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with applications to Finnish economic time series) 

Tutkimuksen sisältö 

Tutkimuksessa käsitellään menetelmiä, joilla taloudel ili isia 

aikasarjoja muokataan suhdanneanalyysia ja ekonometristen mal

lien rakentamista varten puhdistamalla ne lyhytaikaisista vaih

teluista. Aiheena on siten mm. niiden menetelmien tarkastelu, 

joilla Suunta ja suhdanne -julkaisussa esitetyt sekä muut SP:n 

tutkimuslaitoksessa muokatut aikasarjat käsitellään. 

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan iteroitujen 

liukuvien keskiarvojen menetelmiä spektraalianalyysin käsittei

den avulla. Suomen Pankissa käytettyä tutkimuksen tekijän kehit

tämää menetelmää verrataan yleisiramin sovellettuun Bureau of 

Census -menetelmään. Päätuloksena on se, että SP:n menetelmässä 

voidaan saavuttaa estimointiharhan pienentämisessä iteroinnilla 

suurempi tehokkuus kuin Bureau of Census -menetelmässä. Tähän 

päästään käyttämällä osittain erilaisia tasoituksia kuin Bureau 

of Census -menetelmässä. Spektraalianalyysin avulla saatuja 

tuloksia varmennetaan empiirisin kokeiluin. Sovellutusesimer

keissä analysoidaan mm. yleisön talletusten ja tuonnin volyymin 

sekä teollisuustuotannon aikasarjoja. 

Toisessa osassa tarkastellaan regressiomenetelmää, jonka 

avulla on mahdollista erottaa ja puhdistaa myös ns. kalenteri

vaihteluita ja kausivaihtelun nopeita muutoksia. Suurimpana 

vaikeutena regressiomenetelmän soveltamisessa lyhytaikaisten 

vaihteluiden analyysiin on aikaisemmissa tutkimuksissa ollut 

trendi-suhdannekomponentin kuvaaminen ajan funktioilla. On 

tarvittu korkeanasteinen polynomi tai useita harmonisia kompo

nentteja, ennekuin on päästy riittävän tarkkaan kuvaukseen. 

Tässä tutkimuksessa vaikeus pyritään välttämään tekemällä ana

lyysi aikasarjan 1. differenssien perusteella, minkä ansiosta 

tullaan toimeen alhaista astelukua olevilla polynomeilla ja 
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yksinkertaisilla harmonisiila funktioilla. Analyysin tuloksia 

käytetään ekonometristen mallien rakentamisessa, mistä esitetään 

muutamia sovellutusesimerkkejä. 
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