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Autoregressiivisiä sekoitusmalleja sovelluksin 
makrotalouteen ja finanssiaikasarjoihin

Savi Virolainen

via ilmiöitä selittämään kykeneviä aikasarjamal-
leja on esitetty. Yksi näistä on väitöskirjassani 
tarkasteltu autoregressiivisten sekoitusmallien 
perhe.

Autoregressiiviset sekoitusmallit voidaan 
ajatella kokoelmiksi (tyypillisesti lineaarisia) au-
toregressiivisiä malleja, joita kutsutaan sekoitus-
komponenteiksi tai regiimeiksi. Kunkin havain-
non generoi yksi sekoituskomponenteista, joka 
valikoituu satunnaisesti sekoitussuhteiden mää-
räämillä todennäköisyyksillä. Erilaisia autoreg-
ressiivisiä sekoitusmalleja voidaan rakentaa 
määrittelemällä sekoituskomponentit ja sekoi-
tussuhteet eri tavoin.

Väitöskirjassa tarkastellaan autoregressiivi-
siä sekoitusmalleja, joissa sekoitussuhteet mää-
ritellään siten, että mitä suurempi regiimin suh-
teellinen painotettu uskottavuus on, sitä toden-
näköisemmin prosessi generoi siitä havainnon. 
Tämä on hyödyllinen ominaisuus ennustamises-
sa, mutta se myös helpottaa tilastollisten piirtei-
den ja taloudellisten tulkintojen liittämistä re-
giimeihin. Lisäksi sekoitussuhteiden erityinen 
rakenne johtaa houkutteleviin teoreettisiin omi-
naisuuksiin, kuten ergodisuuteen ja p:n asteen 
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Tapahtumien dynaamisten seurauksien analy-
sointi yli ajan on merkittävä osa empiiristä mak-
rotaloustiedettä. Aikasarjojen tilastollista ana-
lyysiä on harjoitettu Yulen (1927) paperista läh-
tien, ja lukuisia erilaisia aikasarjamalleja on ke-
hitetty sen jälkeen. Merkittävä haara aikasarja-
mallien kirjallisuudessa keskittyy autoregressii-
visiin malleihin, joissa kukin havainto on edel-
tävien havaintojen, satunnaisen sokin ja mah-
dollisesti eksogeenisten muuttujien funktio. 
Erityisesti lineaariset autoregressiiviset mallit, 
joissa kukin havainto on edeltävien havaintojen 
ja satunnaisen sokin lineaarinen funktio, ovat 
suosittuja työkaluja empiirisessä makrotalous-
tieteessä.

Lineaariset autoregressiiviset mallit ovat yk-
sinkertaisia, ja ne suodattavat autokorrelaatiota 
erinomaisesti. Ne eivät kuitenkaan kykene selit-
tämään kaikkia datan relevantteja ominaisuuk-
sia silloin, kun dataa generoivan prosessin dy-
namiikka vaihtelee ajassa. Vaihtelua dynamiik-
kaan voivat aiheuttaa esimerkiksi sodat, kriisit, 
suhdannevaihtelut, muutokset politiikassa tai 
muut talouden tilaan muutoksia aiheuttavat te-
kijät. Monentyyppisiä eri tilojen välillä vaihtele-
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mallille täysin tunnettuun p+1 perättäisen ha-
vainnon stationaariseen jakaumaan. 

Idea kayttää sekoitussuhteita, jotka määräy-
tyvät endogeenisesti regiimien suhteellisten 
painotettujen uskottavuuksien perusteella, on 
peräisin Glasbeyn (2001) paperista, jossa hän 
ehdottaa ensimmäisen asteen kahden regiimin 
GMAR-mallia (Gaussian mixture autoregressive) 
auringon säteilyn mallintamiseen. Myöhemmin 
Kalliovirta, Meitz ja Saikkonen (2015) laajensi-
vat GMAR-mallin yleiseen tapaukseen ja tutki-
vat sen teoreettisia ominaisuuksia kattavasti, 
mikä johti sen tyyppisten autoregressiivisten se-
koitusmallien jatkokehitykseen.

Kalliovirta, Meitz ja Saikkonen (2016) esitti-
vät GMAR-mallin moniulotteisen version, 
GMVAR-mallin (Gaussian mixture vector auto-
regressive). Meitz, Preve ja Saikkonen (julkaisu 
tulossa) puolestaan ehdottivat paksuhäntäisem-
män Studentin t-jakauman hyödyntämistä yksi-
ulotteisessa tapauksessa ja esittivät StMAR-
mallin (Student’s t mixture autoregressive), jossa 
on ehdollisesti heteroskedastiset regiimit. Yh-
dessä autoregressiiviset sekoitusmallit, joilla on 
normaali- tai t-jakaumaan perustuvat sekoitus-
komponentit ja joissa sekoitussuhteet määräyty-
vät regiimien suhteellisten painotettujen uskot-
tavuuksien perusteella, muodostavat kiinnosta-
van autoregressiivisten sekoitusmallien per-
heen. Väitöskirjani täydentää loput tästä per-
heestä neljässä itsenäisessä esseessä. Lisäksi väi-
töskirjaan liittyy kaksi R-kielellä kirjoitettua 
avoimen lähdekoodin ohjelmistopakettia nimil-
tään uGMAR ja gmvarkit, jotka tarjoavat katta-
van kokoelman työkaluja esitettyjen mallien es-
timointiin ja muuhun numeeriseen analyysiin. 
Molemmat ohjelmistopaketit ovat ladattavissa 
CRAN:ista (Comprehensive R Archive Network).

Ensimmäinen essee esittää uuden autoreg-
ressiivisen sekoitusmallin, G-StMAR-mallin 

(Gaussian and Student’s t mixture autoregressive), 
jonka sekoituskomponentteina on sekä lineaa-
risia gaussilaisia autoregressioita että lineaarisia 
Studentin t-jakautuneita autoregressioita. Sitä 
voidaan siten kuvailla GMAR-mallin ja StMAR-
mallin yhdistelmäksi. G-StMAR-mallilla on 
houkuttelevia ominaisuuksia, jotka ovat analo-
gisia GMAR- ja StMAR-mallien kanssa, mutta 
se on joustavampi, koska sen avulla voidaan 
mallintaa aikasarjoja, joissa on sekä ehdollisesti 
homoskedastisia gaussilaisia regiimejä että eh-
dollisesti heteroskedastisia Studentin t-regiime-
jä. Mallin hyödyllisyyttä demonstroidaan empii-
risessä sovelluksessa aikasarjalla, joka kuvaa 
Yhdysvaltain keskuspankin efektiivisen yön yli-
koron (engl. effective federal funds rate) ja kol-
men kuukauden valtion velkakirjan koron (engl. 
3-month Treasury bill rate) välistä eroa.

Toinen essee esittelee R-paketin uGMAR, 
joka tarjoaa kattavan kokoelman tyokaluja 
GMAR-, StMAR- ja G-StMAR-mallien esti-
mointiin ja muuhun numeeriseen analyysiin. 
Mallien parametrit estimoidaan suurimman us-
kottavuuden menetelmällä ajamalla useita kier-
roksia kaksivaiheista menetelmää. Ensim mäi-
sessä vaiheessa geneettistä algoritmia käytetään 
etsimään alkuarvoja gradienttiperusteiselle al-
goritmille, joka viimeistelee estimoinnin toises-
sa vaiheessa. Käytettyä geneettistä algoritmia on 
muokattu sen suorituskyvyn parantamiseksi 
huomattavasti. Muokkaukset käsittävät kirjalli-
suudessa esitettyjä parannuksia sekä muita mo-
difikaatioita, jotka huomioivat mallispesifit 
haasteet liittyen sekoitussuhteiden monimutkai-
seen riippuvuuteen edeltävistä havainnoista.

Estimoitujen mallien riittävyyden tutkimi-
seksi uGMAR hyödyntää niin kutsuttuja kvan-
tiiliresiduaaleja ja tarjoaa funktioita niin graafi-
seen diagnostiikkaan kuin myös formaalien 
diagnostisten testien laskemiseen (ks. Kalliovirta, 
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2012). Lisaksi uGMAR sisältää työkaluja simu-
lointiin, ennustamiseen, parametreja koskevien 
hypoteesien testaamiseen ja moneen muuhun. 
Esseessä illustroidaan uGMARin käyttöä aika-
sarjalla, joka kuvaa Yhdysvaltain kymmenen 
vuoden ja yhden vuoden pituisten valtion velka-
kirjojen korkoeroa.

Kolmannessa esseessä siirrytään tarkastele-
maan moniulotteisia malleja ja esitetään raken-
teellinen versio GMVAR-mallista, jonka avulla 
voidaan tutkia taloudellisten sokkien kausaali-
vaikutuksia. SGMVAR-mallissa (structural 
Gaussian mixture vector autoregressive) sokkien 
vaikutukset riippuvat malliin sisällytettyjen 
muuttujien alkuarvoista, ja ne voivat vaihdella 
myös sokin merkin ja koon mukaan, koska sokit 
voivat aiheuttaa regiiminvaihdoksia. Tämän 
seurauksena impulssivasteisiin vaikuttaa vallit-
seva makrotalouden tila, joka välittyy regiimin-
vaihtotodenäköisyyksiin edeltävien havaintojen 
tason, vaihtelevuuden ja ajallisen sekä samanai-
kaisen keskinäisen riippuvuuden kautta.

Koska sokeilla voi olla epäsymmetrisiä vai-
kutuksia kokonsa suhteen, redusoidun muodon 
virheen heteroskedastisuutta on syytä kontrol-
loida. Tästä syystä SGMVAR-mallin impakti-
matriisi (impact matrix) vaihtelee ajassa redusoi-
dun muodon virheen ehdollisen heteroskedas-
tisuuden perusteella. Sokit identifioidaan 
yhdistä mällä redusoidun muodon virheen kova-
rianssimatriisien samanaikainen diagonalisoin-
ti muut tujien impaktivasteiden rajoittamisen 
kanssa. Kullekin sokille tämä rajoittaa muuttu-
jien suhteelliset impaktivasteet vakioiksi yli 
ajan, mutta kuten esseessä näytetään, menetel-
mä johtaa joustaviin identifiointiehtoihin. Osaa 
rajoitteista voidaan lisäksi testata tilastollisesti.

Empiirinen sovellus tutkii epäsymmetrioita 
yhdysvaltalaisen rahapolitiikkasokin vaikutuk-
sissa käyttäen kvartaalidataa vuoden 1953 kol-

mannesta kvartaalista vuoden 2021 neljänteen 
kvartaaliin. Malli identifioi kaksi regiimiä: sta-
biilin inflaation regiimin ja epästabiilin inflaa-
tion regiimin. Epästabiilin inflaation regiimiä 
karakterisoi korkea tai volatiili inflaatio, ja se 
vallitsee pääosin 1970-luvulla, 1980-luvun alus-
sa, finanssikriisin aikana ja COVID-19-kriisin 
aikana vuoden 2020 kolmannesta kvartaalista 
eteenpäin. Stabiilin inflaation regiimiä puoles-
taan karakterisoi kohtuullinen inflaatio, ja se 
vallitsee silloin kun epästabiilin inflaation regii-
mi ei vallitse. Identifioidun rahapolitiikkasokin 
vaikutukset todetaan verrattain symmetrisiksi 
epästabiilin inflaation regiimillä, mutta stabii-
lin inflaation regiimillä epäsymmetriat ovat voi-
makkaita sokin koon ja merkin sekä vallitsevan 
makrotalouden tilan suhteen.

Viimeinen essee esittää uuden moniulot-
teisen autoregressiivisen sekoitusmallin, 
G-StMVAR-mallin (Gaussian and Student’s t 
mixture vector autoregressive). Mallin sekoitus-
komponentteina on ehdollisesti homoskedasti-
sia gaussilaisia vektoriautoregressioita ja ehdol-
lisesti heteroskedastisia Studentin t-vektoriauto-
regressioita. Sitä voidaan luonnehtia G-StMAR-
mallin moniulotteiseksi versioksi, ja sillä on sa-
mankaltaisia houkuttelevia ominaisuuksia. 
Samalla essee esittää erikoistapauksena moni-
ulotteisen version StMAR-mallista, StMVAR-
mallin (Student’s t mixture vector autoregressive), 
joka saadaan olettamalla, että kaikki sekoitus-
komponentit ovat Studentin t-vektoriautoregres-
sioita. Redusoidun muodon G-StMVAR-mallin 
lisäksi esseessä esitetään mallista myös raken-
teellinen versio hyödyntämällä kolmannessa es-
seessä tutkittua menetelmää.

Empiirinen sovellus tutkii epäsymmetrioita 
euroalueen rahapolitiikkasokin vaikutuksissa 
käyttäen kuukausidataa vuoden 1999 tammi-
kuusta vuoden 2021 joulukuuhun. Malli identi-
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fioi kaksi regiimiä: hitaan kasvun regiimin ja 
nopean kasvun regiimin. Hitaan kasvun regii-
miä karakterisoi negatiivinen, mutta volatiili 
tuotantokuilu, ja se valitsee pääosin Finans si-
kriisin jälkeen, mutta saa suuria sekoitussuhtei-
ta myös 2000-luvun alun taantuman aikana ja 
sitä ennen. Nopean kasvun regiimiä puolestaan 
karakterisoi positiivinen tuotantokuilu, ja se va-
litsee pääosin ennen Finanssikriisiä. Identi-
fioidun kontraktiivisen rahapolitiikkasokin re-
aaliset vaikutukset todetaan pitkäkestoisem-
miksi kuin ekspansiivisen sokin vaikutukset. 
Vaikutukset inflaatioon ovat keskimäärin voi-
makkaampia nopean kasvun regiimillä kuin hi-
taan kasvun regiimillä. □
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