
”Soveltuuko Philip Tetlockin 
ennustamisen taito ja tiede myös 
kaukaisemman tulevaisuuden 
ennakointiin? 
Ennustajana toimineen kokemuksia.” 
 
Teppo Nieminen 



Sisältö 

•  Taustat 

•  Good Judgment Project 

•  Ennustajat ja ennustaminen 

•  Mihin tällainen ennustaminen soveltuu? 
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Taustat: IARPA ja Philip Tetlock 
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”At IARPA, we take real risks, solve hard problems, and invest in high-risk/
high-payoff research that has the potential to provide our nation with an 
overwhelming intelligence advantage.” 

 
•  Intelligence Advanced Research Projects Activity 
•  Perustettu 2006 tekemään tiedustelupuolella samanlaista kehitystyötä jota 

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) tekee sotilaspuolella 
•  36 meneillään olevaa tutkimusohjelmaa 

•  IARPA ei tutki itse, vaan rahoittaa ja haastaa muita 
•  Nykyiset painopisteet: 

•  Analysis 
•  Anticipatory Intelligence 
•  Collection 
•  Computing 

•  Budjetti salainen, (DARPA 3 mrd USD/v) 



Muutamia poimintoja ohjelmista 
•  ”Strengthening Human Adaptive Reasoning and Problem-Solving 

(SHARP)” (aivojen suorituskyvyn parantaminen) 

•  ”Logical Qubits (LogiQ)” (kvanttilaskenta) 

•  “Scientific advances to Continuous Insider Threat Evaluation 
(SCITE)” (kunnia tästä kuulunee Edward Snowdenille ja Chelsea Manningille) 

•  “UnderWatch program seeks to develop an Autonomous Underwater Vehicle (AUV)-based 
maritime reconnaissance capability that will allow unobtrusive surveillance of vessel traffic in 
critical harbors, waterways, and chokepoints.” 

•  “Standoff ILluminator for Measuring Absorbance and Reflectance Infrared 
Light Signatures (SILMARILS)” (kemikaalianalyysia) 

•  “Modeling of Reflectance Given Only Transmission of High-concentration 
Spectra for Chemical Recognition Over Widely-varying eNvironments 
(MORGOTH’S CROWN)” 

•  Jos haluat tietää mikä kulloinkin askarruttaa Yhdysvaltain syvää 
valtiota, mene osoitteeseen www.iarpa.gov 
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Philip Tetlock 

Psykologi valtiotieteellisillä mausteilla, kirjoittanut 10 kirjaa ja yli 
200 artikkelia. 

 
Erityisesti tunnettu 1984-2003 tekemästään tutkimuksesta 

asiantuntijoiden ennustusten osuvuudesta eri aloilla, ja siitä 
kirjoittamastaan kirjasta ”Expert Political Judgment”. 
•  28 000 ennustusta eri alueiden tunnustetuilta asiantuntijoilta 
•  Monilla alueilla yksinkertainen jatkuvuusennuste (huominen=eilinen) päihittää 

keskivertoasiantuntijan 
•  Mitä tunnetumpi ja useammin mediassa esiintyvä asiantuntija, sitä huonompi 

ennustetarkkuus 
•  Ennustetarkkuus putoaa merkittävästi lisää kun mennään yli vuoden aikajänteelle  
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”Chimps throwing darts” 
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Miksi? 

•  Asiantuntijan maine koostuu enemmän muista asioista kuin hänen 
ennusteensa osuvuudesta 

•  Asiantuntija ei halua kuitenkaan olla väärässä, ja siksi ennusteet 
ovat harvoin niin tarkkoja että niiden toteutumista voisi arvioida 
•  Vähintään aikajänne on epämääräinen 

•  Asiantuntijan tehtävänä voi olla enemmän viihdyttäminen 
•  Asiantuntija voi olla liikaa aikaisempien ennusteidensa ja 

ajattelutapansa vanki arvioidakseen jokaista ennustehaastetta sen 
omista lähtökohdista 
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Tämä ei ole koko totuus 

Kaikki asiantuntijat ja varsinkaan kaikki ennusteet eivät kuitenkaan 
ole hyödyttömiä!  

 
Tetlockin (”Call me an ”optimistic sceptic.””) näkemykset ennustamisesta: 
•  Ennustaminen on mahdollista, ainakin joidenkin asioiden ainakin jonkin 

ajan päähän tulevaisuuteen 
•  Halumme ennustaa tulevaisuutta tulee kuitenkin aina ylittämään kykymme 

•  Tulevaisuus muodostuu kompleksisesti ja siellä tulee aina tapahtumaan asioita, joita emme olisi voineet 
millään ennustaa. Erityisesti käännepisteet tulevat pysymään vaikeina ennustettavina.  

•  Samaan aikaan suuri osa maailmassa tapahtuvista asioista voidaan ennustaa jo nyt, koska ne tapahtuvat 
joka päivä lähes muuttumattomina 

•  Ennustaminen on taito, jota voidaan opettaa ja kehittää ihmisissä 
•  Asiantuntijat eivät kuitenkaan välttämättä ole parhaita kehittymään, osittain juuri asiantuntijuudestaan 

johtuen 

•  Tetlockin iso tavoite on tehdä ennustamisesta tieteellistä metodia 
noudattavaa toimintaa. 
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Good Judgment Project  
(2011-2015) 
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IARPA:n ACE-ohjelma 
”Aggregative Content Estimation” 

Tavoitteet: Saada osuvampia, tarkempia ja ajankohtaisempia 
geopoliittisia ennusteita yhdistelemällä laajan osanottajajoukon 
näkemyksiä. Parantaa ennusteiden keräämistä, yhdistelemistä 
ja esittämistä.  

 
Good Judgment Project oli alun perin vain yksi viidestä tiimistä 

jotka lähtivät mukaan tähän haasteeseen. Päätutkijat tiimissä:  
 Barbara Mellers, Wharton School of Business and Department of 
Psychology, University of Pennsylvania (päätöksenteon tutkija) 

 Don Moore, Haas School of Business, University of California – Berkeley 
(ylikehittyneen itseluottamuksen (overconfidence) tutkija) 

 Philip Tetlock, Wharton School of Business and Department of Psychology, 
University of Pennsylvania 
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GJP:n tutkimuskysymyksiä  

•  Kuinka hyvä ennustaja joukko on? 
•  Mitkä piirteet tekevät henkilöstä hyvän ennustajan? 
•  Voiko koulutuksella parantaa ennustusten osuvuutta? 
•  Mitkä ovat parhaita tapoja kerätä ja koostaa ennusteita? 
•  Toimivatko ennustajat parhaiten yksinään vai tiimeinä? 

12 29.8.17 



Kysymykset joita ennustettiin 

•  IARPA:n asettamia, jotta eri tiimit ja tiedusteluelimet asetetaan 
samalle viivalle. 

•  Alle vuoden aikajänne, koska turnaus pyöri 10 kuukauden kausi 
kerrallaan, ja kysymyksiin piti saada oikea vastaus ennen kauden 
loppua 

•  Mahdollisimman tarkkoja, jotta oikeaan osuminen ei ole 
mielipidekysymys. Esimerkkejä:  
•  ”Will the UN Security Council pass a resolution prior to January 1, 2014 authorizing a UN 

peacekeeping in Mali?” 
•   “Will the net migration for Sudan be less than -4.52 per 1000 people for 2012?” 
•  “Will any foreign or multinational military force significantly attack North Korea before or 

during April 2013?” 
•  “Will Chinese consumer confidence index drop below 99 points by the beginning of 2013?” 

•  Kysymykset koskivat lähinnä politiikkaa ja taloutta, mutta 
kenttänä oli koko maailma 
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Ennustajat 

•  Kiinnostuneita kerättiin laajasti internetin kautta, itse törmäsin 
tähän Dan Arielyn nettisivulla 

•  Kiinnostuksensa ilmaisseiden piti osallistua netin yli tehtyihin 
persoonallisuus-, hahmottamiskyky- ja yleistietotesteihin 

•  Näiden joukosta valittiin ja osin arvottiin n. 2 000 henkilön 
heterogeeninen joukko jotka otettiin mukaan ennustuksia 
tekemään  
•  2000 oli ensimmäisen kauden luku, myöhemmistä kausista olen nähnyt niinkin korkeita 

lukuja kuin 12 000 osanottajaa. 

•  Mukana pysyäkseen henkilön tuli: 
•  Tehdä tietty minimimäärä ennustuksia kauden aikana (vähintään 1/3 ja kysymyksiä saattoi 

olla 150 per kausi) 
•  Täyttää vaaditut muut testit ja kyselyt ennen kauden alkua ja kauden aikana 
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Toteutukset 

GJP jakoi joka kausi osanottajat erilaisiin koeryhmiin, joilla verrattiin 
eri metodeja toisiinsa. Eri osanottajien näkemä todellisuus siis 
vaihteli.  

 
Omat kokemukseni: 
•  Kausi 1: Pelkkä tapahtuman todennäköisyys 
•  Kausi 2: Suurinpiirtein samanlainen, mutta eri käyttöliittymä 
•  Kausi 3: Ennustusmarkkina, jossa käytössä lyhyeksi myyntiä ym.  

instrumentteja 
•  Kausi 4: Todennäköisyys, luottamus ja perustelut, ehdolliset 

kysymykset (”mikä on tapahtuman x todennäköisyys jos tapahtuma 
y tapahtuu?”). Tiimissä toimiminen.  
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Käyttöliittymä kaudelta 2014 
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Todennäköisyys 

Luottamus omaan 
ennusteeseen 

Perustelut 
ennusteelle 



Brier score 

Onnistumisen mittarina Brier score. 
•  Todennäköisyyden ennustamisen onnistumisen mittari 
•  Keskivirheiden neliö 
•  Välillä 0-2, jossa 0 on täydellinen tarkkuus ja 2 täydellinen 

epäonnistuminen (100% luottamus 100% väärään ennusteeseen) 
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Tulokset 

Good Judgment Project voitti muut tiimit, ohitti myös salaista 
tiedustelutietoa hyödyntävien tiedusteluanalyytikkojen ennusteet, 
ja oli niin ylivoimainen että IARPA pudotti muut tiimit haasteesta 
kahden kauden jälkeen.  

 
Ensimmäisen kauden jälkeen valittiin 120 

”superennustajaa” (keskimääräinen Brier score 0,25, kun keskiarvo 
oli 0,37), joiden tiimit ja vaatimukset poikkesivat jatkokausilla 
muista. 

 
Nämä superennustajat myös paransivat tuloksiaan koko projektin ajan 

koejärjestelystä riippumatta, todistaen että kyse ei ollut 
sattumasta. 
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Mitkä asiat tekevät henkilöstä 
superennustajan? 
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Persoonallisuus 

Ketut vastaan siilit (Isaiah Berlin) on jatkumo (Tetlock) 
 
Siili = yhden asian tai ajatuksen ihminen, varmoja 

ennusteissaan 
 
 
Kettu = Pystyy punnitsemaan monia erilaisia näkökulmia 

ja ajattelutapoja saman aikaisesti, varovaisempia 
ennustajia 
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Informaation keruu 

Keräävät relevanttia informaatiota mahdollisimman monesta ja 
mahdollisimman erilaisista lähteistä. (”Dragonfly eyes”) 
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Kyvyt 

Jonkin verran keskivertokansalaista älykkäämpiä, mutta ero 
keskiverto-osanottajan ja superennustajan välillä on melko pieni. 

 
Kotonaan numeroiden parissa mutta eivät tilastotieteilijöitä tai 

matemaatikkoja.  
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Työskentelytapa 

Analyyttisyys – Kysymys puretaan osiin eikä anneta intuition vastata. 
 
Ongelman ulkopuolelta lähtevä tarkastelu – Mikä on jonkin asian 

tilastollinen tai sitä lähenevä todennäköisyys, paras pohja-arvaus? 
 
Perusennusteen säätäminen tarkemmilla lisätiedoilla – mitä muita 

todennäköisyyksiä asiaan liittyy? Mitkä asiat voivat vaikuttaa 
ennustettavaan asiaan? 

 
Tarkkajakoinen todennäköisyysajattelu – ei ”50-50” tai ”60-40” vaan 

”28-72”. 
 
Jatkuva seuranta ja päivittäminen – eivät etsi varmuutta vaan 

kyseenalaistavat itseään ja etsivät uutta tietoa joka haastaa heidän 
ennusteensa.  
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Soveltuuko Philip Tetlockin 
ennustamisen taito ja tiede 

myös kaukaisemman 
tulevaisuuden ennakointiin? 
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Puretaan siis kysymys osiin 

•  Millaisia kysymyksiä tulevaisuudesta haluamme esittää? 

•  Kuinka kaukana on kaukaisempi tulevaisuus? 

•  Millaista tietoa meillä olisi käytettävissä ennusteemme pohjaksi? 

•  Kuka ennusteen tekisi ja kuka sitä ylläpitäisi? 

•  Ketä se hyödyttäisi? 
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Oikeat kysymykset 
tulevaisuudesta 

•  Kuinka paljon näkemyksemme tulevaisuudesta hyötyisi 
vastauksista Good Judgment Projectin tyyppisiin, hyvin 
tarkkoihin kysymyksiin?  
•  Ennustaminenhan ei anna vastausta, vaan vain todennäköisyysarvion ja 

ennustajan/ennustajien luottamusarvion omasta ennusteestaan 
•  Enemmän joustovaraa sisältävät kysymykset taas eivät täytä Tetlockin 

tieteellisen metodin tunnusmerkkejä 

26 29.8.17 



Kysymykset todennäköisyyksien 
verkkona? 

Tetlock arvioi, että ison kysymyksen voisi ehkä purkaa useisiin 
kysymyksiin (”Bayesian question clustering”).  

  
Tällä lähestymistavalla on luultavasti rajansa: 
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Aikajänne 

Tetlock itse arvelee, että viisi vuotta tulevaisuuteen saattaa olla 
”kova rajoite” näillä menetelmillä ennustamiselle. 

 
Epävarmuus kasvaa ajan funktiona. 
 
Kuka ryhtyisi nyt ennustamaan USA:n 2024 presidentinvaalien tulosta? 
 
Kuinka kiinnostava ennuste vielä on, kun 10 vuodesta on puolet 

kulunut? 
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Tiedon saatavuus 

Eräs merkittävä osa superennustajien kykyjä on heidän intonsa kaivaa 
esiin kaikki relevantti informaatio kysymyksen kohteesta. 

 
Mitä kauemmas tulevaisuuteen tähdätään, sitä vähemmän uutta ja eri 

näkökulmasta tulevaa tietoa on saatavissa.  
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Tiedon käyttö analyysissa 

Mitä vähemmän tietoa on käytettävissä, sitä vaikeampaa on kokeilla 
uusia näkökulmia ennustettavaan asiaan. 

 
Mitä vähemmän tietoa on käytettävissä, sitä enemmän joudutaan 

turvautumaan menneisyyden ekstrapolointiin ja yksinkertaisiin 
heuristiikkoihin. 
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Ennustajien motivaatio 

Superennustajat ovat kiinnostuneita ennusteistaan, niiden 
täydentämisestä ja toteutumisesta. Brier score oli projektissa myös 
heille tapa arvioida onnistumistaan ja kehittää omaa osaamistaan. 

 
Kuka päivittää 10 vuoden ennustetta säännöllisesti uudella tiedolla? 
 
Kuka jaksaa odottaa 10 vuotta omia tuloksiaan? 
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Kysyjien motivaatio 

Ennuste tulevaisuudesta on aina myös taistelua nykyisyyden 
hallinnasta.  

 
Tulevaisuusennuste on siinä kamppailussa monikäyttöisempi, jos se on  

epämääräinen todennäköisyyden suhteen ja tarkka tapahtumien 
suhteen.  
•  Epämääräinen = Jättää avoimeksi millä todennäköisyydellä ja koska jotain voi tapahtua 
•  Tarkka = Esittää suurella varmuudella jonkinlaisen kausaalisen tarinan.  

 

Tetlockin menetelmällä tehty ennuste on todennäköisyydeltään tarkka 
ja tapahtumien kokonaiskuvan suhteen epämääräinen. 

•  Tarkka = Antaa asioille todennäköisyys- ja luottamusarvot (joita suurin osa ihmisistä 
tulkitsee huonosti). 

•  Epämääräinen = Ei vastaa suoraan siihen, mitä muuta tähän liittyvää voi tapahtua. 
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Call me a pessimistic sceptic 
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Epilogi 
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GJP-projektin jatko 

•  Good Judgment, Inc. (www.goodjudgment.com) kaupallistaa 
ajatusta erilaisiksi konsulttipalveluiksi 
•  “Good Judgment®, Superforecaster® and Superforecasting™ are trademarks of Good 

Judgment Inc.” 
•  Yrityksille ja organisaatioille mahdollisuus kouluttaa omaa väkeään ennustamisessa, tai 

esittää omia kysymyksiään sertifioiduille superennustajille 

•  Good Judgment Open (www.gjopen.com) on saman firman kaikille 
avoin ennustuspaneeli jossa voi rekisteröitymällä kokeilla ja 
kehittää taitojaan. 
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Ja kuinka ollakaan, viime 
viikolla sähköpostissa… 
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https://www.iarpa.gov/
index.php/research-
programs/hfc 

Ilmaiselle 
työlle on aina 
kysyntää! 



Keskustelua ja kysymyksiä  
Teppo Nieminen 

teppo.nieminen@fountainpark.fi 
+358 50 544 1623 



Heilmeier questions (IARPA) 

1.  What are you trying to do? 
2.  How does this get done at present? Who does it? What are the 

limitations of present approaches? 
3.  What is new about your approach? Why do you think you can be 

successful at this time? 
4.  If you succeed, what difference will it make? 
5.  How long will it take? How much will it cost? What are your mid-

term and final exams? 
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