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1. YLEISTÄ 

Tämä esitys muodostaa ensimmäisen osan Suomen Pankin kansan-
talouden osaston kausivaihteluprojektin raportista. Tässä 
osassa käsitellään kausivaihtelupuhdistuksen eri vaiheissa 
käytettyjä menetelmiä. Seuraavissa osissa esitetään eri sarja-
ryhmissä saatujen empiiristen kokeilujen tulokset. 

1.1. Tehtävän määrittely 

Projektissa on tarkoitus tutkia mahdollisuutta muodostaa 
kausivaihtelupuhdistusmenetelmien yhtenäiset kriteerit. 

Työn lähtökohtana on pidetty (ns. Hirvosen muistio) totea-
musta käytössä olevien menetelmien riittävyydestä, 1 joten 
muihin menetelmiin ei ole puututtu. Käytössä olevat menetelmät 
ovat: 

regressiomenetelmä 
iteratiivienn liukuvien keskiarvojen menetelmä. 

Menetelmien takana olevia teoreettisia perusteita ei tässä 
esitetä, 2 vaan keskitytään empiirisen kokeilun avulla muodos-
tamaan päätöspuu, jota miltei mekaanisesti voidaan käyttää 
yksitt~isiä aikasar joja puhdistettaessa. 

Täydellisesti automaattiseen puhdistukseen ei kuitenkaan 
päästä, eikä siihen ole syytä pyrkiäkään. Kausivaihtelupuhdis-
tuksen soveltaminen edellyttää myöskin sarjakohtaiseen erikois-
tietoisuuteen ja jatkuvaan tarkkailuun perustuvaa hark1nnan-
varaisuutta. 

Empiiristä kokeilua on sovellettu kansantalouden osaston 
kuukausi- ja neljännesvuosisarjoihin. 

1. Aikasarjojen kausipuhdistus Suomen Pankissa, työryhmän 
muistio, vetäjänä J. Hirvonen, 2.3.1978. 
2. Ks. Pertti KUKKONEN, Analysis of Seasonal and Other Short-
term Variations with Applications to Finnish Economic Time 
Series. Bank of Finland Institute for Economic Research 
Publications. Series B:28. 
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2. VALINTA YKSITTÄISTEN SARJOJEN PUHDISTUKSEN JA 
MALLISSA HUOMIOIDUN KAUSIVAIHTELUN VÄLILLÄ 
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Taloudellisten sarjojen kausivaihtelu9uhdistuksessa yleisin 
menettelytapa on soveltamalla erinäisiä tilastollisia mene-
telmiä kausivaihtelua sisältäviin sarjoihin pyrkiä saavutta-
maan puhdistettu sarja. Vaihtoehtoinen tapa on huomioida 
kausivaihtelu taloudellisia malleja rakennettaessa. 

Mallitarkastelun lähtöoletuksena on, että joidenkin markki-
noiden muuttujien kausivaihtelulla voi olla vaikutus lähei-
sessä riippuvuussuhteessa olevien markkinoiden muuttujiin. 

Tässä työssä rajoitutaan käsittelemään yksinomaan yksittäi-
siin aikasarjoihin sovellettavaa kausipuhdistusta. Koska 
kuitenkin jossakin vaiheessa aikasarjoja joudutaan yhdistämään 
- vaikkakin aivan yksinkertaisiin mallikehikoihin - on tässä 
syytä huomioida Plosserin tutkimus. 1 Hän päätyy tulokseen, 
että yleensä on suotavaa sisällyttää kausivaihtelu eksplisiit-
tisesti itse malliin, joka rakennetaan puhdistamattomista aika-
sarjoista. Mikäli kuitenkin halutaan käyttää puhdistettuja 
aikasarjoja on samaa suodatinta käytett~vä mallin kaikkien 
sarjojen kausipuhdistuksessa muuttujien välisen dynaamisen 
riippuv·uuden säilyttämiseksi muuttumattomana. Suodattimella 
tarkoitetaan tässä liukuvan keskiarvon painoja. 

1. C.I. PLOSSER, The analysis of seasonal economic models. 
Journal of Econometrics. June 1979. 



3. DETERMINISTINEN - STOKASTINEN KAUSIVAIHTELU 

Yksittäisiä aikasarjoja puhdistettaessa voidaan valita 
kahden menetelmän välillä: 
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Regressiomenetelmä, joka on optimaalinen aika-
sarjalle, jonka kausivaihtelu on . täydellisesti 
ennustettavissa aikaisemman aineiston kausivaihtelun 
perusteella. Kausivaihtelu on siis luonteeltaan 
deterministinen. 

Iteratiivinen liukuvien keskiarvojen menetelmä, 
joka soveltuu aikasarjoihin, joiden kausivaihteluun 
osittain sisältyy satunnaisuutta tai muuttumista 
vuodesta toiseen. Sarjan kausivaihtelu on stokastista. 

On myös mahdollista suorittaa kaksivaiheinen puhdistus. 
Regressiomenetelmän avulla poistetaan sarjan deterministinen 
kausivaihtelu. Tämän jälkeen voidaan autokorrelaatiofunktion 
avulla todettu mahdollinen stokastinen kausivaihtelukomponentti 
poistaa liukuvi e n keskiarvojen menetelmällä. 

Regressiomenetelmällä voidaan estimoida kalenterivaihtelun, 
so. työpäivien, aattopäivien sekä liikkuvien juhlapäivien 
lukumäärän aiheuttama heilahtelu aikasarjoista. Näiden teki-
jöiden vaikutus voidaan myöskin poistaa sarjan esikorjaus-
vaiheessa jakamalla alkuperäinen sarja erikseen lasketuilla 
työpäiväkorjauskertoimilla. 

4. KAUSIVAIHTELUANALYYSIN TESTIT 

Aikas ar joissa mahdollisesti esiintyvän kausivaihtelun tutki-
misessa sekä sen noudattaman mallin määrittelemisessä käyte-
tään kahta testiä: 
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Säännöllisen kausivaihtelun esiintymistä mittaava 
liukuvien keskiarvojen puhdistusohjelmaan liitetty 
tilastollinen testi. 

Kausivaihtelun noudattamaa mallia määriteltäessä 
käytettävä graafinen testi. 

4.1. Säännöllisen kausivaihtelun esiintymisen mittaaminen 

Säännöllisen kausivaihtelun esiintymistä mittaava testi 
perustuu kausivaihtelupuhdistusohjelman toisessa vaiheessa 
laskettuihin suureisiin, joten ennen testauksen suorittamista 
on jo otettava kantaa siihen kumpaa puhdistusmenetelmää, 
multiplikatiivista vai additiivista, tullaan soveltamaan. 

Kokeilu on kuitenkin osoittanut, että valitusta puhdistus-
menetelmästä riippumatta aikasarjoille saadut testiarvot 
hylkäämis- ja hyväksymisrajan suhteen antavat saman tulok-
sen. Eri puhdistusmenetelmäoletuksilla saatuja· testisuu-
reita voidaan !~ayttää graafisen testin rinnalla valinnassa 
multiplikatiivisen ja additiivisen puhdistusmallin välil-

lä. 

Testi on tilastollinen F-testi, jolloin testimuuttuja muodos-
tetaan varianssien suhteesta. Testi on erittäin herkkä 
testattavan aikasarjan aikavälin suhteen. Esimerkiksi kuukausi-
sarjan kohdalla testiarvo kokonaisia kalenterivuosia käsittä-
välle aikavälille on huomattavasti korkeampi kuin aikavälille 
johon kuuluu, joko sarjan loppu- tai alkupäässä, ku~~ausia 
jotka eivät muodosta täysiä kalenterivuosia. 

Seuraavassa esimerkki testisuureen vaihtelusta aikaväliä 
muutettaessa saman sarjan kohdalla. 
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TAULUKKO 1 
Sähkön kulutus, sarja Ql60 1 

Aikaväli F-testimuuttujan arvo 

60Ml 79M4 5.918 
65Ml 79M4 3.862 
68Ml 79M4 2.878 
71Ml 79M4 1.902 (ei merkitsevä) 
71Ml 78Ml2 104.331 (erittäin merkitsevä) 
60Ml 78Ml2 111.305 (erittäin merkitsevä) 

Suositeltavaa onkin, että testiä sovellettaessa tulisi testissä 
esitetyn merkitsevyystason alle jäävien F-arvojen kohdalla 
suorittaa testi uudelleen sellaiselle sarjan aikavälille, johon 
sisältyy TÄYDET KALENTERIVUODET. 

Koska kaikki F-testin perusolettamukset eivät ole täytetyt 
eivät kausipuhdistusohjelman F-testin kriittiset arvot määrä-
tyllä merkitsevyystasolla vastaa F-taulukon arvoja. Kokeilu 
on osoittanut, että noin kymmenen vuoden pituisen kuukausi-
sarjan F-testiarvon on oltava vähintään 6.00, jotta sarjan 
kausivaihtelu olisi merkitsevä. 

Liitteessä 1 esitetään testisuureen muodostamisen periaatteet. 

4.2. Kausivaihtelun Qoudattaman mallin määrittelemisen testi 

Liukuvien keskiarvojen kausivaihtelupuhdistusohjelma antaa 
mahdollisuuden valita multiplikatiiviseen tai additiiviseen 
malliin perustuvan puhdistuksen välillä. 

Additiivi~~ssa mallissa kausivaihtelu on vuodesta toiseen 
määrällisesti sama, eli kausivaihtelukomponentin heilahtelu 
ei muutu aikasarjan tason muuttuessa. Multiplikatiivisessa 
mallissa oletetaan kausivaihtelukomponentin riippuvan aika-
sarjan tasosta. 

1. TILI-TIEDOSTON mukainen merkintä. 



Seuraavaa graafista tarkastelua voidaan käyttää apuna 
kausivaihtelun noudattamaa mallia määrättäessä. 1 

Muodostetaan tutkittavan aikasarjan trendi laskemalla 
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12 kuukauden (neljännesvuosiaineistolle vastaavasti neljän 
neljännesvuoden havainnon) liukuva keskiarvo. Trendin 
kuukausiarvoista muodostetaan vuosiarvot keskiarvoina. 
Koska ekstrapolointiin ei ole syytä mennä, menetetään 
aineistosta 6 ensimmäistä ja 6 viimeistä kuukausihavaintoa 
trendiä laskettaessa. Samoin vuosiaggregoinnissa menetetään 
ne havainnot, jotka eivät muodosta täysiä kalenterivuosia. 

Seuraavaksi lasketaan trendin ja alkuperäisen aikasarjan 
arvojen erotus jokaiselle havainnolle (kuukausi tai vuosi-
neljännes). Erotuksen itseisarvot aggregoidaan vuositasolle 
laskemalla keskiarvot. 

Taustaoletuksena tässä menettelyssä on, että satunnais-
komponentit tasoittuvat vuosihavainnoissa nolliksi. Näin 
laskennan tuloksena saatuja erotusten vuosiarvoja voidaan 
pitää kausivaihtelukomponentin kokonaisvaihtelun approksi-
maatioina. 

Lopuksi piirretään graafinen kuvio, jossa x-akselilla on 
lasketut trendin vuosiarvot ja y-akselilla kausivaihtelu-
komponentin absoluuttiset heilahduksen vuosiarvot. Saadut 
pisteet yhdistetään aikajärjestyksessä. 

Syntyneen kuvion perusteel~a voidaan vetää johtopäätöksiä 
aikasarjan kausivaihtelun nöudattamasta mallista. Multiplika-
tiivisen kausivaihtelun tapauksessa pisteet muodostavat origon 
kautta kulkevan positiivisen kulmakertoimen omaavan suoran. 
Additiivisessa tapauksessa graafinen kuvio on x-akselin suun-
tainen suora. 

1. OECD ESD/STAT.200(77)277.MEMORANDUM: Test to determine 
choice of additive or multiplicative option in seasonal 
adjustment. 
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Alla esitetään aikasarjalle Ql60, sähkön kulutus, edellä esi-
tetyllä tavalla saatu graafinen kuvio. Tätä aikasarjaa voi-
daan kuvion perusteella pitää malliesimerkkinä rnultiplika-
tiivista kausivaihtelua noudattavasta aikasarjasta. 

poikkeama trendistä 

400 

300 -i------+------+-----+--------lt----+------1 

200 i-----:....-f-----+-----+--1~---+----t------t 

100 

1000 1500 2000 2500 

Q160, sähkön kulutus, testikuvio vv. 66 - 77. 

3000 3500 
trendi 
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Alla esitetään testikuvio sarjalLe Cl70, 1 rekisteröidyt 
henkilöautot. Kuviossa on selvästi erotettavissa kaksi eri 
pisteryhmää: ajalla 1959 - 1962 kausivaihtelu noudattaa 
multiplikatiivista kaavaa, ajalla 1963 - 1977 kausivaihtelu 
on joko additiivinen tai multiplikatiivisen ja additiivisen 
kausivaihtelukaavan yhdistelmä. Tällöin kausivaihtelupuhdistus 
voidaan suorittaa sarjan kahta jaksoa vastaavasti kahdessa 
osassa. 

poikkea ma trendistä 

400 

1 
1 

~00 
. 1 

200 

100 

3500 5500 7500 

C170, rekisteröidyt henkilöautot, testikuvio vv 59-77. 

Fadd c .12.919 

1. TILI-TIEDOSTON mukainen merkintä. 

9500 
trendi 
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Yleensä kausivaihtelun tyypin muuttuessa esiintyy ylimenovaihe, 
johon voidaan tulokseen vaikuttamatta soveltaa joko multipli-
katiivista tai additiivista puhdistusta. 

Yhdistetyn kausivaihtelun puhdistusmahdollisuutta ei kausi-
vaihtelupuhdistusohjelmassa ole, vaan käytännössä ouhdistus 
tapahtuu voimakkaamman kausivaihtelutyypin perusteella. 
Aggregaattisarjan kohdalla voidaan kausipuhdistukseen pyrkiä 
puhdistamalla komponenttisarjat, mikäli näissä on selvemmin 
erotettavissa puhtaasti multiplikatiivinen tai additiivinen 
kausivaihtelun malli. 

Sarjan Cl70, rekisteröidyt henkilöautot, kohdalla voitaneen 
olettaa, että autokaupan selvän nousukauden jälkeen vakiin-
nuttua määrätylle kyllästymistasolle, kausivaihtelun komponentin 
heilahdukset prosenttiosuuksina mitattuina yhtyvät vakiomääräi-
siin, trendin tason pysyessä muuttumattomana. Näin ollen kausi-
vaihtelupuhdistuksessa ajalle 1963 - 1977 saatu lopputulos 
tulisi molemmilla menetelmillä suoritettuna olla sama. 

4.3. "Väärän" menetelmän vaikutus tuloksiin 

Soveltavassa analyysissa on ensisijaisen tärkeää valita 
kulloink.in käsiteltävän aineiston edellyttämät menetelmät. 
Koska kausivaihtelun malli joissakin tapauksissa voi olla 
testikuvionkin avulla vaikeasti määriteltävissä ja joudutaan 
harkinnanvaraiseen päätöksentekoon tai koetaan sarjan osit-
taminen turhan työlääksi, on seuraavassa kokeiltu miten kausi-
puhdistusmenetelmän valinta vaikuttaa lopputuloksiin. 

Kokeilussa käsiteltiin sarjoja Ql60, sähkön kulutus, sekä 
Cl70, rekisteröidyt henkilöautot. 

Sarja Ql60 nouJattaa edellä esitetyn testikuvion mukaan kausi-
vaihtelussaan puhdasta multiplikatiivista mallia. Sarjaan 
sovellettiin sekä metodologisest i oikeata multiplikatiivista 
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puhdistusta että "väärää" additiivista puhdistusta. Kokeilun 
tulokset esitetään taulukossa 2. 

Vastaava vertailu suoritettiin sarjalle Cl70 aikavälille 
1964 - 1977, jonka testikuvio tälle aikavälille oli epämääräi-
nen. Vertailun tulokset esitetään taulukossa 2. 

TAULUKKO 2 
Eri kausivaihtelupuhdistusmenetelmillä saatujen sarjojen 
erotukset 

kausivaihtelun noudattama 
malli testikuvion perus-
teella . 

kausivaihtelukomponentin 
keskiarvo (absoluuttinen 
erotus prosenteissa puh-
distarnattoman ja puhdis-
tetun sarjan välillä) 

erotus multiplikatiivi-
sesti puhdistetun ja 
additiivisesti puhdiste-
tun sarjan välillä 
(absoluuttisen erotuksen 
keskiarvo) 

Ql60 

multiplika-
tiivinen 

12.60 % 

0.62 % 

Cl70 

· määrittele-
mätön 

29.44 % 

7.68 % 

~-------------------------1--------__. 
Mitään sitovaa johtopäätöstä ei tämä kokeilu oikeuta teke-
mään, koska siinä on käsitelty vain kahta sarjaa. Tulos kui-
tenkin tukee käsitystä että mitä suurempi on kausivaihtelu-
komponentin osuus alkuperäisessä sarjassa sitä suurempi on 
myös erotus eri puhdistusmenetelmillä saatujen kausipuhdis-
tettujen sarjojen välillä. 

Tuloksissa on yllättävää, että sovellettaessa additiivista 
puhdistusta yksiselitteisesti multiplikatiivista kausivaih-
telurnallia noudattavaan sarjaan Ql60 saatu erotus, multiplika-
tiivisesti puhdistettuun sarjaan verrattuna, jää keskimäärin 
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alle yhden prosentin. Sen sijaan sekä additiivisia että 
multiplikatiivisia komponentteja sisältävälle sarjalle 
Cl70 saatiin eri puhdistusmenetelmien erotukselle keski-
arvona n. 8 %. 

Radford ja Web~1 huomauttavat, että liukuvien keskiarvojen 
menetelmän laajan käytön selittää se seikka, että menetelmää 
voidaan hyvin soveltaa myös sellaisissa tapauksissa, joissa 
esiintyy poikkeamaa määritellyistä yksinkertaisista malleista. 
Tällä tarkoitetaan sitä, että additiivinen menetelmä antaa 
järkevän puhdistuksen myös mallille jossa on piilevää multi-
plikatiivisuutta. Vastaavasti. multiplikatiivinen malli sovel-
tuu myös piilevää additiivisuutta sisältävän mallin puhdis-
tukseen. 

Sarjan Cl70 kohdalla eri menetelmillä saadut puhdistetut sar-
jat poikkeavat kuitenkin siinä määrin toisistaan, että puhdis-
tusmenetelmän valinnalle on löydettävä pitävä kriteri. 
Graafinen testi ei ratkaissut puhdistusmenetelmän valinta-
kysymystä tällä "epämääräisellä" aikavälillä 1964 - 1977. 

Säännöllisen kausivaihtelun esiintymistä mittaava F-testi 
antoi kyseiselle aikavälille seuraavat testiarvot: 

Fmultipl. = 7.713 

Faddit. =10.063 , 

Testiarvot viittaavat siihen, että additiivista mallia nou-
dattava kausivaihtelukomponentti on multiplikatiivista voi-
makkaampi. 

Autokorrelaatiofunktioiden kautta tapahtuva tarkastelu antaa 
vielä mahdollisuuden .verrata puhdistusten tuloksia. 

1. RADFORD, A.E. and WEBB, G.I., Some problems in assessing 
unemployrne nt trends. Econornic Trends No 298. August 1978. 
Central Statistical Office. 
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Eri menetelmillä puhdistetuille sarjoille lasketaan, trendin 
poistamisen jälkeen, autokorrelaatiofunktiot. Nämä funktiot 
esitetään seuraavalla sivulla. 

Autokorrelaatiofunktioiden arvot ovat kausivaihteluviiveiden, 
kuukausisarjassa 12, kohdalla selvästi pienemmät additiivisen 
puhdistuksen kuin multiplikatiivisen puhdistuksen jälkeen. 

Graafisen testin, F-testin sekä autokorrelaatiofunktioiden 
tarkastelun perusteella sarja Cl70 puhd~stetaan ajalla 
1959 - 1963 multiplikatiivisen mallin mukaisesti ja ajalla 
1964 - 1978 additiivisen mallin mukaisesti. 

5. SARJOJEN ESIKORJAUS 

Ennen itse kausivaihtelupuhdistuksen suorittamista aikasarjat 
on korjattava lakkojen ja kalenterivaihtelun mahdollisen 
vaihtelun suhteen. 

Esikorjaus voidaan myös suorittaa jo ennen testien soveltamis-
ta sarjoihin. 

5.1, Kal~nterivaihtelun komponentit 

Kalenterivaihtelun vaikutus kuukausisarjoihin voidaan 
osittaa seuraavista tekijöistä johtuvaksi: 

I Kuukausien pituuk?ista johtuva vaihtelu 
II Kiinteiden juhlapäivien vaikutus 
III Liikkuvien juhlapäivien aiheuttama vaihtelu 
IV Viikonpäivien lukumäärän vaihtelu. 

Suomen Pankissa kehitetyssä kausipuhdistusmenetelmässä 
puhdistus perustuu havaintojen erotuksiin kuukausien keski-
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arvoista. Tällöin eliminoituvat kalenterivaihtelun kahden 
ensimmäisen komponentin eli kuukausien pituuksien ja kiin-
teiden juhlapäivien vaikutus aikasarjoista. 

Liikkuvien juhlapäivien vaikutus voidaan tarpeen vaatiessa 
arvioida joko graafisen kokeilun avulla tai regressioanalyy-
silla dummy-muuttujien kautta. 

Viikonpäivien lukumäärän vaihtelu sekä vaikutus siitä, että 
kiinteät juhlapäivät sattuvat eri vuosina eri viikonpäiville 
poistetaan aikasarjoista muodostamalla viikonpäiväkorjaus-
kertoimet seuraavassa esitetyllä tavalla. 

5,2. Viikonpäivien vaikutusten mittaaminen 

Viikonpäivien jakautumista mitataan muodostamalla kuukausit-
taiset korjauskertoimet 

missä X .. osoittaa kuinka monta kertaa viikonpäivä j 
esiintyy kuukaudessa i Jl 

Dpj on viikonpäivän j arvioit~ painokerroin. 

Kuukausikohtaisten korjauskertoimien muodostamiseksi lasket-
tiin kalenterista tutkimusajanjakson jokaiselle kuukaudelle 
seuraavien päivien lukumäärät: 

1. maanantaipäivät 
2. tiistaipäivät 
3. keskiviikkopäivät 
4 . torstaipäivät 
5. perjantaipäivät 
6. lauantai päivät 
7. sunnuntaipäivät 
8. arkipyhät 
9. aattopäivät. 
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Tätä jakoa käyttämällä pystytään huomioimaan kiinteiden pyhien 
sattuminen eri vuosina eri viikonpäiville sekä aattopäivien 
asteittainen muuttuminen osittaisesta työpäivästä joko koko-
naiseksi työpäiväksi tai vapaapäiväksi. Arkipyhien merkitse-
minen antaa mahdollisuuden jälkikäteen, kalenteria käyttä-
mättä, paikallistaa liikkuvat pyhät. Aikaisempien tutkimusten 
mukaan esim. pääsiäisen sijoittuminen maaliskuuhun aikaansaa 
toisenlaisen vaikutuksen myyntiin kuin sen sijoittuminen huhti-
kuuhun.1 

Sellaisten alojen kohdalla kuten pankki- ja vakuutustoiminta 
sekä ulkomaankauppa, olisi kaikki arkipäivät lauantaita lukuun-
ottamatta voitu yhdistää yhdeksi muuttujaksi. Koska kuitenkin 
pyrkimyksenä oli muodostaa yksi ainoa kalenterifunktio, määräy-
tyi päivien erottelu hienojakois~rnrnan al~h' eli kaupan mukaan. 
~aupan alalla ilmeisestikin jokaisella viikonpäivällä on eri 
paino. 

Viikonpäivien painoja määrättäessä tärkeä vedenjakaja oli 
siirtyminen 40 tuntiseen työviikkoon, mikä useimmilla aloilla 
merkitsi 5 päivästä työviikkoa. 

STK:n laatima selvitys 2 osoittaa, että työajan muuttamista kos-
kevass~ laissa (713/65) päätettiin työajan lyhennyksen toteut-
tamisesta asteittain alkaen vuodesta 1966 siten, että 40 tunnin 
työviikko toteutuisi täydellisenä viimeistään 1.1.1970. Liitto-
jen sisällä anettiin mahdollisuus, jota myös käytettiin, toteut-
taa siirtyminen oman aikataulun mukaisesti. Liittojen määrän 
ollessa yli 200 ei tässä työssä ole mahdollista huomioida jo-
kaisen soveltamaa aikataulua , vaan päädyttiin käyttämään keski-
vertoaikataulua, jonka mukaan vuonna 1966 kolmen kesäkuukauden 
aikana lauantaipäivät olivat vapaita sekä sen jälkeen vuosit-
tain kesäkuukausien molemmin puolin lisättiin yhteensä kolme 
kuukautta 5 päiväisin työviikoin. 

1. Pertti KUKKONEN - Pekka LAHIKAINEN: Kalenterivaihtelut talou-
dellisissa aikasarjoissa. Taloudellisia selvityksiä 1966, A:27. 
2. STK: "Teoreettisen säännöllisen vuosityöajan kehitys" 
16.10.1978. 
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STK:n selvityksestä ilmenee myös ajankohdat jolloin määrätyt 
pyhät siirrettiin lauantaisin pidettäviksi arkipyhiksi sekä 
milloin pyhiä edeltävät aattopäivät tulivat vapaapäiviksi ym. 

Kalenterivaihtelupuhdistuksen soveltamista tulisi harkita 
seuraavien toimialojen aikasarjoihin: 

kauppa 
pankit ja vakuutusyhtiöt 
liikenne 
teollisuus 
talonrakennustoiminta 
ulkomaankauppa. 

5.3. Muu esikorjaus 

Esikorjauksessa puututaan sarjan poikkeamiseen normaalista 
kausivaihtelusta. Poikkeamia säännöllisestä kausivaihtelusta 
aikaansaavat paitsi itse työseisaukset tai taloudelliset 
toimenpiteet myöskin näiden aiheuttamat vastavaikutukset. 

Esikorjauksessa menetellään seuraavasti: 

paikallistetaan graafisen tarkastelun avulla 
sarjassa havaittavat poikkeukselliset havainnot 
pyritään löytämään häiriön aiheuttaja joko työ-
seisausluettelosta tai taloudellisten toimenpiteiden 
luettelosta 
lähtemällä liikkeelle sarjan normaalista kausivaihte-
lusta pyritään arvioimaan sarjalle korjausjakajat 
esikorjattuun kausipuhdistettuun sarjaan takaisin-
korjataan esikorjausten vaikutus kertomalla kausi-
puhdistettu sarja lasketuilla korjausjakajilla. 
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6. AIKA- JA SEKTORIAGGREGOINTI 

Disaggregoinnin tason määritteleminen on yleinen ongelma kausi-
vaihtelupuhdistuksessa. Tulisiko neljännesvuosisarja muodostaa 
kuukausisarjasta ensin aggregoimalla, sitten puhdistamalla, 
vaiko päinvastoin? Tulisiko aggregaattisarja, esim. koko maan 
työlliset, puhdistaa selliasenaan vai tulisiko sarja puhdistaa 
komponenttien, esim. työlliset toimialan mukaan, kautta?. 

Toisaalta liiallinen disaggregointi voi tuottaa komponentti-
sarjoja, joissa ei esiinny säännöllistä kausivaihtelua vaikka 
aggregaattisarja on selvää kausivaihtelua osoittava. Toisaalta 
aggregaattisarjan kausivaihtelu voi olla epäsäännöllistä, kun 
taas komponenttisarjojen vaihtelu voi olla selvästi kartoitetta-
vissa. Lisäksi eri komponentit voivat noudattaa eri kausivaih-
telurnallia ja niiden osuudet aggregaattisarjasta voivat vaih-
della. 

Geweke1 osoittaa, että käytännöllisesti katsoen kaikille aika-
sarjoille ja kaikille järkeville puhdistusmenetelmille pätee, 
että kausivaihtelupuhdistus aina on suoritettava ennen aika-
tai sektoriaggregointia. 

Additiivisen puhdistuksen tapauksessa aineistoon sovelletaan 
ainoastaan lineaarisia operaatioita, joten samoja additiivisia 
menetelmiä sovellettaessa koko aineistolle, aggregoinnin ja 
puhdistuksen suoritusjärjestys ei vaikuta lopputulokseen. 
Aggregaattisarjan kohdalla tulos on sama riippumatta siitä so-
velletaanko puhdistusmenetelmää suoraan aggregaattisarjaan 
vai aggregoidaanko puhdistetut komponentit. 

1. PIERCE, D.A. & FRIES, G. Seasonal Adjustment of Daily Data 
with Spe cial Reference to the U.S. Mone y Supply. Special 
Studi e s Paper no 129. April 1979. 
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Puhdistuksen ja aggregoinnin välinen järjestys on tärkeä 
silloin, kun kaikki komponentit eivät ole additiivisia tai 
kun niiden puhdistukseen ei käytetä samaa additiivista mene-
t 1 .... 1 e maa. 

Kausipuhdistusprojektin eräänä pyrkimyksenä on muodostaa 
tietokantaan talletettavaksi yksi ainoa kausipuhdistettu 
versio kullekin sarjalle kuvatulle kvantitatiiviselle talou-
delliselle suureelle. Tällöin lähtökohtana on pidetty mahdolli-
simman hienojakoista disaggregointitasoa, josta on edetty 
siten, että kausipuhdistus on suoritettu ennen aika- ja sekto-
riaggregointia. Näin esimerkiksi kausipuhdistettu neljännes-
vuosisarja saadaan aggregoimalla ajan suhteen tietokantaan 
talletettu kausipuhdistettu kuukausisarja. 

Lisäksi on sekä sektoriaggregoinnissa että taseidentiteettejä 
huomioitaessa kausipuhdistettu ne aikasarjat, joiden kausi-
vaihtelumalli on ollut selvästi erotettavissa. Epämääräistä 
kausivaihtelua osoittavien aikasarjojen puhdistus on saatu 
puhdistettujen sarjojen aggregaatteina tai identiteetisra· 
residuaalina. 

7. AIKASARJOJEN KAUSIVAIHTELUANALYYSI SEKTOREITTAIN 

Seuraavissa osaraporteissa esitetään miten edellä kuvattuja 
aikasarjojen kausivaihteluanalyysimenetelmiä on sovellettu 
kansantalouden osastolla käytöqsä oleviin aikasarjoihin. 

Analyysi kohdistuu seuraaviin sektoreihin: 
työllisyys 
ulkomaankauppa 
tuotanto 
kulutus 
investoinnit 
julkinen talous 
rahamarkkinat. 

1. RADFORD, E.A. & WEBB, G.I. (1978) mt. 
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Aikasarjoihin sovellettiin sektoreittain ensin iteratiivista 
liukuvien keskiarvojen menetelmää. Tämän jälkeen sovelletaan 
determinististä kausivaihtelua osoittaviin sarjoihin regressio-
menetelmää. 

·Korostettakoon vielä, että tässä projektissa on kysymys aika-
sarjojen massapuhdistuksesta, jolloin etusijalla on aivan toiset 
näkökannat kuin sellaisessa tapauksessa, jolloin voidaan kes-
kittyä löytämään muutamalle yksittäiselle sarjalle mahdollisim-
man hienostunut kausipuhdistusmenetelmä. 
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APPENDIX A. X-11 TEST FOR THE EXISTENCE Of STABLE SEASONALITY 

An analysis-of-variance F-test for the existence of stable 
seasonality is applied to thc final unmodified S-1 ratios (table 
D8). The theoretical basis for the F-test is given in Sche ffe' 
(13). Aids to interpreting the results of the tE;St are given in 
section VI. 

Monthly Stabk Scas<;>nalicy Tcst 
Let Slij (i • 1, ---, Nj; j • 1, --- , 12) denote the 

!inal unmodified S-1 ratios , where Nj is the rrumber 
ot ye ars of available data for month j-

A 
Let Sij denote the monthly me ans of the 5-I ratios; i.e,, 

Nj . 
SI - l. E Siij (j • 1, ---, 12), 

j Nj 1 

Let SI denote t he grand mean of the S-I ratios; i.e,, = 12 Nj 51 • l E E Siij• where N is the total number of 
N l l 

months of available data . 

Calculate th~ "bet11een months" variance 
12 "' A 

_,. • 1 E 11. (SIJ. - SI)", 
0 M ll 1 J 

the ,"residual" variance 
12 Nj 

2 • 1 E E (Siij 
OR N-J211 

and the "total" variance 

12 Nj .;,.., 
• _!_ E E (Sli. -SI)• , 

T N-1 1 1 J 

Compute F : o-;/~ and compare with the tabled F-
d!stribution for the appropriate degr ees of freedom. lf the 
computed F is greacer than thc tab led F ac the percenc level. 
•scable Seasonality Present at the Percent Level • is princed 
out. ln the X-11 prog:ra m, the computed F is compared to 
2.41 (the l percent value for a 10- year series) r egardless of 
the length of the series. since the differences in tabled F for 
series of different lengchs are minuscule. 

Print out the following analysis-of-variance table: 

Source of S11.11 of Degreea !1ean squA.re 
varia tion squ,res ( SS ) of free don ( variR.nce = c:i ) F' 

(DF) 

Between 12 " ;,::, - l: N . (SI j - srJ> 11 5-\(DF~tO:i ~ /c-R months 1· J 

12 N. 
J 

Residual i: i: csr1rsrJ,, N-12 SSF('DFR='1 ----
1 1 

12 r; . .~ 
Total i: r:J ( sI -srJ 2 ------ -----

1 l ij 

The F-test is based on the following assumpt!ons: 

(1) sr1j SIJ + I 1j (1=1,---,Nj ; j =l,---, 12), vhere 

SIJ represents the stable seasonal for month j and 

I 1j represents thc irregular for month J and year i; 

(J) v[i1j] = d' (i=l, ---, ·tlj; j =l, --, 12), 1,1here c' is the 

variance of the irregular ; i.e., the irregula r 1s homo-

s~edastic; 

(4} C[I1jI(ij)'J = 0 (ij / (ij) ';_ 1=1,---,Nj; j =l, ---,12); 

1.e., the irregular is a ra!ldom series ; 

(5) The I 1j are normlly distributed, 

The F-test tests th e hypothesis that 
A A ,._ l\i' SI1 = ST,, = --- = SI12 = SI 

"' against the alternativP. that the Sij are not a;l equal . 

Experience has shown that assumptions 2 to 5 are not 
seriously violated, since the F-test is relatively robust 
against violations of these assumptions. Assumption 1 may 
be slightly violaled whe n S and I are related multiplica-
tively, but the dispa rity between SI= S+l and SI*= S•J is 
relatively small when S and I are in the 90 to 110 range. 
However . assumption 1 is seriously violated whcn the seasonal 
paccern changes ove r time. !n such instances, the hy-
pothesis HM is not appropriace for testing for the existence of 
seasona lity. Rcsearch is presently underway to deveh.>p a 
moving seasonaliry tes c as a companion to the X- i l stable 
seasonality test. 

Qu artcrly Stablc Scasor1ality Tcst 

This test is completely analogcius to the monthly test with 
DFQ' (be twePn quarters) = 3 and DF 'l = N-4. The hypothesis 

/\ ,1\ A /\ 

tested is !°'Q: SI 1 = SI 2 = SI 3 = 51 4 = SI against the altcrn;:itive 
that the .SIJ arc DDt a ll equal. The assumptions are the samc 
as for the momhly tes t and the cavea ts given in the last 
para!;faph and ui scction VI also apply. The computed F is 
cornpared to the rablcd l percent value of 4.20. 

Bureau of the Census: The X-11 variant 
seasonal adjustment program. Technical 

of the Census method II 
Paper No. 15. Febr. 1967. 
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