostingia erilaisilla opetus- ja testiaineistoja-
oilla (esimerkiksi käyttäen ristiinvalidointia) ja 
testata näin erilaisten mallien toimivuutta ai-
neiston ulkopuolisessa ennustamisessa. Tämä 
tuo oppimiseen niin sanotusti yhden kerroksen 
lisää.

Baggingia ja boostingia on käytetty paljon 
makromuuttujien ennustamiseen. Inoue ja  
Kilian (2008) käyttivät baggingia Yhdysvaltojen 
kuluttajahintaindeksin ennustamisessa. Ra-
pach ja Strauss (2010) hyödynsivät sitä työttö-

Kuvio 1. Bagging-algoritmin kulkukaavio
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myyden kasvun ennusteissa, Hillebrand ja 
Medeiros (2010) osakevolatiliteetin ennusteissa 
ja Audrino ja Medeiros (2011) lyhyiden korko-
jen ennusteissa. Stock ja Watson (2012) esitte-
livät yleisiä kutistamismenetelmiä (shrinkage 
methods), joissa on mukana myös bagging. Jor-
dan ym. (2017) käyttivät baggingia osaketuot-
tojen ennustamiseen makromuuttujilla. Jokai-
sessa näissä tutkimuksissa havaittiin baggingin 
olevan varteenotettava työkalu ennustamistar-
koitukseen. 

Bai ja Ng (2009) käyttivät boostingia valit-
semaan ennustavat muuttujat USA:n inflaati-
on, Fed Funds -koron, teollisuustuotannon 
kasvun ja työttömyyden ennusteisiin. Heidän 
tuloksensa osoittivat, että eräät boosting-mallit 
tuottavat parempia ennusteita kuin autoregres-
siiviset mallit. Shafikin ja Tutzin (2009) työttö-
myyden ennustevirheet pienenivät, kun he 
hyödynsivät boostingia epälineaaristen mallien 
valintaan. Buchenin ja Wohlraben (2011; 2014) 
mukaan boostingilla tehdyt mallien identifioin-
ti ja muuttujien valinta tuottivat “kilpailuky-
kyisiä” ennusteita useille makromuuttujille. 
Kim ja Swanson (2014) ennustivat 11 makro-
muuttujaa ja vertailivat näillä suurta valikoi-
maa erilaisia malleja ja supistamismenetelmiä, 
kuten boostingia ja baggingia sekä seuraavaksi 
esiteltäviä elastista verkkoa ja ridge-regressiota. 
Heidän saamiensa tulosten mukaan näillä ko-
neoppimisen menetelmillä tehdyt ennusteet 
omasivat pienimmät ennustevirheet.

Muita erilaisia mallin ja muuttujien valinta 
-algoritmeja on paljon, kuten Akaiken infor-
maatiokriteeri (AIC) ja bayesiläinen informaa-
tiokriteeri (BIC) tai muut bayesiläiset luokitte-
lijat ja keskiarvoistukset.8 Näistä algoritmeista 

8 Näitä on esitellyt kattavasti esimerkiksi Castle ym. 2009, 
jotka vertailevat 21 erilaista algoritmia.

voi myös muodostaa oman algoritmin, joka 
tekee jokaisella menetelmällä ennusteensa tes-
tiaineistolle ja sen jälkeen keskiarvoistaa nämä 
menetelmät. Tätä menetelmää kutsutaan koko-
naisuusoppimiseksi (ensemble learning). Bag-
ging ja boosting ovat siten myös eräitä kokonai-
suusoppimisen menetelmiä. Koneoppimisessa 
on siis monta kerrosta lähtien aineiston jaosta 
erilaisiin osajoukkoihin ja päätyen algoritmien 
yhdistämiseen. Saattaa kuulostaa monimutkai-
selta, mutta tietokone saadaan tekemään tämä 
kaikki yllättävänkin nopeasti ja yksinkertaises-
ti ohjelmoiden.9

Koneoppimisen menetelmiä voidaan käyt-
tää myös hieman tutummissakin tilastotieteen 
ympäristöissä. Muuttujien valinnan sijaan mal-
lia voidaan myös niin sanotusti silottaa 
(smoothing) ja siten lähestyä ylisovittamisen 
ongelmia. Toisin sanoen mallia yksinkertaiste-
taan siten, että heikosti selittävien muuttujien 
roolia pienennetään. Näistä menetelmistä eh-
käpä tunnetuimpia ovat Hoerlin (1962) kehit-
tämä ridge-regressio ja Tibshiranin (1996) ke-
hittämä LASSO-regressio.10 Usein näiden kah-
den yhdistelmästä puhutaan elastisen verkon 
regressiona, jonka avulla voidaan tietyllä para-
metrisoinnilla muodostaa ridge-, LASSO- tai 
pienimmän neliösumman estimaattorit. Elas-
tinen verkko, ridge ja LASSO eroavat pienim-
män neliösumman menetelmästä siten, että 
virhetermien neliösummaa minimoitaessa ote-
taan mukaan myös niin sanottu rangaistuster-

9 R on tilastolliseen laskentaan ja grafiikan tuottamiseen 
tarkoitettu vapaa ohjelmistoympäristö. R-ohjelmisto on suo-
sittu koneoppimisen menetelmien käytössä. Esimerkiksi 
paketista adabag löytyy valmiit funktiot baggingiin ja boos-
tingiin.

10 LASSO on lyhennys ilmaisusta Least Absolute Shrinkage 
and Selection Operator. 
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mi (penalty term), jonka suuruus riippuu selit-
tävien tekijöiden määrästä. Rangaistustermin 
avulla osa regressiokertoimista supistuu kohti 
nollaa. Elastisen verkon rangaistustermin op-
timointiin voidaan käyttää esimerkiksi ristiin-
validointia. Tällä keinolla perinteisessä lineaa-
risessa regressioanalyysissa pystytäänkin kutis-
tamaan mallia siten, että vain merkittävimmät 
selittäjät jäävät jäljelle. Esimerkiksi Hofmar-
cher ym. (2011) sekä Schneider ja Wagner 
(2012) käyttävät tätä menetelmää talouskasvun 
ajureiden selvittämiseen.

Spike ja slab -regressio on myös yksi käyt-
töönotettu valintamenetelmä mallin muuttujil-
le. Tätä bayesiläistä lineaarisen mallin muuttu-
jien valintaa esittivät ensimmäisenä Mitchell ja 
Beauchamp (1988). Sittemmin sitä ovat vii-
meistelleet muun muassa Ishwaran ja Rao 
(2005). Yksinkertaisuudessaan menetelmän 
tarkoitus on antaa priori-jakauma todennäköi-
syyksille, millä muuttujat ovat mukana mallis-
sa (spike) ja priori-jakauma kertoimien suu-
ruuksille (slab). Näitä prioreita ja uskottavuus-
funktiota hyväksikäyttäen pystytään tavan-
omaisin bayesiläisin keinoin simuloimaan 
posteriori-jakaumat todennäköisyyksille, millä 
muuttuja on mukana mallissa sekä kertoimien 
suuruuksille.11 Esimerkiksi Scott ja Varian 
(2015) käyttivät tätä menetelmää yhdessä mal-
lin keskiarvoistuksen ja Kalman-suodattimen 
kanssa lyhyen aikavälin ennustamiseen käyttä-
en Google-hakuaineistoa. Tätä menetelmää 
Scott ja Varian (2014; 2015) kutsuvat rakenteel-
liseksi bayesiläiseksi muuttujan valintamene-
telmäksi aikasarjoille (Bayesian Structural Time 
Series).

11 Simuloinnissa voidaan käyttää esimerkiksi Markov Chain 
Monte Carlo -menetelmää (MCMC).

Nämä muutamat työkalut ovat vain murto-
osa valtavasta koneoppimisen algoritmien 
skaalasta. Chakraborty ja Joseph (2017) tarjo-
avat laajan ja yksityiskohtaisen katsauksen ko-
neoppimisen välineistä makrotaloustieteessä ja 
keskuspankkitoiminnassa. Myös Hal Varianin 
tutkimukset big datan ja ekonometrian parissa 
ovat olleet monelta osin suosittuja (Varian 
2010; 2014; Choi ja Varian 2012; Scott ja Varian 
2014; 2015). Näistä Journal of Economic 
Perspectives -lehdessä 2014 julkaistu katsausar-
tikkeli “Big Data: New Tricks for Economet-
rics” käy läpi ekonometrisia työkaluja koneop-
pimisen ja big datan perspektiivistä. Varianin 
mukaan koneoppiminen tarjoaa uusia tulokul-
mia aineiston tutkimiseen ja sitä kautta löyty-
vien mallien spesifiointiin. 

Yleisesti koneoppimisen malleja näkyy 
makrotaloustieteellisessä tutkimuksessa ja en-
nustamisessa suhteellisen vähän. Koneoppimi-
sen soveltaminen ei aina ole mutkatonta, vaik-
ka sitä kautta saisikin varteenotettavia vaihto-
ehtoja mallin ja muuttujien valintaan sekä 
ylisovittamisen ongelmiin. Koneoppimisen 
mallit kohtaavat samat tilastollisten menetel-
mien haasteet kuten esimerkiksi puuttuvan 
muuttujan harhan. Tästä syystä kausaalipäät-
tely on vaikeaa myös koneoppimisen näkökul-
masta. Lisäksi on mahdollista, että selittävien 
tekijöiden määrän kasvaessa algoritmit saatta-
vat tarjota harhaanjohtavia yhteyksiä muuttuji-
en välille. Jos malliin valitaan useita, mahdol-
lisesti satoja erilaisia selittäviä tekijöitä, voi 
olla vain sattumaa, että joku näistä on tilastol-
lisesti merkitsevä selittävä tekijä. Tähän voi 
tosin olla jälleen ratkaisuna ristiinvalidointi. 
Koneoppimisen malleissa ja erityisesti tiedon-
louhinnassa on mahdollista, ettei koneen tar-
joamille malleille ja muuttujille välttämättä 
löydy intuitiivista selitystä tai teorian tukea. 
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Lisäksi moniulotteisten epälineaaristen malli-
en tulkinta on useimmiten vaikeaa ja siksi ko-
neoppimismallit tarvitsevat usein rinnalleen 
kontekstisidonnaista, kontrolloitua testaamis-
ta. Muutamia koneoppimisen ennustemalleja 
vertailevia tutkimuksia ovat esimerkiksi Swan-
son ja White (1997), Hand ja Henley (1997), 
Ahmed ym. (2010), Bontempi ym. (2013) ja 
Taieb ym. (2012). Näistä tutkimuksista löytyy 
myös koneoppimisen mallien rakenteiden yk-
sityiskohtaisempia tarkasteluja.

3. Pohdintaa

Big data yhdessä perinteisten aineistojen kans-
sa nähdään yleisesti asiana, joka voi johtaa sy-
vempään ymmärrykseen taloudellisista ilmiöis-
tä ja niiden vuorovaikutuksista. Niin sanottu 
informaatiovallankumous tarjoaa uusia mah-
dollisuuksia datan havaitsemiseen ja analysoin-
tiin, mutta se vaatii myös uudenlaista osaamis-
ta, teknologiaa ja määrätietoisia organisaatioi-
ta, jotka pyrkivät hyödyntämään alati kasvavan 
informaation. Kuten tässä katsauksessa esitetty 
kirjallisuus antaa ymmärtää, taloustieteessä 
mahdollisuuksia ja sovelluskohteita on monia. 

Etenkin ennustamisen osalta on tapahtunut 
edistystä. Uusia koneoppimisen menetelmiä on 
alettu testata ja uusia big data -aineistoja on 
otettu käyttöön. Yksi syy, miksi ennustemal-
lien suosio ja tarve on kasvanut, on se, että ly-
hyen aikavälin ennustemalleilla pystytään en-
nakoimaan harvakseltaan julkaistavia tilastoja, 
joiden perusteella pystytään harjoittamaan 
politiikkaa. Esimerkkinä voidaan ottaa Suo-
men Pankin uusi bayesiläinen vektoriautoreg-
ressiivinen (BVAR) Suomen bruttokansantuot-
teen ennustemalli, joka hyödyntää lähes 50 
muuttujaa ja ennuste päivittyy reaaliaikaisesti 

muuttujien uusien tilastojen myötä. Ennusteen 
lisäksi mallilla voidaan arvioida erikseen jokai-
sen eri muuttujan uusien tilastojulkistusten 
vaikutusta ennusteeseen. Tätä ja muita Suomen 
Pankin lyhyenaikavälin ennustemalleja on kat-
tavasti esitellyt Itkonen (2016) sekä Itkonen ja 
Juvonen (2017). 

Keskuspankin viestintä on tärkeä osa raha-
politiikkaa. Tästä syystä myös viestinnän sisäl-
töä on alettu analysoimaan uusilla menetelmil-
lä, joissa tekstistä pyritään löytämään sisältöä 
parhaiten kuvaavat piirteet. Tämän avulla pys-
tytään tulkitsemaan keskuspankin ennakoivaa 
viestintää tai vastaavasti markkinoiden reak-
tioita uutisoinnin perusteella. Eräitä mielen-
kiintoisia julkaisuja aiheesta ovat tehneet Han-
sen ja McMahon (2016), Hansen ym. (2017) ja 
Tobback ym. (2017). 

Myös valvontaviranomaiset hyötyvät suu-
remmassa mittakaavassa uusista suurista ai-
neistoista pankkien vakavaraisuuden, riskien 
ja talouden vakauden monitoroinnissa ja tutki-
muksessa. Siksipä esimerkiksi koneoppiminen 
saattaa esittäytyä hyödyllisenä työkaluna mark-
kinoiden ja valvottavien ongelmien tunnista-
misessa, missä nopea ja reaaliaikainen monito-
rointi on ensisijaisen tärkeää (Flood ym. 2016). 

Erityisesti finanssikriisin myötä keskus-
pankkien uusien yksityiskohtaisempien tilasto-
jen tarve makro- ja mikrovakaudesta on kasva-
nut voimakkaasti. Monet keskuspankit, kuten 
Euroopan keskuspankki, Yhdysvaltojen Federal 
Reserve ja Englannin keskuspankki, ovatkin 
alkaneet tehdä selkeitä organisaation muutok-
sia, joissa on tarkoitus järjestelmällisesti ohjata 
keskuspankkitoimintaa siten, että se huomioisi 
paremmin kasvavien tilastojen uudet mahdolli-
suudet. Näillä osastoilla henkilöstön osaamista 
tarvitaan niin talous- ja tilastotieteen saralta, 
kuin myös tietojenkäsittelytieteestä. 
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Suuret datamassat ovat taloustieteelle pal-
jon muutakin kuin Google-hakuaineistot ja 
sosiaalisen median data. Erilaisten datalähtei-
den ja -muotojen määrä on kasvanut valtavasti. 
Ohjelmistokehittäjä ja yrittäjä sekä nykyään 
Googlen hallituksen puheenjohtajana toimiva 
Eric Schmidt (2010) väittikin seuraavaa: 
“Vuoteen 2003 mennessä ihmiskunta oli 
tuottanut 5 exabittiä (5 miljardia gigabittiä) 
informaatiota. Nykyisin tämä sama määrä in-
formaatiota tuotetaan kahdessa päivässä, ja sen 
vauhti kiihtyy edelleen.” Tämä kasvanut data-
massa pystyy varmasti tarjoamaan lisää infor-
maatiota niin mikro- kuin makrotaloustieteen-
kin tutkimukseen. Yliopistoista esimerkiksi 
MIT ja Brown tarjoavat nykyisin talous- ja 
tietojenkäsittelytieteen yhdistettyjä koulutus-
ohjelmia. 

Suurien tietomassojen kasvaessa ekonomet-
rian menetelmien jatkuva kehittäminen on en-
tistä tärkeämmässä roolissa taloustieteen tut-
kimuksen kannalta. Tämä todennäköisesti 
vaatii entistä tiiviimpää yhteistyötä muiden 
tieteenalojen, kuten tilasto- ja tietojenkäsitte-
lytieteen kanssa. □
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