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1. Johdanto

T

ilastokeskus siirtyy vuoden 2005 loppuun
mennessä käyttämään suhdanneaikasarjojen kausitasoituksissa ARIMA-mallipohjaista TRAMO/
SEATS -menetelmää.1 Osassa tutkijoiden käyttämistä aineistoista (mm. kansantalouden tilinpidon suhdannetiedoissa) siirryttiin tähän menetelmään jo vuonna 2004.
Vuotta tiheämmin havaintoja sisältävissä
taloudellisissa suhdanneaikasarjoissa esiintyy
* Artikkelissa esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia,
eivätkä välttämättä vastaa Tilastokeskuksen tai Helsingin
yliopiston virallista kantaa. Kirjoittajat kiittävät Tilastokeskusta empiirisen osan aineistosta.
Arto Kokkinen kiittää Yrjö Jahnssonin säätiön rahoittamaa, prof. Riitta Hjerppen johtamaa Suomen talouden
konvergenssi 1945-2000 -tutkimushanketta taloudellisesta
tuesta.
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Tilastokeskuksessa käytettiin aiemmin X11-ARIMA ja
X12-ARIMA -menetelmiä.
1

usein voimakasta vuoden sisäisille havaintojaksoille tyypillistä vaihtelua. Tätä vaihtelua kutsutaan kausivaihteluksi. Asia voidaan hahmottaa esimerkiksi tarkastelemalla kuvaa 1, jossa
eri neljännesten vientivolyymit poikkeavat systemaattisesti toisistaan. Tavaraviennin volyymin alkuperäisen sarjan havainnoista voidaan
laskea muutos vuoden takaisesta vastaavan
kauden havainnosta, mutta vertaus edelliseen
havaintoon ei tuota järkevää tulosta. Vuoden
takaisen muutoksen lisäksi vertaus edelliseen
havaintoon olisi myös toivottavaa, sillä sen perusteella havaitaan käännepisteet tarkasteltavassa muuttujassa. Jotta tähän päästäisiin, aikasarja on jaettava komponentteihin ja vuoden
sisäinen kausivaihtelu tasoitettava.
Taloudelliset aikasarjat esitetään usein jaettavaksi neljään eri komponenttiin, joilla on seuraavanlaiset määritelmät. Trendi kuvaa ilmiön
rakenteellisista syistä johtuvaa hidasta ja pitkäaikaista muutosta. Suhdannesyklillä (business
469

ARTIKKELEITA

K AK 4 / 2 0 0 5

cycle) taas viitataan vaihteluun, joka johtuu esimerkiksi taloudellisista suhdanteista. Kyseessä
on keskipitkän aikavälin vaihtelu. Koska trendin ja suhdannesyklin erottaminen toisistaan
yksikäsitteisellä ja selkeällä tavalla on hankalaa,
komponentit estimoidaan yleensä yhdessä. Kirjallisuudessa puhutaan tällöin trendisyklistä
(trendcycle), jolla tarkoitetaan juuri näiden
kahden komponentin yhteisvaikutusta. Jatkossa, kun puhumme trendistä, tarkoitamme nimenomaan trendisykliä.
Kausivaihtelun ajatellaan olevan vuosittaista ja jokseenkin säännöllistä vaihtelua trendin
ympärillä. Syinä kausivaihtelun esiintymiseen
ovat esimerkiksi vuodenajan vaihtelun tai eri
tuotteille otollisten vuoden sisäisten myyntikausien tuomat muutokset tarkasteltavassa ilmiössä. Aikasarjan neljännen komponentin eli
epäsäännöllisen vaihtelun oletetaan olevan valkoista kohinaa, joka ei sisällä aikasarjan analyysin kannalta hyödyllistä tietoa.
Suhdanneaikasarjojen kausitasoituksissa on
havaittavissa kaksi pääsuuntausta: mallipohjaiset menetelmät ja ad hoc -suotimiin perustuvat menetelmät. Ad hoc -lähestymistavan menetelmissä aikasarjat tasoitetaan kiinteällä suodinkaavalla. Sofistikoituja liukuvia keskiarvoja käyttävät X11–X12 -perheen menetelmät
ovat esimerkkejä ad hoc -suotimista. Muina
esimerkkeinä käyvät mm. Dainties, Sabl ja
BV4. Mallipohjaisista menetelmistä mainittakoon TRAMO/SEATS:n lisäksi aikasarjarakenneyhtälömalleihin pohjautuva STAMP.
Tässä kirjoituksessa tarkastelemme ARIMAmallipohjaisen TRAMO/SEATS-menetelmän
perusominaisuuksia
ARIMA-mallipohjaisen kausitasoituksen
lähtökohtana on mallintaa ensin havaintosarjan
vaihtelu ARIMA-mallin avulla. Saatua ARIMAmallia käytetään hyväksi, kun aikasarjan vaih470

telu jaetaan trendiin, kausikomponenttiin ja
epäsäännöllisen vaihtelun komponenttiin.
Komponentteihin jako tehdään siten, että saadut komponentit ovat esitettävissä ARIMAmalleina.
Merkittävimpänä erona ad hoc -lähestymistapaan on, että TRAMO/SEATS:ssa kullekin
aikasarjalle muodostetaan oma, sarjakohtainen
suodinkaava, jolla aineisto tasoitetaan. Menetelmä sisältää myös tehokkaan tavan tehdä työja kauppapäiväkorjauksia ja tunnistaa poikkeavia havaintoja. TRAMO/SEATS antaa myös
mahdollisuuden ennusteiden, keskivirheiden ja
luottamusvälien muodostamiseen.
Kausitasoitusmenetelmiä ryhdyttiin käyttämään taloutta kuvaavien suhdanneaikasarjojen
analysoinnissa 1920-luvulla. Tietokoneiden
yleistyminen mahdollisti suurten aikasarja-aineistojen kausitasoitusmenetelmien kehityksen
1950- ja 60-luvuilla Niin sanottu X-11-menetelmä otettiin käyttöön USA:ssa v. 1965. Tämän menetelmän yksi versio otettiin Suomessa käyttöön 1960-luvun lopussa, ja sitä käytettiin Tilastokeskuksessa aina vuoteen 1994 saakka. Tällöin siirryttiin siitä muunnettuun X11ARIMA -menetelmän soveltamiseen (Öller ja
Nyblom 2002). Oleellisin pääuudistus oli
ARIMA-mallien avulla tuotettujen lisähavaintojen luominen sarjan loppupäähän viimeisten
tasoitettujen havaintojen revisoitumisen vähentämiseksi.
Suurimman uskottavuuden menetelmällä
estimoitujen aikasarjamallien muuntaminen tasoitussuotimiksi keksittiin 1980-luvun alkuvuosina (Bell, Burman, Hillmer ja Tiao). Bank
of England otti ensimmäisenä ARIMA-malleihin pohjautuvan tasoitusohjelman käyttöön
vuonna 1982. Nykyinen tämän koulukunnan
tunnetuin suurten aikasarjajoukkojen kausitasoituksissa käytetty menetelmä TRAMO/
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SEATS pohjautuu tähän ohjelmaan (Öller ja
Nyblom 2002). Ohjelman ja menetelmän nykymuotoon saattajia ovat olleet Maravall ja
Gomez (ks. esim. Maravall ja Gomez 1996).

Kausitasoituksessa puututaan
alkuperäisen sarjan autokorrelaatiorakenteeseen
Kausikomponentti vaikeuttaa ihmisen kykyä
havaita suhdanneaikasarjan käännepisteet suhteessa edelliseen havaintoon. Myös pidemmän
ajan kehityksen suunta ja muodot ovat vaikeasti hahmotettavissa alkuperäisestä havaintosarjasta. Kausivaihtelu mielletäänkin usein vuotta tiheämmin havaintoja sisältävässä aikasarjassa kiusankappaleeksi, jolla ei ole paljoakaan
tekemistä pidemmän ajan kehityskuvan kanssa. Tästä ei pidä tehdä sellaista johtopäätöstä,
että kausivaihtelu olisi vakioista ja determinististä, ja että sen mallintaminen ja tasoittaminen
olisi vain triviaali pikkuseikka suurempien
asioiden tiellä (ks. myös Takala 1994, 69–71).
Aina kun aikasarjaa kausitasoitetaan, puututaan alkuperäisen aikasarjan autokorrelaatiorakenteeseen. Mikäli käytettävä suodin (olipa
se sitten yleinen ad hoc -suodin tai väärään
malliin pohjautuva) ei tartu vain ja ainoastaan
aikasarjan kausivaihtelutaajuuksiin tai trendiä
estimoitaessa trendin taajuuksiin, vääristetään
alkuperäisen aikasarjan autokorrelaatiorakenne vieraaksi alkuperäisen ilmiön ajassa toistuville ominaisuuksille. Tämän vuoksi suhdanneaikasarjan tasoittamiseen ensin esimerkiksi
kiinteällä suotimella, ja näin saadun kausitasoitetun tai trendisarjan dynaamiseen mallintamiseen on syytä suhtautua varauksellisesti (ks.
myös Rahiala 1994, 107, 126).
ARIMA-mallipohjainen kausitasoitus ja
TRAMO/SEATS-menetelmä tarjoavat tähän

ongelmaan yhden analyyttisen ratkaisun. Alkuperäinen sarja esipuhdistetaan muun muassa
poikkeavista havainnoista ja työ- tai kauppapäivien lukumäärien vaihteluista siten, että esikäsitelty sarja voidaan ARIMA-mallintaa. Tätä
koko esikäsitellyn sarjan autokorrelaatiorakenteen mallinnusta käytetään hyväksi, kun aikasarjan eri taajuusalueiden vaihtelu jaetaan komponentteihin. Dekomponointi toteutetaan siten, että kukin komponentti kuvaa vain juuri
siihen komponenttiin liittyvää osaa koko sarjan autokorrelaatiorakenteesta ja vaihtelusta,
eli komponentit ovat keskenään ortogonaalisia.
Sekä esikäsitelty sarja että sen komponentit
ovat ARIMA-mallinnettu samalla kertaa kunnioittaen alkuperäisen sarjan dynaamisia, ajassa toistuvia ominaisuuksia. Luotettavan historia-analyysin lisäksi tämä mahdollistaa muun
muassa koko aikasarjan2 ja sen komponenttien
yhtäaikaisen ennustamisen käyttäen hyväksi
kullekin komponentille konstruoituja keskivirheitä ja luottamusvälejä.

Yksikäsitteisen hajotelman
ratkaisu
Koska mainitut komponentit ovat alun perin
havaitsemattomia (ks. kuvio 1), ne voidaan
muodostaa lukuisilla eri tavoilla. Jaettaessa havaintosarjaa komponentteihin törmätään myös
2 Aikasarjan komponentit muodostetaan esipuhdistetusta
aikasarjasta. Lopuksi havaintosarjan puhdistuksessa poistetut tekijät yhdistetään muodostettuihin komponentteihin.
Tasomuutokset liitetään mukaan trendiin ja muut poikkeavat havainnot aikasarjan epäsäännölliseen osaan. Deterministiset työ- ja kauppapäiväkorjaustekijät liitetään osaksi
kausivaihtelukomponenttia. Lopulta koko alkuperäisen aikasarjan vaihtelu on jaettu komponentteihin ja kaikkia systemaattisen vaihtelun tekijöitä voidaan ennustaa samanaikaisesti.
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Kuvio 1. Tavaroiden viennin volyymi, alkuperäinen sarja.

ARIMA-mallipohjaisessa lähestymistavassa
identifioituvuusongelmaan. TRAMO/SEATSmenetelmässä aikasarjan dekomponoinnissa
haetaan ratkaisu, jossa epäsäännöllisen komponentin varianssi maksimoituu. Tätä ratkaisua
kutsutaan kanoniseksi dekompositioksi ja se
tuottaa aikasarjalle yksikäsitteisen hajotelman.
Vuoden aikana laskettujen kausivaihtelutermien summan tulisi olla likimain nolla.
Trendi taas mielletään deterministiseksi pitkän
aikavälin kehitykseksi, jota voidaan kuvata ensimmäisen asteen yhtälöllä, jolloin trendin kaksinkertainen differensointi tuottaa vakioisen
nollasarjan.
Käytännössä kuitenkin ajatellaan, että vuoden sisäisten kausivaihtelutermien summa ja
kahdesti differensoitu trendi noudattavat stokastisia prosesseja, joiden odotusarvo on nolla
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(Maravall 2004). Nämä prosessit voivat olla sellaisia, että poikkeamat odotusarvosta korreloivat keskenään (Planas 1997).
TRAMO/SEATS:ssa on lähtökohtana, että
aikasarjan komponentit ovat keskenään ortogonaalisia. Tulkinnallisesti tämä tarkoittaa, että
syyt, jotka aiheuttavat aineiston kausivaihtelua
(kuten vuodenaika) ovat riippumattomia aineiston pitkän aikavälin trendin takana olevista syistä (investoinnit, tutkimus- ja kehitystoiminta). Lisäksi oletetaan, että aikasarja koostuu komponenteista, jotka ovat lineaaristen
stokastisten prosessien realisaatioita. Tällöin
kutakin komponenttia (epäsäännöllistä termiä
lukuun ottamatta) voidaan kuvata ARIMAmallilla.
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2. Kaksivaiheinen TRAMO/
SEATS-menetelmä
TRAMO/SEATS-menetelmä voidaan ymmärtää kaksivaiheisena menetelmänä, jossa ensimmäisessä vaiheessa (TRAMO) muodostetaan
havaitun sarjan ARIMA-esitys. Tätä ennen
poistetaan havaintojaksojen pituuseroista johtuva deterministinen vaihtelu (työ/kauppapäiväkorjaus) sekä poikkeavat havainnot siten,
että ARIMA-mallinnus onnistuu paremmin.
Tasoituksen toisessa vaiheessa (SEATS) saatu
ARIMA-malli jaetaan haluttuihin komponentteihin.
TRAMO (Time series Regression with
ARIMA noise, Missing values and Outliers) vaiheessa luodaan malli, jossa on sekä regressioettä ARIMA-osa. Mallin regressio-osan tarkoituksena on esipuhdistaa aineistoa ennen ARIMAsovitusta. Tällä tarkoitetaan työ/kauppapäivätekijöistä johtuvien kalenterivaikutusten poistamista sekä poikkeavien äärihavaintojen etsimistä ja korjaamista. Lisäksi puuttuvia havaintoja interpoloidaan. Esipuhdistetun aineiston
ARIMA-sovite jaetaan myöhemmin trendiin ja
kausivaihteluun. Sovitteen ulkopuolelle jäävä
osa on epäsäännöllistä vaihtelua.
SEATS (Signal Extraction in ARIMA Time
Series) pyrkii erottamaan signaalin, eli kausivaihteluista puhdistetun aikasarjan, TRAMO:n
muodostamasta ARIMA-prosessista. Aikasarja
pyritään SEATS:n avulla jakamaan trendiin,
kausivaihteluun sekä epäsäännöllisen vaihtelun
komponenttiin, joka on valkoista kohinaa. Mikäli aikasarjassa esiintyy säännöllisyyttä, jota ei
spektrianalyysin perusteella voida liittää trendiin tai kausivaihteluun, otetaan käyttöön neljäs komponentti, jota kutsutaan hetkellisen
vaihtelun komponentiksi. Kyseessä on apukomponentti, jonka tarkoituksena on vangita aika-

sarjan vaihtelu, joka ei kuulu trendiä tai kausivaihtelua kuvaavaan osaan. Kaikilla komponenteilla (pl. epäsäännöllinen osa) on ARIMAmuotoinen esitys. Aggregoimalla SEATS:n
muodostamat komponentit päästään TRAMO:n
antamaan esipuhdistettua aineistoa kuvaavaan
ARIMA-esitykseen. Siis
z t = pt + s t + c t + u t ,

(2.1)

jossa zt on esipuhdistetun aikasarjan havainto,
pt on trendi, st kausivaihtelu, ct (mahdollinen)
hetkellisen vaihtelun komponentti ja ut epäsäännöllisen vaihtelun komponentti.3
Signaalin erottaminen puhdistetusta aikasarjasta perustuu ajatukseen, jossa aikasarjan
havainnot voidaan esittää signaalin mt ja sen
ulkopuolisen kohinan nt summana. Tavoitteena on muodostaa sekä signaalille, että sen ulkopuoliselle osalle ARIMA-muotoiset mallit.
Signaalilla tarkoitamme kausipuhdistettua aikasarjaa, joka on muotoa mt = pt (+ ct ) + ut. Kun
kyseessä on tilanne, jossa aikasarja halutaan jakaa kahteen komponenttiin, voidaan käyttää
Wiener-Kolmogorov -suodinta. Esimerkki tällaisesta tilanteesta on juuri signaalin erottaminen aikasarjan muusta osasta (Box Hillmer ja
Tiao 1978).
Jotta Wiener-Kolmogorov -suodinta olisi
mahdollista käyttää TRAMO/SEATS-tasoitusmenetelmän yhteydessä, jossa aikasarja pyritään jakamaan useisiin komponentteihin, muodostetaan kullekin komponentille oma W–K
-suodin, jota käytetään kyseistä komponenttia
erotettaessa. Signaali-kohina- hajotelma tehdään siis useaan kertaan eri komponentteja
muodostettaessa.
3 Lopuksi esipuhdistuksessa irrotetut tekijät liitetään myös
komponentteihin. Ks. edellinen alaviite.
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Signaalin ja muiden aikasarjan osien (keskineliövirheen mielessä) optimaaliset ennusteet
ovat näiden komponenttien ehdolliset odotusarvot. Tällöin kukin aikasarjan komponentti on
voitava esittää ARIMA-mallina, jossa virhetermit noudattavat normaalijakaumaa. Tällöin
myös signaalin ja esipuhdistetun aikasarjan havaintojen (z1 , z2,…,zT ) yhteisjakauma on multinormaalinen ja signaalin mt optimaalinen estimaatti on aikasarjahavainnoista koostuva lineaarikombinaatio
E(mt | z1, z2,…,zT) = α1z1 + α2z2 + … + αTzT (2.2)
(Kaiser ja Maravall 2000).
Kun käytössä on äärettömän pitkä aikasarja, on White (1963) osoittanut, että yllä olevan lineaarikombinaation kertoimet voidaan
laskea Wiener-Kolmogorov -suotimen avulla.
Formaalisti suodin määritellään signaalin mt ja
aikasarjan (esipuhdistettujen) havaintojen autokovariansseja generoivien funktioiden osamääränä
(2.3)
josta sieventämällä saadaan (ks. yksityiskohdat
Planas 1997, Hillmer ja Tiao 1982)
(2.4)
Kaavassa esiintyvä B on viiveoperaattori ja
F sen käänteisoperaattori. Signaalin ja havaintosarjan virhetermien varianssien suhdetta Vm /
Va merkitään km:lla. Osamäärälausekkeen polynomit ovat puolestaan havaintosarjan, signaalin ja sen ulkopuolisen osan ARIMA-esityksistä,
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(2.5)

Suotimen kaavassa (2.4) esiintyy signaalin
ulkopuolelle jäävän nt:n AR-polynomin osia,
jotka saadaan selville (esikäsitellyn) havaintosarjan spektrin avulla. Tässä tulee muistaa, että
havaintosarjalle muodostetun ARIMA-mallin
AR-polynomi voidaan jakaa tulomuotoon φ (B)
= φm(B)φn(B). Kukin AR-polynomin juuri näkyy havaintosarjan spektrikuvaajan huippuna.
Tutkimalla huippujen esiintymistaajuuksia,
voidaan juuret jakaa esimerkiksi trendi- ja kausijuuriin. Jälkimmäisten avulla saadaan selville
signaalin ulkopuolisen osan AR-polynomin rakenne. Tämän jälkeen myös yhtälön MA-osat
ovat selvitettävissä (Maravall 2004).
Edellä mainittu suodinkaava muodostaa
kuitenkin äärettömän määrän kertoimia ehdollisen odotusarvon lineaarikombinaatioon. Käytännössä suotimen υ (B,F) antamien termien
lukumäärää rajoitetaan. Koska Wiener-Kolmogorov -filtteri antaa tarkentuvia estimaatteja,
on turvallista ajatella, että signaalin oleellisin
dynamiikka tiivistyy äärelliseen määrään aikasarjahavaintoja (Kaiser ja Maravall 2000).
Tämä oletus on tärkeä jo sen vuoksi, että usein
tarkasteltavien aikasarjojen pituus on rajallinen. Jos signaalille saatu esitysmuoto katkaistaan L:n periodin jälkeen, on signaalin estimaattorin esitysmuoto
(2.6)
jossa havainnot zt voidaan korvata niiden ennusteilla, mikäli signaalin estimointiin tarvitaan
termejä, jotka ovat havaintohorisontin ulkopuolella. Näiden ennusteiden muodostamises-
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sa käytetään TRAMO-vaiheessa muodostettua
havaintosarjan ARIMA-esitystä sekä BurmanWilson algoritmia (Burman 1980).
Signaalin estimointi on luonnollisesti sitä
tarkempaa, mitä parempia ennusteita aikasarjan tuleville ja menneille havainnoille saadaan.
Jos havaintoja ei tarvitse korvata niiden ennusteilla, on signaalin estimointi Wiener-Kolmogorov -suotimella tarkkaa. Tämä pätee erityisesti aikasarjan keskimmäisille havainnoille.

3. Empiirinen sovellus: tavaroiden
viennin volyymin ARIMAmallipohjainen jako
komponentteihin
Seuraavassa tarkastellaan kansantalouden neljännesvuositilinpidon mukaisen tavaroiden
viennin volyymin (mrd. € vuoden 2000 hinnoin) kausitasoitusta ja komponentteihin jakoa
TRAMO/SEATS-menetelmällä.
Kuviosta 1 havaitaan (kausivaihtelun lisäksi) tavaraviennin varianssin kasvavan ajan kuluessa. Tämä viittaa multiplikatiiviseen komponenttien suhteeseen (zt = pt * st * ut). Logaritmoimalla alkuperäinen sarja päästään kaavan
(2.1) summamuotoiseen esitystapaan (log zt =
log pt + log st + log ut).
Alkuperäisen sarjan mallinnus onnistuu tässä tapauksessa logaritmointia lukuun ottamatta ilman muita esipuhdistustoimenpiteitä (työ/
kauppapäiväkorjaus, outlier-käsittely jne). Mallinnus ja dekomponointi on toteutettu Eurostatin nettisivuilta löytyvällä DEMETRA-käyttöliittymällä.4 Esimerkkimme tapauksessa valiVastaavasti voitaisiin käyttää esim. Tramo/Seats Win
(TSW) -ohjelmaa, joka on niin ikään ladattavissa internetistä. Komponenttien mallit on saatu Demetran log-tiedostosta. (Vastaava log-tiedosto löytyy myös TSW:ssä, sillä De4

taan malli5 (0,1,1) x (0,1,1)4 joka saa alhaisen
BIC-kriteerin arvon, jäännökset (sekä neliöidyt
jäännökset) ovat tilastollisten testien perusteella satunnaisia, jäännökset noudattavat normaalijakaumaa otoskeskiarvolla 0 ja pienellä varianssilla, ja malli on lisäksi vähäparametrinen
(Box ja Jenkins 1976). Estimoitu malli jäännöstarkasteluineen löytyy taulukosta 1.6
Aikaulottuvuuden lisäksi aikasarjaa voidaan
tarkastella myös taajuusalueella, jolloin tutkitaan aikasarjan spektriä. Spektrianalyysissa tavoitteena on usein määrittää, kuinka suuren

metra käyttää samaa ohjelmarunkoa kuin TSW – ainoa merkittävä ero lienee vain Demetrassa mukana olevat EU-maiden kalenterit kalenterikorjauksien lomapäiväkorjauksia
varten esipuhdistusosassa. Ohjelman tekijät päivittävät
uusilla hienosäädöillä TSW:a useammin).
Mallinnuksessa voidaan käyttää apuna ohjelman automaattimallinnustyökalua, jonka mallinvalinta perustuu
BIC-kriteerin minimointiin. Automaattimallinnuksessa estimoidaan kaikki (3,2,3)x(1,1,1)4-mallia vähäparametrisemmat mallit (mukaan lukien mainittu malli), ja valitaan pienimmän BIC-arvon saanut malli lisäehtona se, että malli on
dekomponointia ajatellen hyväksyttävä. BIC-kriteeriä minimoitaessa minimoidaan käytännössä mallin jäännösvarianssia, mutta kriteeri rankaisee lisäparametrien käytöstä.
5

Mallivalinnan voi tehdä myös täysin itse käyttäen hyväksi ohjelmasta tulostettavia autokorrelaatio- ja osittaisautokorrelaatiofunktioita sekä AIC- ja BIC-informaatiokriteereitä. Myös parametrit on määrättävissä itse. Yleensä ottaen
ei ole tarkoituksenmukaista nojata vain automaattimallinnukseen käsiteltävien aikasarjojen osalta, vaan automaattimallinnuksen ehdotusta (ml. sen ehdottamat esipuhdistustekijät) on pidettävä yhtenä mahdollisena vaihtoehtona ja
kenties hyvänä lähtökohtana aikasarjan mallinnustarkastelussa. Muun muassa esipuhdistustekijöiden osalta on mallintajan käytettävä omaa harkintaa ja pohdittava myös aikasarjan sisältöä (haluttaessa esipuhdistukset voi myös kieltää). Malli ja valitut esipuhdistustekijät kiinnitetään esim.
kalenterivuodeksi (mallin parametrit voi estimoida aina
uuden havainnon myötä uudestaan). Vuoden päästä mallinvalinta yleensä tarkistetaan.
6
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Taulukko 1. Esipuhdistetun alkuperäisen sarjan malli ja jäännöstarkastelu.

osan eri taajuuksilla esiintyvät toistuvat syklit
selittävät aikasarjan koko vaihtelusta. Suhdanneaikasarjoja dekomponoitaessa spektritarkastelua voidaan käyttää komponenttien identifioimiseen aikasarjan spektristä.
Spektrianalyysin avulla voidaan myös arvioida aikasarjan dekomponoinnin onnistumista. Mikäli vaihtelut eri taajuuksilla halutaan mallintaa eri komponentteihin, estimoitujen komponenttien mallien spektritarkastelusta nähdään, onko kuhunkin komponenttiin onnistuttu mallintamaan vain juuri siihen
yhdistettävä vaihtelu, erityisesti jos komponenttien vaihtelun halutaan summautuvan esipuhdistetun alkuperäisen sarjan koko vaihteluun. 7
Taajuustarkastelu on esitettävissä myös perioditarkasteluna, jolloin piikit kertovat kuinka monta periodia kyseinen vaihtelu vaatii käydäkseen läpi kaikki vaiheensa eli koko syklin.
7
Niin kutsuttua gain-funktiota ja sen neliötä voidaan myös
käyttää suotimen toimivuuden arvioinnissa, ts. voidaan tarkastella onko onnistuttu suodattamaan vain ao. komponentin taajuuksiin liittyvä vaihtelu (ks. Rahiala, 1994).
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Kuviossa 2 on esitetty esipuhdistusvaiheen jälkeisen, (TRAMO-osan tuloksen) tässä tapauksessa vain logaritmoidun, aikasarjan estimoituun malliin (0,1,1) x (0,1,1)4 perustuva spektri
periodeittain. Mikäli kyseessä olisi puhtaasti
valkoisen kohinan sarja, spektrissä näkyisi vain
vaakasuunnassa suora viiva ilman piikkejä. Logaritmoidun neljännesvuosittaisen tavaroiden
viennin volyymin tapauksessa havaitaan piikit
periodeilla 2 ja 4 sekä lähellä ääretöntä. Mallilla (0,1,1) x (0,1,1)4 (mukaan lukien valkoisen
kohinan jäännös at ) on mallinnettu koko kuvion 2 spektrin vaihtelu.
Piikit periodeilla 2 ja 4 assosioituvat sarjassa esiintyvään vuoden sisäiseen kausivaihteluun. Periodin 2 piikki tulkitaan siten, että aikasarjassa esiintyy syklinen vaihtelu, joka käy
läpi oman vaihekiertonsa kahdessa periodissa
(esim. neljännekset IV ja I muodostavat talvikuukaudet ja neljännekset II ja III kesäkuukaudet, toisaalta neljännekset I ja II muodostavat
kevätkuukaudet ja III ja IV syksykuukaudet).
Piikki periodilla 4 tulkitaan sellaiseksi sykliseksi vaihteluksi, joka kestää neljä periodia kerrallaan (sama kausi toistuu kerran vuodessa, ky-
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Kuvio 2. Logaritmoidun (esipuhdistetun) sarjan vaihtelu spektri-esityksenä perustuen estimoituun malliin (0,1,1) x (0,1,1)4.

seessä siis kuhunkin neljännekseen assosioituva kausivaihtelu).
Piikki lähellä periodia ääretön kuvaa vaihtelua, joka vaatii oman vaihekiertonsa (syklinsä) läpikäymiseen lähes äärettömän määrän periodeja. Tällainen vaihekierto ei toistu lähes
koskaan, joten sen sisältämä vaihtelu assosioituu trendiin. Mitä lähempänä ääretöntä piikki
on, sitä tasaisempi mallinnettu trendi on. Kuviosta 2 voidaan havaita myös, ettei alkuperäisen logaritmoidun sarjan spektrin kuvaaja ole
korkeussuunnassa alaosastaan aivan kiinni vaaka-akselissa. Ilman piikkejä alaosaan voidaan
hahmottaa piirrettäväksi vaakasuora viiva korkeussuunnassa hyvin lähelle vaaka-akselia. Tämän alapuolinen alue kuvaa aikasarjassa esiintyvää valkoisen kohinan vaihtelua.

Jaettaessa esipuhdistetun alkuperäisen ARIMAmallinnetun sarjan vaihtelua ARIMA-malleja
noudattaviin komponentteihin SEATS:ssa, yksikäsitteiseen dekomponointiin päästään noudattamalla periaatetta, jonka mukaan mallin
epäsäännöllisen komponentin varianssi maksimoidaan ja muiden komponenttien pseudoinnovaatioiden (taulukon 2 apt ja ast) varianssit
minimoidaan. Tätä kutsutaan kanoniseksi dekomponoinniksi. Kuviossa 2 tämä tarkoittaa
sitä, että lähelle vaaka-akselia hahmottamamme vaakasuoran viivan alapuolella oleva valkoisen kohinan vaihtelu imetään trendin ja kausikomponentin mallien pseudoinnovaatioista
minimiin ja siirretään epäsäännölliseen komponenttiin.
Kuvioiden 3 ja 4 estimoitujen trendin ja
477
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Taulukko 2. Komponenttien sekä kausitasoitetun sarjan (SAt ) ARIMA-mallit ja innovaatioiden keskihajonnat.

Kuvio 3. Estimoidun mallin trendisykli-komponentin spektri.

kausikomponentin spektreistä havaitaan näin
tapahtuneen. Kuvioista havaitaan, että trendiin
ja kausikomponenttiin on mallinnettu vain juuri ao. komponenttiin assosioituva vaihtelu ai478

kasarjan koko vaihtelusta. Trendin ja kausikomponentin mallien avulla kummallekin voidaan muodostaa oma optimaalinen suotimensa, jolla kyseinen komponentti voidaan suodat-
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Kuvio 4. Estimoidun mallin kausikomponentin spektri (tämä komponentti näine taajuuksineen poistetaan kausitasoitetusta
sarjasta).

taa esikäsitellystä alkuperäisestä sarjasta.8
Komponenttien suotimet perustuvat esipuhdistetun alkuperäisen sarjan omaan autokovarianssirakenteeseen. Kuviosta 5 nähdään, että
aikasarjan muu vaihtelu muilla taajuuksilla on
mallinnettu epäsäännöllisen vaihtelun komponenttiin.
On huomattava, että spektrin piikkien ja
esipuhdistetun alkuperäisen sarjan ARIMAMyös kausitasoitetulle sarjalle muodostetaan oma malli ja
optimaalinen sarjakohtainen suodin vastaavasti. Kausitasoitetun sarjan estimaattorin spektri näyttää muutoin samalta
kuin trendin spektri, mutta se sisältää kuvion 2 alaosaan
jäävän valkoisen kohinan vaihtelun. Toisin sanoen sen
spektri näyttää samalta kuin kuvion 2 alkuperäisen sarjan
spektri, kun kausipiikit on poistettu.
8

mallin AR-polynomin epästationaaristen juurten välillä on yhteys. Mallin (0,1,1)x(0,1,1)4
epästationaarisen AR-osan viivepolynomi voidaan jakaa seuraavasti:
(1–B)(1–B4) = (1–B)2(1 + B + B2 + B3)
= (1–B)2S.

(3.1)

Yleisesti ottaen aikasarjan spektritarkastelussa nähdään, että kerrottaessa aikasarja tekijällä (1–B)2 (ts. differensoitaessa sarja kahdesti) poistetaan aikasarjan spektristä trendin perustaajuudet eli piikki hyvin lähellä taajuutta
nolla (tai periodia ääretön) poistuu. Vastaavasti
kerrottaessa neljännesvuosiaikasarja tekijällä
(1 + B + B2 + B3) poistetaan spektristä perusta479
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Kuvio 5. Estimoituun malliin perustuvan epäsäännöllisen vaihtelun spektri.

vaa laatua olevat kausitajuudet (ja kausipiikit).
Tätä jälkimmäistä tekijää kutsutaan usein aggregointioperaattoriksi, ja sitä merkitään S:llä.
Mikäli vuosittaisen kausivaihtelun oletettaisiin olevan täysin determinististä ja summautuvan joka vuosi nollaksi, kausivaihtelu st ja sen
taajuudet spektrissä voitaisiin poistaa täysin
operaatiolla S siten, että Sst = 0. Vastaavasti mikäli trendi ajateltaisiin täysin deterministiseksi, trendi (ja sen taajuudet spektrissä) voitaisiin
poistaa kaksinkertaisella differensoinnilla ja
operaatio (1–B)2 pt tuottaisi myös vakioisen
nollasarjan.
TRAMO/SEATS lähtee kuitenkin siitä, että
kausitekijöiden summa voi poiketa hieman nollasta, ja kausitekijä voi myös muuttua ajassa.
Siksi kausikomponentti mallinnetaan S:n sisäl480

tämien epästationaaristen AR-juurten lisäksi
MA-juurilla (sekä mahdollisilla stationaarisilla
AR-juurilla) ja hyvin pienivarianssisella innovaatiolla, siis Sst = θs (B)ast. Kausikomponentin
malliksi saadaan usein ARIMA (3,0,3) -malli.
Täysin deterministinen trendisykli ei liene
myöskään realistinen suhdannesarjojen analyysissä, ja näin ollen trendisyklille mallinnetaan
epästationaaristen (ja mahdollisten stationaaristen) AR-juurten lisäksi myös MA-osa sekä
pienivarianssinen innovaatio, siis esimerkkimme tapauksessa (1–B)2 pt = θp (B)apt. Useimmiten TRAMO/SEATS:n trendin malli onkin
muotoa (0,2,2).
Kuten kaavasta 3.1 havaitaan, esipuhdistetun alkuperäisen sarjan AR-osa jakaantuu esimerkkimme tapauksessa täsmälleen kompo-
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Kuvio 6. Tavaroiden viennin volyymin alkuperäisen, trendin ja kausitasoitetun sarjan kuvaajat.

nenttien AR-osien tuloksi. Vastaavalla tavalla
komponenttien MA-juuria ja lopullisia malleja
määritettäessä dekomponoinnin lähtökohta on
MA-osien summautuminen esikäsitellyn sarjan
MA-osaksi. Komponenttien mallit pyritään
myös saamaan tasapainoon ARI- ja MA-osiensa suhteen.9 Komponenttien mallit mukaan lukien kausitasoitetun sarjan (SAt ) malli on esitetty taulukossa 2.
Kausitasoituksen ja trendimallinnuksen onnistumista on mallinnuslogiikan ja mm. jäännösten tilastollisten testien lisäksi syytä tarkastella aina myös graafisesti mielellään samassa

kuvassa alkuperäisen sarjan kanssa. Lopulliset
trendin ja kausitasoitetun sarjan kuvaajat aikaulottuvuudessa löytyvät kuviosta 6 yhdessä alkuperäisen tavaroiden viennin volyymin kanssa. Esimerkkimme tapauksessa trendisykli- ja
kausitasoitettu sarja esittävät alkuperäisen sarjan informaation ilmiön kehityksestä varsin kiitettävästi ilman vuoden sisäistä kausivaihtelua.
Mallinnukseen liittyvien jäännöstarkastelujen
lisäksi komponentteihin jako ja kausitasoitus
on syytä hyväksyä myös graafisen tarkastelun
perusteella.

4. Lopuksi
Epästationaaristen AR- ja stationaaristen AR-juurten lukumäärän summa on tällöin yhtä suuri kuin MA-polynomin
juurten lukumäärä.
9

Vuotta tiheämmin havaintoja sisältävän aikasarjan tarkastelu hankaloituu usein vuoden si481
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säisten havaintojen voimakkaan kausivaihtelun
takia. Mikäli halutaan tarkastella muuttujan
muutosta edellisestä havainnosta ja havaita
käännepisteet tarkasteltavassa ilmiössä, kausivaihtelu on tasoitettava aikasarjasta. Vaikka
kausivaihtelu koetaan usein muuta aikasarjan
analysointia häiritseväksi tekijäksi, komponentin tasoittamiseen ja muiden komponenttien
identifioimiseen on syytä suhtautua vakavasti.
Aina kun tavalla tai toisella identifioitu kausikomponentti tasoitetaan, puututaan alkuperäisen aikasarjan ajassa toistuvia ominaisuuksia
kuvaavaan autokorrelaatiorakenteeseen.
Koska aikasarjan dynaamisia ominaisuuksia
kuvaava autokorrelaatiorakenne on kullekin
sarjalle ominainen, kaikkien sarjojen kausitasoittaminen yhdenlaisella suotimella ei liene
realistista. Yleissuotimella voidaan toki saada
estimoitua karkeasti kausitasoitetun aikasarjan
(ja trendin) kehitys. Tällöin on kuitenkin vaarana rikkoa aikasarjan yksilöllinen autokorrelaatiorakenne. Näin ollen yleissuodatetun sarjan (tai trendin) mallintamista on syytä välttää
esim. pyrittäessä ennustamaan havaintosarjan
kuvaamaa ilmiötä. Tällaisessa tilanteessa on
pyrittävä käyttämään välineitä, joissa aikasarjan itsenäinen autokorrelaatiorakenne mallinnetaan komponentteihin ortogonaalisesti.
Tässä kirjoituksessa esittelimme ARIMAmallipohjaisen dekomponoinnin ja kausitasoituksen periaatteet TRAMO/SEATS-menetelmällä ratkaisuna em. ongelmaan. ARIMA-mallipohjaisessa lähestymistavassa (esipuhdistetun) havaintosarjan autokorrelaatiorakenne
mallinnetaan ensin ARIMA-mallin avulla. Saatua mallia ja sen autokorrelaatiorakennetta
käytetään hyväksi, kun aikasarjan vaihtelu jaetaan taajuusaluetarkastelun avulla trendiin,
kausikomponenttiin ja epäsäännöllisen vaihtelun komponenttiin. Komponentteihin jako teh482

dään siten, että systemaattisen vaihtelun komponentit kuvaavat kukin juuri ao. komponentille ominaista osaa koko aikasarjan autokorrelaatiorakenteesta. Komponentit ovat esitettävissä ARIMA-malleina.
Historian kuvauksen ja analysoinnin lisäksi alkuperäisen sarjan ja sen komponenttien
ennustaminen samanaikaisesti on tämän jälkeen mahdollista. Tämä voidaan tehdä käyttäen mallien lisäksi hyväksi kullekin komponentille konstruoituja luottamusvälejä sekä mahdollisia esipuhdistusvaiheen työ/kauppapäivävaikutusten ennusteita.
Aikasarja-analyysin teoria ja sen käytännön
sovellukset etenevät koko ajan. Tulevaisuuden
haasteina ja mahdollisuuksina lienevät mm. aikasarjan aikajakson eri osien mallintaminen eri
ARIMA-malleilla (seka-ARIMA-mallit) ja mahdollisesti näihin perustuva aikasarjan dekomponointi sekä epälineaariseen aikasarjan mallintamiseen pohjautuva dekomponointi. ⵧ
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