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Mitä yhteistä?

Koneoppiminen Hybridimaissi



Tämä esitys

Osa #1: Talouskasvun lähteet ja teknologia 

• Koneoppiminen / tekoäly

Osa #2: Koneoppiminen taloustieteessä

• Neljä havaintoa



Mistä pitkän aikavälin kasvu syntyy?

Talouden (tai toimialan) tuottavuuskasvu 

• Teknologinen kehitys  yritysten (tai julkisyhteisöjen) tuottavuus nousee

• Luova tuho  Työvoiman ja pääoman uudelleenkohdentuminen

• Tuottamattomilta tuottavampiin yrityksiin

• Luova tuho  uusien yritysten markkinoille tulo + tehottomien yritysten poistuminen 
markkinoilta (konkurssit, yrityskaupat) + yritysten kasvu ja supistuminen

Tuottavuuskasvu  talouskasvu



Lähtökohta             näkökulmasta 

Työn tuottavuus: bkt/tehdyt työtunnit Alle 15-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat sataa 
työikäistä (15-64) kohden

Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastot / M. Pohjola

Lähde: OECD Database / M. Pohjola

Haaste #1
 Tuottavuuskasvu 

hitaampaa

Haaste #2
Väestö ikääntyy ja tämä 

kasvattaa julkisia menoja 


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

Vanhushuoltosuhde

Lapsihuoltosuhde



Väestön ikääntyminen vähentää työvoiman 

tarjontaa 

=> palkat nousevat

=> yritykset automatisoivat työtä 

=> tuottavuus ja tuotanto kasvavat

Ratkaisu molempiin haasteisiin

Yli 55-vuotiaat/21-55-vuotiaat työntekijät, muutos
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Lähde: Acemoglu & Restrepo, ”Demographics and automation”, 
MIT 2018 ja M. Pohjola

Suomi

Robotit + digitalisaatio + 

koneoppiminen/tekoäly, ….

Uuden teknologian hyödyntäminen 



Mutta…  

Lähde: OECD Database / M. PohjolaLähde: Suomen Robotiikkayhdistys / M. Pohjola

Suomi on 
 robotisaatiossa

ja 
digitalisaatiossa 

… verrokkejaan 
jäljessä.

[Entä koneoppiminen?]



Patenttien määrä voimakkaassa kasvussa 

Lähde: Webb, Short, Bloom, Lerner, 2018, 

“Some Facts Of High-tech Patenting”, NBER WP 24793

Koneoppimiseen 
liittyviä 

innovaatioita 
patentoidaan 

vauhdilla

FI?

Data: USPTO
Lähde: Webb, Short, Bloom, Lerner, 2018, 

“Some Facts Of High-tech Patenting”, NBER WP 24793



Isojen toimijoiden kenttä

Seuraavaksi:

Miten koneoppimista 
on luonnehdittu 

taloustieteellisessä 
tutkimuksessa?

Miksi se ansaitsee 
erityishuomiota ?

Neural networks Machine learning

Lähde: Webb, Short, Bloom, Lerner, 2018, 

“Some Facts Of High-tech Patenting”, NBER WP 24793
Lähde: Webb, Short, Bloom, Lerner, 2018, 

“Some Facts Of High-tech Patenting”, NBER WP 24793



Lähtökohta koneoppimista koskeville havainnoille

Taloustieteessä tehdään sekä  empiiristä että teoreettista tutkimusta. 
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Tekoälyn tai koneoppimisen taloudellisia vaikutuksia 
ei vielä juurikaan voida tutkia empiirisesti 

Teoreettiset, matemaattiset mallit

Data + ekonometria



Havainto #1:

• Koneoppiminen on (vain) 
jatkoa automaatiolle

Havainto #2: 

• Koneoppiminen on (vain) 
yksi uusi teknologia 
muiden joukossa

Neljä havaintoa

Havainto #3: 

• Koneoppiminen vaikuttaa 
olevan yleiskäyttöinen 
teknologia

Havainto #4: 

• Koneoppiminen muuttanee 
tapaa, jolla tieteellistä 
tutkimusta tehdään



Havainto #1: Koneoppiminen on (vain) automaation jatke

Koneet, laitteet ja tietokoneet ovat jo pitkään 
korvanneet ihmisen työpanosta hyödykkeiden valmistusprosesseissa.

Työvaiheet ja -tehtävät, joissa näin voi tapahtua, 
ovat koneoppimisen myötä vain laajenemassa. 

Aiemmin: 
Rutiininomaiset, perustaitoja 

edellyttävät työtehtävät

Nyt myös: 
Ei-rutiininomaiset, kognitiivisia 
taitoja edellyttävät työtehtävät



Havainto #2: Koneoppiminen on (vain) yksi uusi teknologia muiden joukossa

Koneoppiminen ennusteteknologiana: Ennustaminen on puuttuvan tiedon korvaamista 

Datan käsittelyä siten, että tuloksena syntyy tietoa, jota aikaisemmin ei ollut. 

Lisää automaatiota erityisesti 
niissä työvaiheissa ja - tehtävissä, 

… joissa tuotantoprosessin muut 
vaiheet paitsi ”ennustamista 

edellyttävä vaihe” 

… on jo aiemmin voitu 
automatisoida. 



Havainto #3: Koneoppiminen vaikuttaa olevan yleiskäyttöinen teknologia

Teknologia on yleiskäyttöistä, kun 

… sitä otetaan eri muodoissaan laajasti käyttöön talouden eri sektoreilla. 

… se kehittyy ja jalostuu ajan kuluessa vuosikymmeniä. 

… se mahdollistaa monenlaisia uusia innovaatioita eri sektoreilla.



Lisäesimerkkejä yleiskäyttöisistä teknologioista

Mukaillen lähdettä: Lipsey, Carlaw ja Bekar (2005)



Yleiskäyttöiset teknologiat ovat erityisen merkityksellisiä kasvunlähteitä

• Monet yleiskäyttöisistä teknologioista ovat kiihdyttäneet laaja-alaisesti 
tuottavuuskasvua ja muokanneet perustavalla tavalla taloutta (ja yhteiskuntaa).

• Koneoppimisella on jo nyt nähtävissä yleiskäyttöisen teknologian piirteitä: 

• Monia eri sovelluskohteita useilla toimialoilla

• Kehittyy jatkuvasti + käyttö on jo alkanut levitä erilaisten sovelluksien kautta

• Lisännyt tuote- ja prosessi-innovaatioita talouden eri sektoreilla 



Havainto #4: Koneoppiminen muuttanee tieteellisen tutkimuksen tekoa 

Osa keksinnöistä on keksintöjä siitä, miten 
keksintöjä ja tieteellistä tutkimusta tehdään

Esimerkki #1: Hybridimaissi

• Johti uuden maissilajin syntyyn

• Myös yleisempi oivallus siitä, miten 
risteyttäminen tuottaa uusia 
lajikkeita



…

Esimerkki #2: Optiset linssit

• Johti silmälasien keksimiseen 

• Oivallus siitä, miten ihminen voi havainnoida fyysistä ja 
biologista ympäristöään (mikroskooppi, teleskooppi) 
uutta tieteellistä tietoa.

Esimerkki #3: Funktionaalinen magneettikuvaus (fMRI)

• Muutti aivosairauksiin yms. liittyvien diagnoosien tekoa 

• Oivallus siitä, miten  kuvata aivojen toimintaa  uutta 
tutkimustietoa. 



Koneoppimista käsittelevien tieteellisten julkaisujen kasvu  eri tieteenaloilla 

Lähde: Cockburn, Henderson ja Stern, 2018,  ”The impact of artificial intelligence on innovation”

Koneoppimista sovelletaan tutkimuksessa jo monilla tieteenaloilla

Valtava tietopohja, miten erotella tutkimusongelman kannalta relevantti tutkimustieto (burden of knowledge) 

Innovaatiot perustuvat aiemman tiedon yhdistelemiseen uudella tavalla (recombination)

Tutkijoiden kognitiiviset kyvyt rajoite: Koneoppiminen tehostaa näitä molempia 



Miksi koneoppiminen saattaa olla erityisen merkityksellinen?

Sekä
yleiskäyttöinen teknologia 

että
keksintö siitä, miten keksintöjä 

tehdään.

Yleiskäyttöinen keksintö- ja innovointiteknologia 
(General-purpose method of invention) 



Taloudellisen / teknologisen kehityksen singulariteetti?

• Spekulatiivisimmat tarkastelut: 

• Teknologinen kehitys nopeutuu äärellisessä ajassa äärettömän nopeaksi ?



Taloustiede  singulariteetti?

• Mekanismi #1: Tekoäly mahdollistaa lopulta (lähes) kaikkien hyödykkeiden tuotantoon 
liittyvien työtehtävien (tasks) automaation?

• Mekanismi #2: Ideoiden tuotantofunktio (ts. keksintöjen ja innovaatioiden tekeminen) 
muuttuu siten, että lopulta tekoäly korvaa (tällä hetkellä kehitystä jarruttavan) 
tutkijoiden työpanoksen?



Kiitos

ari.hyytinen@hanken.fi
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