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Taloussuhdanteiden yhteisvaihtelun tutkimus on eräs taloustieteiden vanhimmista 

tutkimusaloista. Finanssikriisi ja euroalueen kohtaamat talousvaikeudet ovat kuitenkin 

nostaneet aiheen jälleen hyvin ajankohtaiseksi. Kuluneiden kahdenkymmenen vuoden aikana 

tutkimusalueesta on muodostunut erittäin laaja lukuisine näkökulmineen ja debatteineen. 

Tutkielman aiheena on Suomen taloussuhdanteiden kansainvälinen yhteisvaihtelu valittujen 

vertailumaiden kanssa. Vertailumaat ovat Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Ranska, Iso-Britannia 

ja Yhdysvallat. Tutkielmaan valitut taloussuhdannetta kuvaavat muuttujat ovat reaalinen 

bruttokansantuote, yksityinen kokonaiskulutus ja teollisuustuotantoindeksi. Aineisto on 

kerätty Lappeenrannan tiedekirjaston Nelli-portaalin OECD iLibrary-tietokannasta ja se 

kattaa aikajakson 1960 Q1- 2014 Q4. Maakohtainen taloussuhdanne operationalisoidaan 

laskemalla ensimmäinen logaritminen differenssi, joka edustaa perinteistä 

reaalisuhdanneteoreettisen koulukunnan näkemystä taloussuhdanteesta. Tutkielman 

näkökulmaksi valitaan yhden maan näkökulma, joka on hieman harvinaisempi näkökulma 

verrattuna laajempiin alueellisiin näkökulmiin. Tutkimusmenetelminä käytetään Pearsonin 

korrelaatiokerrointa, Engle-Granger- sekä Johansenin yhteisintegroituvuustestejä ja VAR-

GARCH-BEKK –mallilla laskettua dynaamista korrelaatiota, jotka lasketaan Suomen ja 

vertailumaiden välille maapareittain. Tuloksia tulkitaan suomalaisen vientiä vertailumaihin 

suunnittelevan yrityksen näkökulmasta. 

Tutkielman tulosten perusteella Engle-Grangerin menetelmällä laskettu samanaikainen 

yhteisintegroituvuus Suomen ja vertailumaiden välillä on epätodennäköistä. Kun 

yhteisintegroituvuuden annetaan riippua myös viiveistä, saadaan Johansenin menetelmällä 

yhteisintegroituvuus Suomen ja Yhdysvaltojen välille reaalisessa bruttokansantuotteessa, 

Suomen ja Saksan, Suomen ja Ranskan sekä Suomen ja Yhdysvaltojen välille yksityisessä 

kokonaiskulutuksessa sekä Suomen ja Norjan välille teollisuustuotantoindeksissä. Tulosten 

tulkintaa vaikeuttavat niiden malliriippuvuus ja informaatiokriteerien toisistaan poikkeavat 

mallisuositukset, joten yhteisintegroituvuus on mahdollinen myös muiden maaparien 

kohdalla. Dynaamisten korrelaatiokuvaajien perusteella maaparien välisen yhteisvaihtelun 

voimakkuus muuttuu ajan mukana. Finanssikriisin aikana kokonaistuotannossa on 

havaittavissa korkeampi korrelaatio, mutta korrelaatio palaa sen jälkeen perustasolleen. 

Kokonaiskulutuksen korrelaatio on kokonaistuotantoa alhaisempi ja pitemmissä aikajaksoissa 

vaihtelevaa. 
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The study of international business cycle co-movement is one of the oldest topics in 

economics. Due to financial crisis and economic recession in eurozone economies, the study 

of business cycle co-movement has become again very topical. During the past twenty years 

the research field has evolved very broad including various perspectives and debates.   

The topic of the Master’s thesis is international business cycle co-movement of the Finnish 

economy compared to a group of advanced economies. The group of advanced economies 

includes Sweden, Norway, Denmark, Germany, France, Great Britain and the United States. 

The variables representing business cycle are real gross domestic product, real private 

consumption and industrial production index. Quarterly data from 1960 Q1 to 2014 Q4 is 

obtained from OECD iLibrary provided by Lappeenranta Academic Library. Business cycle is 

operationalized by calculating first logarithmic difference, which represents the traditional 

view of real business cycle school. Business cycle co-movement is studied from a single 

country perspective, which is more infrequent perspective among previous studies. The 

research methods include pairwise static Pearson correlation coefficients, Engle-Granger and 

Johansen cointegration tests and dynamic conditional correlation calculated with VAR-

GARCH-BEKK model. The results are interpreted from the perspective of a Finnish small 

firm considering exporting products to selected comparison countries. 

Based on the results of the Master’s thesis, contemporaneous cointegration between Finland 

and the comparison countries is very unlikely. However, when turning to the results of 

Johansen cointegration test, cointegration becomes much more likely. There is cointegration 

between Finland and the United States in gross domestic product, between Finland and 

Germany, France and the United States in private consumption and between Finland and 

Norway in industrial production index. However the interpretation of the test results is 

difficult due to dependency of the model order and mixed recommendations of information 

criteria. Because of this, it can be said that cointegration is also possible between the other 

country pairs. According to the figures of dynamic conditional correlation, there is time-

varying correlation between Finland and the comparison countries. During financial crisis, 

there is an increasing correlation between country pairs, but the correlation returns back to 

preceding level of financial crisis. Correlation of private consumption is lower than 

correlation of total production. Correlation figures of private consumption show that 

correlation of private consumption between country pairs co-moves for longer time periods 

than in total production. 

 



 
 

 

 

ALKUSANAT 

 

Haluan kiittää erityisesti Heli Armista tutkielman ohjaamisesta. Haluan kiittää myös kaikkia 

opettajia ja ryhmätyöprojekteihin osallistuneita opiskelijoita. On ollut mukavaa opiskella 

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 

 

Ylämaalla 22.4.2016 

Anni Lyijynen 

  



 
 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

1 JOHDANTO ...................................................................................................................... 1 

1.1 Työn taustaa ja näkökulma .......................................................................................... 2 

1.1.1 Näkökulman perustelu .......................................................................................... 3 

1.1.2 Miksi yhteisvaihtelun tunteminen on yritykselle tärkeää? ................................... 3 

1.2 Tutkimuskysymykset ja aiheen rajaus ......................................................................... 3 

1.3 Aineisto ja muuttujat ................................................................................................... 5 

1.4 Teoreettinen viitekehys ................................................................................................ 7 

1.4.1 Reaalisten suhdanteiden teoria ............................................................................ 7 

1.4.2 Kansainvälinen reaalisten suhdanteiden teoria ................................................... 9 

1.5 Tärkeimmät määritelmät .............................................................................................. 9 

1.5.1 Taloussuhdanteen määritelmä ............................................................................. 9 

1.5.2 Taloussuhdanteiden yhteisvaihtelun määritelmä ............................................... 11 

1.6 Tutkielman rakenne ................................................................................................... 14 

2 EMPIIRINEN VIITEKEHYS ....................................................................................... 15 

2.1 Teorian ja empirian välillä havaitut säännönmukaiset poikkeamat ........................... 15 

2.2 Taloussuhdanteiden kansainvälisen yhteisvaihtelun tutkimuksen näkökulmat ja 

tärkeimmät tulokset .............................................................................................................. 16 

2.3 Kokonaistuotannon yhteisvaihtelu valittujen talouksien välillä ................................ 22 

2.3.1 Staattiset menetelmät .......................................................................................... 22 

2.3.2 Monimuuttujamenetelmät ja dynaamiset menetelmät ........................................ 31 

2.4 Kokonaiskulutuksen yhteisvaihtelu valittujen talouksien välillä .............................. 38 

2.5 Tuloksia yhteisvaihtelun puolesta ja vastaan ............................................................. 41 

3 MENETELMÄT ............................................................................................................. 46 

3.1 Menetelmän valinnan problematiikkaa ..................................................................... 46 

3.2 Aineiston kuvailu ja diagnostiikkatestit .................................................................... 47 

3.2.1 Normaalijakautuneisuus ..................................................................................... 47 

3.2.2 Stationaarisuus ................................................................................................... 47 

3.2.3 Autokorrelaatio .................................................................................................. 51 

3.2.4 Heteroskedastisuus ............................................................................................. 52 

3.3 Yhteisintegroituvuus .................................................................................................. 53 

3.3.1 Engle-Granger –testi .......................................................................................... 53 

3.3.2 Johansenin yhteisintegroituvuustesti.................................................................. 54 

3.4 Yhteisvaihtelu VAR-GARCH-BEKK –mallilla ........................................................ 56 

4 TULOKSET ..................................................................................................................... 59 

4.1 Aineiston kuvailu ja diagnostiikkatestit .................................................................... 59 



 
 

4.1.1 Normaalijakautuneisuus ..................................................................................... 59 

4.1.2 Stationaarisuus ................................................................................................... 61 

4.1.3 Autokorrelaatio .................................................................................................. 63 

4.1.4 Heteroskedastisuus ............................................................................................. 65 

4.2 Kokonaistuotannon yhteisvaihtelu ............................................................................ 65 

4.2.1 Pearsonin korrelaatiokerrointen tulokset .......................................................... 65 

4.2.2 Yhteisintegroituvuustestien suorittaminen ......................................................... 66 

4.2.3 Kokonaistuotannon Engle-Granger –yhteisintegroituvuustestien tulokset ........ 67 

4.2.4 Kokonaistuotannon Johansenin yhteisintegroituvuustestien tulokset ................ 67 

4.2.5 Kokonaistuotannon yhteisintegroituvuustestien robustisuus ............................. 68 

4.2.6 Kokonaistuotannon dynaaminen korrelaatio VAR-GARCH-BEKK-mallilla ..... 72 

4.2.7 Kokonaistuotannon dynaamisen korrelaation robustisuus ................................ 77 

4.3 Kokonaiskulutuksen yhteisvaihtelu ........................................................................... 79 

4.3.1 Pearsonin korrelaatiokerrointen tulokset .......................................................... 79 

4.3.2 Kokonaiskulutuksen Engle-Granger –yhteisintegroituvuustestien tulokset ....... 79 

4.3.3 Kokonaiskulutuksen Johansenin yhteisintegroituvuustestien tulokset ............... 80 

4.3.4 Kokonaiskulutuksen yhteisintegroituvuustestien robustisuus ............................ 80 

4.3.5 Kokonaiskulutuksen dynaaminen korrelaatio VAR-GARCH-BEKK-mallilla .... 82 

4.3.6 Kokonaiskulutuksen dynaamisen korrelaation robustisuus ............................... 84 

5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET ................................................................. 85 

5.1 Työn yhteenveto ........................................................................................................ 85 

5.2 Johtopäätöksiä yritysten näkökulmasta ..................................................................... 88 

5.3 Rajoituksia ja jatkotutkimusaiheita ........................................................................... 90 

LÄHTEET............................................................................................................................... 93 

 

LIITTEET  

Liite 1: Tietoja aineistosta 

Liite 2: Staattiset korrelaatiokertoimet aikajanalla 

Liite 3: Aikasarjojen kuvaajat 

Liite 4: Muuttujien normaalijakautuneisuustestien ja stationaarisuustestien tulokset 

Liite 5: Autokorrelaatiotestien tulokset 

Liite 6: Heteroskedastisuustestien tulokset 

Liite 7: Engle-Granger–yhteisintegroituvuustestien tulokset maapareittain 

Liite 8: Johansenin yhteisintegroituvuustestien tulokset maapareittain 



 
 

Liite 9: VAR-GARCH-BEKK –mallin parametriestimaatit maapareittain 

Liite 10: VAR-GARCH-BEKK –mallin robustisuustestien tulokset 

 



1 
 

1 JOHDANTO 

 

Pro Gradu -tutkielmani aiheena on taloussuhdanteiden yhteisvaihtelu. Taloussuhdanteiden 

tutkimus on eräs vanhimmista taloustieteiden tutkimusalueista, mutta se ei ole menettänyt 

merkitystään. Kansainvälinen finanssikriisi on herättänyt jälleen kiinnostuksen 

taloussuhdanteita sekä taloussuhdanteiden kansainvälistä yhteisvaihtelua kohtaan. 

Finanssikriisiä voidaan kutsua ensimmäiseksi globaaliksi kriisiksi, koska se havaittiin lähes 

kaikissa maailman maissa taantuman määritelmistä riippumatta (Imbs, 2010, 327, 327-354). 

Sitä edeltävä edellinen huippu taloussuhdanteiden yhteisvaihtelun tutkimuksen määrässä 

koettiin euroalueen syntymisen myötä. Reaalisuhdanneteoreettisen koulukunnan synty 1980-

luvulla Yhdysvalloissa on luonut pohjan kansainväliselle taloussuhdanteiden yhteisvaihtelun 

tutkimukselle; sekä mallipohjaiselle että aineistopohjaiselle, jotka molemmat yleistyivät 

1990-luvulla. (Snowdon & Vane, 2005, 294-343) Yhteisvaihtelun tutkimuksesta onkin 

muodostunut valtavan laaja sekä empiirinen että teoreettinen tutkimusalue, joka on 

tutkijalleen haaste.  

Finanssikriisin lisäksi on myös muita syitä, jotka pitävät tutkimusalueen ajankohtaisena. 

Kansainvälinen taloussuhdanteiden yhteisvaihtelu tarkoittaa sitä, että talouskasvu toisessa 

maassa synnyttää talouskasvua toiseen maahan. Yhtälailla se tarkoittaa, että negatiiviset 

shokit eli talouskasvun pienentyminen vaikuttavat useassa maassa samaan aikaan. Ei 

kuitenkaan tarkalleen tunneta, miksi näin tapahtuu, koska mahdollisia syitä on useita (Baxter 

& Kouparitsas, 2005, 114, 113-157). Kansainvälisen kaupankäynnin lisääntyminen ja 

globalisaatio edistävät yhteisvaihtelua, mutta on myös voimia, jotka vaikuttavat toiseen 

suuntaan. Teollisuustuotannon erikoistuminen ja kehittyvien talouksien talouskasvu saattavat 

vähentää yhteisvaihtelua kansainvälisesti. Rahoitusmarkkinoiden kansainvälistymisen 

vaikutus on vielä osittain tuntematonta, koska sillä voi olla sekä suora että epäsuora vaikutus 

tuotannon erikoistumisen kautta. Yhteisvaihtelun kehittymisen suuntaa on siis vaikeaa 

ennustaa. (Cerqueira, 2013, 349-350, 349-363; Imbs, 2004, 724, 723-734; Kose et al., 2008, 

110, 110-130; Trancoso, 2014) 
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1.1 Työn taustaa ja näkökulma 

 

Suomen kansantaloudessa on havaittu viimevuosina poikkeuksellisia vaihteluita.
1,2

 Vuonna 

2008 bruttokansantuotteen arvo laski edelliseen vuoteen verrattuna noin kahdeksan prosenttia. 

Sen jälkeen Suomen kansantalous on ollut taantumassa poikkeuksellisen pitkään ja 

kansantalouden tuotanto bruttokansantuotteella mitattuna ei ole vielä palautunut talouskriisiä 

edeltävälle tasolle (Tilastokeskus, 2015).  

Pitkään jatkunut matala talouskasvu antaakin aiheen tutkia kansainvälisiä taloussuhdanteiden 

yhteisvaihteluita ja pohtia tuloksia suomalaisten pienten sekä keskisuurten yritysten 

näkökulmasta. Aikaisempien tutkimusten perusteella Suomen suhdannetilanne on osittain 

samanaikainen usean Euroopan maan kanssa. (Konstantapoulou & Tsionas, 2014; Ambler et 

al., 2004) Mm. Jimenez-Rodriguez et al. (2013, 379, 379-395) tutkimuksen perusteella noin 

56 % Suomen suhdannevaihteluiden varianssista johtuu kansainvälisten suhdanteiden 

yhteisvaihteluista. Kuitenkin tutkimukset, joiden aineistoon myös Suomi kuuluu, käsittelevät 

tuloksia usein kokonaisuutena esimerkiksi valuutta-alueen näkökulmasta, jolloin niistä 

puuttuu eri maissa toimivien suhdannevaihteluihin reagoivien yritysten näkökulma. Siksi 

onkin tärkeää tutkia suhdannevaihteluita kansainvälisen suhdannevaihteluiden teorian 

(International Real Business Cycle Theory) viitekehyksessä yhden maan ja sen yritysten 

näkökulmasta katsottuna. Tällöin voidaan tutkia, kuinka Suomen suhdannevaihtelut 

                                                           
1
 Vuosia 1984-2007 kutsutaan makrotaloudellisten muuttujien matalan vaihtelun (Great 

moderation) aikakaudeksi, joka päättyi finanssikriisiin vuonna 2007. Vuosi 1984, jolloin 

rakennemuutos ajoittuu Yhdysvaltoihin, ei ollut globaali rakennemuutosvuosi 

makrotaloudellisessa volatiliteetissa, vaan käänne havaittiin kehittyneissä talouksissa aiemmin 

kuin kehittyvissä talouksissa. Great Moderation havaitaan sekä kehittyneissä että kehittyvissä 

talouksissa. Suomi on eräitä harvoja maita, jossa rakennemuutosta ehdollisessa keskiarvossa 

tai volatiliteetissa ei tutkimuksessa löydetty. (Coric, 2012, 505, 493-509) Syitä matalaan 

volatiliteettiin on löydetty useita; mm. 1) yritysten parantunut varastojen hallinta tietoteknisen 

kehityksen myötä, 2) vakaampi rahapolitiikka, joka johti pienempään inflaatioon, 3) hyvä 

tuuri,  4) tuotannon siirtyminen palveluiden tuottamiseen tavaroiden tuottamisen sijaan ja 5) 

rahoituksen innovaatiot, jotka johtivat kuluttajien luotonsaantimahdollisuuksien 

parantumiseen. Hyvällä tuurilla tarkoitetaan sitä, että aikakaudella ei tapahtunut suuria 

eksogeenisia shokkeja. (Black & Dowd, 2009, 1266, 1265-1270; Summers & Cardillo, 2005, 

11, 5-32; Clark, 2009, 15, 5-42) 
2
 Syitä siihen, miksi toiset taantumat ovat voimakkaampia kuin toiset, ovat mm. 

osakemarkkinoiden romahdukset ja niiden aiheuttaman epävarmuuden seurauksena muuttuvat 

kuluttajien preferenssit, kotitalouksien velkaantumisasteen nouseminen, rahoituksen 

välittymisen ongelmat (lack of financial intermediation) (Ҫakmakli et al., 2013, 2196, 2195-

2216) ja makrotaloudellisten sekä rahoituksellisten tekijöiden yhteisvaihtelu (Claessens et al., 

2009). 
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korreloivat naapurimaiden kanssa, jotka eivät kuulu euroon.  Yhden maan näkökulma on 

harvinaisempi näkökulma suhdannetutkimuksessa (Firdmuc & Korhonen, 2008), mutta se 

antaa mahdollisuuden tuoda esille ja korostaa kahden maan välistä taloussuhdanteen 

yhteisvaihtelua.  

1.1.1 Näkökulman perustelu 

 

Laajasti luokitellen taloussuhdanteiden yhteisvaihtelua voidaan tutkia laajoilla 

maapariaineistoilla tai muutamalla valitulla maaparilla. Laajalla maapariaineistolla tutkien, 

voidaan tehdä yleistettäviä johtopäätöksiä, kun taas maaparitutkimuksen etuna on, että kahden 

maan välistä suhdetta voidaan tarkastella lähemmin. Tällöin voidaan tutkia tarkemmin 

esimerkiksi yhteisvaihtelun ajallista kehittymistä tai viiverakennetta, joiden esittäminen 

sadoille maapareille on vaikeaa. Cerquieran (2013, 351, 349-363) tutkimuksen mukaan 

kansainvälinen taloussuhdanteiden yhteisvaihtelu on noussut korkeimmalle tasolleen koskaan, 

joten on mielenkiintoista tutkia, millaista yhteisvaihtelua Suomen ja vertailumaiden välillä on 

löydettävissä. 

1.1.2 Miksi yhteisvaihtelun tunteminen on yritykselle tärkeää? 

 

Tutkielman tavoitteena on makrotaloudellisen tiedon välittäminen yrityksille, koska 

makrotaloudellisen yhteisvaihtelun tuntemuksesta voi olla yrityksen strategisessa 

liiketoiminnan suunnittelussa. Tutkimuksen tuloksista voi olla hyötyä suhdanneherkillä aloilla 

toimiville vientiyrityksille, jotka pyrkivät hajauttamaan liiketoimintaansa Suomen ja 

vertailumaiden kesken. Se voi hyödyttää esimerkiksi vientiä aloittavaa pientä tai keskisuurta 

yritystä, joka pohtii ensimmäistä vientimaataan. Taloussuhdanteiden yhteisvaihtelu saattaa 

tehdä liiketoimintojen maantieteellisestä hajauttamisesta tehottoman strategian, jolloin 

yrityksen tulisi panostaa tuotevalikoiman laajentamiseen.  

 

1.2 Tutkimuskysymykset ja aiheen rajaus 

 

Tutkielman kiinnostuksen kohteena on taloussuhdanteiden kansainvälinen yhteisvaihtelu ja 

kansainvälisten suhdanteiden teorian ja empirian välillä havaittu ristiriita. On havaittu, että 

kansantalouden tuotantoa kuvaavat muuttujat korreloivat kansainvälisesti keskenään 

enemmän kuin kansantalouden kulutusta kuvaavat muuttujat (Ambler et al., 2004, 257, 257-



4 
 

276). Teoreettisesti asia on päinvastoin ja havaittua tilannetta kutsutaan määrä-anomaliaksi 

(quantity anomaly). Tutkielman tavoitteena on tutkia Suomen ja valittujen vertailumaiden 

välistä taloussuhdanteiden yhteisvaihtelua ja määrä-anomalian olemassaoloa. 

Kansantalouden kokonaistuotanto bruttokansantuotteella mitattuna on tutkituin muuttuja, 

mutta on tärkeää huomioida myös kulutuksen yhteisvaihtelu, koska kansainvälisten 

suhdannevaihteluiden teorian perusteella muuttujien korrelaation voimakkuus poikkeaa 

toisistaan (Backus et al., 1992, 754, 747-775). Tämä voi antaa suhdannevaihteluiden 

korrelaation voimakkuudesta erilaisia tuloksia muuttujasta riippuen. Päätutkimuskysymys 

on: Kuinka voimakasta taloussuhdanteiden yhteisvaihtelua on Suomen ja 

vertailumaiden välillä? Päätutkimuskysymys jaetaan seuraaviin alatutkimuskysymyksiin: 

Esiintyykö kansantalouden kokonaistuotantoa kuvaavien muuttujien välillä yhteisvaihtelua? 

Esiintyykö kansantalouden kokonaiskulutusta kuvaavien muuttujien välillä yhteisvaihtelua? 

Minkä maiden kanssa Suomen taloussuhdanteet yhteisvaihtelevat voimakkaimmin ja 

heikoimmin? 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella pohjoismaat ovat kehittyneistä talouksista eräitä harvimmin 

tutkittuja maita. Tutkimusasetelma noudattaa Bjørnlandin (2000, 387, 369-392) 

tutkimusasetelmaa, jossa pohjoismaita verrataan toisiinsa, suurimpiin euroalueen maihin ja 

Yhdysvaltoihin. Myös Sikloksen (2011, 240, 244, 239-267) Ruotsin ja Norjan sekä 

Yhdysvaltojen ja Kanadan välistä yhteisvaihtelua tutkivassa artikkelissa on samanlainen 

tutkimusasetelma, mutta heidän aineistonsa on historiallinen aikasarja. Historiallinen aikasarja 

on vuosittainen aikasarja, joka alkaa 1800-luvun loppupuolelta ja päättyy nykyhetkeen. Pro 

Gradu -tutkielma asemoituu maiden välistä yhteisvaihtelua maantieteellisestä näkökulmasta 

tutkivaan aihealueeseen, joka on taloussuhdanteiden empiirisistä tutkimusalueista vanhin. 

Tutkimusasetelman etuna on, että vaikka teollistuneita kehittyviä talouksia on tutkittu eniten, 

toisaalta pohjoismaista tutkimusta on vähän. Tutkimusasetelman puutteena on, että aineistoon 

ei kuulu kehittyviä talouksia. Kehittyvät taloudet tulisi huomioida, koska niiden merkitys 

globaaleina talouskasvun lähteinä kasvaa (Kose et al., 2012, 513, 511-538). 
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1.3 Aineisto ja muuttujat 

 

Aineistolähteenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston kirjaston OECD iLibrary -

tietokanta. Työhön valitaan reaalisia muuttujia, monetaariset ja hintatasoa kuvaavat muuttujat 

rajataan työn ulkopuolelle. Reaalinen bruttokansantuote ja yksityinen kulutus on kerätty 

puolivuosittaisesta kansantalouden tilinpitoaineistosta (OECD National Accounts Statistics, 

Quarterly National Accounts) ja teollisuustuotantoindeksi Main Economic Indicators -

aineistosta. Reaalinen bruttokansantuote ja yksityinen kulutus on tietokannassa valmiiksi 

muunnettu rahayksiköltään Yhdysvaltojen dollareiksi kiinteällä vuoden 2010 

ostovoimapariteetillä. Lisäksi hintatason muutoksen vaikutus on poistettu pitämällä hintataso 

kiinteänä vuoden 2010 hinnalla. Kaikki aikasarjat ovat lisäksi jo tietokannassa valmiiksi 

kausitasoitettuja. Aineisto analysoidaan SAS EG 6.1 ja Eviews 8 ohjelmistoilla. Aikasarjojen 

tarkempi kuvaus ja tietokannan mittayksiköt on esitetty liitteessä 1 ja aikasarjojen kuvaajat on 

esitetty liitteessä 2. 

Aineisto kerätään aikaväliltä 1960-2014 neljännesvuosittaisella havaintovälillä, joten kaikkien 

tutkittavien aikasarjojen pituus on 220 havaintoa. Aikavälin valintaan tulisi kiinnittää 

huomiota, koska yhteisvaihtelun on todettu olevan voimakkaampaa eri aikakausina (Siklos, 

2011, 250, 239-267). Lyhyellä aikavälillä dynamiikka voivat hallita kansantalouksien 

kokemat shokit sen sijaan että tulos kuvaisi pitemmän aikavälin integraatiota (Helbling & 

Bordo, 2011, 208-209, 208-238). Helbling & Bordo viittaavat pitkällä aikavälillä 

historiallisiin aikasarja-aineistoihin ja lyhyellä aikavälillä 20-30 vuotta pitkiin aikasarjoihin. 

Koska tutkielmaan valittu aikajakso on noin 55 vuoden pituinen, voidaan siihen olettaa 

vaikuttavan talouksien kokemat shokit, mutta ei niin voimakkaasti kuin 20-30 vuotta pitkiin 

aikajaksoihin. 

Suhdannekiertoa ja suhdannevaihtelua mitataan makrotaloudellisista aikasarjoista kuten 

hinnoista, tuotetuista määristä, työttömyydestä, kulutuksesta ja investointien määrästä (Long 

& Plosser, 1983, 39-40, 39-69).  Makrotaloudelliset muuttujat ovat hyvin pysyviä (persistent) 

muuttujia ja seuraavan vuosineljänneksen arvo on ennustettavissa edellisen vuosineljänneksen 

perusteella. Makrotaloudellisten muuttujien volatiliteetin suuruus toisiinsa verrattuna on myös 

hyvin tunnettu. (Rebelo, 2005, 218, 217-238) Empiirisessä tutkimuksessa useimmin tutkittuja 

muuttujia ovat bruttokansantuote (Peíro, 2003, 138, 137-153) sekä kansantalouden tilinpidon 

kulutusta kuvaavat komponentit; julkinen ja yksityinen kulutus sekä investoinnit. Lisäksi 

teollisuustuotantoindeksi on usein käytetty muuttuja. Pro gradu –tutkielmaan valitaan useita 
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muuttujia, koska se on perinteinen tapa tutkia taloussuhdanteita (Kose et al., 2012, 513, 511-

538). Useiden muuttujien valintaa puoltaa myös, se että makrotaloudellisten muuttujien 

mittaus on epätarkkaa (Banerji & Layton, 2003, 1791, 1789-1797). 

Suurin osa tutkimuksesta keskittyy bruttokansantuotteeseen. (Kose et al., 2012, 513, 511-538; 

Banerji & Layton, 2003, 1789, 1789-1797). Bruttokansantuotteen käyttöä puoltaa se, että se 

on tärkein makrotaloudellinen muuttuja, joka kuvaa kaikkien kansantalouden osa-alueiden 

tuotantoa. Käyttöä puolestaan vastustaa se, että kansalliset erot bruttokansantuotteen 

laskemisessa voivat vaikuttaa tulokseen.  Bruttokansantuotteen komponenttien tutkimista 

puoltaa se, että komponenttien yhdistäminen voi peittää komponenttien yhteisvaihtelussa 

olevat erot.  Kokonaisbruttokansantuotteen kansainvälinen korrelaatio voi olla positiivinen, 

mutta komponenteissa voi samaan aikaan esiintyä sekä negatiivisia että positiivisia 

korrelaatioita. Teollisuustuotantoindeksin hyviä puolia ovat, että se on saatavilla 

vuosittaisena, neljännesvuosittaisena ja kuukausittaisena aikasarjana mm. OECD:n internet-

sivustolta. Se korreloi myös voimakkaasti reaalisen bruttokansatuotteen kanssa, mutta 

erojakin muuttujien välillä löytyy. Teollisuustuotantoindeksin volatiliteetti on suurempi ja 

aikasarjoista lasketut suhdanteen käännepisteet sattuvat eri ajankohdille (Artis & Okubo, 

2012; Camacho et al., 2008). Kuukausittaisen aikasarjan heikkoutena on, että sen arvot 

sisältävät paljon kausittaista vaihtelua, mikä vaikeuttaa taloussuhdanteen sekä pitkän 

aikavälin kasvun ekonometristä analysointia. (Lumsdaine & Prasad, 2003, 105, 101-127) 

Lisäksi se ei kuvaa talouden kaikkia osa-alueita, koska se ei huomioi esimerkiksi 

palvelutuotantoa. Yksityisen kulutuksen käyttöä puoltaa, että se kuvaa kansantalouden 

ostamien tuotteiden määrää ja kansalaisten kulutuksesta saamaa hyötyä. (Darvas & Zsaparo, 

2008, 6, 1-19; de Haan et al., 2008, 236, 234-273; Quah 2014, 3449, 3447-3462) 

Pro gradu –tutkielmaan valituista muuttujista reaalisen bruttokansantuotteen ja yksityinen 

kulutuksen arvona käytetään niiden kokonaisarvoa. Toinen mahdollisuus olisi käyttää per 

capita -arvoa. Esimerkiksi Doyle & Faust (2005, 737, 721-740) toteavat, että väestönkasvu on 

niin hidasta, että se ei vaikuta neljännesvuosittaisesta aineistosta laskettuihin variansseihin tai 

kovariansseihin. Imbsin (2004, 726, 724-734) herkkyysanalyysin perusteella per capita –

arvon tai kokonaisbruttokansantuotteen arvon käyttäminen ei vaikuttanut hänen 

taloussuhdanteita välittäviä tekijöitä koskevan tutkimuksensa lopputulokseen. Koska 

tutkielman aineisto koostuu ainoastaan kehittyneistä talouksista, voidaan kokonaisarvoa 

käyttää. Jos aineistossa olisi myös kehittyviä talouksia, olisi per capita -arvon käyttö 

suositeltavaa. per capita -arvo huomioi maiden väestönkasvun nopeuden erilaisuuden. 
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Kehittyvien talouksien talouskasvu on korkeampaa kuin kehittyneiden, mutta myös niiden 

väestönkasvu on nopeampaa, mikä johtaa eroihin kasvuluvuissa. (Kose et al., 2013, 372, 370-

402) 

Toinen huomioitava seikka on maiden talouksien koko toisiinsa verrattuna. Pienemmillä 

mailla suhdannevaihtelun volatiliteetti on suurempaa kuin isommilla mailla. Lumsdaine & 

Prasad (2003, 107, 101-127) tuovat esille, että teollisuustuotantoindeksin volatiliteetin ja 

maan koon välillä on negatiivinen suhde. Tämä johtuu siitä, että suurempien maiden taloudet 

ovat jakaantuneet useammalle sektorille, mikä pienentää suurten maiden makrotaloudellisten 

muuttujien volatiliteettia. Ne ovat samalla vähemmin alttiita muista maista tuleville shokeille. 

Lisäksi suuret maat voivat dominoida globaalia suhdannetta pelkästään kokonsa takia. Eräs 

vaihtoehto poistaa maan koon vaikutus on aikasarjan suhdannevaihtelukomponentin 

standardointi (Darvas & Zsapáry, 2008, 5, 1-19). Pro gradu -tutkielmaan valitaan differenssin 

laskenta, joka kuvaa aikasarjan kasvua prosentteina ja näin poistaa maiden koon vaikutuksen 

(Jimenez-Rodriques et al., 2013, 394, 379-395). 

 

1.4 Teoreettinen viitekehys 

 

1.4.1 Reaalisten suhdanteiden teoria 

 

Reaalisten suhdanteiden teoria kehittyi 1980-luvun alussa. Teorian merkittävimpiä kehittäjiä 

ovat mm. Robert E. Lucas Jr, Edward C. Prescott, Finn E. Kydland, Charles I. Plosser, John 

B. Long, Alan Stockman, Robert G. King, Sergio T. Rebelo ja Robert J. Barro. Teorian 

kehittäjien tavoitteena on luoda makrotaloudellisia malleja, jotka kuvaavat todellisissa 

aikasarjoissa havaittuja vaihteluita. Tutkijat ovat kiinnostuneet reaalisista tekijöistä 

suhdannevaihtelun lähteenä ja erityisesti teknologisista shokeista suhdannevaihtelun lähteenä. 

Reaalisten suhdanteiden teoria perustuu siihen, että kansantalouksissa esiintyy suuria 

vaihteluita teknologisen kehityksen nopeudessa, jotka aiheuttavat muutoksia kansantalouden 

kokonaistuotantoon ja hintatasoon. (Kydland & Prescott, 1982; Long & Plosser, 1983; 

Snowdon & Vane, 2005, 295, 297-298) 

Yhtä taloutta koskevan suhdannevaihteluiden teorian (Real Business Cycle Theory) mukaan 

työn tuottavuuden muutokset saavat aikaan suhdannevaihteluita (Kiyotaki, 2011, 195-198, 

195-208). Teoriassa kansantalous tuottaa yhtä hyödykettä, joka voidaan joko investoida tai 
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kuluttaa. Talous koostuu kuluttajista ja yrityksistä, jotka pyrkivät maksimoimaan oman 

henkilökohtaisen hyötynsä. Kuluttajat valitsevat työskentelyn ja vapaa-ajan väliltä ja yritykset 

maksimoivat tuotantonsa huomioiden tuotantoa koskevat rajoitteet. Tämän talouden 

tasapainotilanteessa kokonaistuotanto on yhtä suuri kuin kokonaiskulutus ja investoinnit 

yhteensä. Markkinat ovat täydellisesti kilpaillut ja tuotannontekijät voivat liikkua vapaasti 

yrityksestä toiseen. (Kiyotaki, 2011, 195-197, 195-208). 

Tässä taloudessa suhdannevaihtelun käynnistäjänä toimii tilapäinen tuottavuuden kasvu eli 

shokki. Tämän seurauksena työvoiman rajatuotos kasvaa, palkkataso nousee ja työvoiman 

tarjonta kasvaa. Tämä kasvattaa kokonaistuotantoa. Koska tuottavuuden kasvu jää 

tilapäiseksi, tuotannon kasvu tulevaisuudessa jää nykyistä kasvua pienemmäksi ja tuotanto 

alkaa lopulta pienentyä. Kulutus ei kasva yhtä suureksi kuin tuotanto, vaan tasapainotilassa 

tuotannon ja kulutuksen välinen ero sijoitetaan investointeihin. Investointeihin sijoittaminen 

saa jälleen työn tuottavuuden kasvuun ja sama sykli toistuu uudelleen. Suhdanneteorian 

ongelmana on, ettei siinä ole selitystä sille, mistä suuret muutokset (shokit) aiheutuvat. 

Teoriassa oletetaan, että pieni muutos, esimerkiksi tuottavuudessa, aiheuttaa itseään 

vahvistavan ilmiön, joka aiheuttaa suhdannevaihtelun. Esimerkiksi ulkomaankaupan 

vähenemistä, joudutaan teoreettisesti tarkastelemaan monopolitilanteessa, koska täydellisesti 

kilpailluilla markkinoilla yritykset eivät pysty suoraan havaitsemaan kysyttyä määrää, vaan 

hintataso määrää sen. (Kiyotaki, 2011, 197-198, 195-208). 

Reaalisten suhdanteiden teoria ei säästy kritiikiltä. Kriitikoihin kuuluu mm. Galí (1999, 249-

271) jonka mukaan teknologiset shokit selittävät heikosti, miksi bruttokansantuote tai 

työllisten määrä vaihtelevat. Debatti teknologisista shokeista suhdannevaihtelun lähteenä on 

synnyttänyt reaalisten suhdanteiden malleihin perustuvan suhdannevaihteluiden lähdettä 

tutkivan tutkimusalueen. Vaihtoehtoisia lähteitä teknologisille shokeille suhdanteiden 

aiheuttajina ovat öljyn hintashokit, verotukselliset muutokset ja valtion menojen 

pienentäminen tai lisääminen, investointispesifinen teknologinen kehitys ja monetaariset 

shokit. (Rebelo, 2005, 224, 217-238) Suuria kysymyksiä, joihin reaalisten suhdanteiden teoria 

ei ole löytänyt vastausta ovat mm., mikä aiheutti suuren 1930-luvun laman ja mikä selittää 

osakkeiden ja joukkovelkakirjalainojen välisen tuotto-eron (equity premium puzzle). (Rebelo, 

2005, 220, 217-238) 
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1.4.2 Kansainvälinen reaalisten suhdanteiden teoria 

 

Kansainvälisen suhdannevaihteluiden teorian (International Real Business Cycle Theory) 

tavoitteena on selittää kansainvälisiä makrotaloudellisten muuttujien korrelaatioita. Siinä 

tarkastellaan kahta avotaloutta, jotka osallistuvat ulkomaankauppaan. Molemmissa maissa on 

paljon kuluttajia ja yrityksiä. Maiden tuotanto ei rajoitu enää maan omiin 

tuotantomahdollisuuksiin ja niillä on mahdollisuus lainata ulkomailta. Maat eroavat toisistaan 

siinä, että molemmilla mailla on käytössään vain oman maan työntekijöiden työpanos ja 

molempiin maihin kohdistuu oma muutos (shokki), esimerkiksi teknologinen muutos, joka 

saa aikaan tuottavuuden muutoksen. (Backus et al. 1992, 754, 747-775)
3
 

Yrityksen tuotannon määrä riippuu työvoimasta, pääoman määrästä, aikaisemmista 

varastoista ja teknologisista muutoksista (shokeista). Teknologinen shokki on maan 

tuotantofunktiossa innovaatioiden välinen kovarianssi, joka liittää maiden taloudet toisiinsa 

innovaatiotermin kautta. Innovaatio on teknologista shokkia kuvaavan regressioyhtälön 

virhetermi. Regressioyhtälön kerroinmatriisi puolestaan sisältää teknologian siirtymisen 

(spillovers) maiden välillä. Kahden maan yritysten tuotanto jakautuu (on yhtä suuri kuin) 

kahden maan kulutukseen, kiinteisiin investointeihin ja tuotteiden varastojen kertymiseen. 

Yritykset valitsevat teknologisen muutoksen ajanhetken, jotka saavat aikaan tuotannon 

määrän muutoksia ja suhdannevaihteluita. Maiden välille muodostuu tuotannon, kulutuksen, 

investointien ja varastojen kertymisen rajoittama tasapaino, joka on molempien maiden 

yhteenlaskettujen hyötyfunktioiden maksimiratkaisu. Backus et al. (1992, 756, 747-775) 

 

1.5 Tärkeimmät määritelmät 

 

1.5.1 Taloussuhdanteen määritelmä 

 

Teoreettisesti reaalisten suhdanteiden koulukunnan näkemys oli, että talouskasvu on 

satunnaiskulkua. Tällöin taloudessa vaikuttava teknologinen shokki saa talouskasvun 

poikkeamaan edelliseltä kasvu-uraltaan, eikä se palaa samalle kasvu-uralle. Näin vaeltava 

                                                           
3 Backus, D. K. Kehoe, P. J. & Kydland, F. E. (1992). International Real Business Cycles. 

Journal of Political Economy, 100 (4) 745-775. on eräs ensimmäisistä kansainvälistä 

yhteisvaihtelua käsittelevistä artikkeleista ja se on aihealueen viitatuin artikkeli (Web of 

Science: 420 viittausta). 
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satunnaiskulun malli kuvaa talouskasvua prosessina, johon vaikuttavat vain reaaliset tekijät. 

Jos monetaarisilla tekijöillä (rahan määrällä) olisi vaikutusta talouskasvuun, olisi 

kasvuprosessi luonteeltaan kasvu-uralle palaava (trend-reverting). Tämä näkemys noudattaa 

suhdannevaihtelun monetaaristen koulukuntien näkemystä suhdannevaihtelusta. (Snowdon & 

Vane, 2005, 300-303) 

Koska taloussuhdanteen yhteisvaihtelua kahden maan välillä ei voida suoraan mitata, täytyy 

se estimoida. Tämä onkin mahdollisesti syy siihen, miksi suhdannevaihtelulla on monia 

määritelmiä ja määritelmät ovat jopa toistensa kanssa ristiriitaisia. Ensinnäkin 

suhdannevaihtelua voidaan tutkia kolmenlaisesta aikasarjasta. Aikasarja voi olla logaritminen 

muuttujan tasoa kuvaava aikasarja. Se voi olla aikasarja, jossa lyhyen aikavälin vaihtelu ja 

aikasarjan pitkän aikavälin kasvu on erotettu toisistaan tai kolmanneksi se voi olla aikasarjan 

kasvusarja. (Harding ja Pagan, 2005, 152, 151-159).   

Varsinaiselle suhdannekierrolle on ainakin neljä erilaista määritelmää. Suhdannevaihtelu 

voidaan määritellä 1) aikasarjan väliaikaiseksi poikkeamaksi kasvu-uraltaan (trendistään). Se 

voidaan määritellä myös 2) säännölliseksi jaksolliseksi vaihteluksi. Lisäksi se voidaan 

määritellä 3) kasvu- ja supistumiskausiksi aikasarjan käännepisteiden (huippu- ja 

pohjakohtien) välillä. (Harding & Pagan, 2005, 152, 151-159). Suhdannevaihtelun 4) 

klassisen määritelmän mukaan suhdannevaihtelu kuuluu osana taloudellista aktiivisuutta 

mittaavan muuttujan kokonaistasoon ja se määritellään kokonaistasossa havaittaviksi 

muutoksiksi. Tämän määritelmän on muotoillut Burns ja Mitchell vuonna 1946 (Rozmahel, 

2009, 467, 465-486). Burnsin ja Mitchellin määritelmä on luettavissa lähteestä Banerji et al. 

(2012, 2051, 2051-2063). Määritelmä 3) lasketaan myös kuuluvaksi klassisen määritelmän 

sisälle ja määritelmät 1) ja 2) voidaan luokitella kuuluvaksi monetaarisen koulukunnan 

mukaisen kasvu-uralleen palaavan prosessin määritelmän sisälle (deviation cycle)
4
. 

Ristiriitaiseksi suhdannevaihtelun määritelmät tekee se, että lyhytaikainen vaihtelu voidaan 

erottaa pitkäaikaisesta vaihtelusta monella eri menetelmällä. Yleisin menetelmä näistä on 

Hodrick-Prescott –suodin, mutta menetelmiä on useita, kuten Baxter-King –suodin ja 

Cristiano-Fitzgerald –suodin, joita käytetään myös laajasti (Konstantakapoulou & Tsionas, 

2014, 390, 398-409). Koska eri suodatusmenetelmät voivat johtaa erilaiseen lyhyen aikavälin 

                                                           
4
 Empiirisesti taloussuhdanteen määritelmiä (taloussuhdanne noudattaa satunnaiskulun mallia 

verrattuna siihen, että taloussuhdanne on kasvu-uralle palaavaa jaksollista vaihtelua) testataan 

makrotaloudellisten muuttujien yksikköjuuritutkimuksessa. Jos aikasarja sisältää 

yksikköjuuren, noudattaa se satunnaiskulun mallia. (Snowdon & Vane, 2005, 300-303) 
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aikasarjaan, arvostelevat Harding & Pagan (2005, 152, 151-159), ettei suhdannevaihtelua 

tulisi määritellä aikasarjan poikkeamaksi kasvu-uraltaan. Vaikka Hardingin ja Paganin (2005) 

kritiikki onkin ankaraa, ovat tilastolliset suotimet vakiinnuttaneet paikkansa monissa 

ohjelmistoissa, kuten Eviews- ja SAS –ohjelmistoissa.  

Valitsen tutkimukseen suhdannevaihtelun määritelmäksi klassisen määritelmän. Stancan 

(2000, 766, 765-769) mukaan tämä on perinteinen reaalisuhdanneteorian mukainen näkemys. 

Näin ollen suhdannevaihtelua ei havaita suoraan aikasarjasta, mutta se kuitenkin sisältyy sen 

absoluuttisten arvojen tasomuutoksiin. Aikasarja kuvaa tällöin kokonaistuotannon ja 

kokonaiskulutuksen yhteisvaihtelua sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä ja tutkimuksessa 

käytettävät menetelmät erottavat aikavälit toisistaan sen sijaan, että suhdannevaihtelu 

erotettaisiin erikseen alkuperäisestä aikasarjasta. Operationalisoin suhdannevaihtelun niin, 

että lasken aikasarjan ensimmäisen logaritmisen differenssin. Ensimmäisen differenssin 

laskennan teoreettiseen oletukseen kuuluu, että suhdannevaihtelu kuuluu osana aikasarjan 

arvojen kasvuun ja supistumiseen. (Stanca, 2000, 766, 765-769)  

Differenssin laskennalla vältetään myös tilastollisiin suotimiin mahdollisesti liitetyt ongelmat. 

Lisäksi ensimmäinen ja toinen määritelmä saattavat olla keskenään ristiriitaisia, koska 

harvoin suhdanteen nousu- ja laskukausi ovat samanpituiset, jotta vaihtelusta muodostuisi 

säännöllistä jaksollista vaihtelua. Usein laskukausi on nousukautta pitempi (Artis & Okubo, 

2012, 169, 160-180).  

 

1.5.2 Taloussuhdanteiden yhteisvaihtelun määritelmä 

 

Taloussuhdanteiden yhteisvaihtelu operationalisoidaan aikaisemmassa tutkimuksessa usealla 

tavalla. Samanaikaisella korrelaatiolla (contemporaneous correlation) tarkoitetaan kahden 

aikasarjan ajaltaan samanhetkisten havaintojen välistä yhteisvaihtelua ja se lasketaan 

esimerkiksi Pearsonin korrelaatiokertoimella (Hegerty, 2010, 59, 56-73) tai estimoimalla 

selityskertoimen neliöjuuri regressioanalyysilla (Ambler et al., 2004, 262, 257-276). 

Pearsonin korrelaatiokertoimen voimakkuus voidaan tulkita seuraavasti (Karunanayake & 

Lydeka, 2011, 40, 37-50). 

 0-0,2   taloussuhdanteen yhteisvaihtelua ei esiinny 

 0,2-0,5 heikko yhteisvaihtelu 
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 0,5-0,7 keskivahva yhteisvaihtelu 

 0,7-0,9 vahva yhteisvaihtelu 

 0,9-1,0 erittäin vahva yhteisvaihtelu 

 

Pearsonin korrelaatiokerrointa voidaan soveltaa samanaikaisen liukuvan korrelaation 

(contemporaneous rolling correlation) laskennassa niin, että aikaikkunaksi valitaan 

esimerkiksi kymmenen havainnon ikkuna. Näin saadaan laskettua arvio siitä, kuinka 

yhteisvaihtelu on kehittynyt ajan kuluessa. (Perez et al., 2007, 202, 199-214) Mikäli kahden 

aikasarjan välinen ristikorrelaatiokerroin on positiivinen, kutsutaan niitä toisiinsa nähden 

myötäsyklisiksi (procyclical). Jos ristikorrelaatiokerroin on negatiivinen, kutsutaan 

aikasarjoja toisiinsa nähden vastasyklisiksi (countercyclical). Aikasarjat voivat olla toisiinsa 

nähden myös korreloimattomat (acyclical). (Konstantakopoulou & Tsionas, 2009, 1497, 

1495-1515; Bjørnland, 2000, 381, 369-392).  

Synkronisaation (syncronization) -käsite esiintyy usein taloussuhdanteiden yhteisvaihtelun 

tutkimuksessa ja sillä mitataan myös kahden aikasarjan samanaikaista yhteisvaihtelua. 

Esimerkkejä synkronisaatiota kuvaavista mittareista ovat mm. Cerque & Martinsin (2009) 

synkronisaatioindeksi (syncronization index), Euklidinen etäisyys (Euklidean distance) 

(Wälti, 2012) ja Hardingin & Paganin (2002) synkronisaatioaste (concordance index, 

synkronisaatioaste). Kabundi & Nadal de Simone (2011, 313, 311-341) käyttävät 

synkronisaatiota ja yhteisvaihtelua samaa tarkoittavina termeinä eivätkä pyri tekemään eroa 

käsitteiden välille. Synkronisaation määritelmän mukaan kaksi aikasarjaa ovat synkronissa 

keskenään, mikäli niiden käännepisteet sattuvat samaan vuosineljännekseen (Bordo & 

Helbling, 2011, 211, 208-238).  Synkronisaatioasteen määritelmän ovat kehittäneet Harding 

& Pagan (2002). Synkronisaatioasteella tarkoitetaan aikaa, jonka kaksi suhdannevaihtelua 

kuvaavaa aikasarjaa ovat samassa tilassa, joko taantumassa (tila 1) tai noususuhdanteessa (tila 

2). Menetelmässä aikasarja kuvataan sarjana arvoja yksi tai nolla (sarjana nousuja ja laskuja), 

jotta aika, jonka suhdanteet ovat samassa tilassa, voidaan laskea. (Jimenez-Rodrigues et al. 

2013, 383, 379-395) 

Taloussuhdanteiden yhteisvaihtelun tutkimuksessa on myös tärkeää tutkia kahden aikasarjan 

välistä viiverakennetta (lead and lag structure). Tässä voidaan soveltaa Pearsonin 

korrelaatiokerrointa niin, että tutkittavia aikasarjoja edistetään tai viivästetään toisiinsa 

nähden, minkä jälkeen niille lasketaan korrelaatiokerroin (Perez et al., 2007, 209, 199-214; 
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Hegerty, 2010, 59, 56-73). Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää dynaamista aikasarjamallia, jolla 

tutkitaan regression avulla viivästetyn aikasarjan vaikutusta aikasarjan nykyiseen arvoon. 

Viiverakenteeseen perustuvia menetelmiä ovat mm. VAR (Vector Autoressive) -mallit ja 

Granger-kausaalisuus (Brooks, 2008, 290).  

Termiä dynaaminen korrelaatio käytetään taloussuhdanteiden tutkimuksessa useasta 

erilaisesta menetelmästä. Dynaamisella korrelaatiolla voidaan tarkoittaa yhteisvaihtelua 

kuvaavaa mittaria, joka lasketaan aineistosta jatkuvasti (esimerkiksi synkronisaatioindeksi), 

lisäksi sillä voidaan tarkoittaa aikasarjan arvojen vaihtelun kuvaamista taajuuksina 

(esimerkiksi spektri) tai GARCH (General Autoregressive Conditional Hetereskedasticity) -

malleilla
5
 laskettua ehdollista korrelaatiota. Dynaamisella korrelaatiolla pyritään laskemaan 

korrelaation voimakkuuden muutos ajan funktiona, ilman että tarvitaan kiinteää aikavälin 

valintaa, tai vaihtoehtoisesti fysikaalisten suureiden tapaan kuvaamaan aikasarjan 

taajuussisältöä. (Bjørnland, 2000; Brooks, 2008, 290; Cerque & Martins, 2009; Croux et al., 

2001) 

Taloussuhdanteiden yhteisvaihtelu välittyy talouksien välillä kahden mekanismin kautta; 

yhteisten shokkien (common international shocks) tai yhteisten siirtymämekanismien kautta 

virtaamalla (spillovers). Yhteisillä shokeilla tarkoitetaan suuria makrotaloudellisia muutoksia, 

esimerkiksi raaka-aineiden hintamuutoksia, jotka vaikuttavat useassa taloudessa 

samanaikaisesti. Taloussuhdanteiden virtaamisella tarkoitetaan shokkeja, joiden vaikutus, 

yleensä  kokonaistuotannon pienentyminen, siirtyy maasta toiseen viiveellä. (Carare & Mody, 

2012, 71, 69-79; Peiró, 2002, 137, 137-153). 

 

                                                           
5 Volatiliteetti kuvaa aikasarjan vaihtelun voimakkuutta aikasarjan keskiarvon ympärillä. GARCH-malli on 

kehitetty mallintamaan ja kuvaamaan aikasarjan volatiliteettia ja erityisesti sen vaihtelua ajan kuluessa. 

Volatiliteettia σ
2
 kuvaava GARCH-malli on muodoltaan 

𝜎𝑡
2 = 𝜔 +∑𝛼𝑖𝑦𝑡−𝑖

2 +∑𝛽𝑗𝜎𝑡−𝑗
2

𝑝

𝑗=1

𝑞

𝑖=1

 

missä ω on mallin vakiotermi, α on viivästetyn ja toiseen potenssiin korotetun aikasarjan y kerroin ja β on 

viivästetyn volatiliteetin σ
2
 kerroin. GARCH-mallissa aikasarjan volatiliteetti on aikasarjan toiseen potenssiin 

korotettujen arvojen ja aikasarjan viivästetyn volatiliteetin funktio. (Hafner, 2011, 464, 464-483) 
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1.6 Tutkielman rakenne 

 

Tutkielma jakautuu kolmeen osaan; empiiriseen viitekehykseen, empiiriseen analyysiin sekä 

keskusteluun ja johtopäätöksiin. Empiirisessä viitekehyksessä kuvataan kansainvälisen 

taloussuhdanteiden yhteisvaihtelun tutkimusalueen tärkeimpiä näkökulmia sekä keskeisiä 

näkökulmien tuloksia. Keskeisissä näkökulmissa kuvataan tutkimusalueen lukuisia 

hypoteeseja sekä argumentteja niiden puolesta ja vastaan sekä osittain myös tutkimusalueen 

historiallista kehittymistä. Katsaukseen on koottu eniten Web of Science -tietokannassa 

viittauksia saaneita artikkeleita pois lukien teoreettiseen mallinnukseen perustuvat artikkelit. 

Tämän jälkeen kuvataan aikaisempien tutkimusten tuloksia Suomen ja valittujen 

vertailumaiden kokonaistuotannon ja kokonaiskulutuksen välisestä yhteisvaihtelusta. 

Empiirisessä analyysissä kuvataan ensimmäiseksi menetelmät, joilla kuvataan aikasarjojen 

ominaisuuksia ja toiseksi menetelmät, joilla tutkitaan yhteisvaihtelua. Kolmanneksi esitetään 

empiirisen analyysin tulokset ja niiden robustisuus. Lopuksi esitetään keskustelu tuloksista, 

johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset. 
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2 EMPIIRINEN VIITEKEHYS 

 

2.1 Teorian ja empirian välillä havaitut säännönmukaiset poikkeamat 

 

Vuoden 1992 Backuksen, Kehoen ja Kydlandin (1992, 745-775) kahden avotalouden välistä 

suhdannevaihtelua koskeva artikkeli luo pohjan nykyisin laajalle kansainväliselle empiiriselle 

taloussuhdanteiden tutkimukselle. He havaitsevat, että todellisesta aineistosta laskettuna 

kansantalouden kokonaistuotanto korreloi kansainvälisesti kokonaiskulutusta enemmän, 

vaikka heidän kehittämänsä mallin perusteella korrelaation tulisi olla toisinpäin
6
. Heidän 

tutkimuksessaan makrotaloudellinen malli ei pystynyt selittämään todellisissa 

makrotaloudellisissa aikasarjoissa esiintyvää kansainvälistä yhteisvaihtelua. 

Suhdannevaihteluiden teoriasta poikkeavia empiirisiä säännönmukaisuuksia käsittelevät mm. 

Ambler et al. (2004, 257, 257-276), Backus et al. (1992, 760, 745-775) ja  Keen (2011, 18-19, 

18-35).  

Backus et al. (1992, 757-759, 747-775) pyrkivät validoimaan kehittämänsä mallin laskemalla 

sen parametrit vakaassa tilassa (steady-state), jossa innovaatioiden (eli virhetermien) varianssi 

on nolla. Vakaassa tilassa tuotannon, kulutuksen, tehtyjen työtuntien määrä sekä investointien 

määrä on vakio ja varastoja ei kerry. Maiden välistä yhteisvaikutusta kuvaavan teknologisen 

shokin parametrit estimoitiin käyttämällä Solow’n residuaaleja
7
 Yhdysvaltojen ja Euroopan 

aineistoista. Euroopan aineistoon kuuluivat kuusi maata, Itävalta, Suomi, Saksa, Italia, Sveitsi 

ja Iso-Britannia, joista muodostettiin tuotannon ja työllisyyden kokonaismuuttujat. Mallista 

saatavia muuttujien välisiä korrelaatioita verrattiin Yhdysvaltojen ja Euroopan maiden välillä. 

                                                           
6
 Tuotannon ja kulutuksen välinen korrelaatio on yksi kansainvälisen kansantaloustieteen 

kuudesta arvoituksesta, joista tarkempi kuvaus on esitetty artikkelissa Obtsfeld, M. & Rogoff, 

K. (2000) The Six Major Puzzles in International Macroeconomics: Is There a Common 

Cause? NBER/Macroeconomics Annual, 15 (1), 339-390. 

 
7Reaalisten suhdanteiden teoriassa teknologisen kehityksen muutokset ovat 

suhdannevaihtelun lähde, jota voidaan mitata Solow’n residuaalilla. Solow’n residuaalilla 

tarkoitetaan kansantalouden kokonaistuotannon ja kokonaiskulutuksen prosenttimuutoksen 

välistä erotusta. Sen kasvaminen tarkoittaa teknologisen kehityksen edistymistä ja 

pienentyminen teknologisen kehityksen taantumista. (Mankiw, 2000, 512) Solow’n 

residuaalin hyvyys teknologisen kehityksen mittarina on ollut kiistelty aihe (Mata & Louçã, 

2009, 345, 347, 334-355). 

Robert M. Solown haastattelun voi lukea kirjasta Snowdon, B. & Vane, H. R. (2005) Modern 

Macroeconomics: Its Origins, Development and Current state. s. 660-672. 
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Tästä proseduurista syntyivät kansainvälisen suhdannevaihteluiden teoriasta poikkeavat 

empiiriset säännönmukaisuudet. Ensimmäisenä huomattiin, että kehitetyssä suhdannemallissa 

kokonaistuotanto korreloi maiden välillä heikosti negatiivisesti (-0,21) ja kokonaiskulutus 

korreloi maiden välillä voimakkaasti positiivisesti (0,88). Aikasarja-aineistosta tulokseksi 

puolestaan saatiin, että kokonaistuotanto korreloi positiivisesti maiden välillä (0,65) ja 

kokonaiskulutus korreloi myös positiivisesti maiden välillä (0,55). (Ambler et al., 2004, 260, 

257-276) Muuttujien välinen keskinäinen suhde havaittiin niin, että kokonaistuotanto korreloi 

aikasarja-aineistossa maiden välillä voimakkaammin kuin kokonaiskulutus, joka mallissa 

havaittiin toisinpäin. Mallin ja aikasarja-aineiston välillä eri muuttujien yhteisvaihtelun 

voimakkuudessa oli selkeä ero ja ristiriita nimettiin määräanomaliaksi (quantity anomaly) 

(Ambler et al., 2004, 259, 257-276; Backus et al., 1992, 754, 747-775).  

Backus & Kehoe (1993) löysivät myös toisen anomalian, joka tunnetaan nimellä hintojen 

vaihtelevuuden anomalia (price variability anomaly). Sen mukaan kauppataseen vaihtelu 

mitattuna vientihintojen suhteena tuontihintoihin on teoreettisesti paljon vähäisempää kuin 

mitä empiirisesti yhdysvaltalaisesta aineistosta on havaittu. Myös teoreettisesti ja empiirisesti 

päinvastoin korreloivat sekä investoinnit että tehtyjen työtuntien kokonaismäärä. 

Teoreettisesti investoinnit ja työllisyys korreloivat heikosti negatiivisesti, mutta aineistosta 

niiden välille saatiin heikko positiivinen korrelaatio. (Ambler et al., 2004, 260, 257-276) 

 

2.2 Taloussuhdanteiden kansainvälisen yhteisvaihtelun tutkimuksen näkökulmat ja 

tärkeimmät tulokset 

 

Teemallisesti aikaisemmasta tutkimuksesta voidaan löytää mm. seuraavia näkökulmia, joita 

seuraavaksi käsitellään tarkemmin.  

 kansainvälinen kulutuksen riskienjako 

 valuutta-alueiden tutkimus ja taloussuhdanteiden synkronisaatio (mm. euroalueen 

tutkimus) 

 maantieteellinen maiden välistä kansainvälistä yhteisvaihtelua tutkiva näkökulma 

 alueellinen näkökulma: maan sisäisten alueellisten suhdanteiden yhteisvaihtelu 

verrattuna koko maan suhdanteen yhteisvaihteluun kansainvälisen suhdanteen kanssa 

 globaali näkökulma: yhden maailmanlaajuisen suhdanteen olemassaolo verrattuna 

usean alueellisen suhdanteen tai kansallisten suhdanteiden olemassaoloon  
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 kehittyvien ja kehittyneiden talouksien välinen yhteisvaihtelu  

 historiallinen näkökulma taloussuhdanteiden yhteisvaihtelun kehittymisestä 100-125 

vuoden ajalta 

 yhteisvaihtelua synnyttävien tekijöiden tutkimus 

 yhteisvaihtelun ajallinen kehittyminen 

 suhdanteiden muodostamien verkostojen tutkimus 

 finanssikriisin vaikutus yhteisvaihteluun 

Suhdannetutkimuksen rinnalla kehittyy samanaikaisesti kansainvälisen riskienjaon tutkimus, 

joka pyrkii omana tutkimusalueenaan selittämään, miksi kokonaiskulutuksen yhteisvaihtelu 

maiden välillä on heikkoa. Kansainvälisellä riskienjaolla tarkoitetaan valtioiden 

mahdollisuutta pienentää kokonaistuotannon muutoksista aiheutuvaa kokonaiskulutuksen 

vaihtelua kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kautta (Kim et al. 2006, 144, 143-157). 

Oletus täydellisestä kulutuksen riskienjaosta sisältyy alkuperäiseen reaalisten suhdanteiden 

malliin (Backus, Kehoe & Kydland, 1992, 746, 745-775). Teoreettisesti, jos kaikki maailman 

valtiot, yritykset ja kuluttajat voisivat jakaa keskenään riskin kulutuksen määrän 

vähenemisestä, olisi kulutuksen korrelaatio maiden välillä tällöin yksi. Yhteenkään maahan ei 

kohdistuisi tällöin maakohtaista kokonaistuotannon muutoksesta johtuvaa riskiä, joka voisi 

vaikuttaa maiden, yritysten tai kuluttajien käytettävissä oleviin tuloihin. Tällöin olisi 

ainoastaan maailmanlaajuisia riskejä, joita ei voitaisi hajauttaa ja jotka kohdistuvat kaikkiin 

maihin. (Kim et al. 2006, 144, 143-157)   

Euroopan talous- ja rahaliiton (European Monetary Union) syntyminen vuonna 1995 

synnyttää laajan empiirisen reaalisten taloussuhdanteiden tutkimusalueen Mundellin vuonna 

1963 julkaisemassa optimaalisen valuutta-alueen teoreettisessa viitekehyksessä. Mm. 

Obstfeld & Rose (1997; 1998) tutkivat kahdenvälisen kaupan vaikutusta taloussuhdanteiden 

yhteisvaihteluun ja Fatas (1997) tutkii työllisyyttä sekä suhdanteiden alueellista vaihtelua 

verrattuna maiden väliseen vaihteluun. Euroalueen taloussuhdanteiden tutkimus jatkuu 

edelleen vilkkaana ja se on täydentynyt mm. Itä-Euroopan ja euroalueen välistä 

yhteisvaihtelua tutkivalla kirjallisuudella (Firdmuch & Korhonen, 2006). 

Valuutta-alueiden muodostumiselle kysymys yhteisvaihtelusta on keskeinen. Valuutta-alueen 

jäsenmaiden taloussuhdanteiden tulisi yhteisvaihdella, jotta valuutta-alueen yhteinen 

talouspolitiikka sopisi kaikille maille ja valuuttakurssin muutokset kuvaisivat kaikkien 

valuutta-alueen jäsenmaiden taloudellista tilaa. Lisäksi kulutuksen riskinjako on maille 
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keskeistä, koska muuten taantuman aikana maat haluavat erota valuutta-alueesta. (Sörensen & 

Yosha, 1998, 211-212, 211-238) Valuutta-alueen viitekehyksessä tutkimusasetelmia ovat mm. 

yhteisvaihtelun suuruus ja ajallinen kehittyminen sekä havaitun varianssin tutkimus, jonka 

tarkoituksena on tutkia, onko vaihtelu yhteistä kaikille maille vai esiintyykö siinä 

maakohtaista vaihtelua. Euroalueen tutkimuksessa suhdanteiden yhteisvaihtelu on erittäin 

paljon keskustelua herättänyt aihe ja keskeisten tulosten yhteenvedon tekeminen on hyvin 

vaikeaa. Tutkimustulokset jakautuvat laajasti luokitellen kahteen ryhmään, joista toinen 

ryhmä löytää evidenssiä euroalueen taloussuhdanteen synkronisaation puolesta 

(Papadimitriou et al., 2014; de Haan et al., 2007; Gonçalves et al., 2009) ja toinen ryhmä 

löytää tuloksia synkronisaatiota vastaan (Papageorgiou et al., 2014; Lehwald, 2013; Quah, 

2013; Lee, 2013).  

Maantieteellisestä näkökulmasta katsottuna maiden välistä yhteisvaihtelua tutkitaan mm. 

maailmanlaajuisesti (mm. G7-maiden tutkimus ja laajat globaalit aineistot), alueellisesti (mm. 

euroalueen tutkimus, kehittyneiden talouksien tutkimus ja kehittyvien talouksien tutkimus) ja 

yhden maan näkökulmasta tärkeäksi koettujen maiden välillä. Esimerkkejä tutkimuksista ovat 

mm. Konstantakopoulou & Tsionas (2014), jotka tutkivat OECD-maiden taloussuhdanteita. 

Cerquiera (2013), aineistoon kuuluvat Itä-Aasia ja Tyynenmeren alue, Eurooppa ja Keski-

Aasia, Latinalainen-Amerikka ja Karibianmeren alue, Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka, Etelä-

Aasia, Saharan eteläpuolinen Afrikka ja Pohjois-Amerikka. Gregory (1997) puolestaan tutkii 

G7-maita. Yhden maan näkökulma painottuu mm. Bobeican & Manun (2013) tutkimuksessa, 

jossa pohditaan, tulisiko Romanian liittyä euroalueeseen. Adler & Sosa (2014) puolestaan 

tutkivat Brasilian ja sen naapurimaiden välistä yhteisvaihtelua. 

Maiden sisäisten alueiden näkökulmasta tutkitaan, onko kokonaistuotannon suhdanteiden 

yhteisvaihtelu voimakkaampaa maan sisäisten alueiden välillä vai alueiden ja 

naapurivaltioiden välillä. Tätä kutsutaan rajavaikutus –hypoteesiksi (border effect hypothesis). 

Montoya & de Haan (2008, 124, 123-137) tuovat esille, että tämän tutkimusalueen tulosten 

vertailu on vaikeaa, koska ei ole olemassa yhtenäistä tutkimusasetelmaa ja menetelmää, jolla 

voitaisiin saada vertailukelpoisia tuloksia. He löytävät omassa tutkimuksessaan evidenssiä 

siitä, että Euroopassa maiden rajoilla olisi vaikutusta yhteisvaihteluun ja yhteisvaihtelu olisi 

voimakkaampaa maan sisäisten alueiden kesken kuin alueiden ja euroalueen kokonaisuutena 

kesken. (Montoya & de Haan, 2008, 132-134, 123-137)  
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Maailmanlaajuisesta näkökulmasta katsottuna empiirinen tutkimus tutkii kahta vaihtoehtoista 

hypoteesia: (1) maailmassa on yksi yhteinen taloussuhdanne tai (2) maailmassa on useita 

maaryhmien muodostamia alueellisia taloussuhdanteita (Business cycle convergence and 

divergence, international business cycle synchronization). Empiirinen tutkimus jakautuu 

tässäkin tutkimusalueessa kahteen osaan; toinen osa löytää evidenssiä maailmanlaajuisen 

yhden suhdanteen muodostumisen puolesta ja toinen osa löytää evidenssiä sitä vastaan. Mm. 

Crucini et al. (2011, 161, 155-176) löytävät evidenssiä globaalin taloussuhdanteen 

muodostumisen puolesta, jonka he muodostavat G7-maiden kokonaistuotannosta, koska 

Yhdysvaltojen taloussuhdanne ei heidän tuloksensa mukaan ole suoraan globaali suhdanne. 

Stock & Watson (2005) tutkivat myös G7-maita, mutta päätyvät tulokseen, jonka mukaan G7-

maiden välinen taloussuhteiden yhteisvaihtelu pienenee, joten ne eivät muodosta yhdessä 

globaalia suhdannetta. Maat jakautuvat puolestaan euromaiden ja englanninkielisten maiden 

ryhmiin. Lisäksi Japanin taloussuhdanne on tutkittavana aikakautena irrottautunut muista G7-

maista. Pääsyynä yhteisvaihtelun pienenemiseen he näkevät makrotaloudellisen volatiliteetin 

pienenemisen.  

Kehittyvien ja kehittyneiden talouksien välistä yhteisvaihtelua kuvaamaan on kehittynyt 

decoupling-hypoteesi, jonka mukaan kehittyvien talouksien ja kehittyneiden talouksien 

välisen yhteisvaihtelun tulisi voimistua ajan kuluessa. Taloudellisen kanssakäymisen 

lisääntymisen tulisi vahvistaa kehittyneiden ja kehittyvien talouksien välistä yhteisvaihtelua. 

Päinvastaiseen kehitykseen voi johtaa se, että kehittyvät taloudet muuttuvat talouskasvun 

lähteiksi, jolloin ne eivät ole enää niin alttiita kehittyneistä maista johtuville talouskasvun 

muutoksille. (Trancoso, 2014, 500, 499-510) Decoupling-ilmiöllä on merkitystä yritysten 

strategisessa suunnittelussa, koska se voi vaikuttaa yritysten sijoittumispäätöksiin ja sitä 

kautta kannattavuuteen (Pesce, 2015, 22).  Debatti decoupling-hypoteesin puolesta sekä 

vastaan jatkuu edelleen ja hyvä kuvaus debatista on luettavissa lähteestä Pesce (2015). 

Historiallinen näkökulma keskittyy pitkien noin 100-120 vuotta pitkien aikasarjojen 

tutkimuksen kautta kysymykseen, onko taloussuhdanteiden korrelaatio voimistunut vai 

heikentynyt ajan kuluessa. Historiallisia aikasarjoja tuottavat esimerkiksi keskuspankit ja 

niissä kiinnitetään erityisesti huomiota aikasarjan laatuun. Tunnettu historiallisten 

aikasarjojen lähde on myös Professori Maddisonin luoma tietokanta, johon voi tutustua 

Maddison -projektin www-sivuilla (www.ggdc.net/maddison). Historiallisten aikasarjojen 

tutkimusta puoltaa se, että lyhyempien noin 20-30 vuotta pitkien aikasarjojen tutkimus tuottaa 

tuloksia sekä korrelaation kasvamisen puolesta että vastaan. Historiallisesta näkökulmasta 
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katsottuna taloussuhdanteiden yhteisvaihtelu on kasvanut ajan kuluessa. (Artis et al., 2011; 

Bergman & Jonung, 2011; Bordo & Helbling, 2011) 

Yhteisvaihtelun tutkimus kehittyy seuraavaksi yhteisvaihtelun syiden tutkimuksella. Sekä 

teoreettisesti että empiirisesti tutkitaan erilaisia syitä, miksi maiden välillä esiintyy 

yhteisvaihtelua. Teoreettisesti mm. Stockman & Tesar (1995, 168-185) tutkivat DGE 

(Dynamic General Equilibrum) -mallien avulla kysynnän preferenssien ja teknologisten 

shokkien vaikutusta sekä tuotannon että kulutuksen korrelaatioiden voimakkuuteen. Heidän 

tutkimuksensa mukaan teknologiset shokit selittävät huonosti maiden välistä yhteisvaihtelua, 

mutta lisäämällä malliin kulutuksen preferenssien muutokset saadaan paremmin 

korrelaatioiden voimakkuutta selittävä malli. Empiirisesti mm. Baxter & Kouparitsas (2005, 

116, 113-157)
8
 tutkivat yhteisvaihtelua synnyttäviä tekijöitä sadan maan aineistossa. 

Mahdollisia yhteisvaihtelua synnyttäviä tekijöitä ovat mm. valuutta-alueet, kahden maan 

välisen kaupankäynnin arvo, maan avoimuutta kuvaava kokonaiskaupankäynnin arvo, 

toimialarakenne, tuotannontekijät, kuten koulutusvuosien lukumäärä ja viljeltävän maan 

määrä sekä gravity-muuttujat
9
, kuten maantieteellinen etäisyys maiden välillä ja yhteinen 

kieli.  

Tämä tutkimusalue on synnyttänyt mielenkiintoisia osin ristiriitaisiakin tuloksia mm. 

valuutta-alueista, maantieteellisestä läheisyydestä ja kahden maan välisestä kaupasta 

suhdanteita välittävinä tekijöinä. Baxter (2005, 121, 113-157) löytää, että valuutta-alue ei 

synnytä yhteisvaihtelua, mutta Kehoe (2005, 162, 159-162) huomauttaa, että valuutta-

alueeseen kuulumisen korrelaatiota lisäävä vaikutus saattaa tulla kahdenvälisen kaupan 

lisääntymisen seurauksena. Kahdenvälisen kaupankäynnin merkitystä suhdanteita välittävänä 

tekijänä onkin tutkittu paljon ja tutkimus on tuottanut tuloksia puolesta ja vastaan. Mm. 

Blonigen et al. (2014, 239, 239-247) tutkimus löytää, että kahdenvälisen kaupan 

                                                           
8
 Katso Baxter & Kouparitsas (2005, 116, 113-157), jossa kuvataan tarkemmin 

taloussuhdanteiden yhteisvaihtelua synnyttävien tekijöiden problematiikkaa. Mahdollisia 

yhteisvaihtelun suuruutta selittäviä tekijöitä ovat lisäksi tuotannon hajautuminen maiden 

välille (Ng, 2010, 1-14, EBSCO) ja teollisuuden rakenne (Imbs, 733, 723-733). Valakhani et 

al. (2013, 638, 637-649) kirjallisuuskatsauksen perusteella yhteisvaihtelua synnyttäviä 

tekijöitä ovat 1) rahoitusinstrumenttien ja tavaroiden kauppa, 2) yhteisten ulkoisten shokkien 

vaikutus, esimerkiksi öljyn hintashokkien vaikutus 3) yhteiset taloudelliset rakenteet, 4) 

valuuttakurssipolitiikka, 5) raha- ja veropolitiikka sekä 6) yhteinen kieli, kulttuuriset tekijät ja 

maantieteellinen läheisyys.  
9
 ”Gravity-muuttujat” ovat maiden eksogeenisia ominaispiirteitä, kuten kieli tai etäisyys 

maiden pääkaupunkien välillä, joiden on todettu selittävän kahden maan välisen 

yhteisvaihtelun suuruutta. (Baxter & Kouparitsas, 2005, 117, 113-157) 
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lisääntyminen ei voimista yhteisvaihtelua. Toisaalta useat tutkimukset vahvistavat 

kansainvälisen kaupankäynnin lisäävän taloussuhdanteiden yhteisvaihtelua. Mm. Abbot et al. 

(2008, 408, 414, 403-417)  ja Imbs (2004, 733, 723-734) tutkimukset vahvistavat 

kaupankäynnin ja yhteisvaihtelun positiivisen suhteen.  

Eräitä viimeaikaisia tutkimusalueita ovat taloussuhdanteiden yhteisvaihtelun voimakkuuden 

ajallinen kehittyminen (Kose et al., 2012), suhdanteiden muodostamien maailmanlaajuisten 

verkostojen tutkimus (Caraiani, 2013; Matesanz Gomez et al., 2013; Papadimitrou et al., 

2014; Trancoso, 2014) ja talouskriisin vaikutus yhteisvaihtelun voimakkuuteen (Imbs, 2010). 

Kose et al. (2012) tutkivat aineistossaan sekä kehittyviä että kehittyneitä talouksia ja 

taloussuhdanteiden yhteisvaihtelun voimistumista vuosina 1960-2010 ryhmien sisällä ja 

ryhmien välillä. Heidän mukaansa taloussuhdanteiden yhteisvaihtelu voimistuu ajan kuluessa 

teollistuneiden kehittyneiden maiden ryhmässä ja kehittyvien talouksien ryhmässä, mutta ei 

ryhmien välillä. Tulosta selittää se, että maailmanlaajuisten shokkien merkittävyys on 

pienentynyt, lukuun ottamatta talouskriisiä, ja ryhmien sisäisten rahoituksellisten ja 

kaupankäyntiin liittyvien yhteyksien määrä ja merkittävyys on kasvanut.  

Eräs esimerkki viimeaikaisesta taloussuhdanteiden yhteisvaihtelun verkostotutkimuksesta on 

Trancoson (2014, 506, 499-510) tutkimus. Hän muodostaa kahden maan välisiä dynaamisia 

korrelaatioita laskemalla 102 maaparin suuruisen maailmanlaajuisen verkoston. Maiden 

väliset yhteydet muodostuvat etäisyyksiksi muunnetuista GARCH-BEKK -mallin 

dynaamisista korrelaatioista. Tässä mallissa Suomen läheisimmät naapurit ovat Ruotsi ja Iso-

Britannia. Tanskan lähimmät naapurit ovat Norja, Yhdysvallat ja Alankomaat. Norjan 

lähimmät naapurit puolestaan ovat Tanska ja Jordania. Ruotsin taloussuhdanne korreloi 

voimakkaimmin Suomen ja Belgian kanssa.   

Mm. Imbs (2010, 329, 327-354) tutkii talouskriisin vaikutusta kahdenvälisten yhteisvaihtelun  

korrelaatioiden voimakkuuteen. Jakaumatarkastelun perusteella vuonna 2009 tapahtuu 

muutos, jossa kahden maan välisten korrelaatioiden voimakkuus nousee. Muutos on 

voimakkaampi teollistuneissa maissa kuin kehittyvissä talouksissa. Taloussuhdanteiden 

yhdenaikaisuuden lisääntyminen talouskriisin aikana koskee erityisesti teollisuusmaita. 

Yhteisvaihtelun kasvu teollisuusmaiden välillä talouskriisin aikana on ollut suurempaa kuin 

minkään aikaisemman kriisin yhteydessä. 
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2.3 Kokonaistuotannon yhteisvaihtelu valittujen talouksien välillä 

 

Backuksen, Kehoen & Kydlandin (1992, 747, 745-775)  teoreettisen reaalisten suhdanteiden 

mallin mukaan maiden välinen kokonaistuotannon korrelaatio on alhainen ja negatiivinen. 

Alhaisen kokonaistuotannon korrelaation selittää se, että kahden talouden mallissa tuotanto 

siirtyy aina tuottavampaan maahan. Kun tuottavuus kotimaassa lisääntyy ja tuottavuuden 

kasvu alkaa siirtyä ulkomaahan, tapahtuu samanaikaisesti niin, että ulkomaasta alkaa siirtyä 

tuotantoa kotimaahan, koska sen tuottavuus on jo ulkomaata korkeampi (Backus, Kehoe & 

Kydland, 1992, 761, 745-775).  

Tuloksen julkaisemisesta vuodesta 1992 lähtien on empiirinen tutkimus pyrkinyt todentamaan 

tulosta, mutta tulokset ovat johtaneetkin siihen, että kokonaistuotannosta 

bruttokansantuotteella mitattuna on tullut tärkein kansainvälistä suhdanteiden yhteisvaihtelua 

kuvaava muuttuja (de Haan et al. 2008, 236, 234-273). Kritiikkiä bruttokansantuotteen 

merkittävyyttä vastaan esittävät Banerji & Layton (2003, 1791, 1789-1797), joiden mukaan 

taloussuhdannetta tulisi tutkia useasta muuttujasta, koska bruttokansantuote ei yksinään kuvaa 

”talouden kokonaisaktiviteettia”. Taloussuhdanteiden yhteisvaihtelun mittaamiseen 

käytettyjen menetelmien kirjo johtaa siihen, että tulokset eivät ole toisiinsa suoraan 

verrannollisia. Staattiset menetelmät tuottavat arvion korrelaation voimakkuudesta, mutta 

dynaamiset menetelmät eivät tuota toisiinsa verrannollisia estimaatteja. Siksi pyrin 

analysoimaan aikaisempien tutkimusten tuloksia luokittelemalla ne staattisiin menetelmiin ja 

dynaamisiin menetelmiin. 

 

2.3.1 Staattiset menetelmät 

 

Korrelaatiokerroin on yleisin yhteisvaihtelun suuruutta kuvaava tunnusluku. Mm. Backus et 

al. (1992) käyttivät sitä tutkimuksessaan ja sitä käytetään edelleen staattisessa analyysissä 

(mm. Imbs, 2010, 332, 327-357; Konstantakopoulou & Tsionas, 2014, 1500-1508, 1495-

1513). Ennen kuin korrelaatiokerroin lasketaan, poistetaan aikasarjasta sen trendi. 

Taloussuhdanteiden tutkimuksessa trendin poistamismenetelmät ovat herättäneet paljon 

kiinnostusta ja ne muodostavat oman tutkimusalueensa. Aihe on kiinnostanut tutkijoita jo 

1900-luvun alusta lähtien (Mills & Patterson, 2015, 528, 527-548) ja edelleen kysymys siitä, 
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miten taloussuhdanne tulisi erottaa aikasarjasta, askarruttaa tutkijoita (Baxter & King, 1999, 

575, 575-593). 

Taloussuhdanteiden tutkimuksessa trendin poistamisen taustalla vaikuttaa tutkijan valitsema 

taloussuhdanteen käsite. Vaihtoehtoisesti voidaan valita menetelmien välillä, jotka joko 

jakavat alkuperäisen aikasarjan trendi- ja suhdannevaihtelukomponentteihin tai jotka eivät 

erottele komponentteja toisistaan. Ensimmäisen näkemyksen taustalla on oletus, että 

aikasarjan lyhyen ja pitkän aikavälin vaihtelu johtuvat eri tekijöistä, jonka takia ne ovat 

erotettavissa toisistaan. Toisen näkemyksen taustalla on oletus, että pitkän ja lyhyen aikavälin 

vaihtelu eivät ole erotettavissa toisistaan, koska niiden vaihtelun taustalla olevia 

makrotaloudellisia ilmiöitä ei voida erottaa toisistaan. (Bjørnland, 2000, 370, 369-392; 

Konstantakopoulou & Tsionas, 2011; Mills & Patterson, 2015, 529, 527-548)  

On olemassa useita tapoja poistaa aikasarjan trendi ja lisäksi menetelmien variaatiot tuottavat 

lisää estimaattivaihtoehtoja (Konstantakopoulou & Tsionas, 2014)
10

. Eräs varhaisimpia tapoja 

poistaa aikasarjan trendi, on approksimoida sitä funktiolla, usein lineaarisella funktiolla, sen 

jälkeen ennustaa aikasarjan arvot sitä approksimoivan funktion avulla ja laskea funktion 

residuaali ennustettujen ja todellisten arvojen erotuksena. Korrelaatiokerroin lasketaan sen 

jälkeen tutkittavien aikasarjojen mallien residuaalien välisenä korrelaationa. 

(Konstantakopoulou & Tsionas, 2011, 1500, 1495-1513; Mills & Patterson, 2015, 529, 527-

548)  

Perinteinen menetelmä on myös trendin poistaminen differensoimalla, jonka jälkeen 

korrelaatio lasketaan differensoitujen muuttujien välille. Differensoinnilla tarkoitetaan 

aikasarjan peräkkäisten arvojen erotuksen laskemista. Tässä työssä aikasarja logaritmoidaan 

ensin ja differensoidaan sen jälkeen 

log(𝑦𝑡) − log(𝑦𝑡−1) ≈
𝑦𝑡−𝑦𝑡−1

𝑦𝑡−1
  (1) 

                                                           
10 Esiteltävät menetelmät voidaan luokitella epäparametrisiin menetelmiin, joiden lisäksi on 

olemassa suhdannevaihtelun operationalisointiin käytettäviä parametrisia menetelmiä. 

Epäparametriset menetelmät olettavat aikasarjalle tietyn funktiomuodon, johon algoritmin 

toiminta perustuu. Parametriset menetelmät eivät oleta funktiomuotoa, jolla trendin 

poistaminen tehtäisiin. Eräs esimerkki parametrisista menetelmistä on Hardingin ja Paganin 

kehittämä algoritmi, joilla voidaan määrittää aikasarjan käännepisteet. Tämän jälkeen 

aikasarja voidaan kuvata ykkösten ja nollien sarjana ja näin muodostaa uusia binäärisiä 

aikasarjoja, joiden välille voidaan laskea korrelaatiokerroin. (Harding & Pagan, 2003, 1681-

1682, 1681-1690; Harding & Pagan, 2006, 59, 59-79) 
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Aikasarja sekä logaritmoidaan että differensoidaan, jolloin jokainen aikasarjan y uusi laskettu 

piste hetkellä t kuvaa sen tasossa tapahtuvaa suhteellista muutosta edelliseen hetkeen t-1 

verrattuna. (Mellin, 2000) 

Differensointi poikkeaa jaksollisen komponentin erottamisesta tulkinnaltaan, koska se olettaa 

että pitkän ja lyhyen aikavälin vaihtelu eivät ole erotettavissa toisistaan, koska niiden 

vaihtelun taustalla olevia makrotaloudellisia ilmiöitä ei voida erottaa toisistaan. (Bjørnland, 

2000, 370, 369-392). Mills & Patterson (2015, 529, 527-548) tuovat esille Burnsin & 

Mitchellin argumentin, että ”pitkän aikavälin komponentin mekaaninen poistaminen saattaa 

heikentää ymmärtämystä lyhyen aikavälin vaihtelusta”. Differensoinnin on todettu 

painottavan aikasarjan pitkän aikavälin vaihtelua ja heikentävän lyhyen aikavälin vaihtelua 

(Baxter & King, 1999, 585, 575-593).  

Empiirinen tutkimus on tuottanut monta tilastollista suodatusmenetelmää, joita käytetään 

suhdannevaihtelun erottamiseksi aikasarjan trendistä. Menetelmien taustalla on oletus, että 

aikasarjan lyhyen ja pitkän aikavälin vaihtelu johtuvat eri tekijöistä, jonka takia ne ovat 

erotettavissa toisistaan. Hodrick-Prescott –suodin (Hodrick & Prescott, 1997) on tilastollinen 

ylipäästösuodatin ja Baxter-King (Baxter & King, 1999) sekä Christiano-Fitzgerald 

(Christiano & Fitzgerald, 2003) –suotimet ovat tilastollisia kaistanpäästösuotimia. Nämä 

menetelmät alkoivat kehittyä 1910-1920 luvulla Hendersonin ja Whittakerin toimesta (Mills 

& Patterson, 2015, 529, 527-548).  Hendersonin ja Whittakerin työ muotoutui lopulta 1980-

luvulla Hodrick-Prescott-suotimeksi, joka on joutunut laajan keskustelun kohteeksi siitä 

syystä, että sen on todettu tuottavan aikasarjaan näennäiskorrelaatiota (spurious correlation) 

(Pedersen, 2001, 1081, 1081-1101). Tutkimus on pyrkinyt todentamaan väitettä ja aiheeseen 

liittyvää keskustelua on kuvannut mm. Pedersen (2001).  

Hodrick-Prescott –suotimen tasoitusparametri valitaan niin, että se poistaa jaksoltaan yli 32 

kvartaalia pidemmän vaihtelun aikasarjasta (de Haan, 2008, 236, 234-273). Tilastollisten 

kaistanpäästösuotimien käyttö tuottaa erilaisia variantteja suhdannevaihteluaikasarjoista, 

koska se antaa tutkijalle mahdollisuuden valita, millaiselta taajuusalueelta oleva vaihtelu 

tulokseen saa jäädä. Baxter ja King (1999, 590, 575-593) suosittelevat, että aikasarjalle 

käytettäisiin suhdannevaihtelun alempana raja-arvona 1,5 vuotta ja ylempänä raja-arvona 8 

vuotta, kun Baxter-King –suodinta käytetään trendin poistamiseen.  

Empiriassa on yhdistetty suodatusmenetelmiä, havaintovälejä ja aikavälejä 

korrelaatiokertoimen laskennassa erittäin monella tavalla, mikä vaikeuttaa 
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korrelaatiokertoimien antamien tulosten tulkintaa sekä kokonaisnäkemyksen muodostamista 

maaparien välisen korrelaation voimakkuudesta. Esimerkiksi Konstantakopoulou & Tsionas 

(2011, 1500, 1495-1513) laskevat korrelaatiokertoimen kahdentoista euromaan välille, kun 

trendi on poistettu kahdeksalla eri tavalla. Alhaisimman korrelaatioestimaatin Suomen ja 

vertailumaiden välille tuottaa differensoiduilla muuttujilla laskettu korrelaatio. Korkeimman 

korrelaation puolestaan tuottaa aikasarjojen mallien residuaaleista laskettu korrelaatiokerroin. 

Korrelaatiokertoimen hyvyyden puolesta ja vastaan on esitetty argumentteja. 

Korrelaatiokerroin ei huomioi aikasarjan vaihtelevaa volatiliteettia. Onkin ehdotettu, että 

korrelaatiokerrointa tulisi korjata, jotta se huomioisi aikasarjan muuttuvan volatiliteetin. Kun 

aikasarjan volatiliteetti pidetään vakiona, korrelaatiokerroin kuvaa suhdannevaihtelun maasta 

toiseen vaikuttavan siirtymämekanismin muutosta sen sijaan, että siihen vaikuttaisi 

aikasarjojen mahdollinen varianssin muutos (Imbs, 2010, 335-336, 327-354).  

Korrelaatiokertoimenkäyttö edellyttää aikavälin valitsemista, mutta valinta tulisi perustella 

erittäin huolellisesti, ettei aineiston katkeaminen tietystä ajanhetkestä vaikuttaisi tuloksiin. 

Taloussuhdanteiden tutkimuksessa korrelaation voimakkuus tulkitaan yleisen korrelaation 

voimakkuusasteikon perusteella, mutta ei ole varmaa, kuinka suuri korrelaatiokertoimen 

arvon tulisi olla, jotta taloussuhdanteiden voidaan sanoa olevan samanaikaisia (Dickerson et 

al., 1998, 54, 51-77). Obstfelt & Rogoff (2005, 372, 339-390) ehdottavat, että 

kokonaistuotannon yhteisvaihtelua tulisi analysoida kasvuarvosta, josta vähennetään 

kansantalouden julkiset investoinnit ja julkinen kulutus (Y-I-G). Tämä johtaa alempaan 

kokonaistuotannon korrelaatioon kuin kansantalouden tuotannon kokonaisarvosta laskettu 

korrelaatio. 

Korrelaatiokertoimen käyttöä puoltaa se, että se antaa yhteen lukuun tiivistyvän arvion 

yhteisvaihtelun voimakkuudesta. Koska se on yleisimmin käytetty yhteisvaihtelun mittari, 

voidaan tuloksia verrata suoraan toisiinsa. Kun laajalle maaparien joukolle lasketaan 

kahdenvälisiä korrelaatiokertoimia, voidaan tulokset esittää tilastollisena jakaumana, joka 

vahvistaa tulosta verrattuna yksittäisten korrelaatiokerrointen tuloksiin ja myös aikamuuttuja 

saadaan näin analyysiin mukaan. 

Aiemmista tutkimuksista etsittiin erityisesti maaparien välisiä korrelaatiokertoimia 

pohjoismaiden välillä, Suomen ja Saksan, Suomen ja Ranskan, Suomen ja Iso-Britannian sekä 

Suomen ja Yhdysvaltojen välillä. Kahden maan välisiä korrelaatiokertoimia löydettiin 
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yhteensä kymmenestä artikkelista, joita käsitellään seuraavaksi. Liitteessä 3 on esitetty lisäksi 

korrelaatiokerrointen arvot aikajanalla maapareittain. 

Staattisten korrelaatiokertoimien perusteella Suomen taloussuhdanne bruttokansantuotteella 

mitattuna yhteisvaihtelee voimakkaimmin Ruotsin kanssa. Dickerson et al. (1998, 68, 51-77) 

ja Bjørnlandin (2000, 388, 369-392) tulosten mukaan korrelaatiokertoimen arvo on yli 0,70 

(Dickerson et al., (1998, 68): 0,76 ja Bjørnland (2000, 388, 369-392): 0,79). Bergmanin 

(2008, 59, 49-69) mukaan Suomen ja Ruotsin taloussuhdanne korreloi myös voimakkaasti 

positiivisesti keskenään, mutta maiden välinen viiverakenne vaihtelee ajan kuluessa. 

Korrelaatio on voimakkaimmillaan ajanjaksolla 1999-2006, jolloin se on 0,89, kun Ruotsi 

johtaa suhdannetta yhdellä vuosineljänneksellä. Tämä ajanjakso ei sisälly Dickerson et al., 

(1998, 68, 51-77) ja Bjørnlandin (2000, 388, 369-392) tutkimusajanjaksoon. Varhaisemmille 

ajanjaksoille Bergman (2008, 59, 49-69) saa korrelaation arvoksi 0,62-0,68. Suomi ja Ruotsi 

johtavat suhdannetta vuorotellen ja Ruotsi johtaa suhdannetta 1970-luvulla sekä 1990-luvulta 

lähtien. Konstantakopouloun & Tsionaksen (2014, 404, 1495-1513) tutkimus vahvistaa 

aiempia tuloksia, koska heidän tuloksensa mukaan suodatusmenetelmästä riippumatta 

korrelaatio on vahvasti positiivinen vaihdellen 0,60:n ja 0,72:n välillä. Papageorgiou et al. 

(2010, 430, 417-470) tutkimuksesta löydettiin matalampia estimaatteja edellisiin tutkimuksiin 

verrattuna. Historiallisesta näkökulmasta katsottuna Ruotsin ja Suomen taloussuhdanteiden 

välillä on ollut muita maita korkeampi korrelaatio jo 1880-luvulta lähtien. Korrelaatio on ollut 

tasoltaan heikosti positiivista, mutta muihin läntisiin teollisuusmaihin verrattuna korrelaatio 

on ollut kuitenkin korkeaa. Yhteisvaihtelun voimakkuus korostuu vuosina 1915-1959, jolloin 

korrelaatiokertoimen arvo on jo 0,70 (Artis & Okubo, 2012, 164, 160-180). Myös 

teollisuustuotantoindeksin perusteella Suomen ja Ruotsin välillä on korkein kahdenvälinen 

korrelaatio (0,42). Belgia ja Kanada korreloivat seuraavaksi voimakkaimmin Suomen kanssa, 

mutta Suomen ja muiden OECD-maiden välillä taloussuhdanne on korreloimaton (Lumsdaine 

& Prasad, 2003, 117, 101-127). 

Estimaatteja Suomen ja Norjan välisestä taloussuhdanteesta löydettiin kuudesta 

tutkimuksesta. Dickerson et al. (1998, 68) tuloksen mukaan korrelaatiokertoimen arvo on 

negatiivinen ja tilastollisesti merkityksetön. Bjørnlandin (2000, 388, 369-392) tulosten 

mukaan korrelaatiokertoimen arvo on 0,12, joka merkitsee myös korreloimattomuutta. 

Konstantakopoulou & Tsionas (2014, 404, 1495-1513 ) mukaan korrelaatiokertoimen arvo 

vaihtelee 0,05:n ja 0,21:n välillä suodatusmenetelmästä riippuen, joten suhdanne voidaan 

heidän näytemäärällään tulkita joko korreloimattomaksi tai heikosti positiivisesti 
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korreloivaksi. Samanaikainen korrelaatio on voimakkain Suomen ja Norjan välillä, kuten 

myös Suomen ja Ruotsin välillä. Korkein estimaatti (0,47) löydettiin Suomen ja Norjan välille 

Artisin & Okubon  (2012, 164, 160-180) tutkimuksesta aikajaksolla 1915-1959. 

Suomen ja Tanskan välinen taloussuhdanne ei korreloi Dickerson et al. (1998, 68, 51-77) ja 

Bjørnlandin (2000, 388, 369-392) mukaan. Dickerson et al. (1998, 68, 51-77) tulos on 

negatiivinen ja merkityksetön.  Bjørnlandin (2000, 388, 369-392) korrelaatioestimaatit ovat 

heikosti negatiivisia. Konstantakopoulou & Tsionas (2014, 404, 1495-1513) tuloksessa 

samanaikainen korrelaatio on heikko ja positiivinen välillä 0,17-0,26 riippuen 

suodatusmenetelmästä. Kun Tanskan suhdanne johtaa Suomen suhdanteeseen nähden 

muuttuvat korrelaatiokertoimet hieman korkeammiksi noin 0,30:n tasolle. Historiallisesta 

näkökulmasta katsottuna Suomen ja Norjan sekä Suomen ja Tanskan välinen 

taloussuhdanteiden yhteisvaihtelu on ollut korkeimmillaan vuosina 1915-1959. Artis ja 

Okubo (2012, 164, 164-166, 160-180) nimeävät tämän aikakauden blokkitalouksien 

aikakaudeksi, jolloin maat jakautuivat strategisiin ryhmittymiin. On havaittavissa, että 

edeltävällä aikakaudella yhteisvaihtelu on matalaa ja korrelaatiokertoimien arvot ovat hyvin 

lähellä nollaa. Sama tapahtuu jälleen vuosina 1960-2003, jolloin Suomen ja Norjan sekä 

Tanskan väliset korrelaatiokerrointen arvot ovat jälleen lähellä nollaa.  

Eräs syy, miksi Suomen ja Norjan sekä Suomen ja Tanskan taloussuhdanteet eivät korreloi, 

on suhdannesyklien erilaisuus vuosina 1960-2003. Taloussuhdanteiden ominaispiirteitä 

(taulukko 1), joista ilmenee myös suhdannesyklien erilaisuus, ovat tutkineet Artis & Okubo 

(2012, 169, 160-180). 

Taulukko 1. Tietoja suhdanteiden ominaispiirteistä vuosina 1960-2004. (Artis & Okubo, 2012, 169, 160-180) 

 

Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Ranska Iso-Britannia Yhdysvallat

Nousukauden pituus  

keskimäärin (vuotta) 2,43 2,5 1,75 1,67 2,67 2,38 2,86 2,4

Taantuman pituus 

keskimäärin (vuotta) 3,14 2,38 1,5 2,56 1,56 2,38 2,25 1,67

Suhdannejaksojen lukumäärä 

1959-2004 7 8 12 9 8 9 8 9

Nousukauden 

todennäköisyys (%) 0,44 0,51 0,54 0,39 0,63 0,5 0,53 0,62

Taantuman todennäköisyys 

(%) 0,56 0,49 0,46 0,61 0,37 0,5 0,47 0,38

Noususuhdanteen amplitudi 

(korkeus) keskimäärin (%) 0,023 0,017 0,014 0,018 0,018 0,01 0,016 0,018

Laskusuhdanteen (syvyys) 

amplitudi keskimäärin (%) 0,022 0,015 0,014 0,018 0,016 0,009 0,015 0,017
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Suomeen verrattuna Norjassa on tänä ajanjaksona koettu enemmän suhdannejaksoja kuin 

Suomessa. Suomessa nousuja havaittiin seitsemän kappaletta ja Norjassa kaksitoista 

kappaletta, kun suhdanne lasketaan huippukohdastaan huippukohtaan. Suomen suhdanteen 

nousukauden keskimääräinen kesto on 2,4 vuotta, kun se Norjassa on 1,8 vuotta. Suomen 

suhdanteen keskimääräinen laskukauden kesto on noin 3,1 vuotta, kun se Norjassa on 1,5 

vuotta. Tanskassa suhdannejaksoja on havaittu yhdeksän kappaletta samalla aikavälillä. 

Tanskan nousukauden pituus on keskimäärin 1,7 vuotta ja laskukauden pituus 2,6 vuotta. 

Suomessa ja Tanskassa talous on todennäköisemmin taantumassa kuin nousukaudessa. 

Tanska eroaa muista Artis & Okubon (2012, 169, 160-180) tutkimista maista keskimäärin 

lyhyemmällä nousukaudellaan ja Norja taas sekä lyhyellä nousu- että laskukaudellaan 

Suomeen verrattuna. Tanskassa taantuman todennäköisyys on 61 % ja Suomessa 56 %. 

Norjassa nousukausi on 59 %:n todennäköisyydellä todennäköisempi kuin taantuma. Artisin 

& Okubon (2012, 169) 21 maan aineistoon kuuluvista maista vain Suomi, Belgia, Tanska ja 

Venäjä ovat todennäköisemmin taantumassa kuin nousukaudella ja Suomessa keskimääräinen 

taantuman kesto on pisin, 3,1 vuotta. Kuluneiden neljänkymmenen vuoden aikana 

suhdannejaksojen lukumäärä on Suomessa ollut seitsemän. Suhdannevaihtelun voimakkuus 

on tasoittunut aikajaksolla 1960-2004 verrattuna aikajaksoon 1915-1959, kun vaihtelun 

amplitudi on pienentynyt. (Artis & Okubo, 2012, 169, 160-180) 

Suomen ja Saksan välisten korrelaatiokertoimien estimaattien välillä on paljon vaihtelua. 

Konstantakopoulou & Tsionas (2011, 1500, 1495-1513) mukaan korrelaatiokertoimet 

vaihtelevat 0,01:n ja 0,38 välillä. Matalimman tuloksen antaa residuaaleista laskettu 

korrelaatiokerroin ja korkeimman tuloksen Hodrick-Prescott –suodatettu aikasarja. 

Bjørnlandin (2000, 388, 369-392) tuloksen mukaan samanaikainen korrelaatiokerroin on 

Suomen ja Saksan välillä negatiivinen sekä korreloimaton ja maksimikorrelaatio on 

negatiivinen sekä heikosti korreloiva. Pakkon (2000, 171-172, 169-174) tuloksen mukaan 

Suomen ja Saksan välinen suhdanne on korreloimaton. Myös Suomen ja Saksan 

korrelaatiokertoimen historiassa tapahtuu mielenkiintoinen kehityskulku. Suomen ja Saksan 

välinen korrelaatiokerroin on vuosina 1880-1913 eräs korkeimmista läntisistä 

teollisuusmaista, jonka jälkeen korrelaatiokertoimen arvo laskee lähelle nollaa vuosina 1915-

1959. Vuosien 1960-2000 estimaatti on noin 0,24, joka merkitsee heikkoa korrelaatiota. (Artis 

& Okubo, 2012, 169, 160-180) Saksan talous on paljon Suomen taloutta todennäköisemmin 

nousukaudella. Saksassa nousukauden todennäköisyys on 69 % verrattuna Suomen 44 %:n. 

Suomen ja Saksan nousukausien kesto on lähellä toisiaan 2,4 vuotta ja 2,7 vuotta, mutta 
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Saksassa taantumat ovat paljon Suomen taantumia lyhyempiä; 3,1 vuotta Suomessa ja 1,6 

vuotta Saksassa.    

Suomen ja Ranskan välisten korrelaatiokertoimien estimaatit ovat tasoltaan korkeampia kuin 

Suomen ja Saksan väliset estimaatit. Estimaateissa on myös vähemmin vaihtelua toisiinsa 

verrattuna. Kaikki löydetyt korrelaatiokertoimet ovat positiivisia, pois lukien Papageorgiou et 

al. (2010, 430, 417-470) tutkimuksen negatiivinen estimaatti. Konstantakopoulou & Tsionas 

(2011, 1500, 1495-1513) laskevat korrelaatiokertoimen kahdeksalla erilaisella 

trendinpoistomenetelmällä ja tuloksen perusteella sama menetelmä ei aina tuota alhaisinta tai 

korkeinta estimaattia. Suomen ja Ranskan välille alhaisimman estimaatin tuottaa 

differensoimalla laskettu korrelaatiokerroin (0,18) ja korkeimman residuaaleista laskettu 

korrelaatiokerroin (0,65). Myös Pakko (2000, 171-172, 169-174) ja Dickerson et al. (1998, 

68, 57-71) raportoivat heikosti positiivisesti korreloivasta kokonaistuotannosta Suomen ja 

Ranskan välillä. Artis & Okubon (2012, 169, 160-180 ) mukaan Suomen ja Ranskan välinen 

yhteisvaihtelu on kasvanut ajan kuluessa, eikä siinä ole tapahtunut samanlaista vaihtelua kuin 

Suomen ja Saksan välillä tai Suomen ja Norjan sekä Tanskan välillä. Suomen ja Ranskan 

välinen korrelaatiokertoimen arvo on ollut noin 0,50 tasolla sekä vuosina 1915-1959 että 

vuosina 1960-2003.  

Suomen ja Iso-Britannian välillä on myös heikosti positiivisesti korreloiva taloussuhdanne. 

Löydetyt estimaatit vaihtelevat 0,09:n ja 0,66:n välillä. Papageorgiou et al. (2010, 430, 417-

470) ja Lumsdainen & Prasadin (2003, 117, 101-127). tutkimuksista löydettiin myös 

negatiiviset estimaatit. Konstantakopoulou & Tsionas (2011, 1500, 1495-1513) tutkimuksen 

mukaan Suomen ja Iso-Britannian välillä vaikuttaa 5-6 vuosineljänneksen välinen viive, niin 

että Iso-Britannian suhdanne johtaa aikasarjoja. Samanaikainen korrelaatio on matalampi kuin 

viiveellinen korrelaatio. Bjørnland (2000, 388, 369-392) löytää samanlaisen tuloksen; 

viiveellinen korrelaatio on samanaikaista korrelaatiota korkeampi. Historiallisesti katsottuna 

Suomen ja Iso-Britannian välillä on ollut noin 0,30 tasoinen korrelaatio vuosina 1880-1913 

sekä 1915-1959. Tämän jälkeen korrelaatio on vielä hieman kohonnut noin 0,44 tasolle. (Artis 

& Okubo, 2012, 169, 160-180) 

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen taloussuhdanne vaikuttaa estimaattien perusteella 

korreloimattomalta. Ensimmäinen estimaatti löydettiin Backus et al., (1992, 752, 745-775) 

artikkelista, jonka mukaan korrelaatiokertoimen arvo on lähes nolla (0,02). Myös Pakkon 

(2000, 171-172, 169-174) ja Bjørnlandin (2000, 388, 369-392) samanaikaisten 



30 
 

korrelaatiokertoimien arvot ovat lähes nolla. Konstantakopoulou & Tsionasin (2011, 1500, 

1495-1513) samanaikaisen korrelaation tulokset ovat hieman korkeampia noin 0,20 tasolla. 

Kun he huomioivat viiverakenteen, saavat he korkeampia noin 0,5 tasolla olevia 

korrelaatioestimaatteja. Korrelaatio on korkeimmillaan 4-6 vuosineljänneksen viiveellä, kun 

Yhdysvallat johtaa suhdannetta. Myös Bjørnlandin (2000, 388, 369-392) korrelaatioestimaatti 

kasvaa, kun viive huomioidaan. Historiallisesta näkökulmasta katsottuna Suomen ja 

Yhdysvaltojen välinen taloussuhdanne on korreloimaton, joten viiverakenteen huomioiminen 

on olennaista maaparin välillä. (Artis & Okubo, 2012, 169, 160-180) Poikkeuksen 

estimaattien joukossa muodostaa Papageorgiou et al. (2010, 430, 417-470) tutkimuksen 

aikajakson 2000-2009 korkea negatiivinen estimaatti. Estimaatti kuitenkin muuttuu paljon, 

kun tutkittava aikajakso pitenee vuosille 1960-2009 ja 1960-1991.  

Taulukkoon 2 on koottu yhteenveto staattisten korrelaatiokerrointen tuloksista ja 

tutkimuksista. Taulukossa kunkin maan kohdalle on merkitty Suomen ja kyseisen maan 

välisen korrelaatiokertoimen arvo.  
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Taulukko 2. Yhteenveto staattisten korrelaatiokerrointen arvoista Suomen ja vertailumaiden välillä.  

 

*Lyhenne Fourier tarkoittaa fourier-muunnokseen perustuvaa taajuussuodatinta, BK Baxter-King -suodatinta, 

CF Christiano-Fitzgerald –suodatinta, HP Hodrick-Prescott –suodatinta. 

 

2.3.2 Monimuuttujamenetelmät ja dynaamiset menetelmät 

 

Dynaamisilla menetelmillä voidaan tutkia taloussuhdanteiden yhteisvaihtelua 

korrelaatiokerrointen antamaa näkökulmaa täydentäen. Tärkeitä tutkimustyyppejä ovat mm. 

1) kansainvälisen suhdannevaihtelun mittaaminen, esimerkiksi globaalin tai euroalueen 

suhdanteen, ja sen kansalliseen suhdanteeseen aiheuttaman varianssin analysointi 

Kirjoittajat Ruotsi Norja Tanska Saksa Ranska UK US Operationalisointi(*) Aikaväli Havaintoväli

Konstantakopoulou 0,3831 0,5452 HP-pearson 1960-2009 neljännesvuosi

& Tsionas (2011) 0,2872 0,5032 BK-pearson 1960-2009 neljännesvuosi

0,2721 0,5775 BK-pearson 1960-2009 neljännesvuosi

0,2953 0,5109 BK-pearson 1960-2009 neljännesvuosi

0,2704 0,5922 BK-pearson 1960-2009 neljännesvuosi

0,3552 0,5791 CF-pearson 1960-2009 neljännesvuosi

0,0153 0,6535 Residuaali-pearson 1960-2009 neljännesvuosi

0,2745 0,1819 differenssi-pearson 1960-2009 neljännesvuosi

Bjørnland (2000) (max) 0,79 0,12 -0,19 -0,11 0,33 -0,09 Fourier-pearson 1975-1993 neljännesvuosi

(samanaikainen) -0,23 -0,5 0,66 -0,31 Fourier-pearson 1975-1993 neljännesvuosi

Konstantakopoulou 0,663 0,124 0,265 0,389 0,548 0,4944 0,2075 HP-pearson 1960-2010 neljännesvuosi

& Tsionas (2014) 0,267(+2) 0,5412(-2) 0,3576(-6) maksimi (viive) neljännesvuosi

0,609 0,213 0,225 0,277 0,509 0,3837 0,1192 BK-pearson 1960-2010 neljännesvuosi

0,223(+1) 0,322(+4) 0,298(-2) 0,530(-1) 0,5328(-5) 0,4658(-4) maksimi (viive) neljännesvuosi

0,72 0,051 0,165 0,264 0,594 0,4771 0,2004 BK-pearson 1960-2010 neljännesvuosi

0,342(+8) 0,6680(-6) 0,4355(-5) maksimi (viive) neljännesvuosi

0,624 0,117 0,232 0,313 0,542 0,4663 0,1992 CF-pearson 1960-2010 neljännesvuosi

0,331(+4) 0,316(-1) 0,549(-1) 0,6616(-5) 0,4435(-6) maksimi (viive) neljännesvuosi

Bergman (2008) 0,638 BK-pearson 1961-2005 neljännesvuosi

0,640(+1) maksimi (viive) 1961-2006 neljännesvuosi

0,674 BK-pearson 1961-1970 neljännesvuosi

0,694(-2) maksimi (viive) 1961-1970 neljännesvuosi

0,686 BK-pearson 1971-1979 neljännesvuosi

0,784(+4) maksimi (viive) 1971-1979 neljännesvuosi

0,618 BK-pearson 1980-1989 neljännesvuosi

0,618 (0) maksimi (viive) 1980-1989 neljännesvuosi

0,614 BK-pearson 1990-1999 neljännesvuosi

0,617(-1) maksimi (viive) 1990-1999 neljännesvuosi

0,877 BK-pearson 1999-2005 neljännesvuosi

0,890(-1) maksimi (viive) 1999-2006 neljännesvuosi

Pakko (2000) 0,05 0,06 0,35 0,25 0,03 log-differenssi 1975-1993 neljännesvuosi

-0,2 -0,02 0,43 0,31 -0,02 HP-pearson 1975-1993 neljännesvuosi

Dickerson et al. (1998) 0,76 -0,25 0,23 0,13 0,52 0,56 0,22 HP-pearson 1960-93 neljännesvuosi

Artis & Okubo (2012) 0,5226 0,0695 0,0856 0,4515 0,1376 0,3165 0,0008 log-differenssi 1880-1915 vuosi

0,6923 0,4701 0,5361 0,0852 0,4561 -0,1501 0,1941 log-differenssi 1915-1959 vuosi

0,7046 -0,08 0,1557 0,2433 0,5122 0,4453 0,1702 log-differenssi 1960-2000 vuosi

Lumsdaine & Prasad (2003) 0,42 -0,04 0,07 0,17 -0,05 -0,04 log-differenssi 1963-1993 kuukausi

Backus et al. (1992) 0,02 HP-pearson 1970-1988 neljännesvuosi

Papageorgiou -0,11 -0,15 0,13 0,36 0,11 0,07 HP-pearson 1960-2009 neljännesvuosi

et al. (2010) 0,04 -0,14 0,12 -0,17 0,10 0,19 HP-pearson 1960-1991 neljännesvuosi

0,08 -0,12 0,50 0,15 0,09 0,10 HP-pearson 1992-2000 neljännesvuosi

-1,00 -0,29 0,09 0,46 -0,09 -0,76 HP-pearson 2000-2009 neljännesvuosi
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dynaamisilla faktorianalyyseilla ja varianssihajotelmilla, 2) yhteisintegroituvuuden tutkimus, 

3) dynaamiset korrelaatiotutkimukset sekä 4) verkostotutkimukset, jotka voivat perustua 

esimerkiksi dynaamisen korrelaation laskentaan. Kansainvälisen suhdannevaihtelun 

mittaamisessa on suuri merkitys käytännössä havaitsemattomilla muuttujilla (latent, 

unobserved variables), joilla voidaan approksimoida globaalia tai alueellista, esimerkiksi 

euroalueen, taloussuhdannetta. Tutkija muodostaa globaalin tai alueellisen suhdanteen 

valitsemallaan menetelmällä ja sen jälkeen maita verrataan globaaliin tai alueelliseen 

suhdanteeseen esimerkiksi varianssihajotelman avulla. (Lee, 2013) 

Suomen taloussuhdanteen kansainvälisestä yhteisvaihtelusta raportoivia dynaamisia 

tutkimuksia löydettiin useita, vaikka tutkimusten pääpaino ei olekaan maakohtaisessa 

analyysissä. Tutkimuksissa käsitellään yleisimmin kansallisen suhdanteen yhteisvaihtelua 

kansainvälisen suhdanteen kanssa dynaamisilla faktorianalyyseillä analysoituna. 

Yhteisintegroituvuus ja VAR (Vector Autoregression) -tyyppisiä tutkimuksia löydettiin yksi, 

kuten myös dynaamisia verkostoanalyysejä. Dynaamisia korrelaatioanalyysejä, joiden 

aineistoon Suomi olisi kuulunut, ei löydetty. On todettava, että tutkimukset ovat erittäin 

laajoja ja seuraavaksi esiteltävät tulokset ovat vain osa kunkin tutkimuksen tuloksista. 

Kaikista tutkimuksista on löydettävissä erittäin paljon hyvin yksityiskohtaista tietoa, kun 

kaikki laskelmat analysoidaan yksityiskohtaisesti. Kaikkien tulosten tiivistäminen on erittäin 

vaikeaa, mutta tutkimuksista on pyritty löytämään erityisesti Suomea ja vertailumaita 

koskevaa suhdannetietoa ja tuomaan sitä esille. Ehkäpä tämä on yksi syy siihen, miksi 

tutkimusalueella vaikuttaisi olevan review-artikkeleita hyvin vähän. 

Yksittäisten maiden suhdanteiden vaikutus muiden maiden kansallisiin suhdanteisiin voi 

muodostua myös usean talouden suhdanteen yhteisvaikutuksena. Kansainvälisen suhdanteen 

mittaaminen ja sen yhteisvaihtelun laskenta kansallisen suhdanteen kanssa kuvaa usean 

talouden yhteenlaskettua yhteisvaikutusta kansalliseen suhdanteeseen. Useat tutkimukset ovat 

löytäneet kansainvälisen suhdanteen (mm. Lumsdaine & Prasad, 2003), mutta sen 

operationalisointi on osoittautunut vaikeaksi. Eräs keino operationalisoida kansainvälinen 

taloussuhdanne on mallintaa se GARCH (1,1) (General Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity) mallilla (mm. Lumsdaine & Prasad, 2003, 108, 112, 102-127 ja Bergman, 

2008, 53, 49-69). Ongelmalliseksi mallintamisen tekee valittavien maiden lukumäärä ja 

maiden painokerrointen valinta, jolla kansallisia ehdollisia volatiliteetteja painotetaan 

kansainvälisessä suhdanteen aikasarjan rakentamisessa. Bergmanin (2008) tutkimuksessa 

käytetään ajan mukana vakiona pysyviä painokertoimia ja Lumsdainin & Prasadin (2003) 
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tutkimuksessa ajan mukana muuttuvia painokertoimia. Tavoitteena on saada kansainvälinen 

suhdanne kuvattua niin, ettei se ollenkaan heijastaisi kansallisia suhdanteita.  

Kun kansainvälinen suhdanne on operationalisoitu, voidaan sitä käyttää monipuolisesti 

erilaisissa analyyseissa. Lumsdainin & Prasadin, (2003, 111, 101-127) tutkimuksessa 17 

OECD-maata muodostaa kansainvälisen suhdanteen. Korrelaatioanalyysin perusteella 

Suomen taloussuhdanteen korrelaatio on muuttunut negatiivisesta positiiviseksi, kun 

käytetään kiinteitä painokertoimia. Muuttuvia painokertoimia käytettäessä yhteisvaihtelu on 

positiivista ja se on hieman kasvanut. Suomen korrelaatio on tutkituista OECD–maista eräs 

matalimpia. Taulukossa 3 on esitetty ote Lumsdainin & Prasadin (2003, 111, 119, 101-127) 

tutkimuksen tuloksista. 

Taulukko 3.  Maiden korrelaatio sekä regression kulmakerroin kansainvälisen ja kansallisen suhdanteen välillä 

(Lumsdaine & Prasad, 2003, 111, 119, 101-127).  

 

Tanska puuttuu aineistosta, koska sen teollisuustuotantoindeksiä on alettu tallentaa vuodesta 1974 lähtien. 

*Suluissa raportoitu luku on kulmakertoimen keskivirhe (standard error). 

Aineistolle laskettujen beta-kertoimien mukaan (regression kulmakerroin kansainvälisen ja 

kansallisen suhdanteen välillä) OECD -maiden välinen yhteisvaihtelu on myös lisääntynyt, 

koska regression kulmakertoimen arvot eli beta-kertoimet ovat muuttuneet lähemmäksi 

toisiaan. Kun tutkimuksen aineistoa ryhmiteltiin pienempiin ryhmiin, saatiin tulokseksi, että 

Suomen yhteisvaihtelu muodostetun eurooppalaisen suhdanteen kanssa on korkeampaa kuin 

kansainvälisen suhdanteen kanssa. Myös Bergmanin (2008, 58, 49-59) mukaan 

eurooppalainen suhdanne, joka muodostettiin 13 EU-maasta, on muodostunut Suomelle 

kansainvälistä suhdannetta, joka muodostettiin Yhdysvalloista, Kanadasta ja Japanista, 

tärkeämmäksi 2000-luvun alusta lähtien. Tätä ennen kansainvälinen suhdanne korreloi 

eurooppalaista suhdannetta voimakkaammin Suomen kanssa, mutta 2000-luvulla noin 60 % 

suomalaisesta teollisuustuotannon määrän vaihtelusta aiheutuu eurooppalaisesta suhdanteesta.   

Korrelaatio

Regression 

kulmakerroin Korrelaatio

1963-1993 1963-1973 1974-1993 1963-1993 1963-1993 1963-1973 1974-1993 1963-1993 1963-1973 1974-1993

Suomi -0,07 -0,39 0,09 -0,23 (0,17)(*) 0,14 0,01 0,2 0,81 (0,28) 0,06 (0,50) 1,15 (0,35)

Ruotsi 0,06 -0,09 0,1 0,29 (0,26) 0,14 0,37 0,13 1,18 (0,34) 0,75 (0,45) 1,38 (0,43)

Norja 0,45 0,36 0,5 2,60 (0,26) 0,35 0,21 0,42 3,43 (0,46) 1,92 (0,45) 4,30 (0,58)

Tanska

Saksa 0,45 0,46 0,43 1,22 (0,12) 0,36 0,43 0,33 1,65 (0,22) 2,10 (0,38) 1,49 (0,27)

Ranska 0 -0,15 0,1 -0,22 (0,15) 0,18 -0,04 0,33 0,86 (0,25) -0,26 (0,56) 1,36 (0,24)

Iso-Britannia 0,31 0,23 0,35 0,75 (0,12) 0,2 0,37 0,45 1,73 (0,19) 1,43 (0,31) 1,94 (0,24)

Yhdysvallat 0,35 0,19 0,43 0,30 (0,04) 0,63 0,45 0,71 0,90 (0,06) 0,66 (0,11) 1,01 (0,06)

Kiinteä painokerroin Muuttuva painokerroin

Regression kulmakerroin
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Kansallisten suhdanteiden ajureiden (drivers of business cycle) tutkimus perustuu myös 

kansainvälisen suhdanteen mittaamiseen ja sen kansallisiin suhdanteisiin aiheuttaman 

varianssin tutkimukseen. Menetelmällisesti tutkimustyyppi eroaa hieman edellä esitellyistä 

tutkimuksista, kun kansainvälisen ja kansallisen suhdanteen välille ei estimoida 

korrelaatiokerrointa vaan sen sijaan varianssihajotelma. Tutkimusmenetelmänä voidaan 

käyttää esimerkiksi dynaamista faktorianalyysia (mm. Jimenez-Rodriguez et al., 2013, 381, 

379-395; Lee, 2013, 351, 347-364; Mansour, 2003, 242, 223-247), jolla voidaan muodostaa 

globaalia-, pienempiä maantieteellisiä alueita ja kansallisia suhdanteita kuvaavia 

suhdannekomponentteja (faktoreita
11

). Koska tutkimukset ovat usein monen muuttujan 

malleja, muodostuu niistä kaksi maakohtaista faktoria; ensimmäinen faktori, jossa vaihtelu on 

yhteistä kaikille muuttujille tietyssä maassa ja toinen faktori, joka on maakohtainen ja 

muuttujakohtainen. (Kose, 2008, 112, 110-130). Yhden muuttujan dynaamisessa 

faktorianalyysissa muodostuisi esimerkiksi kaksi faktoria; globaali ja maakohtainen sekä 

idiosynkraattinen virhetermi. Idiosynkraattinen termi kuvaa satunnaista vaihtelua, joka jää 

faktorimallin ulkopuolelle. Tuloksissa globaali kaikille maille yhteinen komponentti kuvaa 

maiden välistä kansallisten suhdanteiden yhteisvaihtelun voimakkuutta ja se on verrattavissa 

korrelaatiokertoimeen. (Pesce, 2015, 2-3)   

Varianssihajotelmien perusteella Suomen taloussuhdanteen varianssiin vaikuttaa 

voimakkaasti eurooppalainen suhdanne. Taulukossa 4 on esitetty ote Leen (2013, 359, 347-

364) tutkimuksen tuloksista. Hänen tuloksensa mukaan eurooppalainen suhdanne aiheuttaa 

tutkituissa 15 EU-maassa 25 %:sta 76 %:iin kokonaistuotannon varianssista. Pienin vaikutus 

varianssiin on Saksassa ja suurin Espanjassa. Vaikutus Suomen varianssiin on noin 46 %. 

Varianssi vaihtelee ajan kuluessa noin 50 %:n vaiheilla. Vaikutus varianssiin on keskimäärin 

niin suuri, että Euroopan valtioiden välillä voidaan todeta olevan vahvaa taloussuhdanteiden 

yhteisvaihtelua.  

 

 

 

                                                           
11

 Faktori on alkuperäisistä aikasarjoista laskettu uusi muuttuja. Alkuperäisten aikasarjojen 

tietoa tiivistetään niin, että esimerkiksi kymmenen aikasarjaa saadaan tiivistettyä kolmeksi 

uudeksi suhdannemuuttujaksi. 
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Taulukko 4. Globaalin ja alueellisen suhdannekomponentin vaikutus maakohtaiseen taloussuhdanteeseen. (Lee, 

2013, 359, 347-364) Desimaaliluvut tarkoittavat prosenttiosuuksia. 

 

Lehwald (2013, 663-670, 655-684) tutki myös euroalueella vaikuttavaa yhteisvaihtelua 

dynaamisen faktorianalyysin avulla. Hän käytti muuttujina reaalista bruttokansantuotetta, 

yksityistä kokonaiskulutusta ja investointeja faktorien muodostuksessa. Jotta laajempi 

kansainvälinen suhdannevaihtelu tulee huomioitua, Lehwald (2013) lisää tutkittavien maiden 

joukkoon myös Yhdysvallat, Iso-Britannian, Japanin ja Kanadan. Ensimmäisellä 

tutkimusperiodilla ennen euroalueen syntymistä Suomen ja Saksan suhdanteet ovat 

yhteisvaihdelleet vähiten kansainvälisen suhdanteen kanssa. Mahdollisia syitä tähän ovat 

Saksojen yhdistyminen sekä Suomen maantieteellisesti etäinen sijainti ja 1990-luvulla koettu 

taantuma. Euron käyttöönoton jälkeen yhteisvaihtelu on kasvanut eniten kokonaistuotannossa, 

toiseksi eniten investoinneissa ja kulutuksen yhteisvaihtelu on pysynyt ennallaan. Suomen ja 

Saksan yhteisvaihtelu koko euroalueen kanssa on kasvanut, kuten myös useimpien muidenkin 

tutkittavien maiden. Poikkeuksen muodostavat Kreikka, Irlanti ja Portugali, joiden 

yhteisvaihtelu euroalueen yhteisen suhdanteen kanssa on pienentynyt. 

Taulukko 5. Globaalin ja alueellisen suhdannekomponentin vaikutus maakohtaiseen taloussuhdanteeseen. 

(Lehwald, 2013, 675-676, 655-684) 

 

Jimenez-Rodriguez et al. (2013, 381, 379-395) tutkimuksesta on löydettävissä myös tuloksia 

Suomen ja kansainvälisen suhdanteen yhteisvaihtelusta. Leen (2013) ja Lehwaldin (2013) 

tutkimukseen verrattuna, suhdanne on operationalisoitu jälleen hieman eri tavalla johtuen 

tutkimuksen aineistoon kuuluvista maista. Koska Jimenez-Rodriquez et al. (2013) 

Maailman-

laajuinen Alueellinen

Maailman-

laajuinen Alueellinen

Maailman-

laajuinen Alueellinen

Maailman-

laajuinen Alueellinen

Suomi 0,04 0,49 0,03 0,60 0,06 0,38 0,03 0,49

Ruotsi 0,10 0,40 0,09 0,37 0,10 0,43 0,10 0,40

Tanska 0,04 0,42 0,03 0,43 0,04 0,53 0,06 0,29

Saksa 0,12 0,48 0,09 0,53 0,22 0,60 0,03 0,28

Ranska 0,13 0,62 0,03 0,76 0,30 0,55 0,06 0,52

Iso-Britannia 0,08 0,54 0,05 0,30 0,06 0,81 0,15 0,52

1970-2010 1970-1984 1985-1998 1999-2010

1991-1998 2000-2010

Yhteinen Maakohtainen Idiosynkraattinen Yhteinen Maakohtainen Idiosynkraattinen

Suomi 19,73 43,92 36,16 78,75 1,67 18,92

Saksa 25,94 40,53 33,54 66,26 17,4 16,26

Ranska 61,08 26,24 12,25 79,53 6,66 13,96

Iso-Britannia 8,77 16,78 73,98 80,34 7,13 12,51

Yhdysvallat 17,23 54,46 28,1 50,5 24,82 24,7
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tutkimuksen pääpaino on euroalueen ja Itä- ja Keski-Euroopan maiden välisen yhteisvaihtelun 

tutkimuksessa, saadaan tämän tutkielman aineistoon kuuluvista maista estimaatit vain 

Suomelle, Saksalle ja Ranskalle. Myös heidän tutkimuksessaan, kuten Lehwaldinkin (2013)  

tutkimuksessa, koko aineistosta muodostetulla eurooppalaisella suhdanteella on pienin 

vaikutus varianssiin Saksassa (37 %). Suomessa eurooppalaisen suhdanteen vaikutus 

varianssiin on noin 56 %. Eurooppalaisen suhdanteen vaikutus varianssiin on selvästi 

suurempi kuin alueellisten (kaksi aluetta: kahdeksan euroalueen  maata ja viisi Keski- ja Itä-

Euroopan maata) ja maakohtaisten komponenttien, joten kansainvälisellä yhteisvaihtelulla on 

suuri vaikutus maakohtaiseen kokonaistuotantoon. Merkittävä vaikutus on kuitenkin myös 

idiosynkraattisilla komponenteilla, jotka selittävät Suomen taloussuhdanteen varianssista noin 

35 %.  

Konstatakopoulou & Tsionas (2014, 406, 389-409) tutkivat OECD-maiden reaalisen 

bruttokansantuotteen yhteisintegroituvuutta ARDL (Autoregressive Distributed Lag) Bounds 

testing –menetelmällä. He estimoivat mallin Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan välille, 

jonka tilastollinen testaus osoitti, että maiden välillä on pitkän aikavälin tasapaino. Kun 

mallinnus toistettiin euroalueen valtioille, osoittautui, että mallissa Suomen kertoimet eivät 

olleet tilastollisesti merkitseviä. Kun maapareja tutkittiin tarkemmin, on tulosten perusteella 

Suomen ja Ruotsin välillä on vahva positiivinen yhteisvaihtelu, kun taas Suomen ja Norjan 

välillä yhteisvaihtelu on negatiivinen. Ruotsin ja Tanskan välillä yhteisvaihtelu on positiivista, 

kuten myös Tanskan ja Norjan välillä. Taulukossa 6 on esitetty lopuksi yhteenveto 

kokonaistuotannon dynaamisista tutkimuksista. 
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Taulukko 6. Yhteenveto dynaamisista tutkimuksista. 

 

Yhteenvedon perusteella vaikuttaa siltä, että kehittyneitä talouksia käsittelevissä artikkeleissa 

on saatu melko samansuuntaisia tuloksia vahvan yhteisvaihtelun puolesta. Vaikuttaa siltä, että 

yhteisvaihtelua vastaan olevia tuloksia on tutkituissa artikkelissa hyvin vähän. Eräs poikkeus 

on Lehwaldin (2013) tutkimuksessa, jossa todetaan Kreikan, Portugalin ja Irlannin suhdanteen 

erkanevan eurooppalaisesta suhdanteesta. Suomen osalta vaikuttaa kuitenkin siltä, että 

Suomen yhteisvaihtelu asettuu tutkimuksissa korkealle tasolle huolimatta siitä, miten yhteinen 

suhdanne on operationalisoitu. Staattisten ja dynaamisten tutkimusten perusteella vaikuttaa 

siltä, että staattisilla menetelmillä saadaan useammin yhteisvaihtelua vastaan olevia tuloksia, 

kun taas dynaamisissa tutkimuksissa raportoidaan useammin yhteisvaihtelun puolesta olevia 

tuloksia. 

 

 

Kirjoittajat Muuttujat Menetelmä Aineisto Otteita tuloksista

Bergman (2008)
teollisuus-

tuotantoindeksi

globaalin suhdanteen 

muodostus ja 

korrelaation 

estimointi

Euroopan suhdanne:Suomi, 

Ruotsi, Itävalta, Belgia, Kreikka, 

Italia, Luxembourg, Iso-Britannia, 

Saksa, Ranska, Hollanti, Portugali, 

Espanja, Kansainvälinen 

suhdanne: Yhdysvallat, Japani, 

Kanada

Suomen ja Ruotsin välillä voimaks 

yhteisvaihtelu, Suomen ja 

eurooppalaisen suhdanteen voimakas 

yhteisvaihtelu

Lumsdaine & Prasad 

(2003)

teollisuus-

tuotantoindeksi

globaalin suhdanteen 

muodostus ja 

korrelaation 

estimointi

Euroopan suhdanne: Suomi, 

Ruotsi, Norja, Itävalta, Belgia, 

Kreikka, Italia, Luxembourg, Iso-

Britannia, Saksa, Ranska, Hollanti, 

Portugali, Espanja, Kansainvälinen 

suhdanne: Yhdysvallat, Japani, 

Kanada

Kehittyneiden talouksien yhteisvaihtelun 

voimistuminen tutkittavana aikajaksona, 

Suomen yhteisvaihtelu euroopalaisen 

suhdanteen kanssa voimakkaampaa kuin 

kansainvälisen

Lee (2013)
reaalinen BKT ja 

inflaatio

dynaaminen 

faktorianalayysi ja 

varianssihajotelma

koko aineisto: 25 OECD-maata 

muodostavat kansainvälisen 

suhdanteen, pienemmät ryhmät 

EU15- ja EMU12 -maat mudostavat 

Euroopan suhdanteen

Eurooppalaisella suhdanteella voimakas 

vaikutus Suoman taloussuhdanteeseen

Lehwald (2013)

reaalinen BKT, 

yksityinen 

kokonaiskulutus, 

investoinnit

dynaaminen 

faktorianalayysi ja 

varianssihajotelma

Euroalue ja Yhdysvallat, Iso-

Britannia, Kanada ja Japani

Tutkittujen maiden välillä kasvava 

yhteisvaihtelu. Suomen yhteisvaihtelu 

on lisääntynyt. Voimakkainta reaalisen 

BKT:n yhteisvaihtelu, toiseksi 

voimakkainta investointien ja heikointa 

kokonaiskulutuksen.

Jimenez-Rodroques 

et al. (2013)

reaalinen BKT, 

yksityinen 

kokonaiskulutus, 

investoinnit

dynaaminen 

faktorianalayysi ja 

varianssihajotelma

Saksa, Ranska, Belgia, Itävalta, 

Suomi, Espanja, Italia, Hollanti, 

Tsekki, Unkari, Puola, Slovenia, 

Slovakia

Euroopan suhdanteella on paljon 

selitysvoimaa tutkittujen kahdeksan 

euroalueeseen kuuluvien maiden 

suhdannevaihtelussa

Konstantakopoulou 

& Tsionas (2014)
reaalinen BKT yhteisintegroituvuus OECD-maat

Pohjoismaiden välillä on sekä pitkän että 

lyhyen välin tasapaino
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2.4 Kokonaiskulutuksen yhteisvaihtelu valittujen talouksien välillä 

 

Taloussuhdanteiden yhteisvaihtelun tutkimus ja kansainvälisen riskienjaon tutkimus liittyvät 

kiinteästi toisiinsa. Kansainvälisen reaalisten suhdanteiden teoriaan sisältyy oletus 

riskienjaosta, jonka mukaan taloudelliset toimijat (valtiot, yritykset ja kotitaloudet) jakavat 

kansainvälisesti keskenään riskin kulutuksen alenemisesta. Kun maakohtaiset riskit tuotannon 

alenemisesta voidaan jakaa maiden kesken, johtaa tämä siihen, että maiden välisen 

kansantalouden kokonaiskulutuksen korrelaation tulisi olla yksi. Kulutuksen kasvu ja 

pienentyminen on kaikissa maissa yhtä suurta, mikä johtuu siitä, että taloudelliset toimijat 

kaikissa maissa omistavat saman kansainvälisesti hajautetun sijoitusportfolion. (Benetrix, 

2015, 31, 29-49) 

Riskienjaon tutkimus yhdistää kokonaistuotannon ja kokonaiskulutuksen muuttujina toisiinsa. 

Kotimaisen tuotannon ei tulisi korreloida kotimaisen kulutuksen kanssa, joten 

kokonaistuotannon muutoksien ei tulisi aiheuttaa kokonaiskulutukseen muutoksia. Tämä 

kuvaa epäsuoraa riskienjaon mittaamista, jolla tarkoitetaan sellaisen muuttujan selitysvoiman 

tutkimista, jonka ei tulisi selittää kulutuksen muutoksia. Yksittäisen maan kokonaiskulutuksen 

taas tulisi korreloida maailman ja muiden maiden kokonaiskulutuksen kanssa täydellisesti. 

Tämä puolestaan kuvaa suoraa riskienjaon testausta, kun testi suoritetaan niillä muuttujilla, 

joiden teoreettisesti tulisi korreloida voimakkaasti keskenään (Baxter, 2012, 380, 376-393). 

Empiirinen tutkimus on pyrkinyt todentamaan teoriaa ja reaalisten suhdanteiden mallien 

tuloksia, mutta se on usein päätynyt paljon teoreettista alempaan yhteisvaihteluun. Vaikka 

Backuksen, Kehoen ja Kydlandin (1992, 771, 745-775) reaalisten suhdanteiden mallin 

oletuksiin kuului maiden välinen kansainvälinen riskienjako, eivät he pystyneet sitä 

empiirisesti todentamaan. Mallinsa tuloksena he huomasivat, että kulutuksen korkea 

korrelaatio maiden välillä säilyi, vaikka tämä mahdollisuus poistettiin. He näkivät syyksi sen, 

että kulutuksen korkea korrelaatio saattoi johtua teoreettisesti myös pysyvän tulon 

(permament income) –hypoteesista. Sen mukaan vieraan maan taloudellinen toimija jää 

odottamaan tuottavuuden kasvua kotimaassaan, jonka seurauksena hän lykkää 

investointipäätöstään kotimaassaan, mutta lisää nykyistä kulutustaan kotimaassaan. 

Vaikka kansainvälisen riskienjaon tutkimus on tutkinut kulutuksen korreloimattomuutta jo 

1990-luvulta lähtien, on syitä, miksi kulutuksen yhteisvaihtelua kannattaa edelleen tutkia. 1) 

Reaalitaloudellisen integraation (economic integration) syveneminen maiden välillä aiheuttaa 
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sen, että kulutuksen yhteisvaihtelun kehittymisen suuntaa on vaikeaa ennustaa. Oletus 

kuitenkin on, että taloudellisen integraation tulisi voimistaa ajan kuluessa myös kansainvälistä 

kulutuksen korrelaatiota. (Doyle & Faust, 2005, 723, 721-740) 2) Kulutuksen kansainvälinen 

korrelaatio on kiinnostava aihe myös, koska se kuvaa rahoitusmarkkinoiden täydellisyyttä 

(Backus, Kehoe & Kydland (1992, 751, 745-775). Mitä korkeampi on kulutuksen 

kansainvälinen korrelaatio, sitä täydellisemmin kansainväliset rahoitusmarkkinat toimivat. 

Mutta osakkeiden ja velkainstrumenttien kauppa on paljon rajoittuneempaa kansainvälisesti 

kuin maiden sisällä, mikä johtaa epätäydelliseen kulutuksen kansainväliseen korrelaatioon. 

(Obstfeld & Rogoff, 2005, 367, 339-390) 3) Kolmanneksi kulutuksen yhteisvaihtelun 

tutkimuksen kautta voidaan selvittää, missä laajuudessa makrotaloudelliset riskit jakautuvat 

maakohtaisiin (idiosynkraattisiin) ja maailmanlaajuisiin riskeihin. (Jimenez-Rodrigues et al., 

2013, 381, 379-395). 

Tuloksia, joissa Suomen yksityisen kulutuksen yhteisvaihtelua on tutkittu vertailumaiden 

kanssa staattisilla korrelaatiokertoimilla, löydettiin neljästä tutkimuksesta. Pakkon (2000, 

171-172, 169-174) tutkimuksessa Suomen ja vertailumaiden välille löytyi korkeintaan 

heikkoa positiivista korrelaatiota osoittavia korrelaatiokertoimia. Kaikkien tutkittujen 

maaparien välillä kulutuksen korrelaatio oli enintään 0,5. Kokonaiskulutus korreloi 

tutkimuksessa voimakkaammin kotimaan kokonaistuotannon kanssa kuin kansainvälisen 

kulutuksen kanssa.  Backus, Kehoe & Kydland (1992, 752, 745-775) empiirisen aineistoon 

perustuvan tuloksen mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen välinen taloussuhdanne ei korreloi 

bruttokansantuotteella mitattuna eikä myöskään yksityisellä kulutuksella mitattuna. 

Tuotannon yhteisvaihtelu on 0,02 ja kulutuksen yhteisvaihtelu on -0,01. Dickerson et al. 

(2000, 69, 51-77) tutkimuksen yksityisen kulutuksen korrelaatiot ovat voimakkuudeltaan 

pääsääntöisesti alle 0,5:n mutta poikkeuksena ovat Suomen ja Iso-Britannian välinen (0,76), 

Suomen ja Ranskan (0,54) sekä Suomen ja Ruotsin (0,63) väliset korrelaatiokertoimet. Myös 

Papageorgieu et al. (2010, 447, 419-470) tutkimuksen korrelaatiokerrointen arvoista löytyy 

myös yli 0,5:n olevia arvoja, joskin tutkittu aikaväli näyttäisi vaikuttavan kerrointen arvoon. 

Korrelaatiokerrointen arvot ovat matalimmat pidemmillä aikaväleillä kuin lyhyemmillä, mutta 

kyse voi olla yhtälailla yhteisvaihtelun voimistumisesta. Tulosten yhteenveto on esitetty 

taulukossa 7. 
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Taulukko 7.  Yhteenveto yksityisen kokonaiskulutuksen staattisista korrelaatiokertomista Suomen ja 

vertailumaiden välillä.   

 

*Lyhenne HP tarkoittaa Hodrick-Prescott -suodatinta. 

Dynaamisilla menetelmillä saatuja tuloksia löydettiin Lehwaldin (2013) ja Jimenez-Rodriquez 

et al. (2013) tutkimuksista (ks. myös Taulukko 6). Kun Jimenez-Rodriquez et al. (2013) 

laskivat eurooppalaisen suhdanteen Suomen kokonaiskulutukseen aiheuttaman varianssin, 

saivat he tulokseksi, että noin 29 % kokonaiskulutuksen varianssista aiheutuu 

eurooppalaisesta suhdanteesta. Idiosynkraattinen faktori selittää suurimman osan eli noin 62 

% kulutuksen vaihtelusta. Alueellisille suhdanteille, jotka he muodostivat jakamalla maat 

euroalueeseen ja euroalueen ulkopuolisiin Keski- ja Itä-Euroopan maihin, ja maakohtaisille 

suhdanteille ei jäänyt selitysvoimaa juuri ollenkaan. Toisaalta neljän selitysfaktorin joukossa 

voisi myös todeta niin, että myös yksityisessä kulutuksessa esiintyy yhteisvaihtelua. Kun 

aineistosta tarkastellaan tarkemmin Suomen kokonaiskulutuksen yhteisvaihtelua, saadaan 

tulokseksi, että eurooppalainen suhdanne aiheuttaa noin 30 % kokonaiskulutuksen 

varianssista. Maakohtainen ja alueellinen faktori selittävät enintään 3 % ja idiosynkraattinen 

faktori jopa 63 % Suomen kokonaiskulutuksen varianssista. Idiosynkraattisen faktorin 

suuruus kuvaa sitä, että vaihtelu on luonteeltaan satunnaista, jota muodostetut muut faktorit 

eivät selitä. Ranskan ja Saksan osalta idiosynkraattisen faktorin selitysosuus on vielä Suomea 

suurempi, Saksalla noin 89 % ja Ranskalla noin 79 %. 

Myös Lehwaldin (2013) tutkimuksessa saadaan samansuuntaisia tuloksia.  Maakohtaisen 

faktorin selitysvoima on kuitenkin korkeampi, kuin Jimenez-Rodriques et al. (2013) 

tutkimuksessa. Suomen kokonaiskulutuksen yhteisvaihtelu on eräs korkeimmista 

kummallakin tukittavalla aikajaksolla. Maakohtaisen faktorin merkittävyys on kuitenkin 

pienentynyt ja yhteisen faktorin sekä satunnaisen vaihtelun merkittävyys ovat kasvaneet. 

Yhteisvaihtelu on voimistunut etenkin Ranskan, Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen kohdalla, 

kun taas Saksan yhteisvaihtelu vaikuttaa hyvin alhaiselta molemmilla tutkittavilla 

aikajaksoilla. 

Kirjoittajat Ruotsi Norja Tanska Saksa Ranska UK US Operationalisointi(*) Aikaväli Havaintoväli

Backus et al. (1992) -0,01 HP-pearson 1970-1988 neljännesvuosi

Pakko (2000) -0,02 0,06 0,3 0,42 0,08 log-differenssi 1975-1993 neljännesvuosi

Pakko (2000) -0,41 0,11 0,44 0,55 -0,05 HP-pearson 1975-1993 neljännesvuosi

Papageorgiou 0,13 0 -0,1 -0,17 0,04 0,19 HP-pearson 1960-2009 neljännesvuosi

et al. (2010) 0,07 -0,20 0,01 -0,28 0,04 -0,02 HP-pearson 1960-1991 neljännesvuosi

0,48 0,39 -0,15 0,30 -0,65 0,35 HP-pearson 1992-2000 neljännesvuosi

0,06 0,64 -0,36 -0,03 0,72 0,59 HP-pearson 2000-2009 neljännesvuosi

Dickerson et al. (1998) 0,63 -0,21 -0,08 0,06 0,54 0,76 0,23 HP-pearson 1960-93 neljännesvuosi
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Taulukko 8. Lehwaldin (2013) tutkimuksen dynaamisen faktorianalyysin tuloksia.  

 

Kulutuksen yhteisvaihtelun tutkimus on löytänyt useita syitä siihen, miksi kansainvälinen 

korrelaatio on alhainen. 1) Reaalisten suhdanteiden teoreettiset mallit olettavat 

rahoitusmarkkinoiden olevan täydellisiä, mutta käytännössä rahoitusmarkkinoiden 

täydellisyys ei päde. Avoimilla rahoitusmarkkinoilla yritykset ja kotitaloudet voivat 

kansainvälisesti sijoittamalla hajauttaa riskin tulojen alenemisesta, mutta näin ei ole 

kuitenkaan tapahtunut, vaan sijoittajat preferoivat kotimaisia sijoituskohteita (home equity 

puzzle). Tästä seuraa, että yksityinen kulutus riippuu voimakkaammin kotimaan tuotannosta 

kuin kansainvälisestä tuotannon kasvusta. (Obstfeld & Rogoff, 2000, 370-371, 339-390; 

Olivei, 2000, 11, 4-13) 2) Maantieteellinen etäisyys synnyttää informaation epäsymmetriaa, 

joka estää sijoittamisen ulkomaisiin osakkeisiin. (Olivei, 2000, 11, 4-13) 3) Kolmantena 

syynä pidetään yritysten ja kotitalouksien kyvyttömyyttä havaita riskejä, esimerkiksi 

työpaikan menettämistä ja tulevia taantumia. Toisaalta palkkojen vakuuttaminen 

rahoitusmarkkinoiden kautta saattaa olla mahdotonta (Olivei, 2000, 11, 4-13) 4) Maan 

tuotannon toimialarakenne voi myös vaikuttaa alhaiseen korrelaatioon. Jos tuotanto on 

rakenteeltaan sellaista, että se kulutetaan kotimaassa, niin kulutus riippuu silloin voimakkaasti 

kotimaan tuotannosta. (Olivei, 2000, 11, 4-13) 5) Metodologisena syynä pidetään aikasarjan 

trendin poistamista ensimmäisellä differensoinnilla, joka tuottaa aikasarjaan korkeataajuista 

vaihtelua, joka puolestaan alentaa korrelaation voimakkuutta. (Baxter, 2012, 386, 376-393) 

(Pakko, 2000, 169-174)  

 

2.5 Tuloksia yhteisvaihtelun puolesta ja vastaan 

 

Vastaan 

Matalan yhteisvaihtelun puolesta argumentoivat Ambler at al. (2004, 265-267, 257-275), 

jotka tutkivat jakaumatutkimuksella kulutuksen yhteisvaihtelua OECD-maissa vuosina 1960-

1991-1998 2000-2010

Yhteinen Maakohtainen Idiosynkraattinen Yhteinen Maakohtainen Idiosynkraattinen

Suomi 32,37 36,82 30,12 41,94 2,54 54,81

Saksa 0,84 21,42 77,46 0,2 20,45 78,34

Ranska 5,54 65,59 28,67 15,23 19,21 65,64

Iso-Britannia 3,19 51,07 45,31 44,76 18,62 36,77

Yhdysvallat 2,61 31,38 65,38 41,14 19,75 39,25
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2000, joista muodostetaan 190 maaparia. Heidän tuloksensa mukaan kulutuksen korrelaatio 

on 0,14 mikä on vain hiukan alhaisempi kuin kokonaistuotannon 0,22.  Kun he ottivat 

tutkittavaksi erilaisia aikajaksoja (1960-2000, 1973-2000, ja 1990-2000) poikkesivat 

korrelaatioestimaatit vain hiukan toisistaan eikä yhteisvaihtelu voimistunut aikajakson 

valinnan takia. Kokonaistuotannon ja kokonaiskulutuksen yhteisvaihtelu on matalaa ja 

samantasoista verrattuna siihen että, kokonaistuotanto korreloi teoreettisesti heikosti 

negatiivisesti ja kokonaiskulutus vahvasti positiivisesti. Heidän johtopäätöksensä kaikista 

tutkituista muuttujista on, että makrotaloudellisten muuttujien kansainvälinen yhteisvaihtelu 

on heikosti positiivista.  

Ehkäpä voimakkaimpia näyttöjä yhteisvaihtelua vastaan ovat tutkimukset, jotka raportoivat 

suurten teollistuneiden maiden taloussuhdanteiden erkanemisesta (mm. Bovi, 2005, 331-345; 

Duarte & Holden 2003, 685, 685-670; Doyle & Faust, 2003, 427-437) Pääsyyksi 

suhdanteiden erkanemiseen he näkevät makrotaloudellisen vaihtelun pienentymisen 1980-

luvulta lähtien. Muita mahdollisia syitä ovat parempi kansainvälinen makrotalouden 

koordinointi ja se, ettei maille yhteisiä shokkeja ole tapahtunut (Bagliano & Morana, 2005, 

2328, 2327-2345)  

Clarkin & Wincoopin (2001, 63, 59-85) tulos tuo näyttöä myös taloussuhdanteiden 

kansainvälistä yhteisvaihtelua vastaan. He löytävät evidenssiä rajavaikutus–hypoteesin 

puolesta, kun he tutkivat, onko yhteisvaihtelu suurempaa maiden sisäisten alueiden kesken vai 

maiden välillä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Heidän tuloksensa mukaan yhteisvaihtelu on 

maiden sisällä alueiden kesken voimakkaampaa sekä Yhdysvalloissa että tutkituissa 14 

eurooppalaisessa maassa verrattuna Yhdysvaltojen ja Euroopan maiden väliseen 

yhteisvaihteluun. Samoin on myös Saksan ja Ranskan välillä. Maiden sisällä 

suhdannevaihtelu on voimakkaampaa kuin niiden välillä, joten valtioiden rajoilla on 

vaikutusta suhdannevaihteluiden kansainvälisen yhteisvaihtelun voimakkuuteen. He eivät 

löytäneet selitystä sille, miksi näin on, mutta voimakkaimpana selittävänä tekijänä he pitävät 

alueiden välistä kaupankäyntiä. Kauppaa käydään enemmän alueiden kesken kuin maiden 

välillä. He tutkivat myös kaupankäynnin esteiden vaikutusta ja yhteisen talouspolitiikan 

vaikutusta, mutta näille tekijöille he eivät löytäneet tilastollisesti merkittävää selitysvoimaa. 

Puolesta 

Artis & Okubo (2012, 167, 160-180) tutkivat myös jakaumatarkastelun avulla teollistuneiden 

maiden yhteisvaihtelua ja hänen tuloksensa mukaan kansainvälinen yhteisvaihtelu on 
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puolestaan noussut jatkuvasti, vaikkakaan ei aivan suoraviivaisesti. Tutkimuksen 

korrelaatiokerrointen jakaumat on esitetty kuvassa 1.   

 

Kuva 1. Kokonaistuotannon kahdenvälisten korrelaatiokertoimien jakaumat. (Artis & Okubo 2012, 167, 160-

180) 

Kuvassa a) on esitetty korrelaatiokertoimet ensimmäiselle globalisaatiojaksolle 1880-1993, 

kuvassa b) on esitetty korrelaatiokertoimet blokkitalouden ajalle 1915-1959 ja kuvassa c) on 

esitetty korrelaatiokertoimet toiselle globalisaatiojaksolle 1960-2004. Ensimmäisen 

globalisaatiojakson aikana korrelaatiojakauma painottuu positiivisiin arvoihin ja sen 

keskikohta on noin 0,2:n kohdalla. Blokkitalouden aikakaudella jakauma levenee eli sen 

varianssi kasvaa, kun maat jakautuvat strategisiin ryhmiin. Toisella globalisaatiojaksolla 

jakauma siirtyy oikealle ja sen keskikohta on noin 0,4:n kohdalla ja jakaumassa on nyt 

runsaasti positiivisia korkeita korrelaatioita. 

Imbsin (2011, 338, 327-354) jakaumatutkimus löytää myös samanlaista evidenssiä kasvaneen 

yhteisvaihtelun puolesta kehittyneissä talouksissa kuin Artisin & Okubon (2012, 167, 160-

180) tutkimus. Vielä 1990-luvun loppuun saakka taloussuhdanteiden korrelaatiokerrointen 

jakauma keskittyy nollan lähelle ja arvot ovat yleensä alle 0,40:n, joka kuvaa sitä, että 

taloussuhdanteet ovat heikosti positiivisesti korreloivia tai korreloimattomia. Vuosina 2000-

2004 tapahtuu korrelaatiokerrointen jakaumassa siirtymä oikealle ja suurempi osa 

korrelaatiokertoimista muuttuu positiivisiksi ja merkittäviksi. Jakauman moodi on noin 0,5 ja 

jakauma on siirtynyt lähemmäs keskivahvaa positiivista korrelaatiota. Vielä voimakkaampi 

siirtymä jakaumassa tapahtuu finanssikriisin aikana, jolloin suurin osa korrelaatioista on 

positiivisia ja merkittäviä. Tulos yhteisvaihtelun puolesta on, että finanssikriisi on globaali 

kriisi, joka havaittiin lähes kaikissa tutkituissa maissa. 
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Yhteisvaihtelun puolesta kertovat myös tutkimukset, jotka löytävät näyttöä globaalin 

suhdanteen olemassaolosta ja sen vaikutuksesta kansallisiin suhdanteisiin (mm.  Lee, 2013, 

359, 347-364; Jimenez-Rodrigues et al., 2013, 381, 379-395). Gregory et al. (1997, 690-691, 

696, 677-701) tutkivat, onko yhtä G7 -maille yhteistä taloussuhdannetta olemassa dynaamisen 

faktorianalyysin avulla. Heidän tuloksensa on vasta-argumentti tutkimuksille, jotka löytävät 

G7-maiden taloussuhdanteen erkanevan toisistaan. Heidän tuloksensa tiivistettynä on, että 

maiden välinen yhteinen taloussuhdanne on merkittävä, koska se aiheuttaa noin 15-67 % 

havaitusta kokonaistuotannon vaihtelusta maasta riippuen. Kokonaiskulutuksen ja 

investointien yhteisen faktorin selitysvoima on pienempi kuin kokonaistuotannon. Kuitenkin 

on niin, että yhteisen taloussuhdanteen merkittävyys vaihtelee, esimerkiksi 1970-luvulla sen 

merkittävyys on ollut voimakkaampi kuin 1980-luvulla. Tuloksiin vaikuttaa myös 

trendinpoistomenetelmä, mutta sen vaikutus ei ole niin suuri, että tuloksen tulkittavuus 

muuttuisi. 

Cerquieran (2013, 354, 349-363) tutkimus puoltaa laajaa näyttöä kansainvälisen 

yhteisvaihtelun kasvun puolesta, kun hän tarkastelee 111 maan aineistoa kokonaisuutena, 

maantieteellisinä ryhminä ja tulotasoryhminä kehittämällään synkronisaatioindeksillä. 

Maantieteellisiä ryhmiä on seitsemän; Itä-Aasia ja Tyynenmeren alue, Eurooppa ja Keski-

Aasia, Latinalainen-Amerikka ja Karibianmeren alue, Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka, Etelä-

Aasia, Saharan eteläpuolinen Afrikka ja Pohjois-Amerikka. Tulotasoryhminä maat puolestaan 

jaettiin korkean, keskitason ja matalan tulotason maihin. Yhteisvaihtelun kasvu ajoittuu 

alueittain ja ryhmittäin poikkeuksetta 1990-luvun alkuun. Useissa ryhmissä yhteisvaihtelu on 

ensin pienentynyt 1960-1970 luvulla, mutta lähtenyt sen jälkeen kasvuun. Yhteisvaihtelun 

kasvussa on ollut tasaantumisvaihe 1980-luvulla, mutta sen jälkeen kasvu on ollut kokoajan 

jatkuvaa. Hän näkee tuloksen puoltavan globalisaatiota yhteisvaihtelua lisäävänä tekijänä. 

Puolesta ja vastaan 

Monissa artikkeleissa löydetään sekä puolesta että vastaan olevia tuloksia. Tulkitsisin 

kirjallisuuskatsauksen perusteella niin, että maaparien tarkastelu tuottaa tuloksia 

yhteisvaihtelun puolesta ja vastaan. Tulkitsisin tutkittujen kahdenvälisten korrelaatioiden 

perusteella, että korrelaatiokertoimet tuovat evidenssiä sekä yhteisvaihtelun puolesta että 

vastaan, mutta tulos on voimakkaasti riippuvainen valituista maapareista. Esimerkiksi 

Suomen ja Ruotsin välille löydettiin voimakas positiivinen korrelaatio, mutta Suomen ja 

Norjan välille ei löydetty korrelaatiota.  
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Peíron (2003, 141, 137-153) tutkimus tuo myös näyttöä sekä yhteisvaihtelun puolesta että 

vastaan, kun hän tarkastelee suurten talouksien aineistoa, johon kuuluvat Saksa, Japani ja 

Yhdysvallat. He havaitsevat yhteisvaihtelun voimakkuuden riippuvan valituista muuttujista ja 

havaintovälistä. Korkeampaa yhteisvaihtelua havaitaan hintatasossa ja pitkäaikaisissa koroissa 

ja heikompaa yhteisvaihtelua bruttokansantuotteessa ja lyhytaikaisessa korkotasossa. 

Vuosittaisesta aineistosta lasketut korrelaatiot ovat korkeampia kuin puolivuosittaisesta 

aineistosta. Lisäksi samanaikainen yhteisvaihtelu on voimakkaampaa kuin dynaaminen 

yhteisvaihtelu tutkittujen talouksien välillä.  

Bordo & Helblingin (2011, 208-209, 208-238) argumentin mukaan noin 20-30 vuotta pitkät 

aikasarjat tuottavat tuloksia yhteisvaihtelun puolesta sekä vastaan. Mielestäni hyvä esimerkki 

tästä ovat tutkitut klusterianalyysit, joissa Suomelle ei löytynyt kiinteää ryhmää. 

Papageorgiou et al. (2010, 467, 419-470) ja Quah (2014, 3456, 3447-3462) tutkimuksissa 

klusteriryhmän koostumus vaihtuu aina, kun tutkittava aikajakso muuttuu. Bordo & 

Helblingin (2011, 208-209, 208-238) mukaan tämä kuvaa enemmän sillä hetkellä maissa 

vaikuttavien shokkien aikaansaamaa vaikutusta yhteisvaihteluun kuin pysyvää pitkäaikaista 

yhteisvaihtelua. Tulkitsisin tulosta niin, että se antaa näyttöä sekä yhteisvaihtelun puolesta 

että vastaan. Toisaalta osan maista keskinäinen yhteisvaihtelu kasvaa, mutta samanaikaisesti 

yhteisvaihtelu pienenee toisten maiden kanssa, kun maat vaihtavat klusteriryhmiä. 
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3 MENETELMÄT 

 

3.1 Menetelmän valinnan problematiikkaa 

 

Taloussuhdanteiden yhteisvaihtelun aikaisemmissa tutkimuksissa on käytetty erittäin paljon 

erilaisia ekonometrisiä ja rahoitusekonometrisiä menetelmiä. Näitä menetelmiä käyttäen 

taloussuhdanteista ja taloussuhdanteiden yhteisvaihtelusta onkin löydetty monia erilaisia 

piirteitä. Näyttääkin siis väistämättä siltä, että menetelmää valitessa tulee myös samalla 

rajanneeksi aihetta ottamalla huomioon taloussuhdanteiden eräitä piirteitä ja samalla jättäen 

toisia piirteitä huomioimatta. 

Menetelmän valinnan problematiikkaa lähdetään ratkaisemaan tilastollisen testauksen avulla, 

jonka tarkoituksena on kartoittaa muuttujien normaalijakautuneisuutta, autokorrelaatiota ja 

heteroskedastisuutta eli ajan mukana muuttuvan varianssin olemassaoloa. Näin voidaan 

päättää, tulisiko yhteisvaihtelua tutkia lineaarisilla autoregressiivisillä malleilla vai GARCH –

malleilla. Laajasti luokitellen tämä tarkoittaisi menetelmien valintaa lineaaristen 

regressiivisten viivemallien (yhteisintegroituvuus-, VAR- tai VEC-mallien) ja GARCH-

mallien välillä tai molempien mallityyppien käyttöä. Menetelmän valintaan vaikuttaa silloin 

kysymys, esiintyykö muuttujien välillä lineaarista vai epälineaarista yhteisvaihtelua ja ovatko 

lineaariset ja epälineaariset mallit toisensa poissulkevia? Lineaarisia regressiivisiä 

viivemalleja on käytetty reaalitalouden tutkimuksissa pidempään, mutta GARCH-mallien eri 

variantteihin perustuvia reaalitalouden aikasarjoja tutkivia tutkimuksia on julkaistu 2010-

luvulta lähtien. GARCH-malleja käytetään laajasti rahoitusmarkkinoiden yhteisvaihtelun 

tutkimuksessa, mutta ne yleistyvät myös reaalitalouden yhteisvaihtelun tutkimuksessa. 

Esimerkkejä tutkimuksista ovat mm. Trancoson (2013) maailmanlaajuinen 

taloussuhdanteiden verkostotutkimus, Ho et al. (2013) neljän suurimman OECD maan 

yhteisvaihtelun tutkimus ja Antonakakis & Scharlerin (2012b) tutkimus yhteisvaihtelun 

voimakkuudesta seitsemän suurimman OECD-maan välillä Yhdysvaltojen laskusuhdanteiden 

aikana. 
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3.2 Aineiston kuvailu ja diagnostiikkatestit 

 

3.2.1 Normaalijakautuneisuus 

 

Jarque-Bera –testiä käytetään aikasarjan normaalijakautuneisuuden testaamiseen. Jarque-Bera 

-testi perustuu aikasarjan vinouden ja huipukkuuden laskemiseen, joita verrataan 

normaalijakauman vinouteen ja huipukkuuteen. Vinoudella tarkoitetaan sitä, kuinka 

symmetrisesti aikasarjan arvot ovat jakautuneet nollan ympärille ja huipukkuudella 

tarkoitetaan sitä, kuinka korkea jakauman huippu on verrattuna normaalijakauman muotoon. 

Testisuureen JB arvo lasketaan yhtälöllä 

𝐽𝐵 =
𝑁

6
(𝑆2 +

(𝐾−3)2

4
)  (2) 

missä N on havaintojen lukumäärä, S on jakauman vinous ja K on jakauman huipukkuus. 

Testin nollahypoteesi ja vastahypoteesi ovat 

H0: Aikasarjan arvot ovat normaalijakautuneet 

H1: Aikasarjan arvot eivät ole normaalijakautuneet. 

Testisuureen jakauma noudattaa χ
2
-jakaumaa vapausastein kaksi. (Brooks, 2014, 210; Hill et 

al., 2012, 110, 147-149) 

 

3.2.2 Stationaarisuus 

 

Dickey-Fuller –testi 

Dickey & Fullerin (1979) kehittämä Augmented Dickey-Fuller –testi on eräs yleisimmistä 

aikasarjan stationaarisuuden testaamiseen käytettävistä yksikköjuuritesteistä. 

Yksikköjuuritestien ideana on mallintaa aikasarja ja tutkia sen jälkeen onko mallin yhtälössä 

yksikköjuurta. Toisin voidaan sanoa, että testissä tutkitaan onko aikasarjan mallin 

ensimmäisen kertaluvun autoregressiivisen termin kerroin yksi. Augmented Dickey-Fuller –

testissä aikasarja mallinnetaan yhtälöllä (3) tai sen muunnoksilla. Muunnoksissa yhtälöön 

voidaan lisätä deterministinen trendi 𝜆 ∙ 𝑡, lisätä tai poistaa vakio α sekä valita 

augmentaatiotermien lukumäärä. Aikasarjan malli on muotoa 
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∆𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛾𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑠∆𝑦𝑡−𝑠
𝑚
𝑠=1 + 𝑣𝑡  (3) 

missä m on augmentaatiotermien eli viivetermien lukumäärä regressioyhtälön oikealla 

puolella, γ on ensimmäisen kertaluvun autokorrelaatiotermin kerroin, t on aika ja s on 

augmentaatiotermien järjestysnumero. Jos valitaan esimerkiksi niin, että augmentaatiotermien 

lukumäärä m = 3, niin silloin ∆𝑦𝑡 = (𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1),∆𝑦𝑡−1 = (𝑦𝑡−1 − 𝑦𝑡−2), ∆𝑦𝑡−2 =

(𝑦𝑡−2 − 𝑦𝑡−3) ja ∆𝑦𝑡−3 = (𝑦𝑡−3 − 𝑦𝑡−4). (Hill et al., 2012, 485)  

Dickey-Fuller testi perusmuotoisena, ilman augmentaatiotermejä, tutkii aikasarjan 

stationaarisuutta, kun aikasarja mallinnetaan ensimmäisen kertaluvun autoregressiivisellä 

mallilla. Mallin kolme mahdollista muunnosta ovat  

𝑦𝑡 = 𝛾𝑦𝑡−1 + 𝑣𝑡   (4) 

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛾𝑦𝑡−1 + 𝑣𝑡   (5) 

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝜆𝑡 + 𝛾𝑦𝑡−1 + 𝑣𝑡   (6) 

joista yksi valitaan testiin aikasarjan oletetun funktiomuodon perusteella. Testin perusmuodon 

yhtälöt ovat tärkeitä siksi, että ne määrittelevät mallin arvojen käyttäytymisen. Yhtälössä (4) 

aikasarjan arvot vaihtelevat satunnaisesti aikasarjan keskiarvon ympärillä, kun keskiarvo on 

nolla. Yhtälössä (5) aikasarjan arvot vaihtelevat satunnaisesti nollasta poikkeavan aikasarjan 

keskiarvon ympärillä. Yhtälössä (6) aikasarjan arvot vaihtelevat deterministisen trendin 

ympärillä. Deterministinen trendi on yhtälössä (6) lineaarinen termi 𝜆 ∙ 𝑡. (Hill et al., 2012, 

481, 486) Yhtälö (6), jossa on vakiotermi ja trenditermi, sopii hinta-aikasarjojen ja 

makrotaloudellisten kokonaismuuttujien tasoaikasarjan stationaarisuuden testaamiseen.  

Mallit, joissa on pelkkä vakiotermi, sopivat korkotasojen, vaihtokurssien ja spredien 

stationaarisuuden testaamiseen. (Zivot & Wang, 2006, 119, 111-139). 

Testiin lisätään kuitenkin aina vähintään yksi augmentaatiotermi, jonka tarkoituksena on 

poistaa autokorrelaatio yhtälön (3) residuaaleista vt ja parantaa mallinnustulosta. Residuaalin 

autokorrelaatio voi johtua autokorreloituneen selittävän muuttujan poisjättämisestä tai siitä, 

että autoregressiivinen ensimmäisen kertaluvun termi ei selitä aikasarjan autokorrelaatiota 

täydellisesti (Hill et al., 2012, 347). Augmentaatiotermien lisääminen parantaa testin 

luotettavuutta. Augmentaatiotermien lukumäärä voidaan valinta usealla tavalla. Hill et al. 

(2012, 485) ja Zivot & Wang (2006, 121, 111-139) mukaan lukumäärä voidaan valita 

tutkimalla mallin residuaalien autokorrelaatiofunktiota ja valitsemalla merkitsevien 
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autokorrelaatioiden lukumäärä viiveitä. Vaihtoehtoisesti voidaan tutkia augmentaatiotermien 

kertoimien merkitsevyyttä. Tässä proseduurissa testiin valitaan haluttu määrä 

augmentaatiotermejä, joiden lukumäärää pienennetään niin kauan kunnes suurimman 

viivetermin merkitsevyyttä mittaavan testisuuren itseisarvo on alle 1,6. Arvo viittaa 

normaalijakauman 5 %:n kvartiilin arvoon. Brooks (2008, 318-330) ja Zivot & Wang (2006, 

119, 111-139) ehdottavat, että valinta voidaan tehdä myös informaatiokriteerien perusteella. 

Lisäksi Brooks (2008, 318-330)  ehdottaa muistisääntöä, jonka mukaan vuosittaiseen 

aineistoon valitaan yksi viivetermi, neljännesvuosittaiseen neljä viivetermiä ja 

kuukausittaiseen 12 viivetermiä. Muistisääntöä ei voida soveltaa tiheään havaintoväliin. 

Lukumääräksi valitaan tässä tutkimuksessa Brooksin (2008, 318-330) ohjeen perusteella 

neljä. Viiveiden lukumäärä tulisi pitää mahdollisimman pienenä, koska toisaalta liian suuri 

määrä heikentää myös testin luotettavuutta. 

Aikasarja yhtälöllä (1) mallinnettuna on stationaarinen silloin, kun se ei sisällä yksikköjuurta 

yksikköympyrällä. Toisin sanoen juurten tulisi sijaita yksikköympyrän sisäpuolella. Mitä 

enemmän regressioyhtälöön lisätään augmentaatiotermejä, sitä suuremmaksi yhtälön 

kertaluku ja juurten kokonaislukumäärä kasvaa. Augmented Dickey-Fuller –testin 

nollahypoteesi ja vaihtoehtoinen hypoteesi ovat 

H0: Aikasarjassa ja sen mallissa on yksikköjuuri eli aikasarja on epästationaarinen. 

H1: Aikasarjassa ja sen mallissa ei ole yksikköjuurta eli aikasarja on stationaarinen. 

Testin tulokseksi saadaan kahden testisuureen ρ ja τ arvot, jota verrataan testin kriittisiin 

arvoihin. Testisuureiden yhtälöt ovat luettavissa esimerkiksi lähteestä Darné & Diebolt (2005, 

175, 173-196). Testisuureena tulkitaan testisuureen τ arvoa. Nollahypoteesi hylätään, jos 

𝜏 < 𝜏𝑘𝑟 eli silloin aikasarja on stationaarinen. Jos 𝜏 > 𝜏𝑘𝑟 , niin silloin nollahypoteesi jää 

voimaan ja aikasarja on epästationaarinen. (Hill et al., 2012, 484-488). 

Jos aikasarja on tasoltaan stationaarinen, sanotaan sen oleva trendistationaarinen (trend 

stationary). Silloin sen arvot vaihtelevat trendin ympärillä ja palaavat aina kohti trendiä 

poikkeaman jälkeen. Shokeilla ei ole pysyvää vaikutusta, vaan arvot palaavat samalle 

trendille. Jos aikasarjan differenssi on stationaarinen, sanotaan sen olevan 

differenssistationaarinen (difference stationary) ja silloin aikasarjan sisältää yksikköjuuren. 

Silloin shokeilla on pysyvä vaikutus aikasarjaan ja ne muuttavat aikasarjan kulkua pysyvästi. 

Aikasarjasta muodostuu tällöin satunnaiskulkua. (Charles & Darné, 2012, 167, 167-180) 
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Phillips-Perron -testi 

Phillips ja Perron (1990) kehittivät Augmented Dickey-Fuller –testiin perustuvan testin, jolla 

aikasarjan mallin residuaaleissa havaittava autokorrelaatio ja heteroskedastisuus voidaan 

poistaa vaihtoehtoisella tavalla. Kun Augmented Dickey-Fuller –testissä autokorrelaatiota 

korjataan lisäämällä malliin selittäväksi muuttujaksi viivästettyjä differenssejä, Phillips-

Perron –testissä augmentaatiotermit korvataan epäparametrisella virhetermin varianssin 

estimaattorilla. Käsitteellä epäparametrinen tarkoitetaan sitä, että korjaus ei perustu ennalta 

valittuun funktiomuotoon, kuten Augmented Dickey-Fuller -testin augmentaatiotermeihin ja 

augmentaatiotermien kerrointen ratkaisemiseen. Sen sijaan augmentaatiotermien tilalla 

käytetään epäparametrista residuaalin varianssiestimaattoria. Phillips-Perron testin 

autoregressiiviset yhtälöt ovat samat kuin Augmented Dickey-Fuller –testin yhtälöt (4)-(6) 

Varianssiestimaattoria 𝑆2 voidaan kuvata yhtälöllä 

𝑆2 =
1

𝑇
∑ �̂�𝑡

2 +
2

𝑇
𝑇
𝑡=1 ∑ (𝑤∑ �̂�𝑡�̂�𝑡−1

𝑇
𝑡=𝑖+1

𝑇−1
𝑖=1 ) (7) 

missä û on yhtälöiden (4)-(6) residuaali. Painokertoimia w kutsutaan Bartlettin, tai toisella 

nimellä, Nevey-Westin kerneliksi. (Kirchgässner et al., 2013, 173-174, 155-203; SAS) 

Painokertoimet ovat 

𝑤 = {
1 −

𝑖

𝑚+1
, 𝑘𝑢𝑛𝑖 = 1…𝑚

0, 𝑘𝑢𝑛𝑖 > 𝑚
  (8) 

Painokertoimen parametrin valinta voi vaikuttaa stationaarisuustestin tulokseen, eikä sen 

valintaan ei ole yksiselitteistä ohjetta. Mm. SAS valitsee painokertoimen automaattisesti 

muuttujan havaintojen lukumäärän perusteella, joten parametrin m valinta jätetään tässä 

työssä automaattiseksi. Testissä ei tarvitse valita augmentaatiotermien lukumäärää. 

(Kirchgässner et al., 2013, 173-174, 155-203; Zivot & Wang, 2006, 127, 111-139; SAS) 

Phillips-Perron –testin nollahypoteesi ja vaihtoehtoinen hypoteesi ovat samat kuin 

Augmented Dickey-Fuller –testissä. Jokaiselle testiyhtälölle saadaan kaksi testisuuretta; ρ 

sekä τ ja testi tulkitaan kuten Augmented Dickey-Fuller –testi. Testisuure ρ perustuu 

regressioanalyysiin estimaattoriin ja testisuure τ perustuu estimaattorin t-arvoon. 

Testisuureiden yhtälöt ovat luettavissa lähteistä Darné & Diebolt (2005, 176, 173-196) ja 

Kirchgässner et al. (2013, 175, 155-203).  Testien kriittiset arvot ovat samat kuin Augmented 

Dickey-Fuller –testissä. Testistä tulkitaan testisuureen τ arvo, jota verrataan testin kriittisiin 
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arvoihin.  Nollahypoteesi hylätään, jos 𝜏 < 𝜏𝑘𝑟 eli silloin aikasarja on stationaarinen. Jos 

𝜏 > 𝜏𝑘𝑟, niin silloin nollahypoteesi jää voimaa ja aikasarja on epästationaarinen. 

(Kirchgässner et al., 2013, 175, 155-203).  

 

3.2.3 Autokorrelaatio 

 

Aikasarjan autokorrelaatiota tutkitaan autokorrelaatiofunktiolla ja Breusch-Godfrey –testillä. 

Aikasarjan autokorrelaatiofunktio eli korrelogrammi kuvaa korrelaation havaintojen välillä, 

kun havaintojen välimatka kasvaa. Autokorrelaatiofunktion laskennassa oletetaan, että 

autokorrelaation voimakkuus riippuu havaintojen välisestä ajasta, eikä sillä ole merkitystä, 

mistä aikaperiodista havainnot ovat. Laskennassa oletetaan myös, että aikasarjan keskiarvo ja 

varianssi ovat vakiota. Tavallisesti korrelogrammiin piirretään esimerkiksi yhdestä 

kahteentoista havainnon pituiset välimatkat eli viiveet havaintojen välillä. (Hill et al., 2012, 

349) 

Breusch-Godfrey –testi on yhteistesti, jolla testaan samanaikaisesti aikasarjan ja sen usean 

viiveen välistä autokorrelaatiota.
12

 Testissä aikasarja mallinnetaan yhtälöllä 

𝑦𝑡 = 𝜌1𝑦𝑡−1 + 𝜌2𝑦𝑡−2 + 𝜌3𝑦𝑡−3 +⋯+ 𝜌4𝑦𝑡−𝑟 + 𝑣𝑡                  (9)  

missä yt on tutkittava aikasarja, yt-1 on yhdellä havainnolla viivästetty aikasarja, ρ on kerroin 

ja vt on virhetermi. 

H0: Aikasarjan ja sen viiveiden välillä ei ole autokorrelaatiota eli kertoimille ρ pätee 

𝜌1 =𝜌2 =𝜌𝑟 = 0 

H1: Aikasarjan ja sen viiveiden välillä on autokorrelaatiota eli kertoimille ρ pätee  𝜌1 ≠

0𝑗𝑎/𝑡𝑎𝑖𝜌2 ≠ 0𝑗𝑎/𝑡𝑎𝑖 … 𝑗𝑎/𝑡𝑎𝑖𝜌𝑟 ≠ 0 

Testin testisuure on (𝑇 − 𝑟)𝑅2, missä T on havaintojen lukumäärä, r on mallin kertaluku ja R
2 

on testin apuregression selityskerroin.  Se noudattaa χ
2
 jakaumaa kertaluvun mukaisella 

vapausasteella. Jotta nollahypoteesi hylättäisiin ja voitaisiin todeta, että muuttujien välillä on 

autokorrelaatiota, ainoastaan yhden viiveen ja aikasarjan välillä täytyy olla merkitsevä 

korrelaatio. (Brooks, 2014, 197-199) 

                                                           
12

 Viiveellä tarkoitetaan samaa aikasarjaa yhdellä tai useammalla havainnolla viivästettynä. 

Viivästettyä aikasarjaa käytetään testissä selittävänä muuttujana. 
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3.2.4 Heteroskedastisuus 

 

Englen vuonna 1982 kehittämä ARCH-LM –testi (Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity – Lagrange Multiplier) on yleisin aikasarjan heteroskedastisuuden 

toteamiseen käytettävä testi. Aikasarjan heteroskedastisuus todetaan sen residuaaleista, jotka 

saadaan kun aikasarjan ja vakion välille lasketaan regressio. Testillä testataan, onko 

residuaalien varianssi ajan mukana muuttuva vai vakio. Jos residuaalien varianssi muuttuu 

ajan mukana, kutsutaan sitä ARCH-vaikutukseksi eli residuaalit ovat heteroskedastiset. (Hill 

et al., 2012, 523-524) 

Testissä muodostetaan ensin regressio aikasarjan ja vakiotermin välille. Tässä regressiossa 

aikasarjan malliksi syntyy ainoastaan vakiotermi (intercept), joka on aikasarjan keskiarvo. 

Tästä regressiosta saadaan aikasarja, jossa residuaalit ovat aikasarjan arvot vähennettynä 

aikasarjan keskiarvolla.
13

 Seuraavaksi residuaalit êt korotetaan toiseen potenssiin ja 

viivästetään yhdellä aikayksiköllä �̂�𝑡−1
2 . Lopuksi muodostetaan uusi regressioyhtälö 

residuaalin ja viivästetyn residuaalin välille: 

�̂�𝑡
2 = 𝛾0 + 𝛾1�̂�𝑡−1

2 + 𝑣𝑡  (10) 

Yhtälöön voidaan lisätä haluttu määrä viivästettyjä residuaaleja. Kuitenkin ARCH-testi, jossa 

on yksi viivästetty residuaali, kuten yhtälössä (10), on empiirisesti merkittävin, koska 

mahdolliset GARCH –mallien sovellukset ovat usein yhden viiveen malleja. Testin 

nollahypoteesi ja vaihtoehtoinen hypoteesi ovat 

H0: γ1 = 0 Aikasarjassa ei ole ensimmäisen kertaluvun heteroskedastisuutta. 

H0: γ1 ≠ 0 Aikasarjassa on ensimmäisen kertaluvun heteroskedastisuutta. 

Kun aikasarjassa havaitaan heteroskedastisuutta, residuaalien toiseen potenssiin korotettu 

arvo riippuu viivästettyjen toiseen potenssiin korotettujen residuaalien arvosta. Varsinaisessa 

aikasarjassa havaitaan silloin ajan mukana muuttuvaa varianssia eli varianssilla on taipumusta 

voimistua tai heikentyä ajan muuttuessa. (Hill et al., 2012, 523-524) 

                                                           
13 Residuaalien testi testaa myös aikasarjan heteroskedastisuutta, koska kun aikasarjan ja 

vakiotermin välille lasketaan regressio, tulee ainoastaan aikasarjan keskiarvo sovitetuksi 

aineistoon. Tämä tarkoittaa, että aikasarja mallinnetaan suoralla, joka ei selitä sen vaihtelua. 

Kun aikasarjan residuaali lasketaan, muodostuvat tulokseksi aikasarjan arvot, joista on 

vähennetty keskiarvo eli aikasarjan keskiarvoksi muodostuu nolla. 
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3.3 Yhteisintegroituvuus 

 

Yhteisintegroituvuuden määritelmä perustuu muuttujiin, joiden integroitumisaste on yksi. 

Epästationaarisen muuttujan integroitumisaste on yksi, mikäli se täytyy differensoida yhden 

kerran, jotta se muuttuu stationaariseksi. Jos ensimmäistä integroitumisastetta olevien 

muuttujien välillä on olemassa lineaarinen yhtälö (linear combination), jonka 

integroitumisaste on nolla, niin muuttujat ovat silloin yhteisintegroituneita (Fu & Pagini, 

2012, 466, 463-480). Kun kaksi ensimmäistä integroitumisastetta olevaa muuttujaa ovat 

yhteisintegroituneita, ne vaeltavat saman trendin mukaan, eivätkä koskaan eroa toisistaan liian 

kauaksi. Engle-Grangerin ja Johansenin yhteisintegroituvuustestit ovat kaksi yleisimmin 

käytettyä yhteisintegroituvuustestiä. Ne ovat parametrisia menetelmiä eli ne perustuvat 

ennalta valittuun malliin ja sen parametrien ratkaisemiseen. (Fu & Pagini, 2012, 466, 463-

480) 

Englen teoreeman mukaan, jos muuttujat ovat yhteisintegroituneet, niin silloin niiden välillä 

on olemassa virheenkorjausmekanismi (Brooks, 2014, 375). Toisin sanoen muuttujien välillä 

on silloin pitkän ja lyhyen välin tasapaino. Tästä syystä yhteisintegroituvuus ja pitkän 

aikavälin tasapaino ovat edellytys sille, että myös lyhyellä aikavälillä taloussuhdanteet 

yhteisvaihtelevat.  

 

3.3.1 Engle-Granger –testi 

 

Englen ja Grangerin yhteisintegroituvuustesti perustuu tutkittavien muuttujien välisestä 

regressiosta saatujen residuaalien stationaarisuuden testaamiseen. Testi on kaksivaiheinen ja 

sen ensimmäisessä vaiheessa aikasarjojen xt ja yt välille estimoidaan kahden muuttujan 

välinen yhden yhtälön lineaarinen regressio OLS (Ordinary Least Squares) –estimaattorilla, 

josta tutkittavat residuaalit tallennetaan. Estimoitava yhtälö voi olla tyypiltään kolmea tyyppiä 

𝑦𝑡 = 𝛽2𝑥𝑡 + 𝑒𝑡  (11) 

𝑦𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥𝑡 + 𝑒𝑡  (12) 

𝑦𝑡 = 𝛽1 + 𝛿𝑡 + 𝛽2𝑥𝑡 + 𝑒𝑡  (13) 
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missä, et on residuaali ja δ on lineaarisen trendin kerroin yhtälössä (13). Yhtälötyypiksi 

valitaan yhtälö (13). Yhtälötyypin (13) valinta tarkoittaa, että tutkittavien aikasarjojen 

oletetaan vaeltavan ylöspäin (Hill, 2012, 480-481). Kun se järjestetään uudelleen et:n suhteen, 

saadaan residuaalien yhtälöksi 

𝑒𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝛿𝑡 − 𝛽1 − 𝛽2𝑥𝑡  (14) 

Residuaalin stationaarisuutta voidaan tutkia seuraavaksi Augmented Dickey-Fuller –testillä. 

Testiä varten tutkittavaksi muuttujaksi lasketaan yhtälön (14) residuaalin ensimmäinen 

differenssi.  Augmentaatiotermejä eli viivästettyjä residuaaleja voidaan lisätä yhtälöön (15) 

haluttu määrä. Testiyhtälössä (15) on viivästettyjä residuaaleja yksi kappale 

∆�̂�𝑡 = 𝛾�̂�𝑡−1 + 𝑣𝑡  (15) 

missä ∆�̂�𝑡 = �̂�𝑡 − �̂�𝑡−1 on residuaalin ensimmäinen differenssi, γ on yhdellä periodilla 

viivästetyn residuaalin kerroin, �̂�𝑡−1 on yhdellä periodilla viivästetty residuaali ja 𝑣𝑡on 

yhtälön (15) residuaali. Residuaalit 𝑒𝑡 ja 𝑣𝑡 poikkeavat toisistaan, koska ne saadaan eri 

regressioyhtälöiden tuloksena. Regressiossa ei ole vakiotermiä, koska residuaalien oletetaan 

noudattavan autoregressiivistä satunnaiskulun mallia ilman ajelehtimista tai trendiä (random 

walk). Hypoteeseina testataan 

H0: Residuaalit eivät ole stationaariset, joten aikasarjat eivät ole yhteisintegroituneet 

H1: Residuaalit ovat stationaariset, joten aikasarjat ovat yhteisintegroituneet 

Testin tulokseksi saadaan testisuureen τ arvo, jota verrataan testin kriittisiin arvoihin.  

Nollahypoteesi hylätään, jos 𝜏 < 𝜏𝑘𝑟 eli silloin residuaalit ovat stationaariset ja aikasarjat ovat 

yhteisintegroituneet. (Hill et al., 2012, 488-489). Engle-Grangerin menetelmää voidaan 

käyttää ainoastaan kahden muuttujan välisen yhteisintegroituvuuden testaukseen (Fu & 

Pagini, 2012, 466, 463-480) 

 

3.3.2 Johansenin yhteisintegroituvuustesti 

 

Johansenin ja Juseliuksen (1991) yhteisintegroituvuustestissä muuttujien välille lasketaan 

muuttujien lukumäärän mukainen määrä autoregressiivisiä viiveyhtälöitä. Se poikkeaa Engle-

Grangerin menetelmästä, koska se huomioi regressioyhtälöissä muuttujien välisen viiveen. 
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Engle-Grangerin menetelmässä käsitellään muuttujia ilman viiveitä, joten muuttujat ovat 

toisiinsa nähden aikaindeksiltään samanaikaisia. Johansenin yhteisintegroituvuustestin 

aikasarjojen mallia voidaan kuvata VEC (Vector Error Correction) -yhtälöryhmällä (16) 

∆𝑦𝑡 = 𝝁𝟎 + 𝝁𝟏𝑡 + ∏𝒚𝒕−𝟏 + ∑ Γ𝑖Δ𝒚𝒕−𝒊 + 𝜺𝒕
𝑝−1
𝑖=1  (16) 

missä, μ on n×1 vektori, jossa ovat malliyhtälöiden vakiotermit, 𝒚𝒕 on n×1 vektori, jossa ovat 

muuttuja-aikasarjat, 𝜺𝑡 on n×1 vektori, jossa ovat malliyhtälöiden residuaalit. Yhtälössä (16) p 

on viivetermien lukumäärä, joita on sama määrä kaikissa malliyhtälöissä. Jos tutkittavia 

muuttujia on kaksi, niin yhtälöryhmään muodostuu myös kaksi yhtälöä; yksi yhtälö 

kummallekin muuttujalle. (Hjalmarsson & Österholm, 2010, 56, 51-76) 

Testissä lasketaan yhtälön (16) kerroinmatriisin Π rank. Rank on 

yhteisintegroituvuusvektorien lukumäärä, joka kahden muuttujan tapauksessa voi olla 

ainoastaan yksi. Testisuureet perustuvat kerroinmatriisin Π ominaisarvoihin �̂�𝑖. Ominaisarvot 

ovat matriisin karakteristisen yhtälön juuret. Kahden muuttujan tapauksessa ominaisarvoja on 

kaksi kappaletta. Testisuureet ovat yhtälöiden (17) ja (18) mukaiset ja niistä voidaan käyttää 

joko toista tai molempia 

𝐽𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 = −𝑇∑ 𝑙𝑛(1 − �̂�𝑖)
𝑛
𝑖=𝑟+1   (17) 

𝐽𝑚𝑎𝑥 = −𝑇𝑙𝑛(1 − �̂�𝑟+1)   (18) 

missä, T on aikasarjan havaintojen lukumäärä, �̂�𝑖  on kerroinmatriisin ominaisarvot, r on rank 

ja n on muuttujien lukumäärä. (Hjalmarsson & Österholm, 2010, 56, 51-76) Testisuureen 

tulkitseminen on kaksivaiheinen. Ensin testataan, onko rank suurempi kuin nolla.  

H0: Rank = 0 

H1: Rank > 0 

Toiseksi testataan onko rank suurempi kuin yksi. 

H0: Rank = 1 

H1: Rank > 1 

Ensimmäisessä testissä H0 hylätään, jos testisuureen arvo on suurempi kuin testin kriittinen 

arvo. Toisessa testissä H0 hylätään samoin kuin ensimmäisessä testissä, jos testisuureen arvo 
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on suurempi kuin testin kriittinen arvo. Jotta kahden muuttujan välillä olisi 

yhteisintegroituvuus, täytyy H0 hylätä ensimmäisessä testissä ja jäädä voimaan toisessa 

testissä. (Brooks, 2002, 414) 

Johansenin yhteisintegroituvuustestissä täytyy valita mallin funktiomuoto eli sisällytetäänkö 

malliin vakiotermi ja trenditermi. Tehdyt valinnat vaikuttavat testin tulokseen. Perron & 

Campbell (1993, 777-778, 777-790)  tuovat esiin, että testiyhtälöä ilman trendiä sovelletaan 

usein muuttujiin joissa on trendi, joka johtaa vääriin tuloksiin. SAS käyttää testissä aikasarjan 

mallin yhtälönä yhtälöä (14). Ohjelmistossa yhtälöön voidaan valita optiona joko vakion 

sisällyttäminen tai poisjättäminen sekä trendin sisällyttäminen tai poisjättäminen. (SAS-

dokumentointi, Varmax-proseduuri)  

Yhteisintegroituvuustestin funktiomuodon valinta perustuu logaritmoitujen tasoaikasarjojen 

ln(𝑦𝑡) kuvaajissa ja differensoiduissa kasvuarvojen kuvaajissa havaittavaan vaihteluun. Tässä 

työssä oletetaan, että reaalisen bruttokansantuotteen, yksityisen kokonaiskulutuksen ja 

teollisuustuotantoindeksin aikasarjoissa ennen differensointia on havaittavissa kasvava trendi 

ja, että differensoidussa aikasarjassa ei ole trendiä. 

Toinen ongelma, joka liittyy yhteisintegroituvuustestin suorittamiseen, on autoregressiivisten 

viivetermien lukumäärän p valinta. Viiveiden lukumäärän valinnan on todettu vaikuttavan 

testin antamaan tulokseen. Viiveiden lukumäärän valintaan ei ole yksiselitteistä vastausta. 

Bahmani-Oskooee & Brooks (2003, 875, 875-881) ehdottavat, että viive valittaisiin 

informaatiokriteerin perusteella. Koska viiveelle ei ole määriteltävissä yhtä arvoa, päädytään 

tässä työssä testaamaan yhteisintegroituvuutta usealla viiveen arvolla. Näin myös testin 

robustisuudesta voidaan tehdä päätelmiä. Usean viiveen käyttäminen kuitenkin johtaa siihen, 

että tulos voi muuttua vaikeatulkintaiseksi, mikäli analyysissa käy niin, että eri viiveillä 

saadaan erilainen tulos. 

 

3.4 Yhteisvaihtelu VAR-GARCH-BEKK –mallilla 

 

GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) –malleja käytetään 

taloussuhdanteiden yhteisvaihtelun tutkimuksessa, koska reaalitaloutta kuvaavissa 

aikasarjoissa on havaittu ei-normaalijakautuneisuutta, autokorrelaatiota ja 
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heteroskedastisuutta. GARCH-malleilla on mahdollisuus kuvata, kuinka yhteisvaihtelu on 

kehittynyt ajan kuluessa, mikä onkin mallityyppien suurin etu. (Brooks, 2014, 467) 

GARCH-mallien varianttien määrä on erittäin suuri. Tähän työhön on valittu VAR-GARCH-

BEKK (Baba, Engle, Kroner, Kraft) –malli, jota käytetään yleisesti osakemarkkinoiden 

välisten vuorovaikutusten tutkimuksissa. Mallia on toistaiseksi harvemmin käytetty 

reaalitalouden aikasarjojen tutkimuksessa ja Antonakakis & Badinger (2012, 636-638, 635-

653) toteavatkin, että heidän tutkimuksensa lienee eräs ensimmäisiä  VAR-GARCH-BEKK-

mallia käyttävistä reaalitalouden yhteisvaihtelun tutkimuksista. Mallin etuna on, että sen 

avulla voidaan kuvata ajan mukana muuttuvia maakohtaisia variansseja ja maiden välisiä 

kovariansseja. Mallityyppi on vaihtoehto liukuvan ikkunan –menetelmille ajan vaikutuksen 

laskennassa.  

Käytettävä malli muodostuu ehdollisesta keskiarvoyhtälöstä ja varianssiyhtälöstä. Ehdollinen 

keskiarvo on muotoa (19), kun siihen on lisätty AR(1)-termi 

𝑦𝑖,𝑡 = 𝜇𝑖 + ∑ ∅𝑖𝑦𝑖,𝑡−1 + 휀𝑖,𝑡
𝑛
𝑖=1   (19) 

missä μi on vakiotermi, ∅𝑖 on AR-termin kerroin, 𝑦𝑖,𝑡−1 on yhdellä periodilla viivästetty AR-

termi ja 휀t on mallin virhetermi. AR-termejä voidaan lisätä malliin haluttu määrä. Esimerkiksi  

Antonakakis & Badinger (2012) käyttävät kolmea AR-termiä ja Karunanayake & O’Brien 

(2012) käyttävät yhtä AR-termiä ehdollisen keskiarvon yhtälössä. Aikasarjan varianssi 

mallinnetaan diagonaalisella BEKK-mallilla, joka on muotoa 

𝐻𝑡 = 𝐶′𝐶 + 𝐴′휀𝑡휀𝑡
′𝐴 + 𝐵′𝐻𝑡𝐵  (20) 

Kahden muuttujan tapauksessa yhtälö (20) on siis muotoa 

𝐻𝑡 = [
𝑐11 𝑐12
0 𝑐22

]
′

[
𝑐11 𝑐12
0 𝑐22

] + [
𝑎11 0
0 𝑎22

] [
휀1,𝑡−1
2 휀1,𝑡−1휀2,𝑡−1

휀2,𝑡−1휀1,𝑡−1 휀2,𝑡−1
2 ] [

𝑎11 0
0 𝑎22

] +

[
𝑏11 0
0 𝑏22

]
′

𝐻𝑡−1 [
𝑏11 0
0 𝑏22

]    (21) 

Matriisi A kuvaa, kuinka ehdolliset varianssit korreloivat viivästettyjen toiseen potenssiin 

korotettujen virhetermien kanssa. Matriisi B kuvaa, kuinka aikaisemmat ehdolliset varianssit 

vaikuttavat nykyiseen ehdolliseen varianssiin. Matriisi C on kerroinmatriisi. Matriisi Ɛ kuvaa 

innovaatioiden eli uutisten eli toisin sanottuna odottamattomien shokkien vaikutusta. Beck et 

al. (201, 280, 277-296) mallilla tutkitaan, kuinka maan omat shokit ja varianssit vaikuttavat 

maan varianssiin. Koska käytettävä mallityyppi on diagonaalinen BEKK-malli, ei siinä ole 
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maiden välisiä spillover-kertoimia a21 ja b21, jotka kuvaisivat molemmissa maissa tapahtuvien 

shokkien ja molempien maiden varianssin vaikutusta maakohtaiseen ehdolliseen varianssiin. 

(Antonakakis & Badinger, 2012, 363, 369) Kun kertoimet a21 ja b21 merkitään nolliksi ja 

yhtälö (21) avataan, saadaan diagonaalisen BEKK-mallin ehdollisen varianssin ℎ11,𝑡 ja ℎ22,𝑡 

yhtälöt (22) ja (23) ja ehdollisen kovarianssin ℎ21,𝑡 yhtälö (24) 

ℎ11,𝑡 = 𝑐11 + 𝑎11
2 휀1,𝑡−1

2 + 𝑏11
2 ℎ11,𝑡−1  (22) 

ℎ22,𝑡 = 𝑐22 + 𝑎22
2 휀2,𝑡−1

2 + 𝑏22
2 ℎ22,𝑡−1  (23) 

ℎ21,𝑡 = 𝑐12 + 𝑎11𝑎22휀1,𝑡−1휀2,𝑡−1 + 𝑏11𝑏22ℎ12,𝑡−1 (24) 

Korrelaatio ajan funktiona saadaan laskettua yhtälön (25) mukaisesti  

𝜌12,𝑡 =
ℎ21,𝑡

√ℎ11,𝑡ℎ22,𝑡
   (25) 

missä ℎ11,𝑡 ja ℎ22,𝑡 ovat yhtälöiden (22) ja (23) mukaiset maiden ehdolliset varianssit ja  ℎ21,𝑡 

on yhtälön (24) mukainen maiden välinen ehdollinen kovarianssi. Monimuuttuja-GARCH -

mallien heikkoutena on, että parametriestimaatit eivät aina estimaattorista johtuen 

konvergoidu tai konvergoituvat esimerkiksi nolliksi. Tämä johtuu laskennan vaativuudesta, 

koska siihen kuuluu useita matriisien transpoosioperaatioita. Lisäksi mallin parametrien 

epälineaarisuus vaikeuttaa konvergoitumista. Kolmantena seikkana on, että 

estimaattorifunktiossa on useita paikallisia minimi- ja maksimikohtia, jotka vaikeuttavat 

konvergoitumista. Tämä rajoittaa muuttujien lukumäärää monimuuttujamalleissa tai 

vaihtoehtoisesti usean muuttujan malleja joudutaan jakamaan pienempiin osiin. (Brooks, 

2014, 431; Hassan & Malik, 2012, 472, 470-480; Nortey et al., 2015, 3, 3-10) Beck et al. 

(201, 280, 277-296) toteavatkin, että muuttujien lukumäärän ja mallin konvergoitumisen 

välillä on tehtävä kompromissi. Muuttujien viiveiden lukumäärän kasvattaminen mallissa on 

myös vaikeaa, koska se johtaa konvergoitumisongelmiin. 
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4 TULOKSET 

 

4.1 Aineiston kuvailu ja diagnostiikkatestit 

 

4.1.1 Normaalijakautuneisuus 

 

Tutkimuksen aikasarja-aineisto on aikaväliltä 1960-2014. Poikkeuksen muodostaa Tanskan 

teollisuustuotantoindeksi, joka alkaa vuodesta 1974 ja päättyy vuoteen 2014. Kunkin 

aikasarjan kuvaajat on esitetty liitteessä 2. Kunkin aineiston minimi, maksimi, keskiarvo, 

keskihajonta, vinous ja huipukkuus on laskettu aikasarjan ensimmäisestä differenssistä, joten 

ne kuvaavat aikasarjan neljännesvuosittaisten kasvuarvojen tilastollisia ominaisuuksia. 

Aineiston kuvaileva statistiikka muuttujittain on esitetty taulukoissa 8-10.  

Taulukko 8. Reaalisen bruttokansantuotteen neljännesvuosittaisen kasvuarvon tilastollisia tunnuslukuja. 

  
Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta Vinous Huipukkuus 

  

Suomi -0,0714 0,0592 0,0070 0,0148 -0,5135 7,8212 

Ruotsi -0,0486 0,0535 0,0063 0,0130 -0,2689 5,5847 

Norja -0,0264 0,0388 0,0079 0,0114 -0,2900 3,6044 

Tanska -0,0258 0,0325 0,0055 0,0108 -0,1668 3,1978 

Saksa -0,0459 0,0439 0,0061 0,0111 -0,4157 6,2526 

Ranska -0,0788 0,1077 0,0068 0,0115 1,3549 43,8336 

Iso-Britannia -0,0244 0,0514 0,0062 0,0096 0,3393 7,2584 

Yhdysvallat -0,0214 0,0381 0,0075 0,0084 -0,0381 4,5792 

 

Kokonaistuotannon keskihajonnalle näyttäisi olevan niin, että mitä suurempi kansantalous on, 

sitä pienempi keskihajonta on. Tätä selittää se, että suurissa kansantalouksissa toimialoja on 

enemmän kuin pienissä kansantalouksissa. Kokonaistuotannon suurin keskihajonta on 

Suomessa ja pienin keskihajonta on Yhdysvalloissa. Kokonaistuotannon kasvun jakaumat 

ovat Ranskaa ja Iso-Britanniaa lukuun ottamatta negatiiviselle puolelle vinoja, joten 

kokonaistuotannon supistuminen on yleisempää kuin kasvaminen. 
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Taulukko 9. Yksityisen kokonaiskulutuksen neljännesvuosittaisen kasvuarvon tilastollisia tunnuslukuja. 

  Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta Vinous Huipukkuus 

              

Suomi -0,0462 0,0546 0,0487 0,0246 -0,0271 4,5078 

Ruotsi -0,0877 0,0760 0,0053 0,0165 -0,5548 10,6702 

Norja -0,0320 0,0416 0,0077 0,0103 -0,3746 4,4227 

Tanska -0,1870 0,1029 0,0049 0,0246 -1,8272 21,5036 

Saksa -0,0275 0,0364 0,0063 0,0101 -0,1492 3,9546 

Ranska -0,0128 0,0550 0,0069 0,0001 1,0330 7,6973 

Iso-Britannia -0,0371 0,0593 0,0069 0,0109 -0,2112 7,1474 

Yhdysvallat -0,0227 0,0277 0,0082 0,0068 -0,5539 5,2007 

 

Yksityisen kokonaiskulutuksen keskihajonta (Taulukko 9) on tasaisempaa maiden välillä. 

Suomen ja Tanskan kokonaiskulutuksen keskihajonta on suurin. Pienin kulutuksen 

keskihajonta on Ranskassa. Ranskassa kulutuksen kasvu on yleisempää kuin pienentyminen, 

muissa maissa pienentyminen on yleisempää kuin kasvu.  

Taulukko 10. Teollisuustuotantoindeksin neljännesvuosittaisen kasvuarvon tilastollisia tunnuslukuja. 

  Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta Vinous Huipukkuus 

              

Suomi -0,1204 0,1690 0,0090 0,0271 -0,2289 12,3468 

Ruotsi -0,0953 0,0668 0,0057 0,0223 -0,9732 7,1408 

Norja -0,1165 0,1604 0,0072 0,0292 0,0778 7,7566 

Tanska -0,1549 0,1562 0,0034 0,0393 0,0566 6,5203 

Saksa -0,1437 0,0568 0,0059 0,0205 -1,9613 16,0188 

Ranska -0,1515 0,1962 0,0043 0,0239 -0,7447 30,8060 

Iso-Britannia -0,0739 0,0826 0,0025 0,0166 0,0055 9,0127 

Yhdysvallat -0,0696 0,0392 0,0067 0,0157 -1,2762 6,8403 

 

Taulukossa 10 on kuvattu teollisuustuotantoindeksin tilastollisia tunnuslukuja. 

Teollisuustuotannon neljännesvuosittaiset muutokset ovat suurempia verrattuna 

kokonaistuotantoon ja kokonaiskulutukseen. Teollisuustuotannon keskihajonta on suurinta 

Tanskassa ja pienintä Yhdysvalloissa. Teollisuustuotanto on negatiiviseen suuntaa vino 

Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Positiiviseen suuntaa vino se on 

puolestaan Norjassa, Tanskassa ja Iso-Britanniassa. 

Logaritmiset aikasarjat eivät ole normaalijakautuneita. Aikasarjojen logaritmiset differenssit 

eivät myöskään ole normaalijakautuneita (Liite 4). Ainoan poikkeuksen muodostaa Tanskan 
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reaalinen bruttokansantuote, joka on normaalijakautunut. Normaalijakautuneisuuden testaus 

vahvistaa tilastollisesti, että taloussuhdanteet ovat epäsymmetrisiä. Taulukoiden 1-3 

perusteella on yleisempää, että taloussuhdanne taantuu kuin kasvaa, koska maiden kasvuluvut 

ovat useammin negatiiviseen suuntaan vinoja kuin positiiviseen suuntaan vinoja. Positiivisin 

kasvulukujen kehitys on ollut Ranskassa, jossa sekä kokonaistuotannon että 

kokonaiskulutuksen kasvaminen on yleisempää kuin taantuminen. Maata, jossa kaikilla 

tunnusluvuilla mitattuna taloussuhdanteen kasvu olisi yleisempää kuin pienentyminen, ei 

löydetty, koska Ranskankin teollisuustuotantoindeksi on negatiiviseen suuntaan vino. 

 

4.1.2 Stationaarisuus 

 

Stationaarisuutta testataan Augmented Dickey-Fuller –testillä ja Phillips-Perron
14

  -testillä.
 

Viiveiden lukumääräksi valittiin neljä, neljännesvuosittaisen aineiston perusteella. 

Logaritmistä aikasarjaa testattiin funktiomuodolla, jossa on trendi ja logaritmista differenssiä 

testattiin funktiomuodolla, jossa aikasarja vaihtelee nollasta poikkeavan keskiarvon ympärillä. 

Stationaarisuustestien tulokset on esitetty liitteissä 3 ja 4. 

Logaritmiset aikasarjat eivät ole testien perusteella stationaarisia kolmea poikkeusta lukuun 

ottamatta. Ensimmäisen poikkeuksen muodostaa Tanskan kokonaiskulutus, joka on sekä 

Augmented Dickey-Fuller –testin että Phillips-Perron –testin perusteella stationaarinen. 

Toisen poikkeuksen muodostaa Saksan teollisuustuotantoindeksi, joka on sekä Augmented 

Dickey-Fuller –testin perusteella että Phillips-Perron –testin perusteella stationaarinen. 

Kolmas poikkeus on Yhdysvaltojen teollisuustuotantoindeksi, joka on Augmented Dickey-

Fuller –testin perusteella stationaarinen, mutta Phillips-Perron -testin perusteella 

                                                           
14 Aikasarjat testattiin myös KPSS (Kwiatkowski, Pesaran, Shin & Smith) –testillä. KPSS-

testin teoriaa ei ole käsitelty menetelmäosuudessa, mutta tulokset on esitetty liitteessä 4. Kun 

logaritmista aikasarjaa testattiin KPSS-testillä, on tulos samansuuntainen, kuin ADF- ja PP-

testeillä testattuna. Logaritmiset aikasarjat sisältävät yksikköjuuren. Mutta kun aikasarjojen 

logaritmisen differenssin stationaarisuutta testattiin, poikkeaa KPSS-testin tulos erittäin paljon 

Augmented Dickey-Fuller - ja Phillips-Perron –testien tuloksesta. Ainoastaan Ruotsin, Norjan 

ja Iso-Britannian yksityisen kulutuksen aikasarjat ovat KPSS-testin mukaan 

differenssistationaarisia eli niiden ensimmäinen differenssi on stationaarinen ja varsinainen 

aikasarja on epästationaarinen. KPSS-testi hylkää nollahypoteesin, että ensimmäinen 

differenssi olisi stationaarinen, suurimman osan muuttujista kohdalla. Testin mukaan suuri 

osa muuttujista olisi korkeampaa integroitumisastetta kuin yksi.  

 



62 
 

epästationaarinen. Kaikkien aikasarjojen logaritmiset differenssit ovat stationaarisia testistä 

riippumatta. Muuttujien integroitumisaste on yksi, koska ensimmäisen differenssin laskenta 

muuttaa aikasarjat stationaarisiksi. 

Yksikköjuuritestien tulos ei siis ole täysin robusti, mistä johtuukin, että makrotaloudellisten 

aikasarjojen yksikköjuurihypoteesia onkin tutkittu jo pitkään. Hypoteesi perustuu Nelsonin & 

Plosserin (1982) yhdysvaltalaisten makrotalousmuuttujien tutkimukseen, jossa he tutkivat 

reaalisten suhdanteiden teoriaa 14 makrotaloudellisella aikasarjalla. Mikäli aikasarja sisältäisi 

yksikköjuuren, tarkoittaisi se sitä, että muuttujaan kohdistuva muutos (shokki) saisi aina 

aikaan pysyvän muutoksen muuttujassa. Nelsonin ja Plosserin (1982) Dickey-Fuller –testeillä 

saavuttaman tuloksen mukaan yksikköjuuren nollahypoteesi jäi voimaa 13 aikasarjassa 14:stä, 

joten lähes kaikki aikasarjat sisälsivät yksikköjuuren. (Charles & Darné, 2012, 167, 170, 167-

180) Kun Charles & Darné (2012, 178, 167-180) tutkivat rakennemuutoksen huomioivalla 

yksikköjuuritestillä uudestaan Nelsonin ja Plosserin (1982) aineistoa, löysivät he, että 

teollisuustuotantoindeksi tasoaikasarjana on stationaarinen. Tässä työssä tutkituista 

teollisuustuotantoindekseistä Saksan ja Yhdysvaltojen teollisuustuotantoindeksit ovat 

trendistationaarisia eli niiden tasoaikasarjat ovat stationaarisia. 

Makrotaloudellisten aikasarjojen yksikköjuuritutkimus on löytänyt useita tekijöitä, jotka 

saattavat vaikuttaa yksikköjuuritestin tulokseen. 1) Makrotaloudellisten aikasarjojen vahva 

autokorreloituminen aiheuttaa sen, että ensimmäisen kertaluvun autokorrelaatiotermin kerroin 

on lähellä ykköstä, jota taas yksikköjuuritestien voi olla vaikea tulkita ykkösestä 

(yksikköjuuresta) poikkeavaksi. (Brooks, 2014, 364) 2) Aikasarjoissa esiintyvät 

rakennemuutokset ovat toinen tekijä, joka voi vaikuttaa yksikköjuuritestien tulokseen. 3) 

Charlesin & Darnéen (2012, 167, 170, 167-180) mukaan aikasarjoissa esiintyvät outlierit eli 

poikkeavat arvot ovat merkittävä syy siihen, miksi yksikköjuurihypoteesi jää voimaan. 

Hayashi (2005, 239-259) vertaili Dickey-Fuller ja Phillips-Perron -tyyppisten 

stationaarisuustestien tuloksia Japanin makrotaloudellisilla muuttujilla, kun testeihin 

sisällytettiin korjaus aikasarjan rakennemuutoksen takia. Hän sai tulokseksi, että erityisesti 

reaalitalouden muuttujilla standarditestit ja rakennemuutoksen huomioivat testit tuottivat 

saman tuloksen. Reaalinen bruttokansantuote, yksityinen kulutus, teollisuustuotantoindeksi 

sekä reaaliset investoinnit ovat tutkimukseen mukaan differenssistationaarisia muuttujia, joten 

tulos tukee reaalisten suhdanteiden teoriaa ja Nelsonin & Plosserin tulosta. Goric (2012, 494, 

493-509) toteaa myös rakennemuutoksia koskevassa tutkimuksessaan, että vuotuiset reaalisen 
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bruttokansantuotteen kasvuarvoaikasarjat ovat stationaarisia aikasarjoja. On myös 

tavanomaista edetä taloussuhdanteiden analyysissä Augmented Dickey-Fuller –testin tulosten 

perusteella ja todeta, että reaalitalouden aikasarjat ovat differenssistationaarisia (mm. Ho et 

al., 2012, 40, 33-56). 

Tässä työssä nojataan ADF- ja Phillips-Perron -testien tulokseen, jonka mukaan aikasarjojen 

ensimmäinen differenssi on stationaarinen. Kuitenkin huomattavaa on, että erilaiset 

yksikköjuuren testausproseduurit voivat johtaa erilaiseen tulokseen. Ensimmäinen 

differensointi on laajalti käytetty trendinpoistomenetelmä taloussuhdanteiden yhteisvaihtelun 

tutkimuksessa (Jimenz-Rodriguez et al., 2013, 380, 379-395.) Tietääkseni aihealueen 

tutkimus ei vielä ole saavuttanut yhtenäistä johtopäätöstä. 

 

4.1.3 Autokorrelaatio 

 

Aikasarjojen autokorrelaatiota tutkittiin Breusch-Godfrey –testillä, joka testaa samanaikaisesti 

aikasarjan autokorrelaatiota usean viiveen kanssa. Brooks (2014, 198) tuo esille, että testin 

viiveiden lukumäärän valintaan ei ole sääntöä ja onkin tavallista testata autokorrelaatiota 

usealla viiveellä. Eräänä ohjeena voidaan käyttää sääntöä, että neljännesvuosittaiselle 

aineistolle tutkitaan neljää viivettä ja kuukausittaiselle 12 viivettä. Breusch-Godfrey –testi 

laskettiin 1-12 viiveelle. Breusch-Godfrey –testien tulokset on esitetty liitteessä 5. Kaikkien 

muuttujien ja maiden logaritmiset aikasarjat ovat autokorreloituneita 1-12 viiveellä. 

Aikasarjojen seuraava arvo riippuu voimakkaasti edellisestä arvosta, joten aikasarjojen arvot 

eivät vaihtele satunnaisesti.  

Aikasarjojen logaritmointi ja differensointi muuttaa merkittävästi aikasarjojen 

autokorrelaatiota. Kun reaalisen bruttokansantuotteen autokorrelaatiota tutkitaan neljällä 

viiveellä, ovat kaikkien maiden aikasarjat autokorreloituneita. Poikkeuksia autokorrelaatiosta 

löydetään Suomen, Ruotsin, Norjan ja Saksan aikasarjoissa. Suomen reaalinen 

bruttokansantuote ei ole autokorreloitunut yhdellä viiveellä. Ruotsin reaalinen 

bruttokansantuote ei ole autokorreloitunut viiveillä 1-3 ja 7.  Norjan reaalinen 

bruttokansantuote ei ole autokorreloitunut viiveen arvolla 3 ja Saksan reaalinen 

bruttokansantuote ei ole autokorreloitunut viiveen arvolla 2 ja 3.  
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Kun yksityisen kokonaiskulutuksen autokorrelaatiota tutkitaan neljällä viiveellä, ovat 

kaikkien maiden aikasarjat autokorreloituneita lukuun ottamatta Ruotsia. Ruotsin yksityinen 

kokonaiskulutus ei ole autokorreloitunut ollenkaan viiveen arvoilla 1-12. Norjan yksityisessä 

kokonaiskulutussa autokorrelaatiota ei ole viiveillä 1 ja 10-12. Saksan ja Iso-Britannian 

yksityisessä kokonaiskulutuksessa autokorrelaatiota ei ole viiveellä 1. Ranskan yksityisessä 

kokonaiskulutuksessa autokorrelaatiota ei ole viiveillä 1 ja 2. 

Differensointi ja logaritmointi vähentää huomattavasti teollisuustuotantoindeksin 

autokorrelaatiota. Ruotsin ja Ranskan aikasarjoissa autokorrelaatiota ei havaita ollenkaan. 

Suomen aikasarjassa autokorrelaatiota on vain viiveellä 3. Norjan, Saksan ja Yhdysvaltojen 

teollisuustuotantoindeksit ovat autokorreloituneita kaikilla viiveen arvoilla. Iso-Britannian 

teollisuustuotantoindeksi on autokorreloitunut viiveellä 4 ja viiveillä 7-12. 

Aikasarjoille laskettiin myös autokorrelaatiofunktio eli korrelogrammi. Logaritmisten 

aikasarjojen korrelogrammit ovat hyvin samanlaisia, koska kaikissa korrelogrammeissa 

autokorrelaatio vähenee hitaasti. Logaritmisten ja differensoitujen aikasarjojen 

korrelogrammit poikkeavat toisistaan. Autokorrelaatiota havaitaan voimakkaimmin lyhyillä 

viiveen arvoilla. Viiveen kasvaessa autokorrelaatio voi poistua kokonaan tai muuttua myös 

negatiiviseksi. Myös lyhyillä viiveen arvoilla autokorrelaatio voi olla negatiivinen. 

Autokorrelaatio alenee nopeammin differoiduissa kuin logaritmisissa aikasarjoissa. 

Yksikköjuuritestien ja korrelogrammien perusteella on mahdollista, että tutkittavat aikasarjat 

ovat osittain integroituneita (fractionally integrated) ja pitkän muistin (long memory) omaavia 

aikasarjoja. Osittain integroituneiden aikasarjojen integroitumisaste ei ole tasaluku, 

esimerkiksi yksi tai kaksi, vaan se on lukujen väliltä oleva murtoluku. Pitkän muistin 

omaavan aikasarjan tunnuspiirteisiin kuuluu, että korrelogrammissa voi olla viiveen arvoja, 

joilla autokorrelaatiota ei esiinny, mutta pitkillä viiveen arvoilla autokorrelaatio taas ilmestyy 

näkyviin. Ensimmäinen differensointi ei riitä poistamaan autokorrelaatiota aikasarjasta, vaan 

autokorrelaatio vähenee hyperbolisesti. Osittain integroituvat aikasarjat voivat olla 

stationaarisia tai epästationaarisia. Osittainen integroituvuus ja pitkä muisti ovat ongelmallisia 

siksi, koska ne voivat johtaa differensoinninkin jälkeen merkityksettömään korrelaatioon 

(spurious correlation) muuttujien välillä. (Tsay & Chung, 2000, 155-156, 155-182) 
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4.1.4 Heteroskedastisuus 

 

Aikasarjojen logaritmisten differenssien heteroskedastisuutta testataan ARCH-LM –testillä 

viiveillä 1-12, koska viiveen valintaan ei ole vakiintunutta ohjetta. (Brooks, 2014, 428) 

Heteroskedastisuustestien tulokset muuttujittain on esitetty liitteessä 6. Kaikkien maiden 

reaalisen bruttokansantuotteen ja teollisuustuotantoindeksin aikasarjat ovat heteroskedastisia. 

Yksityisen kokonaiskulutuksen aikasarjat ovat heteroskedastisia lukuun ottamatta 

Yhdysvaltojen aikasarjaa. Myöskään Norjan aikasarjassa heteroskedastisuutta ei havaita 

viiveillä 2-6. Charles & Darné (2012, 171, 162-180) tutkivat makrotaloudellisten aikasarjojen 

heteroskedastisuutta ja mielenkiintoisesti saivat tulokseksi, että aikasarjojen poikkeavat 

havainnot (outlierit) aiheuttavat heteroskedastisuutta makrotaloudellisissa aikasarjoissa. 

Outliereiden vaikutusta tulisi siis tutkia ARCH-LM –testin yhteydessä, jotta tiedettäisiin 

tarkemmin heteroskedastisuuden syy. 

 

4.2 Kokonaistuotannon yhteisvaihtelu 

 

4.2.1 Pearsonin korrelaatiokerrointen tulokset 

 

Pearsonin korrelaatiokerrointen tulosten mukaan (Taulukot 11, 12 ja 15) kokonaistuotanto 

sekä bruttokansantuotteella että teollisuustuotantoindeksillä mitattuna korreloi 

kokonaiskulutusta voimakkaammin. Kaikki korrelaatiokertoimet ovat positiivisia ja 

muutamaa maaparia lukuun ottamatta tilastollisesti merkitseviä. Bruttokansantuotteen 

korrelaatio on voimakkainta Suomen ja Ruotsin välillä (0,39). Heikointa se on puolestaan 

Suomen ja Norjan välillä (0,11), kun tutkitaan pelkästään Suomen ja vertailumaiden välisiä 

korrelaatiokerrointen arvoja. 

Taulukko 11. Reaalisen bruttokansantuotteen korrelaatio maaparien välillä. 

 

Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Ranska Iso-Britannia Yhdysvallat

Suomi 1,0000

Ruotsi 0,39119*** 1,0000

Norja 0,11472* 0,14660** 1,0000

Tanska 0,16015** 0,23088*** 0,25777*** 1,0000

Saksa 0,33074*** 0,29429*** 0,14959** 0,31476*** 1,0000

Ranska 0,20389*** 0,08727 0,10825 0,23406*** 0,38432*** 1,0000

Iso-Britannia 0,2852*** 0,21760*** 0,05191 0,24560*** 0,36921*** 0,34515** 1,0000

Yhdysvallat 0,09748 0,20663*** 0,16498** 0,43556*** 0,20271*** 0,16741* 0,30267*** 1,0000



66 
 

Kun maaparien välisiä korrelaatiokerrointen arvoja verrataan Karunanayaken & Lydekan 

(2011, 40, 37-50) esittämiin ohjeellisiin rajoihin, voidaan todeta, että maaparien välinen 

korrelaatio on korkeintaan heikosti positiivista.  

Suomen teollisuustuotannon korrelaatio on voimakkainta Ruotsin sekä Saksan kanssa ja 

heikointa Norjan kanssa. Korrelaatiokertoimen arvo molempien maaparien välillä on noin 

0,33. Koko aineistossa voimakkain korrelaatio on Saksan ja Ruotsin teollisuustuotannon 

välillä (0,49). Heikoin tilastollisesti merkitsevä teollisuustuotanto korrelaatio on Norjan ja 

Iso-Britannian välillä (noin 0,12). 

Taulukko 12. Teollisuustuotantoindeksin korrelaatio maaparien välillä. 

 

Koko aineistossa Norjan teollisuustuotanto näyttäisi muodostavan poikkeuksen, koska se 

korreloi kaikkein harvimmin muiden tutkittavien maiden kanssa. Karunanayaken & Lydekan 

(2011, 40, 37-50) ohjeellisten rajojen mukaan maaparien välinen korrelaatio on heikosti 

positiivista, mutta Ruotsin ja Saksan välinen korrelaatio yltää juuri keskivahvan korrelaation 

rajalle. 

 

4.2.2 Yhteisintegroituvuustestien suorittaminen 

 

Yhteisintegroituvuudella voidaan testata ovatko muuttujat merkityksettömästi korreloituneita 

vai yhteisintegroituneita. Yhteisintegroituvuutta testataan Engle-Grangerin ja Johansenin 

yhteisintegroituvuustesteillä. Testit suoritetaan aikasarjoille aikavälillä 1960-2014. 

Robustisuuden arviointia varten testit suoritetaan myös puolitetuille aikasarjoille 1960Q1-

1987Q2 sekä 1987Q3-2014Q4 ja lyhennetyille aikasarjoille vuosille 1970-2014, 1980-2014, 

1990-2014 ja 2000-2014. Testin funktiomuodoksi valitaan testi ilman noint –optiota, jolloin 

oletus on, että aikasarjassa on lineaarinen trendi, mutta virheenkorjausmallissa ei ole trendiä. 

Yhteisintegroituvuuden robustisuutta voitaisiin testata myös liukuvalla 

Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Ranska Iso-Britannia Yhdysvallat

Suomi 1,0000

Ruotsi 0,33098* 1,0000

Norja 0,10987 0,05713 1,0000

Tanska 0,16627** 0,18853** 0,04269 1,0000

Saksa 0,33384*** 0,49621*** 0,05936 0,26555*** 1,0000

Ranska 0,23027*** 0,31073*** 0,06774 0,28302*** 0,45153*** 1,0000

Iso-Britannia 0,18649*** 0,31289*** 0,12169* 0,08443 0,38290*** 0,28186*** 1,0000

Yhdysvallat 0,25339*** 0,29362*** 0,06504 0,21008*** 0,40294*** 0,30124*** 0,35875*** 1,0000
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yhteisintegroituvuudella (rolling cointegration), mutta silloin jouduttaisiin olettamaan yksi 

funktiomuoto ja yksi viiveen arvo, koska laskennan määrä kasvaisi muuten hyvin suureksi. 

Koska yhteisintegroituvuustesteissä ei ole huomioitu mahdollisia rakennemuutoksia, sopii 

aineiston aikavälin puolittaminen osittain rakennemuutoksien vaikutuksen arviointiin. 

Tunnetuin rakennemuutos makrotaloudellisissa aikasarjoissa on tapahtunut noin vuoden 

1984-1985 paikkeilla, jolloin makrotaloudellisten muuttujien vaihtelevuus pieneni ja 

siirryttiin suuren moderaation aikakauteen. Antonakakisin & Badingerin (2012, 645, 635-653) 

tutkimuksessa rakennemuutos G7-maissa ajoittuu vuoteen 1984.  Toisaalta yhden 

rakennemuutoskohdan huomioinen voi olla ongelmallista, koska Coricin (2012, 507, 493-

509) mukaan vaihtelevuuden pienentyminen ajoittui maailmanlaajuisesti laajalle aikavälille. 

Suomessa rakennemuutosta ei havaittu ollenkaan ja esimerkiksi Norjassa rakennemuutoksen 

aika ajoittui vuodelle 1981.  Saksassa ja Ranskassa rakennemuutos ajoittui jo 1970-luvulle. 

 

4.2.3 Kokonaistuotannon Engle-Granger –yhteisintegroituvuustestien tulokset  

 

Ensimmäiseksi tutkittiin reaalisen bruttokansantuotteen ja teollisuustuotantoindeksin Engle-

Granger –yhteisintegroituvuutta maaparien välillä. Testin tulos on, että yhdenkään maan 

välille ei löydetty yhteisintegroituvuutta Engle-Grangerin menetelmällä (Liite 7). Menetelmä 

mittaa samanaikaista yhteisintegroituvuutta, koska se ei huomioi muuttujien välillä 

mahdollisesti vaikuttavaa viivettä. Tuloksen perusteella voidaan todeta, että Suomen ja 

vertailumaiden välillä ei ole samanaikaista yhteisintegroituvuutta. Näin ollen maiden välillä ei 

myöskään ole virheenkorjausmalliin perustuvaa lyhytaikaista yhteisvaihtelua eli 

taloussuhdanteen yhteisvaihtelua, koska pitkäaikainen yhteisvaihtelu on ehtona lyhytaikaiselle 

yhteisvaihtelulle. Toisin sanoen maiden väliset bruttokansantuotteen ja 

teollisuustuotantoindeksin aikasarjat liikkuvat toisiinsa nähden satunnaisesti ja ne voivat 

erkaantua toisistaan. Mikäli aikasarjat olisivat yhteisintegroituneita, eivät aikasarjat 

erkaantuisi koskaan toisistaan liian kauaksi.  

 

4.2.4 Kokonaistuotannon Johansenin yhteisintegroituvuustestien tulokset 

 

Johansenin yhteisintegroituvuustestillä tutkittiin ensimmäiseksi reaalisen 

bruttokansantuotteen yhteisintegroituvuutta maaparien välillä vuosina 1960-2014 (Liite 8). 
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Testi suoritettiin 5 %:n merkitsevyystasolla trace-testillä. Tuloksessa ilmenee, että 

yhteisintegroituvuus painottuu alemman kertaluvun malleille, kun taas viiveen kasvaessa yli 

viiteen ei yhteisintegroituutta havaita yhdelläkään maaparilla. Suomen ja Ruotsin sekä 

Suomen ja Saksan välille löydettiin yhteisintegroituvuus viiveen arvolla yksi. Suomen ja 

Yhdysvaltojen väille löydettiin yhteisintegroituvuus viiveiden arvolla 1-3. Suomen ja Norjan 

väille löydettiin yhteisintegroituvuus viiveiden arvoilla 1 ja 4. Suomen ja Ranskan sekä 

Suomen ja Iso-Britannian välille ei löydetty yhteisintegroituvuutta mallista riippumatta. 

Teollisuustuotantoindeksien yhteisintegroituvuus painottuu myös lyhyille viiveen arvoille. 

Teollisuustuotannon yhteisintegroituvuus löydettiin Suomen ja Norjan välille mallin 

kertaluvusta riippumatta, kun taas Suomen ja Ruotsin välille yhteisintegroituvuutta ei löydetty 

yhdellekään viiveelle. Suomen ja Norjan sekä Suomen ja Ranskan väillä 

yhteisintegroituvuutta havaitaan sekä lyhyillä että pitkillä viiveillä. Muiden maiden välillä 

yhteisintegroituvuus painottuu lyhyille viiveille. Lyhyellä viiveen arvolla 

yhteisintegroituvuutta löydettiin Suomen ja Tanskan, Suomen ja Saksan, Suomen ja Iso-

Britannian sekä Suomen ja Yhdysvaltojen välille. On kuitenkin niin, että viiveen vaihtuessa 

yhteisintegroituvuus voi kadota myös lyhyiltä viiveiltä. Tulos on jälleen erittäin riippuvainen 

mallista. 

 

4.2.5 Kokonaistuotannon yhteisintegroituvuustestien robustisuus 

 

Engle-Grangerin yhteisintegroituvuustestin tulos vaikuttaa hyvin robustilta (Liite 7). Kun 

aikasarjat puolitettiin ja testi toistettiin, ei yhteisintegroituvuutta löytynyt kokonaistuotantoa 

kuvaavien muuttujien välille maapareittain. Myöskään lyhennetyissä aikasarjoissa maaparien 

välille ei löytynyt yhteisintegroituvuutta. Kokonaistuotantoa kuvaaville aikasarjoille näyttäisi 

siis pätevän ehto, jos aikasarja ei ole yhteisintegroitunut, ei yhteisintegroituvuutta tulisi löytyä 

yhdellekään aikavälille alkuperäisen aikavälin sisällä. 

Kun tutkittavaa aikajaksoa muutetaan, muuttuu Johansenin yhteisintegroituvuustestin tulos 

hyvin erilaiseksi (Liite 8). Kun tutkittava aikaväli jaetaan kahteen osaan, ei reaalisen 

bruttokansantuotteen yhteisintegroituvuus painotukaan enää lyhyille viiveille, vaan se 

lähestulkoon häviää lyhyiltä viiveiltä. Sen sijaan yhteisintegroituvuutta havaitaan pisimmillä 

viiveillä Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Ranskan välillä. Muiden maiden välille 
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yhteisintegroituvuutta ei löydetty. Poikkeuksen muodostaa Suomen ja Ranskan välinen 

yhteisintegroituvuus, jota esiintyy myös lyhyillä viiveen arvoilla. 

Puolitetun aikavälin testin toisessa osassa yhteisintegroituvuustestien tulokset muuttuvat 

jälleen. Nyt tulos ei painotu lyhyille tai pitkille viiveen arvoille, vaan yhteisintegroituvuutta 

esiintyy yksittäisillä viiveen arvoilla kaikkien muiden maiden paitsi Suomen ja Ruotsin 

välillä. Jälkimmäisellä aikavälillä (1987-2014) yhteisintegroituvuutta esiintyy useammin kuin 

aikaisemmalla aikavälillä (1960-2014). 

Teollisuustuotannon yhteisintegroituvuutta löydettiin aikavälillä 1960-1987 vain harvoin. 

Tanskalle aineistoa ei ollut saatavilla, mutta muiden maiden välisissä testeissä ainoastaan 

kuudessa testissä löydettiin yhteisintegroituvuus. Yhteisintegroituvuus löydettiin Suomen ja 

Ruotsin väille viiveellä 1, Suomen ja Yhdysvaltojen välille viiveillä 3, 4 ja 9 sekä Suomen ja 

Yhdysvaltojen välille viiveillä 7 ja 8. Aikavälillä 1987-2014 yhteisintegroituvuutta löydettiin 

useammin. Maaparit pysyivät samana, mutta mallityyppien määrä kasvoi kuudesta 

kahteentoista. 

Yhteisintegroituvuutta testattiin lisäksi lyhennetyillä aikaväleillä. Lyhennettyjen aikavälien 

testeissä rikkoutuu ehto, jonka mukaan yhteisintegroituvuutta ei pitäisi löytyä lyhennetyissä 

aikasarjoissa, jos sitä ei ole ollut alkuperäisessä aikasarjassa. Suomen ja Ranskan sekä 

Suomen ja Iso-Britannian sekä Suomen ja Tanskan välille löydetään yhteisintegroituvuutta, 

kun sitä ei aikavälillä 1960-2014 löydetty. Lisäksi pitkillä viiveillä löytyy 

yhteisintegroituvuutta Suomen ja Tanskan, Suomen ja Norjan, Suomen ja Ruotsin sekä 

Suomen ja Saksan välillä. Testien perusteella reaalisen bruttokansantuotteen 

yhteisintegroituvuustestien tulosta ei voida pitää täysin robustina, vaan valittu aikaväli 

vaikuttaa voimakkaasti tulokseen mallin kertaluvun lisäksi. 

Teollisuustuotannon lyhennettyjen aikavälien testeissä yhteisintegroituvuudelle löydettiin 

jälleen paljon vaihtelua mallin kertaluvusta riippuen. Ruotsin kohdalla löydettiin 

yhteisintegroituvuutta kaikilla aikaväleillä, vaikka sitä ei aikavälillä 1960-2014 löydetty. 

Yhteisintegroituvuutta havaitaan satunnaisesti Suomen ja vertailumaiden välillä kaikilla 

aikajaksoilla. Myöskään teollisuustuotannon yhteisintegroituvuustestien tulosta ei voida pitää 

täysin robustina. 

Tuloksien perusteella vaikuttaa siltä, että Johansenin testin tulos riippuu voimakkaasti malliin 

valitusta viiveen lukumäärästä. Mallin valintaa tutkitaan siis Akaiken ja Schwartz-Bayesin 
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kriteerien perusteella. Kuitenkin informaatiokriteerit saattavat olla mallin valinnassa 

merkityksettömiä, jos niiden arvo nousee viiveen kasvaessa. Tämän ovat havainneet Fu & 

Pagini (2012, 469), kun he tutkivat kansainvälisten osakeindeksien yhteisvaihtelua. Lisäksi 

aikaisemmissa tutkimuksissa on raportoitu, että informaatiokriteerit antavat usein eri viiveen 

arvoja tulokseksi, jolloin yhteisintegroituvuustestin tuloskin voi muuttua (Emerson, 2007, 

833). Parametrisiin yhteisintegroituvuustesteihin liittyvää mallinnusongelmaa voitaisiin 

ratkaista käyttämällä epäparametrista yhteisintegroituvuustestiä, joka ei vaadi aikasarjan 

mallinnusta. Eräs esimerkki epäparametrisesta yhteisintegroituvuustestistä on Shintanin 

(2001) menetelmä (Fu & Pagini, 2012, 469), mutta menetelmää ei liene saatavilla 

tilastollisissa ohjelmissa.   

Ennen kuin mallin kertaluku voidaan valita informaatiokriteerien perusteella, täytyy 

määritellä testimallin kertaluku, johon asti informaatiokriteerien arvot lasketaan. Testimallin 

kertaluvun valinta voi jo vaikuttaa saatavan kertaluvun arvoon, kuten Emersonin (2007, 883) 

tutkimuksessa todetaan. Hän tutki testimallin ja informaatiokoriteerien eroja aina 20 viiveen 

arvoon saakka makrotaloudellisilla muuttujilla, kuten korkotasolla, rahan määrällä ja 

bruttokansantuotteella. Herkin testiyhtälön valinnalle tutkimuksessa on Likelihood ratio (LR) 

–informaatiokriteeri. AIC (Akaike’s Information Criterion) -kriteerillä tutkittuna testiyhtälön 

kertaluku vaikutti mallin valintaan vain kertaluvulla 2. Suuremmilla kertaluvuilla kriteeri 

valitsi aina saman viiveen arvon. SBC (Schwartz-Bayes Information Criterion) ja HQC 

(Hannan-Quinn Information Criterion) –kriteereillä tutkittuna testimallin kertaluku ei 

vaikuttanut informaatiokriteerin antamaan tulokseen. Tässä työssä informaatiokriteerin 

testimallin kertaluvuksi valittiin 10. Kuten Emersonin (2007, 883) tutkimuksessa, niin myös 

tässäkin työssä, informaatiokriteerien antamat kertalukusuositukset poikkeavat toisistaan. 

Informaatiokriteerien perusteella saadut kertalukusuositukset bruttokansantuotteen VAR-

malleille maapareittain on esitetty taulukossa 13. 
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Taulukko 13. Informaatiokriteerien mukainen mallin kertaluku reaaliselle 

bruttokansantuotteelle. 

  AIC SBC HQC 

Suomi-Ruotsi 10 1 4 

Suomi-Norja 10 1 1 

Suomi-Tanska 10 1 1 

Suomi-Saksa 10 1 1 

Suomi-Ranska 4 3 4 

Suomi-Iso-Britannia 4 1 4 

Suomi-Yhdysvallat 10 2 4 

 

Akaiken informaatiokriteerien arvot poikkeavat eniten kahdesta muusta kriteeristä. Etenkin 

maaparien kohdalla, joille tulokseksi saadaan suurimmat ja pienimmät mahdolliset arvot (1 ja 

10) eivät informaatiokriteerit vaikuta antavan tietoa mallin kertaluvusta. Toisaalta tulosta 

voisi myös tulkita niin, että mallin kertaluku painottuu lyhyille viiveille, koska suurimmassa 

osassa maapareja viiveen arvo jää enintään neljään. Brooks (2014, 275) toteaa, että AIC-

kriteeri valitsee yleensä korkeamman kertaluvun kuin SBC-kriteeri, vaikka aineiston määrä 

olisi äärettömän suuri. Toisaalta taas SBC-kriteeri tuottaa tuloksia, joissa kertaluku vaihtelee 

keskimäärin enemmän kuin AIC-kriteerillä laskettuna.  

Informaatiokriteerien antaman mallin kertaluku teollisuustuotannon mallin kertaluvulle on 

huomattavasti yhtenäisempi kuin reaalisen bruttokansantuotteen mallien kertaluvuille. 

Informaatiokriteerien antamat suositukset on esitetty taulukossa 14. 

Taulukko 14.Informaatiokriteerien mukainen mallin kertaluku 

teollisuustuotantoindeksille. 

  AIC SBC HQC 

Suomi-Ruotsi 3 3 3 

Suomi-Norja 2 2 2 

Suomi-Tanska 8 2 4 

Suomi-Saksa 2 2 2 

Suomi-Ranska 2 2 2 

Suomi-Iso-Britannia 2 1 1 

Suomi-Yhdysvallat 6 2 2 

  

Suomen ja Ruotsin välinen mallin kertaluku olisi kaikilla kriteereillä 3, Suomen ja Norjan 

välinen mallin kertaluku olisi kaikilla kriteereillä 2, Suomen ja Saksan välinen mallin 

kertaluku olisi kaikilla kriteereillä 2 sekä Suomen ja Ranskan välinen mallin kertaluku olisi 
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kaikilla kriteereillä 2. Suomen ja Iso-Britannian välinen mallien kertaluku on myös lähellä 

toisiaan. Suomen ja Yhdysvaltojen välin mallin kertaluku on SBC ja HQC -kriteerien 

perusteella 2. AIC-kriteerin perusteella kertaluku on kuusi. Suomen ja Tanskan välinen 

kertaluku poikkeaa toisistaan eniten eri kriteerien perusteella. Jos mahdollisimman 

yhdenmukaiset informaatiokriteerien arvot valitaan, saadaan teollisuustuotantoindeksin 

yhteisintegroituvuustestin tulokseksi yhteisintegroituvuus Suomen ja Norjan, Suomen ja 

Saksan sekä Suomen ja Ranskan välille. Yhteisintegroituvuutta ei ole Suomen ja Ruotsin, 

Suomen ja Tanskan, Suomen ja Iso-Britannian sekä Suomen ja Yhdysvaltojen välillä. 

4.2.6 Kokonaistuotannon dynaaminen korrelaatio VAR-GARCH-BEKK-mallilla 

 

Reaalisen bruttokansantuotteen aikasarjojen keskiarvot mallinnettiin AR(2)-mallilla ja 

varianssi mallinnettiin GARCH(1,1)-BEKK-mallilla. Mallin termien valintaan vaikuttivat 

mallin konvergoituvuus ja differensoiduissa aikasarjoissa havaittu autokorrelaatio. Mallin 

kertaluku valittiin mahdollisimman alhaiseksi, jotta se konvergoituisi paremmin. Malli saatiin 

vain harvoin konvergoitumaan SAS:illa laskettaessa, joten SAS:in täyden kerroinmatriisin 

BEKK-malli (full BEKK model) korvattiin EViewsin lävistäjä-BEKK-mallilla (diagonal 

BEKK model). Konvergoitumiseen saattavat vaikuttaa lävistäjä-BEKK-mallin pienempi 

kertoimien määrä ja EViewsin SAS:iin verrattuna erilainen estimaattorialgoritmi. Lävistäjä-

BEKK-mallin parametrien lukumäärä on seitsemän verrattuna täyden kerroinmatriisin 

yhdeksään kertoimeen kahden muuttujan tapauksessa. Myös varianssiyhtälöt 

yksinkertaistuvat merkittävästi lävistäjä-BEKK –mallissa verrattuna täyteen BEKK-malliin. 

Mallityyppi tuo mukanaan myös ongelman. Kun täyden BEKK-mallin kerroinmatriisi on aina 

positiivisesti semidefiniitti, voi lävistäjä BEKK-mallin kerroinmatriisi olla ei-positiiivisesti 

semidefiniitti, minkä seurauksena estimoitu maakohtainen ehdollinen varianssi voi olla 

negatiivinen (Brooks, 2014, 467).  

Reaalisen bruttokansantuotteen dynaamisen korrelaation estimoinnin tulokset on esitetty 

kuvissa 2-8 vuosille 1960-2014. Suomen ja Ruotsin välisen korrelaation laskennassa saatiin 

tulokseksi, että kerroinmatriisi ei ole positiivisesti semidefiniitti. Tulos on esitetty kuvassa 2. 

Estimoidut maakohtaiset varianssit ovat positiiviset, joten myös korrelaatio pystyttiin 

laskemaan. Muiden maaparien kerroinmatriisit ovat positiivisesti semidefiniittejä. Kuvaajissa 

positiivinen korrelaatio tulkitaan, että taloussuhdanteet ovat liikkuneet samaan suuntaan ja 

negatiivinen korrelaatio tulkitaan, että taloussuhdanteet ovat liikkuneet toisiinsa verrattuna 

päinvastaisiin suuntiin. 
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Kuva 2. Suomen ja Ruotsin välinen korrelaatio 1960-2014. Kuva 3. Suomen ja Norjan välinen korrelaatio. 

  

Kuva 4. Suomen ja Tanskan välinen korrelaatio.            Kuva 5. Suomen ja Saksan välinen korrelaatio. 

   

Kuva 6. Suomen ja Ranskan välinen korrelaatio.            Kuva 7. Suomen ja Iso-Britannian välinen korrelaatio. 
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Kuva 8. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen korrelaatio. 

Kaikkien maaparien välillä on havaittavissa ajan mukana vaihtelevaa korrelaatiota. Tasoltaan 

korkein korrelaatio on Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Ranskan välillä. Suomen ja 

Ruotsin välillä korrelaatio pienenee ajoittain jyrkästi, kuten finanssikriisin aikana ja 1980-

luvun alussa, mutta alkaa sitten jälleen kasvaa. Norjan ja Suomen sekä Tanskan ja Suomen 

välinen korrelaatio vaihtelee lähellä nollaa olevan keskiarvon ympärillä. Tulkitsisin 

korrelaatiokuvaajassa havaittavan melko tiheän vaihtelun taloussuhdanteiden 

eriaikaisuudeksi. Suomen ja Saksan välillä yhteisvaihtelun kasvu- ja supistumiskaudet ovat 

pitempiä verrattuna Suomen ja Norjan sekä Suomen ja Tanskan väliseen yhteisvaihteluun. 

Koko aikajakson korkein piikki Suomen ja Saksan välisessä yhteisvaihtelussa havaitaan 

finanssikriisin aikana. Edellinen korkea yhteisvaihtelukausi on ollut 1960-luvun lopusta 1970-

luvun alkuun. Korrelaatiokuvaajassa on voimakas negatiivinen piikki 1990-luvun alussa, 

jolloin suhdanteet ovat erkaantuneet toisistaan Suomen laman seurauksena. Vaikuttaisi siltä, 

että dynaamisten korrelaatioiden kuvaajissa talouksien taantumat ja kriisitilanteet näkyvät 

piikkeinä, mutta niiden mentyä ohi yhteisvaihtelu palaa takaisin kriisitilannetta edeltävälle 

tasolle.  

Suomen ja Ranskan välinen dynaaminen korrelaatio on noin 0,40:n tasolla. Kuvaajassa näkyy, 

että yhteisvaihtelu on tasoittunut, kun verrataan aikajakson alkua ja loppua toisiinsa. Suomen 

ja Iso-Britannian välinen yhteisvaihtelu on myös tasoittunut, kun verrataan aikajakson alkua 

ja loppua toisiinsa ja on nyt noin 0,20:n tasolla. Korkeita positiivisia piikkejä on havaittavissa 

1970-luvulla, 1990-luvun alussa ja finanssikriisin aikana. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen 

korrelaatio on keskiarvoltaan lähellä nollaa, mutta kuvaajassa näkyvät piikit ajoittuvat 1970-

luvun öljykriisien kohdalle, Yhdysvaltojen 1981-1982 taantuman, Suomen 1990-luvun 

taantuman, vuoden 2001 taantuman ja finanssikriisin kohdalle. Piikeissä on sekä positiivinen 

että negatiivinen yhteisvaihtelun kasvu, joten vaikuttaisi siltä, että talouskriisien aikana 
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yhteisvaihtelu joko kasvaa jyrkästi ja sen jälkeen pienenee jyrkästi maiden välillä tai ensin 

pienenee jyrkästi ja kasvaa jyrkästi sen jälkeen. Yhdysvaltojen ja Suomen välinen 

korrelaatiokuvaaja saattaisi muuttua korkeammalle tasolle, jos viiveitä voitaisiin huomioida 

ehdollisen varianssin mallissa.  

Teollisuustuotantoindeksin aikasarjojen keskiarvot mallinnettiin AR(3)-mallilla ja varianssi 

mallinnettiin GARCH(1,1)-BEKK-mallilla. AR(3)-malli valittiin, koska se on alin kertaluku, 

jossa Suomen aikasarjassa esiintyy autokorrelaatiota. Teollisuustuotantoindeksin aikasarjoissa 

esiintyy enemmän vaihtelua verrattuna reaalisen bruttokansantuotteen ja yksityisen 

kokonaiskulutuksen aikasarjoihin. Tästä johtuen myös korrelaatiokuvaajat ovat 

epätasaisempia, kun yhteisvaihtelu kasvaa ja supistuu tiheään tahtiin. Maaparien väliset 

korrelaatiokuvaajat on esitetty kuvissa 9-15. 

  

Kuva 9. Suomen ja Ruotsin välinen korrelaatio.           Kuva 10. Suomen ja Norjan välinen korrelaatio. 

  

Kuva 11. Suomen ja Tanskan välinen korrelaatio.           Kuva 12. Suomen ja Saksan välinen korrelaatio. 
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Kuva 13. Suomen ja Ranskan  välinen korrelaatio.         Kuva 14. Suomen ja Iso-Britannian välinen korrelaatio. 

 

Kuva 15. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen korrelaatio. 

 

Teollisuustuotantoindeksien dynaamisten korrelaatioiden kuvaajissa vaihtelu tapahtuu 

jokseenkin vakiona pysyvän keskiarvon ympärillä. Pientä tasollista nousua on mahdollisesti 

havaittavissa Suomen ja Saksan välillä. Keskiarvo on korkein Suomen ja Ruotsin välillä ollen 

noin 0,4:n tasolla. Muiden maaparien välillä keskiarvo on noin 0,20:n tasolla, mutta 

kuvaajissa on paljon vaihtelua. Erityisesti finanssikriisin aikana maaparien välillä, pois lukien 

Suomi ja Norja sekä Suomi ja Tanska, näkyy selkeä piikki, jolloin yhteisvaihtelu on kasvanut. 

Yhteisvaihtelun kasvu on nousun jälkeen lähtenyt supistumaan ja pienentynyt jälleen 

finanssikriisiä edeltävälle tasolle. Vaikuttaa siltä, että teollisuustuotanto pienentyi 

finanssikriisin aikana maaparien välillä hyvin samanaikaisesti. Suomen ja Yhdysvaltojen 

dynaamisen korrelaation kuvaajassa näkyy muita maapareja selkeämmin yhteisvaihtelun 

piikkeinä 1970-luvun öljykriisit, Yhdysvaltojen 1981-1982 taantuma, Suomen 1990-luvun 

alun lama ja finanssikriisi. Muutoin yhteisvaihtelu Suomen ja Yhdysvaltojen välillä on lähellä 

nollaa. 
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4.2.7 Kokonaistuotannon dynaamisen korrelaation robustisuus 

 

Dynaamisten korrelaatioiden tulosten robustisuutta tutkitaan puolittamalla tutkittava aikaväli. 

Samaa menetelmää on käyttänyt myös Antonankakis & Badinger (2012), mutta he jakoivat 

aineiston rakennemuutoskohdan perusteella, joka ajoittui melko tarkalleen heidän aineistonsa 

puoleen väliin vuoteen 1985. Tulokset on esitetty liitteessä 10. Kun reaalisen 

bruttokansantuotteen aikaväli puolitetaan, huomataan ensimmäisellä tutkittavalla aikavälillä, 

vuosina 1960-1987, dynaamisten korrelaatioiden kuvaajissa kaksi muutosta; kuvaajat 

vaikuttaisivat tasoittuvan sekä Suomen ja Iso-Britannian sekä Suomen ja Yhdysvaltojen 

korrelaation keskiarvon tasossa tapahtuu pientä tasomuutosta. Suomen ja Iso-Britannian 

välisestä korrelaatiosta poistuvat negatiiviset arvot sekä Suomen ja Yhdysvaltojen välinen 

korrelaatio asettuu kokonaan negatiiviselle puolelle. 

Tutkittavan aikajakson toisella puoliskolla, vuosina 1987-2014, saadaan koko aikajaksosta 

poikkeavia tuloksia, mutta samankaltaisuuttakin tuloksissa esiintyy. Suomen ja Tanskan 

välistä korrelaatiokuvaajaa ei voitu piirtää, koska Tanskan ehdollisessa varianssissa on 

negatiivisia arvoja. Näyttäisi siltä, että Suomen ja Saksan välinen dynaaminen 

korrelaatiokuvaaja on hyvin samanlainen aikajaksolla 1987-2014 kuin aikajakson 1960-2014 

loppuosassa. Yhdysvaltojen ja Suomen välillä dynaamisen korrelaatio on koko aikajaksolla 

noin nollan tasolla, kun se puolitetussa aikajaksossa nousee noin 0,25:n tasolle. Ensimmäiseen 

puolitettuun aikajaksoon 1960-1987 verrattuna, se nousee kokonaan negatiiviselta tasolta 

kokonaan positiiviselle tasolle. Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Ranskan välinen 

dynaaminen korrelaatio ovat lähes yhtä korkealla, noin 0,50:n tasolla. Suomen ja Ranskan 

sekä Suomen ja Iso-Britannian välisten dynaamisten korrelaatioiden keskiarvon taso on 

hieman noussut, joten yhteisvaihtelun nousu finanssikriisin kohdalla erottuu hieman 

heikommin. 

Teollisuustuotantoindeksin dynaamisen korrelaation robustisuutta tutkittiin myös toistamalla 

mallinnus puolitetuille aikajaksoille. Suomen ja Tanskan välisen dynaamisen korrelaation 

laskentaa ei toistettu, koska Tanskan teollisuustuotantoindeksiä on alettu tallentaa vuodesta 

1974 lähtien. Suomen ja Ruotsin välinen dynaaminen korrelaatio tasoittui ensimmäisellä 

aikajaksolla. Toisen aikajakson lopussa korrelaatio nousi koko aikajakson tasoaan 

korkeammalle. Kuvaajan loppuun syntyi korkea positiivinen korrelaatio kuten koko 

aikajaksollakin. 
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Suomen ja Norjan välinen kerroinmatriisi ei ollut positiivisesti-semidefiniitti, minkä 

seurauksena Norjan ehdollinen varianssi estimoitui epäluotettavasti jatkuvasti kasvavaksi 

ensimmäisellä aikajaksolla ja negatiiviseksi toisella aikajaksolla. Tilanne voi johtua myös 

konvergoitumisongelmasta. Suomen ja Saksan välinen korrelaatiokuvaaja tasoittui 

huomattavasti. Koko tutkittavalla aikajaksolla dynaaminen korrelaatio vaihteli noin -0,5:n ja 

+0,5:n välillä. Puolitetulla aikavälillä vaihtelu tapahtuu noin -0,25:n ja +0,25:n välillä. 

Jälkimmäisellä aikajaksolla vaikuttaisi siltä, että Suomen ja Saksan välillä tapahtuu pientä 

keskiarvon tason muutosta, mutta kuvaajat ovat melko lähellä toisiaan. Suomen ja Ranskan 

välinen korrelaatio vaikuttaa tasoittuneen hyvin vähän ja pysyneen lähellä koko aikavälin 

tasoista vaihtelua. Jälkimmäisellä aikajaksolla on havaittavissa hyvin pientä tason 

kohoamista, mutta kuvaajat ovat lähellä toisiaan. Ensimmäisellä aikajaksolla Suomen ja Iso-

Britannian välinen korrelaatio pysyi koko aikavälin tasolla, mutta suurimmat piikit 

tasoittuivat. Toisella aikajaksolla vaikuttaa poikkeuksellisesti siltä, että Suomen ja Iso-

Britannian kuvaajissa havaitut piikit puolestaan korostuivat. Ensimmäisellä aikajaksolla 

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen korrelaatio pysyi koko aikavälin tasolla, mutta suurimmat 

vaihtelut tasoittuvat, kuten Suomen ja Iso-Britanniankin välillä. Toisella aikajaksolla Suomen 

ja Yhdysvaltojen välinen kuvaaja vaikuttaa hyvin samanlaiselta kuin koko aikajakson 

loppuosassa.  

Arvioisin, että suurin muutos puolitettujen aikavälien dynaamisissa korrelaatioissa maaparien 

välillä on korrelaation tason muuttuminen. Etenkin se koskee jälkimmäistä aikajaksoa 1987-

2014 ja reaalista bruttokansantuotetta. Koska makrotaloudellisten aikasarjojen kohdalla 

aineiston saatavuus on hyvin yleinen tutkimusta rajoittava tekijä, voi noin 25 vuoden pituinen 

aikasarja olla mahdollinen avoimista lähteistä saatavilla oleva aikasarja. Jos kuitenkin käy 

niin, että korrelaation taso nousee, kun aikasarjan pituus lyhenee ja historiallisemmasta päästä 

jää arvoja pois, voidaan pitemmällä aikasarjalla laskettuna saada hieman alhaisempi 

korrelaation taso kuin lyhyemmällä aikasarjalla. Ongelmaksi muodostuu, kumpaan tulokseen 

tulisi luottaa, koska lyhyemmällä aikasarjalla yhteisvaihtelu muuttuu pitempää aikasarjaa 

todennäköisemmäksi. On mahdollista, että yhteisvaihtelun dynamiikka on muuttunut tai 

vaihtoehtoisesti aikasarjan puolittaminen ja havaintojen lukumäärän pienentyminen ovat 

voineet saada aikaan muutoksen. 
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4.3 Kokonaiskulutuksen yhteisvaihtelu 

 

4.3.1 Pearsonin korrelaatiokerrointen tulokset 

 

Pearsonin korrelaatiokertoimella mitattuna yksityisen kokonaiskulutuksen korrelaatio on 

voimakkainta Suomen ja Ruotsin välillä (0,19). Heikointa yhteisvaihtelu on puolestaan 

tilastollisesti merkitsevästi Suomen ja Tanskan väillä (0,11). Koko aineistossa 

kokonaiskulutus korreloi voimakkaimmin Saksan ja Ranskan välillä (0,23) ja heikoimmin 

Ruotsin ja Norjan välillä (0,10). Kokonaiskulutuksen yhteisvaihtelun korrelaatio 

maapareittain on esitetty taulukossa 15. 

Taulukko 15. Kokonaiskulutuksen korrelaatio maaparien välillä. 

 

Kun maaparien välisiä korrelaatiokerrointen arvoja verrataan Karunanayaken & Lydekan 

(2011, 40, 37-50) esittämiin ohjeellisiin rajoihin, voidaan todeta, että suurimman osan 

maapareista välillä taloussuhdanne on korreloimaton, koska korrelaatiokertoimen arvo jää alle 

0,20:n. Taloussuhdanne korreloi heikosti seitsemän maaparin välillä, kun 

korrelaatiokertoimen arvo ylittää juuri 0,20 rajan. Aineistolle pätee myös, että teoreettisesti 

maiden välisen yksityisen kokonaiskulutuksen tulisi korreloida täydellisesti, mutta aineistossa 

korrelaatioita on hyvin vähän tai ei ollenkaan maiden välillä. 

 

4.3.2 Kokonaiskulutuksen Engle-Granger –yhteisintegroituvuustestien tulokset  

 

Kun yksityisen kokonaiskulutuksen yhteisintegroituvuutta tutkittiin maaparien välillä, 

löydettiin yhteisintegroituvuus ainoastaan Suomen ja Ranskan välillä (Liite 7). Muiden 

maaparien välillä yhteisintegroituvuutta ei löydetty. Näin ollen yksityisellä 

kokonaiskulutuksella mitattuna maaparien välillä ei ole myöskään lyhytaikaista 

taloussuhdanteiden yhteisvaihtelua, koska pitkäaikaista yhteisvaihtelua ei löydetty. 

Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Ranska Iso-Britannia Yhdysvallat

Suomi 1,0000

Ruotsi 0,19315*** 1,0000

Norja 0,074 0,10411 1,0000

Tanska 0,11462* 0,23012*** 0,16698** 1,0000

Saksa 0,13629** 0,19905*** 0,07776 0,14492** 1,0000

Ranska 0,18137** 0,21463*** 0,12650* 0,22405*** 0,29742*** 1,0000

Iso-Britannia 0,093 0,11279* 0,04294 0,12556* 0,10833 0,18986*** 1,0000

Yhdysvallat 0,089 0,07589 0,05973 0,21936*** 0,10976 0,21515*** 0,25537*** 1,0000
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4.3.3 Kokonaiskulutuksen Johansenin yhteisintegroituvuustestien tulokset  

 

Suomen ja vertailumaiden välillä löydettiin yksityisen kokonaiskulutuksen 

yhteisintegroituvuutta Johansenin menetelmällä testattuna (Liite 8). Tulos on painotuksen 

suhteen samankaltainen kuin kokonaistuotantoa kuvaavilla muuttujilla, koska 

yhteisintegroituvuus painottuu lyhyille viiveen arvoille. Suomen ja Ruotsin, Suomen ja 

Tanskan sekä Suomen ja Iso-Britannian välille ei löydetty yhteisintegroituvuutta yhdelläkään 

viiveen arvolla. Suomen ja Norjan, Suomen ja Saksan, Suomen ja Ranskan sekä Suomen ja 

Yhdysvaltojen välillä on yhteisintegroituvuutta maksimissaan viiveen arvolla kuusi. 

Tavallisemmin yhteisintegroituvuutta havaitaan kuitenkin viiveen arvoilla 1-3. Johansenin 

testi ja Engle-Grangerin testi antavat samansuuntaisen tuloksen Suomen ja Ranskan 

kokonaiskulutuksen yhteisintegroituvuudesta. Koska Johansenin testi ei huomioi 

samanaikaista yhteisintegroituvuutta, löydettiin Engle-Grangerin testissä samanaikainen 

yksityisen kokonaiskulutuksen yhteisintegroituvuus Suomen ja Ranskan välille.  

 

4.3.4 Kokonaiskulutuksen yhteisintegroituvuustestien robustisuus 

 

Yksityisen kokonaiskulutuksen Engle-Grangerin yhteisintegroituvuustestien tulos on melko 

robusti (Liite 7). Vaikka koko aikavälillä yhteisintegroituvuus löydettiin Suomen ja Ranskan 

välille, ei puolitetun aikavälin testissä tai lyhennettyjen aikavälien testissä 

yhteisintegroituvuutta löydetty. Vaikuttaa siltä, että yksityinen kokonaiskulutus ei ole 

samanaikaisesti yhteisintegroitunutta maaparien välillä.  

Toistettaessa Johansenin testi puolitetuille aikaväleille, muuttuu tulos jälleen merkittävästi 

(Liite 8). Puolitetun aikavälin ensimmäisessä testissä yhteisintegroituvuus häviää lähes 

kokonaan. Poikkeuksen muodostaa maapari Suomi-Ranska, joka on yhteisintegroitunut 

viiveen arvoilla 1-8. Erilaisen tuloksen verrattuna päätutkimuskohteena olevaan aikaväliin 

sekä ensimmäiseen puolitettuun aikaväliin, tuottaa myös puolitetun aikavälin toinen testi, 

jossa yhteisintegroituvuus painottuukin nyt aineiston pitkille viiveille. 

Lyhennetyn näytteen testeissä rikkoutui myös sääntö, että jos yhteisintegroituvuutta ei ole 

löytynyt päätutkimuskohteena olevalle aikasarjalle, ei yhteisintegroituvuutta tulisi löytyä 

myöskään lyhyemmille aikajaksoille samalta tutkimusväliltä. Ehto rikkoutui Suomen ja 

Ruotsin välillä. Ensimmäisessä testissä yhteisintegroituvuus löydettiin useimmin Suomen ja 



81 
 

Norjan välille. Mallien viiveet ovat arvoltaan 2-8. Muita yhteisintegroituneita maapareja ovat 

Suomi ja Ruotsi (p=5), Suomi ja Ranska (p=3) sekä Suomi ja Yhdysvallat (p=1).  

Toisessa lyhennetyn aikavälin testissä yhteisintegroituvuus hajautuu kaikille viiveille. 

Yhteisintegroituvuutta ei havaita Suomen ja Saksan sekä Suomen ja Ranskan välillä. 

Kolmannessa lyhennetyn aikavälin testissä Suomen ja Norjan välistä yhteisintegroituvuutta ei 

havaita yhdelläkään viiveellä, vaikka päätutkimuskohteena olevassa aikasarjassa 

yhteisintegroituvuus löydettiin useimmin Suomen ja Norjan välille. Puolitettujen ja 

lyhennettyjen aikavälien testien perusteella myöskään yksityisen kulutuksen 

yhteisintegroituvuustestien tulos ei ole robusti. 

Yksityisen kokonaiskulutuksen mallien kertalukusuosituksissa on informaatiokriteerien 

perusteella erittäin paljon vaihtelua. Informaatiokriteerien antamat suositukset on esitetty 

taulukossa 16. 

Taulukko 16.Informaatiokriteerien mukainen mallin kertaluku yksityiselle 

kokonaiskulutukselle. 

  AIC SBC HQC 

Suomi-Ruotsi 7 2 5 

Suomi-Norja 4 1 2 

Suomi-Tanska 5 3 5 

Suomi-Saksa 7 2 2 

Suomi-Ranska 7 3 3 

Suomi-Iso-Britannia 7 1 3 

Suomi-Yhdysvallat 4 3 3 

 

Yhdenkään maaparin kohdalla ei saada yhtenäistä suositusta. Jos oletetaan, että Akaiken 

kriteeri antaa muita kriteerejä korkeampia suosituksia, voidaan todeta, että mallien kertaluku 

painottuu matalille kertaluvuille. Schwartz-Bayesin –kriteerin ja Hannan-Quinn –kriteerin 

suositukset ovat hieman enemmän samansuuntaisia kuin Akaiken kriteerin. Nekin suosittavat 

samaa kertalukua vain kolmelle maaparille; Suomelle ja Saksalle, Suomelle ja Ranskalle sekä 

Suomelle ja Yhdysvalloille. Näiden maaparien välillä yksityinen kokonaiskulutus on 

Johansenin testin mukaan yhteisintegroitunut. Tulosta tukee se, että maaparien välillä 

kyseessä olevien viiveen arvoja lähellä olevilla viiveen arvoilla yhteisintegroituvuutta esiintyy 

myös, joten tässä tilanteessa yhteisintegroituvuustestin tulos ei muutu, vaikka viiveen arvo 

muuttuisi 1-2 kertaluvulla.  
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4.3.5 Kokonaiskulutuksen dynaaminen korrelaatio VAR-GARCH-BEKK-mallilla 

 

Yksityisen kokonaiskulutuksen aikasarjojen keskiarvot mallinnettiin AR(2)-mallilla ja 

varianssi mallinnettiin GARCH(1,1)-BEKK-mallilla. Tulokseksi saadut korrelaatiokuvaajat 

ajan funktiona on esitetty kuvissa 17-23 aikavälillä 1960-2014. Kuvaajista Suomen ja Ruotsin 

sekä Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kerroinmatriisi ei ole positiivisesti semidefiniitti. 

Negatiivisia varianssin arvoja ei kuitenkaan havaittu. Kuvaajissa on havaittavissa eroja 

verrattuna reaalisen bruttokansantuotteen kuvaajiin. Kokonaiskulutuksen yhteisvaihtelun 

kuvaajissa ei ole havaittavissa selvää tasoa yhdenkään maaparin välillä, vaan yhteisvaihtelu 

on maaparien välillä vaeltavaa.  Lisäksi kokonaiskulutuksen kuvaajissa yhteisvaihtelu nousee 

ja supistuu pitemmissä jaksoissa kuin kokonaistuotannon kuvaajissa. Kuvaajien perusteella 

Pearsonin korrelaatiokertoimen antama tulos ja BEKK-mallin antama tulos vaikuttavat 

keskenään ristiriitaisilta, koska yhteisvaihtelun voimakkuus näyttäisi muuttuvan ajan mukana. 

Lisäksi voitaisiin sanoa, että myös kulutuksessa on havaittavissa yhteisvaihtelua maiden 

välisen dynaamisen korrelaatiokuvaajan perusteella, kun taas Pearsonin korrelaatiokertoimien 

perusteella kokonaiskulutus maaparien välillä vaikuttaa korreloimattomalta. 

 

   

Kuva 17. Suomen ja Ruotsin välinen korrelaatio.            Kuva 18. Suomen ja Norjan välinen korrelaatio. 
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Kuva 19. Suomen ja Tanskan välinen korrelaatio.           Kuva 20. Suomen ja Saksan välinen korrelaatio. 

  

Kuva 21. Suomen ja Ranskan välinen korrelaatio.           Kuva 22. Suomen ja Iso-Britannian välinen korrelaatio. 

 

Kuva 23. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen korrelaatio. 

 

Kun kuvaajia verrataan toisiinsa, havaitaan, että kuvaajat ovat tasoltaan lähellä toisiaan. 

Hieman muita maita korkeampaa kulutuksen yhteisvaihtelu on Suomen ja Ruotsin välillä. 

Kuvassa 20 Suomen ja Saksan välinen kokonaiskulutuksen yhteisvaihtelu vaikuttaa 

pienenevän trendinomaisesti ja vuonna 2014 se on lähes nollassa. Lähellä nollaa ovat vuonna 
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2014 myös Suomen ja Tanskan sekä Suomen ja Norjan välinen korrelaatio. Muiden 

maaparien välinen yhteisvaihtelu vuonna 2014 on korkeintaan noin 0,20:n tasolla. 

Talouskriisit eivät näy kuvaajissa niin selvästi piikkeinä kuin kokonaistuotannossa. 

Kokonaiskulutus reagoi taloudessa tapahtuviin muutoksiin hitaammin kuin kokonaiskulutus. 

Kokonaiskulutuksen yhteisvaihtelu voi kasvaa noin 5-10 vuoden ajan, kuten esimerkiksi 

Suomen ja Tanskan välillä 2000-luvulla, kunnes se taas alkaa supistua. Toisaalta kuvaajissa 

on havaittavissa jyrkkiäkin muutoksia kuten Suomen ja Iso-Britannian välillä vuonna 2009, 

jolloin yhteisvaihtelu kasvoi voimakkaasti. Lisäksi kokonaiskulutus ja kokonaistuotanto 

voivat yhteisvaihdella niin, että maaparien välillä on negatiivinen kokonaiskulutuksen 

korrelaatio kun taas maaparien kokonaistuotannon välillä on samaan aikaan positiivinen 

korrelaatio (Quah, 2014, 3449, 3447-.3462). Tällainen tilanne on Suomen ja Iso-Britannian 

välillä juuri ennen finanssikriisiä. Kuvaajien 17-23 perusteella vaikuttaa siltä, että tutkittavissa 

maissa kokonaistuotanto ja kokonaiskulutus eivät korreloi hyvin voimakkaasti, koska 

kokonaiskulutus yhteisvaihtelee maapareittain. Maakohtainen kokonaiskulutus on 

irrottautunut osittain kokonaistuotannosta kulutuksen riskienjaon ansiosta. (Kose at al., 2012, 

530, 511-538). 

 

4.3.6 Kokonaiskulutuksen dynaamisen korrelaation robustisuus 

 

Yksityisen kokonaiskulutuksen dynaamisten korrelaatioiden robustisuutta tutkitaan myös 

puolittamalla tutkittava aikaväli ja toistamalla mallinnus molemmille aikasarjoille (Liite 10). 

Kun yksityisen kokonaiskulutuksen aikasarjat puolitetaan, tapahtuu dynaamisissa 

korrelaatiokuvaajissa myös tasoittumista kuten reaalisen bruttokansantuotteenkin ja 

teollisuustuotantoindeksin aikasarjoissa. Tasoittuminen koskee kuitenkin erityisesti Suomen 

ja Yhdysvaltojen sekä Suomen ja Iso-Britannian välisiä dynaamisia korrelaatioita. 

Jälkimmäisellä puolitetulla aikavälillä Suomen ja Iso-Britannian välinen korrelaatio tasoittui 

erityisen paljon. Vaikuttaa siltä, että muiden maaparien välillä dynaaminen korrelaatio sekä 

koko aikajaksolla että puolitetuilla aikavälillä ovat lähellä toisiaan. Dynaamisen korrelaation 

kuvaajat eivät ole siis täysin robusteja, vaan näyttäisi siltä, että tutkittava aikaväli vaikuttaa 

tulokseen.  
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

5.1 Työn yhteenveto 

 

Taloussuhdanteiden tutkimuksesta on kehittynyt valtavan laaja tutkimusalue ja kiinnostus 

taloussuhdanteiden tutkimukseen on entisestään kasvanut finanssikriisin myötä. 

Taloussuhdanne operationalisoitiin tässä tutkimuksessa laskemalla neljännesvuosittaisen 

aikasarjan ensimmäinen logaritminen differenssi. jonka vaihtoehtoisia menetelmiä ovat mm. 

tilastolliset suotimet. Differensointia aiheuttaa taloussuhdanteeseen eniten vaihtelua, mutta 

toisaalta se on intuitiivinen menetelmä, joka on helppo tulkita. Eri operationalisointitavat 

saattavat tuottaa erilaisia tuloksia. Taloussuhdanteiden tutkimuksessa 

operationalisointitapojen ja mallityyppien välisiä yhdistelmiä on valtavan suuri määrä.  

Tutkimuksen perusteella kokonaistuotannossa esiintyy yhteisvaihtelua kaikilla tutkituilla 

menetelmillä mitattuna. Yhteisvaihtelun voimakkuus riippuu maaparista ja käytetystä 

menetelmästä. Myös kokonaiskulutuksessa esiintyy yhteisvaihtelua, jonka voimakkuus 

riippuu maaparista ja käytetystä menetelmästä. Kokonaistuotantoa kuvaavina muuttujina 

tutkittiin reaalista bruttokansantuotetta ja teollisuustuotantoindeksiä. Pearsonin 

korrelaatiokertoimella mitattuna reaalisen bruttokansantuotteen yhteisvaihtelu on 

voimakkainta Suomen ja Ruotsin välillä.  Heikointa se on puolestaan Suomen ja Norjan 

välillä. Pearsonin korrelaatiokertoimella mitattuna teollisuustuotannon yhteisvaihtelu on 

voimakkainta Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Saksan välillä sekä heikointa Suomen ja 

Tanskan välillä. 

Seuraavaksi tutkittiin samanaikaista yhteisintegroituvuutta Engle-Grangerin-menetelmällä. 

Menetelmän tulos oli hyvin robusti, eikä muuttujien ja maaparien välille löytynyt 

samanaikaista yhteisintegroituvuutta.  Suhdanteiden välillä ei ole tasapainoa, vaan ne voivat 

erkaantua toisistaan. Kun yhteisintegroituvuutta tutkittiin Johansenin menetelmällä, löydettiin 

yhteisintegroituvuutta, kun suhdanteen viive huomioitiin. Ongelmalliseksi tuloksen tulkinnan 

kannalta osoittautui kuitenkin tuloksen malliriippuvuus; kun mallin viiveiden lukumäärää 

muutetaan, muuttuvat myös yhteisintegroituvuustestien tulokset. Informaatiokriteereillä 

saatiin vain alustavaa viitettä mallin kertaluvusta, koska suositukset poikkesivat toisistaan. 

Reaalisen bruttokansantuotteen kohdalla yhteisintegroituvuus on kaikkein epätodennäköisintä 

huomioon ottaen kaikki maaparit, mutta teollisuustuotantoindeksin kohdalla se on hieman 

todennäköisempää. Reaalisen bruttokansantuotteen yhteisintegroituvuus on todennäköisintä 
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Suomen ja Yhdysvaltojen välillä. Teollisuustuotannon yhteisintegroituvuus on 

todennäköisintä Saksan ja Suomen, Norjan ja Suomen sekä Ranskan ja Suomen välillä.   

Taulukkoon 17 on koottu yhteenveto sekä kokonaistuotannon että kokonaiskulutuksen 

Johansenin yhteisintegroituvuustestin tuloksista mallin kertaluvuilla 1-4. Täydelliset tulokset 

kaikilla testatuilla kertaluvuilla ja aikajaksoilla on esitetty liitteessä 7. 

Taulukko 17. Yhteenveto Johansenin yhteisintegroituvuustestien tuloksista aikavälillä 1960-2014. 

 

Taulukon 17 käsitteellä ”vaihtuva tulos” viitataan siihen, että Johansenin 

yhteisintegroituvuustestin tulos vaihtuu kun mallin kertaluku vaihtuu. Yhteenvetotaulukko 

viittaa alhaisilla mallin kertaluvuilla, joissa kertaluku on alle neljä, saatuihin tuloksiin. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tuloksen malliriippuvuus vaikeuttaa tuloksen tulkintaa. 

Vaihtuvan tuloksen maapareissa tulkinta on erityisen vaikea, koska tulos vaihtuu, kun mallin 

kertaluku vaihtuu yhdellä kertaluvulla. Yhteisintegroituvuustestin tulos on vähemmän 

malliriippuvainen maaparien välillä alhaisilla kertaluvuilla, joissa tulos on ”kyllä” tai ”ei”. 

Dynaamisten korrelaatioiden perusteella tasoltaan korkein reaalisen bruttokansantuotteen 

yhteisvaihtelu on Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Ranskan välillä. Suomen ja Norjan, 

Suomen ja Tanskan sekä Suomen ja Yhdysvaltojen välisten dynaamisen korrelaatiokuvaajan 

taso on lähellä nollaa. Talouksien kriisitilanteissa yhteisvaihtelu vaikuttaisi kuitenkin 

kasvavan. Finanssikriisin aikana kaikkien lähes kaikkien maaparien välillä on havaittavissa 

positiivinen piikki, jonka tulkitsisin niin, että yhteisvaihtelu kasvoi hetkellisesti usean maan 

välillä, ei ainoastaan tutkittujen maaparien välillä.  

Teollisuustuotannon dynaamisissa korrelaatiokuvaajissa on paljon vaihtelua, minkä arvioisin 

johtuvan indeksin volatiliteetista. Tämä vaikeuttaa myös tuloksen tulkintaa. Yhteisvaihtelu on 

voimakkainta Suomen ja Ruotsin välillä ollen noin 0,4:n tasolla. Muiden maaparien välillä 

keskiarvo on noin 0,20:n tasolla, mutta kuvaajissa on paljon vaihtelua. yhteisvaihtelu on 

matalinta Suomen ja Yhdysvaltojen välillä. Mikäli dynaamisen korrelaation kuvaajia 

Johansenin yhteisintegroituvuus

Reaalinen BKT

Yksityinen 

kokonaiskulutus

Teollisuustuotanto-

indeksi Reaalinen BKT

Yksityinen 

kokonaiskulutus

Teollisuustuotanto-

indeksi

Suomi Ruotsi Ei Ei Ei Vaihtuva tulos Ei Ei

Norja Ei Ei Ei Vaihtuva tulos Vaihtuva tulos Kyllä

Tanska Ei Ei Ei Ei Ei Vaihtuva tulos

Saksa Ei Ei Ei Vaihtuva tulos Kyllä Vaihtuva tulos

Ranska Ei Kyllä Ei Ei Vaihtuva tulos Vaihtuva tulos

Iso-Britannia Ei Ei Ei Ei Ei Vaihtuva tulos

Yhdysvallat Ei Ei Ei Kyllä Kyllä Vaihtuva tulos

Engle-Grangerin yhteisintegroituvuus
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tulkittaisiin Karunayaken & Lydekan (2011, 40) asteikon mukaan, asettuu dynaamisen 

korrelaation voimakkuus muuttujasta riippumatta pääosin yhteisvaihtelemattomaan tai heikon 

yhteisvaihtelun luokkaan. Huomattavaa on, että kuvaajissa esiintyy piikkejä, jotka ylittävät 

0,5:n tason, joka merkitsee keskivahvaa ja vahvaa yhteisvaihtelua. Staattisen ja dynaamisen 

korrelaation suurin eroavaisuus ovatkin 0,5:n tason ylittävät piikit, joita staattiset 

korrelaatiokertoimet eivät tuo esille. Pitäisin löydettyjä dynaamisia korrelaatioita 

merkittävänä osoituksena yhteisvaihtelusta, vaikkakaan dynaamisilla korrelaatioilla ei ole 

omaa voimakkuusasteikkoa. 

Pearsonin korrelaatiokertoimella mitattuna yksityisen kokonaiskulutuksen yhteisvaihtelu on 

voimakkainta Suomen sekä Ruotsin välillä sekä heikointa Suomen ja Tanskan välillä. Kun 

kaikki maaparit huomioidaan, myöskin yksityisen kokonaiskulutuksen Pearsonin 

korrelaatiokerrointen arvot ovat aina positiivisia. Samanaikaista yhteisintegroituvuutta Engle-

Grangerin-menetelmällä tutkittuna ei löydetty ja tulos oli hyvin robusti, eikä muuttujien ja 

maaparien välille löytynyt samanaikaista yhteisintegroituvuutta. Johansenin menetelmällä 

tutkittuna yksityisen kokonaiskulutuksen yhteisintegroituvuus on todennäköisintä Suomen ja 

Yhdysvaltojen, Suomen ja Saksan sekä Suomen ja Ranskan välillä. 

Yksityisen kokonaiskulutuksen voimakkainta yhteisvaihtelun maaparia on vaikea määrittää 

dynaamisten korrelaatiokuvaajien perusteella. Kuvaajissa on vaeltavaa yhteisvaihtelua usean 

maaparin välillä maksimissaan noin -0,5 - 0,5:n välillä. Mielenkiintoista kuvaajissa on, että 

niissä on myös negatiivisia arvoja, joka viittaa aikajaksoihin, jolloin suhdanteet erkanevat 

toisistaan. Kuvaajia voisi tiivistetysti luonnehtia, että niissä vaikuttaisi olevan selkeitä 

yhteisvaihtelun kasvu- ja supistumiskausia. Mutta koska yhteisvaihtelu jää alle 0,5:n on kyse 

pääosin heikosta yhteisvaihtelusta. Täytyy kuitenkin muistaa, että voimakkuutta on arvioitu 

staattisella asteikolla, koska dynaamisissa menetelmissä voimakkuusasteikkoja ei ole. 

Korrelaatioanalyysien perusteella Suomen taloussuhdanteet yhteisvaihtelevat kansainvälisesti 

pääosin heikosti, mutta ajoittain esiintyy voimakkaita yhteisvaihtelun kausia. Lisäksi 

yhteisintegroituvuuden löytymistä pitäisin vahvana merkkinä yhteisvaihtelusta.  

Sekä kokonaistuotantoa että kokonaiskulutusta kuvaavien VAR-GARCH-BEKK -mallien 

hyvyyttä tutkittiin EViewsistä valmiina löytyvillä residuaalien diagnostiikkaominaisuuksilla, 

joita ovat autokorrelaatiofunktio ja autokorrelaation portmanteau-testi. Ominaisuuksista 

puuttuu residuaalien heteroskedastisuustesti, jota ei voitu suorittaa yhtälöryhmän 

residuaaleille. Ominaisuuksista tutkittiin residuaalien autokorrelaatiofunktiota. Mallien 
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autokorrelaatiofunktioiden perusteella residuaaleissa on havaittavissa autokorrelaatiota eri 

viiveiden arvoilla, joka viittaa siihen, että malleissa saattaa olla määrittelyvirheitä. Toisaalta 

käytetty mallityyppi on lähellä aikaisemmissa tutkimuksissa käytettyjä mallityyppejä 

(Antonakakis & Badinger, 2012; Karunanayake et al., 2012). ARCH- ja GARCH –termien 

viiveitä ei todennäköisesti voida lisätä, koska se johtanee konvergoitumisongelmaan. 

Myöskään usean viiveen malleista ei löydetty esimerkkitutkimusta, joten ne lienevät 

harvemmin käytettyjä. Mallin hyvyyttä ja tulosten robustisuutta ei siis voida vahvistaa 

tutkimuksen perusteella.  

Koska aikaisempi tutkimus on löytänyt (Charles & Darné, 2012), että ARCH-LM –testin 

tulokseen vaikuttavat aikasarjojen yksittäiset poikkeavat arvot ja että makrotaloudellisten 

aikasarjojen heteroskedastisuus, voi johtua yksittäisistä poikkeavista arvoista, voisi 

robustisuutta tutkia edelleen erilaisilla poikkeavien arvojen tunnistusmenetelmillä. Tällöin 

voitaisiin paremmin saada selville aikasarjojen heteroskedastisuuden syy ja kuinka 

aikasarjojen mallinnusta tulisi tehdä GARCH-tyyppisillä malleilla. Toisaalta poikkeavia 

arvoja aikasarjoihin syntyy makrotaloudellisesti merkittävinä ajanjaksoina, kuten 

finanssikriisin aikana, joten niiden poistaminen tai muuttaminen voi olla mahdotonta. 

Toisaalta tarvitaan GARCH-tyyppisillä malleilla tehtävää mallinnusta lisää, jotta dynaamisten 

korrelaatioiden kuvaajien muoto saataisiin validoitua, koska korrelaatiokuvaajien perusteella 

yhteisvaihtelussa on havaittavissa ajan kuluessa tapahtuvia muutoksia. Kysymys 

makrotaloudellisten aikasarjojen heteroskedastisuudesta ja siihen sopivista 

mallinnusmenetelmistä on hyvin vaikea. 

 

5.2 Johtopäätöksiä yritysten näkökulmasta 

 

Taloussuhdanteiden yhteisvaihtelusta saattaa kehittyä uudenlainen yritysten kannattavuuteen 

vaikuttava tekijä, kun taloudelliset taantumat ja nousukaudet sattuvat useassa maassa samaan 

aikaan. Tutkituista taloussuhdanteen ominaisuuksista yhteisintegroituvuutta, joka on edellytys 

taloussuhdanteen lyhytaikaiselle yhteisvaihtelulle, ja samanaikaista staattista sekä dynaamista 

korrelaatioita löydettiin tutkittujen maaparien välillä. Dynaamisten korrelaatioiden perusteella 

ei voida sanoa, että yhteisvaihtelu olisi pysyvästi kasvanut maaparien välillä finanssikriisin 

aikana ja sen jälkeen, mutta maiden välisissä korrelaatiokuvaajissa esiintyy ajoittaisia 

korkeamman korrelaation kausia. Maaparien väillä on pysyviä tasoeroja yhteisvaihtelun 
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voimakkuudessa. Positiivinen yhteisvaihtelu on korrelaatioiden perusteella negatiivista paljon 

yleisempää. Samanaikainen yhteisintegroituvuus on epätodennäköistä, mutta kun viiveitä 

huomioidaan, muuttuu yhteisintegroituvuus myös todennäköisemmäksi. 

Yhteisintegroituvuuden löydettiin olevan malliriippuvaista, mikä vaikeuttaa tuloksen 

tulkittavuutta. 

Jos vientiä aloittava yritys, jonka kysyntä riippuu suhdanteista, haluaisi välttää 

taloussuhdanteiden yhteisvaihtelua, olisivat Tanska ja Norja hyviä maita aloittaa vienti. 

Suomen ja Tanskan sekä Suomen ja Norjan välinen yhteisintegroituvuus on epätodennäköistä, 

pois lukien Suomen ja Norjan välinen teollisuustuotannon yhteisintegroituvuus.  Staattinen ja 

dynaaminen korrelaatio ovat maiden välillä alhaisia. Myös Suomen ja Iso-Britannian välinen 

yhteisintegroituvuus on epätodennäköistä ja korrelaatio alhainen. Dynaamisen korrelaation 

perusteella Suomen ja Yhdysvaltojen välillä on myös alhainen samanaikainen yhteisvaihtelu, 

mutta Yhdysvaltojen ja Suomen välillä saattaa esiintyä yhteisintegroituvuutta. Toisaalta 

makrotaloudellisissa kriisitilanteissa yrityksen olisi hyvä varautua siihen, että maapareja, 

joiden välillä yhteisvaihtelu ei kasva, voi olla vaikea löytää. Mikäli yrityksen tuotevalikoima 

on suppea, voi makrotaloudellisessa kriisitilanteessa kannattavuus alentua. Yritysten olisikin 

hyvä pohtia, kuinka taantumissa voitaisiin paremmin ylläpitää kannattavuutta, johon eräs 

keino voisi olla tuotevalikoiman kasvattaminen ja kehittäminen.  

Tutkituista maapareista Suomen ja Ranskan välinen yhteisvaihtelu on eräs vahvimmista. 

Maiden välillä esiintyy yhteisintegroituvuutta yksityisessä kokonaiskulutuksessa sekä 

staattisen ja dynaamisen korrelaation taso on tutkittujen maaparien joukossa korkea. 

Ranskaan vientiä suunnittelevan yrityksen on hyvä varautua Suomen ja Ranskan välisen 

taloussuhdanteen yhteisvaihteluun. Toisaalta on myös niin, koska käytetyt menetelmät 

mittaavat yhteisvaihtelun eri ominaisuuksia, niin kaikkien maaparien välille löydetään 

menetelmästä riippuen yhteisvaihtelua. Mielestäni tämä kuvaa hyvin sitä, kuinka 

monipiirteisestä ilmiöstä taloussuhdanteissa on kysymys ja kuinka vaikeaa täydellisen 

kokonaiskuvan hahmottaminen on. Ehkäpä tästä johtuvat juuri lukuisat debatit ja hypoteesit, 

joita yhteisvaihtelun tutkimuksesta on löydettävissä. Makrotaloudellisia muuttujia kuvaavat 

aikasarjat sisältävät erittäin paljon tietoa ja ominaisuuksia, joita voidaan tutkia ja tuoda esiin 

erittäin monenlaisilla malleilla. 

Yritysten näkökulmasta katsottuna taloussuhdanteiden yhteisvaihtelun huomioiminen on 

tärkeää. Arvioisin, että yhteisvaihtelun voimakkuus Suomen ja vertailumaiden välillä on 
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matalalla tasolla staattisen ja dynaamisen korrelaation perusteella, vaikkakin selvästi 

esiintyvää. Aikajaksoittain voi kuitenkin esiintyä keskivahvaa yhteisvaihtelua ja jopa vahvaa 

yhteisvaihtelua, kuten finanssikriisin aikana. Huomioitavaa on myös yhteisintegroituvuuden 

mahdollisuus, joskaan se ei ole samanaikaista, vaan vaikuttaa viiveellä. Kun yhteisvaihtelu on 

pääosin matalalla tasolla, tarkoittaa se arvioni mukaan sitä, että pienten ja keskisuurten 

yritysten kansainvälistymiseen kannattaa panostaa maiden samanaikaisen taantuman 

mahdollisuus huomioiden. 

 

5.3 Rajoituksia ja jatkotutkimusaiheita 

 

Pro gradu –tutkielmassa tutkittiin yhteisvaihtelua yhteisintegroituvuustesteillä. 

Yhteisintegroituvuus kuvaa sitä, että muuttujien välillä on pitkän aikavälin tasapaino, joka on 

myös edellytys lyhyen aikavälin tasapainolle eli taloussuhdanteen yhteisvaihtelulle. Koska 

tutkielmassa ei kuvattu lyhyen aikavälin dynamiikkaa, vaan todettiin sen olemassaolo, 

voitaisiin tutkimusta jatkaa virheenkorjausmallinnuksella. 

Virheenkorjausmallinnuksella voidaan kuvata lyhyen aikavälin dynamiikkaa ja 

malliyhtälöissä yhdistyvät sekä pitkän että lyhyen aikavälin dynamiikka. Pitkän aikavälin 

yhteisintegroituvuusvektoria käytetään mallissa yhtenä selittävänä muuttujana, koska 

differensoiduilla muuttujilla ei ole yksistään pitkän aikavälin tasapainoa. 

Yhteisintegroituvuusvektori voidaan estimoida mm. Engle-Grangerin Johansenin tai ARDL 

Bounds testing –menetelmillä. Koska Pro gradu –tutkielmassa ei löydetty Engle-Grangerin 

menetelmällä yhteisintegroituvuutta, voisi parempi vaihtoehto yhteisintegroituvuusvektorin 

estimointiin olla Johansenin menetelmä. Yhteisintegroituvuusvektori sijoitettaisiin sen jälkeen 

virheenkorjausmalliin selittäväksi muuttujaksi eli virheenkorjaustermiksi differensoitujen 

muuttujien lisäksi.  

Toinen vaihtoehto olisi käyttää ARDL bounds testing –menetelmää, joka on Pesaranin ja 

Shinin vuonna 1999 julkaisema menetelmä. ARDL bounds testing –menetelmällä on lukuisia 

hyviä puolia. Sitä voidaan käyttää, vaikka muuttujien integroitumisastetta ei tarkalleen 

tunneta. Muuttujien integroitumisaste voi olla nolla, yksi tai ne voivat olla osittain 

integroituneita (fractionally integrated) nollan ja yhden väliltä. Menetelmä ei kuitenkaan 

sovellu, jos integroitumisaste on korkeampi kuin yksi. Pro gradu –tutkielmassa pohdittiin 

myös lyhyesti mahdollisuutta, että tutkittavat muuttujat ovat osittain integroituneita. Tähän 
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ominaisuuteen saattavat viitata korrelogrammit sekä stationaarisuustestien ristiriitaisuus. 

Muuttujien integroitumisaste jäi siis avoimeksi. Menetelmän pienen näytemäärän 

ominaisuudet (small sample properties) ovat muita yhteisintegroituvuusmenetelmiä parempia, 

toisin sanoen se tuottaa luotettavampia estimaatteja.  

ARDL bounds testing on yhtälörakenteeltaan yksinkertainen, koska siinä käytetään ainoastaan 

yhden yhtälön mallia. Yhtälössä selitettävän muuttujan differenssiä selitetään regressoreiden 

differensseillä sekä viivästetyillä differensseillä ja regressoreiden tasomuuttujilla sekä 

viivästetyillä tasomuuttujilla. Virheenkorjaustermi saadaan selitettävän muuttujan ja 

regressoreiden erotuksena, ja se kuvaa pitkän aikavälin tasapainoa. Virheenkorjaustermi 

sijoitetaan sitten selittäväksi muuttujaksi lyhyen aikavälin dynamiikan yhtälöön. 

Menetelmässä voi esiintyä vaikeutta valita oikea mallin kertaluku, koska sen valintaan ei ole 

yksiselitteistä ohjetta. Tämä saattaa tehdä menetelmästä myös vaikeatulkintaisen kuten 

Johansenin menetelmästäkin. (Guru-Gharana, 2012, 10, Nyasha & Odhiambo, 2014, 99, 93-

108) ARDL bounds testing menetelmää ovat soveltaneet suhdannetutkimuksessa 

Konstantakopoulou & Tsionas (2014). Käytössä olleissa ohjelmistoissa menetelmä ei vielä 

ollut käytössä, koska se on melko uusi. Kuitenkin EViews 9:ssä menetelmä on jo käytössä, ja 

se on saatavilla näin opiskelijoiden käyttöön.  

Toinen mahdollinen jatkotutkimusaihe voisi olla GARCH-mallinnuksen tarkempi analyysi. 

Dynaamisen korrelaation laskentaan voidaan käyttää useita monimuuttuja-GARCH-

mallityyppejä. Tutkimusta voisi laajentaa koskemaan GARCH-DCC (Dynamic Conditional 

Correlation), jota voisi verrata GARCH-BEKK –malliin. Tutkimuksessa voitaisiin tarkastella 

erityisesti residuaalien diagnostiikkaa ja heteroskedastisuuden syytä. Mallityyppejä voitaisiin 

myös verrata toisiinsa, jotta dynaamisten korrelaatiokuvaajien muoto saataisiin validoitua. 

Mahdollisuuksien mukaan tutkimusta voisi laajentaa monen maan malliin. Toisaalta 

konvergoitumisongelmat ovat suuri GARCH-mallien käyttöä rajoittava tekijä, joten kovin 

laajaa maajoukkoa ei yhteen malliin voida sisällyttää. GARCH-mallin etuna on kuitenkin 

muihin menetelmiin nähden tuloksena saatava hyvin havainnollinen korrelaatiokuvaaja. 

GARCH-malleja kannattaisi tutkia ja vertailla myös erilaisilla aikasarjoilla. Olisi 

mielenkiintoista tutkia vuotuisia ja neljännesvuosittaisia sekä lyhyempiä että pitempiä 

aikasarjoja ja verrata tuloksia keskenään. Erityisesti avoimista lähteistä saatavilla olevat 

aikasarjat voisivat olla mielenkiintoisia, koska maksullisia aikasarja-aineistoja ei saata aina 

olla yritysten käytettävissä. Lopuksi tutkittavien maaparien määrää voisi lisätä. Koska Pro 
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gradu -tutkielmassa käytettiin viitekehyksenä kehittyneiden talouksien välistä suhdanteiden 

yhteisvaihtelua, voisi tutkimusta täydentää sisällyttämällä aineistoon kehittyviä talouksia. 

Mahdollisia uusia vertailumaita voisivat olla Venäjä ja Itä-Euroopan kehittyvät taloudet, 

jolloin viitekehyksenä voitaisiin käyttää kehittyneiden ja kehittyvien talouksien välistä 

suhdanteiden yhteisvaihtelua. 
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LIITTEET  

 

Liite 1: Tietoja aineistosta 

 

Aineistolähteenä on käytetty Lappeenrannan tiedekirjaston OECD iLibrary –tietokantaa. 

Reaalinen bruttokansantuote ja yksityinen kulutus on kerätty puolivuosittaisista 

kansantalouden tilinpitoaineistosta (OECD National Accounts Statistics, Quarterly National 

Accounts) ja teollisuustuotantoindeksi Main Economic Indicators –aineistosta.  
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Papageorgieou et al., (2010)

Lumsdaine & Prasad (2003)

0,12

0,06

0,13

0,09

0,3

0,11 0,5 0,03

0,24

0,07



 
 

 

 

 

 

Suomi-Ranska

Dickerson (1998)

Pakko (2000)
0,18-0,65

Konstantakopoulou & Tsionas (2011)

Artis & Okubo (2012)

Papageorgieou et al., (2010)

Papageorgieou et al., (2010)

Lumsdaine & Prasad (2003)

0,52

0,35

0,45 0,51

0,36

0,37

0,17

0,15 0,46

Suomi-Iso-Britannia

Dickerson (1998)

Björnland (2000)

Pakko (2000)

Konstantakopoulou & Tsionas (2011)

Artis & Okubo (2012)

Papageorgieou et al., (2010)

Papageorgieou et al., (2010)

Lumsdaine & Prasad (2003)

0,56

0,34 0,44

0,11

0,1 0,09 0,09

-0,05

0,38-0,49 ja 0,53-0,67

0,33 ja 0,66



 
 

 

1960 1970 1980 1990 2000 2010

Suomi-Yhdysvallat

Dickerson (1998)

Björnland (2000)

Pakko (2000)
0,11-0,21

Konstantakopoulou & Tsionas (2011)

Artis & Okubo (2012)

Papageorgieou et al., (2010)

Papageorgieou et al., (2010)

Lumsdaine & Prasad (2003)

0,19 0,17

0,07

0,1 -0,760,19

-0,04

0,22

-0,31

0,35-0,47



 
 

Liite 3: Aikasarjojen kuvaajat 

Reaalisen bruttokansantuotteen tasoaikasarjat ja 1. logaritmiset differenssit maittain 

 

Kuva 1. Suomen tasoaikasarja [milj. US dollaria] Kuva 2. Suomen taloussuhdanne [%] 

 

Kuva 3. Ruotsin tasoaikasarja [milj. US dollaria] Kuva 4. Ruotsin taloussuhdanne [%] 

 

Kuva 5. Norjan tasoaikasarja [milj. US dollaria] Kuva 6. Norjan taloussuhdanne [%] 



 
 

 

Kuva 7. Tanskan tasoaikasarja [milj. US dollaria] Kuva 8. Tanskan taloussuhdanne [%] 

 

Kuva 9. Saksan tasoaikasarja [milj. US dollaria] Kuva 10. Saksan taloussuhdanne [%] 

 

Kuva 11. Ranskan tasoaikasarja [milj. US dollaria] Kuva 12. Ranskan taloussuhdanne [%] 

 



 
 

 

Kuva 13. Iso-Britannian tasoaikasarja [milj. US dollaria] Kuva 14. Iso-Britannian taloussuhdanne [%] 

 

Kuva 15. Yhdysvaltojen tasoaikasarja [milj. US dollaria] Kuva 16. Yhdysvaltojen taloussuhdanne [%] 

Taloussuhdanneaikasarjojen yksikkö on neljännesvuosittainen muutosprosentti. 

Yksityisen kokonaiskulutuksen tasoaikasarjat ja 1. logaritmiset differenssit maittain 

 

Kuva 17. Suomen  tasoaikasarja [milj. US dollaria] Kuva 18. Suomen taloussuhdanne [%] 



 
 

 

 

Kuva 19. Ruotsin tasoaikasarja [milj. US dollaria] Kuva 20. Ruotsin taloussuhdanne [%] 

 

Kuva 21. Norjan tasoaikasarja [milj. US dollaria] Kuva 22. Norjan taloussuhdanne [%] 

 

Kuva 23. Tanskan tasoaikasarja [milj. US dollaria] Kuva 24. Tanskan taloussuhdanne [%] 

 



 
 

 

Kuva 25. Saksan tasoaikasarja [milj. US dollaria] Kuva 26. Saksan taloussuhdanne [%] 

 

Kuva 27. Ranskan tasoaikasarja [milj. US dollaria] Kuva 28. Ranskan taloussuhdanne [%] 

 

Kuva 29. Iso-Britannian tasoaikasarja [milj. US dollaria] Kuva 30. Iso-Britannian taloussuhdanne [%] 

 

 



 
 

 

Kuva 31. Yhdysvaltojen tasoaikasarja [milj. US dollaria] Kuva 32. Yhdysvaltojen taloussuhdanne [%] 

Teollisuustuotantoindeksin tasoaikasarjat ja 1. logaritmiset differenssit maittain 

 

Kuva 33. Suomen tasoaikasarja [indeksi 2010=100] Kuva 34. Suomen taloussuhdanne [%] 

 

Kuva 35. Ruotsin tasoaikasarja [indeksi 2010=100] Kuva 36. Ruotsin taloussuhdanne [%] 

 



 
 

 

Kuva 37. Norjan tasoaikasarja [indeksi 2010=100] Kuva 38. Norjan taloussuhdanne [%] 

 

Kuva 39. Tanskan tasoaikasarja [indeksi 2010=100] Kuva 40. Tanskan taloussuhdanne [%] 

 

Kuva 41. Saksan tasoaikasarja [indeksi 2010=100] Kuva 42. Saksan taloussuhdanne [%] 



 
 

 

Kuva 43. Ranskan tasoaikasarja [indeksi 2010=100] Kuva 44. Ranskan taloussuhdanne [%] 

 

Kuva 45. Iso-Britannian tasoaikasarja [indeksi 2010=100] Kuva 46. Iso-Britannian taloussuhdanne [%] 

 

Kuva 47. Yhdysvaltojen tasoaikasarja [indeksi 2010=100] Kuva 48. Yhdysvaltojen taloussuhdanne [%] 

 

 



 
 

Liite 4: Muuttujien normaalijakautuneisuustestien ja stationaarisuustestien tulokset 

Normaalijakautuneisuus 

 

Stationaarisuustestien tulokset 

 

 

 

 

Aikasarja 1.differenssi Aikasarja 1.differenssi Aikasarja 1.differenssi

Suomi 13,0970*** 209,7420*** 12,4762*** 19.1137*** 13,6098*** 758,7622***

Ruotsi 7,9199** 59,5782*** 5,4597* 520,1215*** 8,1330** 181,5311***

Norja 16,1246*** 5,9235* 9,5577*** 22,0086*** 20,5193** 195,1059***

Tanska 13,7431*** 1,2539 10,7452*** 3095,3172*** 13,735*** 77,5211***

Saksa 16,6193*** 96,8532*** 21,4921*** 8,2853*** 14,3347*** 1609,3895***

Ranska 16,9496*** 14578,61*** 16,0314*** 228,4472*** 55,9971*** 6745,1724***

Iso-Britannia 13,9136*** 160,1321*** 17,0166*** 149,5142*** 17,0655*** 312,2903***

Yhdysvallat 13,1416*** 24,7250*** 13,2845*** 52,1907*** 11,6589*** 185,3129***

Normaalijakautuneisuus Normaalijakautuneisuus Normaalijakautuneisuus

Reaalinen BKT Kokonaiskulutus Teollisuustuotanto

Jarque-Bera -testi Jarque-Bera -testi Jarque-Bera -testi

Aikasarja 1. differenssi Aikasarja 1. differenssi Aikasarja 1. differenssi

Suomi -1.5301 -4,9273*** -2.3017 -4.7161*** -1.0099 -5.9712***

Ruotsi -2.9963 -5,3700*** -2.5319 -6.0630*** -2.0652 -5.5643***

Norja -0.0616 -5,2866*** -2.1801 -5.8065*** 1,3938 -5.6763***

Tanska -1.9344 -6,5772*** -3.1557* -7.5962*** -1,3083 -6,5092***

Saksa -1.6934 -5,4196*** -1.4259 -3,3472*** -3.3096* -6.8847***

Ranska -2.4699 -4,4778*** -2.8953 -4,4044*** -1.5865 -6.4562***

Iso-Britannia -2.2842 -5,6192*** -1.6063 -4.7658*** -1.0686 -6.5219***

Yhdysvallat -2.6238 -5,8110*** -2.4576 -5.1448*** -3.2586* -6,2944***

Teollisuustuotanto

Augmented Dickey-Fuller -testi Augmented Dickey-Fuller -testi Augmented Dickey-Fuller -testi

Yksikköjuuri Yksikköjuuri Yksikköjuuri

Reaalinen BKT Kokonaiskulutus

Aikasarja 1. differenssi Aikasarja 1. differenssi Aikasarja 1. differenssi

Suomi -1.3296 -14.8386*** -2.3385 -17.8511*** -1.1992 -14.4989***

Ruotsi -3.2186* -16.2962*** -2.7875 -21.9015*** -2.1429 -13.2676***

Norja -0.2863 -17.0457*** -2.2460 -14.3998*** 0.5042 -19.7317***

Tanska -1.8412 -12.7993*** -3.7904** -20.8969*** -1,6297 -19,2065***

Saksa -2.0380 -13.2325*** -1.8701 -15.7619*** -3.4402** -10.4146***

Ranska -2.0213 -17.8784*** -2.5016 -13.9012*** -1.7350 -15.5917***

Iso-Britannia -1.7920 -13.8637*** -1.2105 -14.1339*** -1.0749 -13.2522***

Yhdysvallat -1.4481 -10.5810*** -1.0878 -11.0220*** -2.1581 -7.4360***

Phillips-Perron -testi Phillips-Perron -testi Phillips-Perron -testi

Stationaarisuus Stationaarisuus Stationaarisuus

Reaalinen BKT Kokonaiskulutus Teollisuustuotanto



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aikasarja 1. differenssi Aikasarja 1. differenssi Aikasarja 1. differenssi

Suomi 0,2496*** 0,4532* 0,2859*** 0,4776** 0,2454*** 0,5782**

Ruotsi 0,1585*** 0,3490* 0,1483** 0,1764 0,1158*** 0,4591*

Norja 0,3474*** 0,7567* 0,1572** 0,1176 0,3264*** 0,9246***

Tanska 0,2742*** 0,7473* 0,2073** 0,4073** 1,1083*** 0,2046

Saksa 0,3460*** 0,8504*** 0,3529*** 0,9881*** 0,2427*** 0,3686*

Ranska 0,3344*** 1,0334*** 0,3431*** 1,0746*** 0,3355*** 0,8790***

Iso-Britannia 0,0851 0,1351 0,1240* 0,118 0,2846*** 0,4882**

Yhdysvallat 0,2153** 0,3575* 0,1928** 0,3673* 0,1799** 0,2287

Stationaarisuus Stationaarisuus Stationaarisuus

Reaalinen BKT Yksityinen kokonaiskulutus Teollisuustuotantoindeksi

KPSS -testi KPSS -testi KPSS -testi



 
 

Liite 5: Breusch-Godfrey -autokorrelaatiotestien tulokset 

Reaalinen bruttokansantuote 

 

 

 

 

Yksityinen kokonaiskulutus 

 

 

Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Ranska Iso-Britannia Yhdysvallat

Aikasarja Aikasarja Aikasarja Aikasarja Aikasarja Aikasarja Aikasarja Aikasarja

Viive

AR(1) 215,40 *** 215,01 *** 216,02 *** 214,69 *** 214,81 *** 214,62 *** 216,62 *** 216,28 ***

AR(2) 215,40 *** 215,01 *** 216,02 *** 214,69 *** 214,81 *** 214,62 *** 216,63 *** 216,28 ***

AR(3) 215,40 *** 215,01 *** 216,02 *** 214,70 *** 214,81 *** 214,62 *** 216,63 *** 216,28 ***

AR(4) 215,40 *** 215,01 *** 216,02 *** 214,70 *** 214,81 *** 214,62 *** 216,63 *** 216,29 ***

AR(5) 215,40 *** 215,01 *** 216,02 *** 214,70 *** 214,81 *** 214,62 *** 216,63 *** 216,29 ***

AR(6) 215,40 *** 215,01 *** 216,02 *** 214,70 *** 214,81 *** 214,62 *** 216,63 *** 216,29 ***

AR(7) 215,40 *** 215,01 *** 216,02 *** 214,70 *** 214,81 *** 214,62 *** 216,63 *** 216,29 ***

AR(8) 215,40 *** 215,01 *** 216,02 *** 214,70 *** 214,81 *** 214,62 *** 216,63 *** 216,29 ***

AR(9) 215,40 *** 215,01 *** 216,02 *** 214,70 *** 214,82 *** 214,62 *** 216,63 *** 216,29 ***

AR(10) 215,41 *** 215,01 *** 216,02 *** 214,70 *** 214,82 *** 214,62 *** 216,63 *** 216,29 ***

AR(11) 215,41 *** 215,01 *** 216,02 *** 214,70 *** 214,82 *** 214,62 *** 216,63 *** 216,29 ***

AR(12) 215,41 *** 215,01 *** 216,02 *** 214,70 *** 214,82 *** 214,62 *** 216,63 *** 216,29 ***

Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Ranska Iso-Britannia Yhdysvallat

1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi

Viive

AR(1) 0,02 2,54 5,34 ** 5,37 ** 2,85 * 10,18 *** 1,43 * 25,53 ***

AR(2) 4,90 * 4,42 6,57 * 7,64 ** 2,90 12,84 *** 5,98 ** 31,02 ***

AR(3) 22,79 *** 5,02 7,15 11,93 *** 4,13 29,60 *** 9,95 ** 31,09 ***

AR(4) 23,58 *** 10,89 ** 7,45 ** 11,93 ** 11,18 ** 32,49 *** 10,06 * 31,41 ***

AR(5) 24,08 *** 10,90 * 12,69 ** 18,90 *** 12,25 ** 32,90 *** 10,17 * 33,79 ***

AR(6) 24,12 *** 11,69 * 12,84 ** 20,88 *** 12,61 ** 34,73 *** 11,88 * 33,87 ***

AR(7) 24,38 *** 11,72 18,38 ** 20,93 *** 12,87 * 35,15 *** 12,32 * 34,03 ***

AR(8) 39,55 *** 19,67 ** 18,54 ** 27,09 *** 15,01 * 35,45 *** 17,62 ** 34,38 ***

AR(9) 42,81 *** 20,48 ** 19,67 ** 40,37 *** 15,27 * 36,67 *** 18,04 ** 37,06 ***

AR(10) 45,13 *** 22,19 ** 19,73 ** 40,97 *** 16,71 * 36,82 *** 18,23 * 37,13 ***

AR(11) 45,17 *** 22,39 ** 19,73 ** 41,06 *** 19,70 ** 38,55 *** 18,67 * 37,30 ***

AR(12) 45,35 *** 25,01 ** 22,00 ** 41,17 *** 19,79 * 38,65 *** 23,12 ** 40,83 ***

Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Ranska Iso-Britannia Yhdysvallat

Aikasarja Aikasarja Aikasarja Aikasarja Aikasarja Aikasarja Aikasarja Aikasarja

Viive

1 215,00 *** 214,74 *** 216,37 *** 212,46 *** 214,46 *** 214,72 *** 217,09 *** 216,43 ***

2 215,00 *** 214,75 *** 216,37 *** 212,50 *** 214,46 *** 214,72 *** 217,09 *** 216,43 ***

3 215,01 *** 214,75 *** 216,37 *** 212,51 *** 214,46 *** 214,72 *** 217,09 *** 216,43 ***

4 215,01 *** 214,75 *** 216,37 *** 212,53 *** 214,46 *** 214,72 *** 217,10 *** 216,44 ***

5 215,01 *** 214,75 *** 216,37 *** 212,54 *** 214,46 *** 214,72 *** 217,10 *** 216,44 ***

6 215,01 *** 214,75 *** 216,37 *** 212,55 *** 214,46 *** 214,72 *** 217,10 *** 216,44 ***

7 215,02 *** 214,75 *** 216,37 *** 212,55 *** 214,46 *** 214,72 *** 217,10 *** 216,44 ***

8 215,02 *** 214,76 *** 216,37 *** 212,56 *** 214,46 *** 214,72 *** 217,10 *** 216,44 ***

9 215,02 *** 214,76 *** 216,37 *** 212,56 *** 214,47 *** 214,72 *** 217,10 *** 216,44 ***

10 215,02 *** 214,76 *** 216,37 *** 212,56 *** 214,47 *** 214,72 *** 217,10 *** 216,44 ***

11 215,02 *** 214,76 *** 216,38 *** 212,56 *** 214,47 *** 214,72 *** 217,10 *** 216,44 ***

12 215,02 *** 214,76 *** 216,38 *** 212,58 *** 214,47 *** 214,72 *** 217,10 *** 216,44 ***



 
 

 

 

Teollisuustuotantoindeksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Ranska Iso-Britannia Yhdysvallat

1.differenssi 1.differenssi 1.differenssi 1.differenssi 1.differenssi 1.differenssi 1.differenssi 1.differenssi

Viive

1 8,95 *** 33,62 0,18 21,81 *** 0,76 1,40 0,74 22,64 ***

2 17,20 *** 33,62 5,34 * 31,96 *** 5,93 * 4,42 7,22 ** 33,61 ***

3 23,64 *** 33,79 7,91 ** 40,62 *** 25,75 *** 24,38 *** 16,50 *** 38,75 ***

4 26,46 *** 39,19 11,57 ** 40,75 *** 32,13 *** 24,59 *** 18,51 *** 39,14 ***

5 26,66 *** 39,26 12,82 ** 43,34 *** 40,39 *** 25,51 *** 22,66 *** 40,38 ***

6 28,33 *** 41,79 14,01 ** 43,40 *** 40,47 *** 28,57 *** 22,71 *** 41,13 ***

7 28,84 *** 43,33 14,24 ** 43,86 *** 41,08 *** 32,74 *** 24,41 *** 41,52 ***

8 30,66 *** 44,01 14,25 * 43,87 *** 43,05 *** 33,02 *** 26,76 *** 43,60 ***

9 33,56 *** 44,39 15,51 * 43,87 *** 45,32 *** 36,07 *** 27,11 *** 43,85 ***

10 33,63 *** 44,52 15,70 44,20 *** 46,60 *** 36,34 *** 27,54 *** 44,71 ***

11 34,78 *** 45,77 16,13 45,98 *** 46,86 *** 36,46 *** 27,81 *** 44,95 ***

12 35,47 *** 50,62 16,83 46,98 *** 47,82 *** 36,50 *** 28,34 *** 45,56 ***

Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Ranska Iso-Britannia Yhdysvallat

Aikasarja Aikasarja Aikasarja Aikasarja Aikasarja Aikasarja Aikasarja Aikasarja

Viive

1 214,74 *** 213,28 *** 214,95 *** 157,49 *** 212,42 *** 210,84 *** 213,77 *** 215,44 ***

2 214,74 *** 213,28 *** 214,96 *** 157,70 *** 212,43 *** 210,85 *** 213,78 *** 215,46 ***

3 214,74 *** 213,28 *** 214,96 *** 157,72 *** 212,43 *** 210,85 *** 213,79 *** 215,48 ***

4 214,74 *** 213,29 *** 214,96 *** 158,08 *** 212,43 *** 210,85 *** 213,79 *** 215,49 ***

5 214,74 *** 213,29 *** 214,96 *** 158,10 *** 212,43 *** 210,85 *** 213,79 *** 215,49 ***

6 214,74 *** 213,29 *** 214,97 *** 158,11 *** 212,43 *** 210,85 *** 213,79 *** 215,49 ***

7 214,74 *** 213,29 *** 214,97 *** 158,17 *** 212,43 *** 210,85 *** 213,80 *** 215,50 ***

8 214,74 *** 213,30 *** 214,97 *** 158,22 *** 212,43 *** 210,85 *** 213,80 *** 215,50 ***

9 214,74 *** 213,30 *** 214,97 *** 158,25 *** 212,47 *** 210,86 *** 213,80 *** 215,50 ***

10 214,74 *** 213,30 *** 214,97 *** 158,25 *** 212,47 *** 210,86 *** 213,81 *** 215,50 ***

11 214,74 *** 213,30 *** 214,97 *** 158,27 *** 212,47 *** 210,86 *** 213,81 *** 215,50 ***

12 214,74 *** 213,30 *** 214,97 *** 158,34 *** 212,48 *** 210,86 *** 213,81 *** 215,50 ***

Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Ranska Iso-Britannia Yhdysvallat

1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi

Viive

1 0,11 3,17 16,90 *** 23,67 *** 25,37 *** 0,80 2,56 78,62 ***

2 0,94 11,07 17,46 *** 25,22 *** 25,79 *** 1,54 3,74 80,70 ***

3 6,37 * 11,66 17,47 *** 33,42 *** 25,90 *** 5,29 4,48 81,04 ***

4 6,82 12,51 17,61 *** 34,34 *** 27,14 *** 6,43 8,71 * 84,37 ***

5 6,84 12,97 24,12 *** 35,47 *** 30,38 *** 6,65 8,73 84,63 ***

6 8,71 14,96 24,37 *** 40,57 *** 30,40 *** 6,69 9,69 85,20 ***

7 9,94 14,96 27,64 *** 44,16 *** 31,79 *** 7,09 14,26 ** 86,08 ***

8 10,03 16,39 30,59 *** 44,56 *** 33,98 *** 7,37 15,17 ** 88,30 ***

9 10,52 16,40 30,87 *** 44,63 *** 34,74 *** 10,24 16,97 * 89,44 ***

10 12,40 19,53 33,82 *** 44,63 *** 34,83 *** 10,95 17,37 ** 90,35 ***

11 13,34 20,01 33,87 *** 50,04 *** 36,35 *** 11,36 20,66 ** 91,91 ***

12 14,46 20,01 35,15 *** 51,04 *** 36,51 *** 12,04 20,86 * 93,55 ***



 
 

Liite 6: ARCH-LM -heteroskedastisuustestien tulokset 

Reaalinen bruttokansantuote 

 

 

Yksityinen kokonaiskulutus 

 

 

Teollisuustuotantoindeksi 

 

 

 

Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Ranska Iso-Britannia Yhdysvallat

1.differenssi 1. differenssi 1.differenssi 1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi

Viive LM-testisuure

1 10,4872 *** 16,6568 *** 20,1035 *** 19,6431 *** 18.8033 *** 51,8924 *** 6,2798 ** 5,5885 **

2 11,8388 *** 17,0999 *** 20,8163 *** 21,0948 *** 19.2550 *** 65,9514 *** 7,5688 ** 6,4909 **

3 13,7148 *** 17,2841 *** 24,4718 *** 23,0414 *** 19.2613 *** 71,5532 *** 8,6188 ** 6,7253 *

4 13,7304 *** 17,2871 *** 25,9267 *** 23,9115 *** 19.2641 *** 74,3226 *** 12,9161 ** 9,4919 **

5 13,8816 ** 19,3776 *** 25,9646 *** 24,8624 *** 19.5348 *** 75,2687 *** 13,1030 ** 10,6708 **

6 13,9308 ** 23,9695 *** 25,9822 *** 24,8849 *** 19.6266 *** 75,6511 *** 13,5645 ** 11,1371 *

7 13,9582 ** 24,2778 *** 26,6886 *** 25,3701 *** 19.8082 *** 75,7081 *** 13,6800 * 11,2940

8 16,2567 ** 24,5726 *** 28,4638 *** 26,0559 *** 19.9036 ** 75,7357 *** 13,9338 16,9479 **

9 17,0476 ** 24,8515 *** 28,5172 *** 28,6028 *** 20.8529 ** 75,7357 *** 14,4734 17,1143 **

10 17,4933 * 24,9991 *** 28,5185 *** 28,6505 *** 21.7553 ** 75,7573 *** 14,9380 18,3622 *

11 17,8389 * 25,642 *** 29,517 *** 28,7782 *** 21.8965 ** 75,7747 *** 14,9416 18,3673

12 17,8449 25,861 ** 30,427 *** 29,5270 *** 22.5633 ** 75,7779 *** 16,2984 18,4423

Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Ranska Iso-Britannia Yhdysvallat

1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi

Viive

1 12,3498 *** 7,5984 *** 3,123 * 13,9782 *** 9,5908 *** 6,7319 *** 21,6429 *** 1,7913

2 13,2593 *** 8,7651 ** 4,0247 14,6535 *** 9,5929 *** 7,3984 ** 24,4623 *** 2,4008

3 13,4574 *** 9,087 ** 4,0272 16,024 *** 10,5224 ** 9,2663 ** 31,1175 *** 3,3001

4 14,5923 *** 10,841 ** 7,2271 16,0251 *** 10,527 ** 9,3738 * 31,1637 *** 4,0987

5 15,0586 ** 11,353 ** 7,4845 16,0516 *** 11,1266 ** 10,0159 * 31,3791 *** 4,1441

6 16,4107 ** 12,8081 ** 17,1683 *** 16,1009 ** 11,1735 * 10,2578 33,8623 *** 4,9586

7 16,4107 ** 13,7627 * 17,8595 ** 16,3019 ** 11,4803 11,4725 35,1268 *** 5,4746

8 19,7001 ** 16,9015 ** 18,1222 ** 16,3442 ** 11,6854 12,4149 35,139 *** 6,1057

9 20,1602 ** 17,0653 ** 18,6081 ** 16,4081 * 12,2984 13,5002 35,9658 *** 6,4199

10 21,3314 ** 17,6943 * 18,6123 ** 16,496 * 12,9485 14,712 36,1018 *** 6,4267

11 21,3424 ** 17,717 * 18,9954 * 16,5263 13,6228 14,7995 36,1027 *** 7,6483

12 21,8961 ** 21,5701 ** 20,3902 * 16,706 13,6502 14,802 36,264 *** 8,1803

Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Ranska Iso-Britannia Yhdysvallat

1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi 1. differenssi

Viive

1 39,0534 *** 36,8691 *** 24,4053 *** 24,0347 *** 12,77 *** 48,1592 *** 36,1814 *** 40,1199 ***

2 47,8591 *** 43,3496 *** 27,5493 *** 30,4859 *** 13,1071 *** 61,7193 *** 38,5756 *** 40,5544 ***

3 50,2295 *** 43,6666 *** 27,7395 *** 43,1251 *** 13,1271 *** 67,229 *** 40,8572 *** 40,6721 ***

4 51,3324 *** 43,8948 *** 27,7419 *** 44,4502 *** 13,2305 ** 70,2108 *** 41,8649 *** 41,1177 ***

5 51,4625 *** 43,9495 *** 27,7933 *** 48,5107 *** 14,4261 ** 70,9536 *** 42,4882 *** 42,2555 ***

6 51,4701 *** 43,9815 *** 27,835 *** 49,0043 *** 14,6469 ** 71,4223 *** 43,3205 *** 42,2762 ***

7 51,5773 *** 45,0055 *** 27,9826 *** 50,4945 *** 14,7071 ** 71,4674 *** 52,642 *** 42,3137 ***

8 51,5843 *** 45,3585 *** 28,1805 *** 53,3281 *** 14,7278 * 71,5731 *** 58,579 *** 43,1183 ***

9 51,8897 *** 45,8112 *** 28,7729 *** 53,4765 *** 14,8828 * 71,5735 *** 63,4349 *** 43,1682 ***

10 52,1708 *** 45,844 *** 29,21 *** 53,7452 *** 14,9094 71,5841 *** 68,1586 *** 44,7882 ***

11 52,3988 *** 46,3562 *** 29,2172 *** 53,7488 *** 14,9099 71,6063 *** 69,3286 *** 44,8365 ***

12 52,4004 *** 46,3743 *** 29,222 *** 53,9303 *** 15,1308 71,6162 *** 69,5487 *** 45,3001 ***



 
 

Liite 7: Engle-Granger–yhteisintegroituvuustestien tulokset maapareittain 

 

 

 

Reaalinen bruttokansantuote Yksityinen kokonaiskulutus Teollisuustuotanto

Koko aineisto Koko aineisto Koko aineisto

Suomi Ruotsi -0,4591 Suomi Ruotsi -1,0792 Suomi Ruotsi -1,0719 1960-2014

Norja -2,9616 Norja -2,5775 Norja -2,1458

Tanska -3,1083 Tanska -2,5380 Tanska -2,3687 1974-2014

Saksa -2,3886 Saksa -2,8318 Saksa -1,0368

Ranska -2,9220 Ranska -3,5114 Ranska -2,0632

Iso-Britannia -1,4780 Iso-Britannia -2,2120 Iso-Britannia -1,9952

Yhdysvallat -2,3855 Yhdysvallat -2,4760 Yhdysvallat -1,8574

Lyhennetyn aikajakson testi osa 1 Lyhennetyn aikajakson testi osa 1 Lyhennetyn aikajakson testi osa 1

Suomi Ruotsi -1,9608 Suomi Ruotsi -2,4961 Suomi Ruotsi -2,7495 1970-2014

Norja -3,1527 Norja -3,1718 Norja -2,5549

Tanska -3,2098 Tanska -3,1814 Tanska: ei aineistoa

Saksa -3,0085 Saksa -3,0837 Saksa -1,8103

Ranska -2,6018 Ranska -2,9126 Ranska -1,7518

Iso-Britannia -2,6924 Iso-Britannia -2,8438 Iso-Britannia -2,1714

Yhdysvallat -3,1156 Yhdysvallat -3,0075 Yhdysvallat -2,1115

Lyhennetyn aikajakson testi osa 2 Lyhennetyn aikajakson testi osa 2 Lyhennetyn aikajakson testi osa 2

Suomi Ruotsi -1,6433 Suomi Ruotsi -2,6681 Suomi Ruotsi -2,3567 1980-2014

Norja -2,6177 Norja -3,0770 Norja -1,6120

Tanska -2,3553 Tanska -2,7454 Tanska -1,9565

Saksa -2,2531 Saksa -2,6830 Saksa -0,8299

Ranska -2,3563 Ranska -2,4432 Ranska -1,6059

Iso-Britannia -2,0172 Iso-Britannia -2,3434 Iso-Britannia -1,3499

Yhdysvallat 2,334 Yhdysvallat -2,5856 Yhdysvallat -1,2525

Lyhennetyn aikajakson testi osa 3 Lyhennetyn aikajakson testi osa 3 Lyhennetyn aikajakson testi osa 3

Suomi Ruotsi -2,5462 Suomi Ruotsi -1,6446 Suomi Ruotsi -2,9469 1990-2014

Norja -2,2097 Norja -2,9897 Norja -2,1023

Tanska -2,8813 Tanska -2,5679 Tanska -2,0753

Saksa -0,8856 Saksa -2,0581 Saksa -0,7717

Ranska -4,5995 Ranska -3,3659 Ranska -2,4495

Iso-Britannia -2,6401 Iso-Britannia -2,9381 Iso-Britannia -1,3467

Yhdysvallat -3,4154 Yhdysvallat -2,9321 Yhdysvallat -1,0049

Puolitetun aikavälin testi osa1 Puolitetun aikavälin testi osa1 Puolitetun aikavälin testi osa1

Suomi Ruotsi -2,3721 Suomi Ruotsi -2,7824 Suomi Ruotsi -1,8644 1960-1987

Norja -1,7305 Norja -2,6541 Norja -1,4959

Tanska -2,4562 Tanska -2,5471 Tanska: ei aineistoa

Saksa -2,5949 Saksa -2,9907 Saksa -2,6382

Ranska -2,7496 Ranska -3,0370 Ranska -2,4944

Iso-Britannia -2,3456 Iso-Britannia -2,5227 Iso-Britannia -1,8934

Yhdysvallat -1,9659 Yhdysvallat -2,9106 Yhdysvallat -1,9546

Puolitetun aikavälin testi osa2 Puolitetun aikavälin testi osa2 Puolitetun aikavälin testi osa2

Suomi Ruotsi -1,9303 Suomi Ruotsi -2,2029 Suomi Ruotsi -2,9403 1987-2014

Norja -2,5246 Norja -3,1374 Norja -1,9920

Tanska -2,5029 Tanska -3,0837 Tanska -2,1772

Saksa -2,0561 Saksa -2,2349 Saksa -0,6819

Ranska -3,0308 Ranska -2,8868 Ranska -2,6286

Iso-Britannia -1,9729 Iso-Britannia -2,4930 Iso-Britannia -1,2978

Yhdysvallat -2,7487 Yhdysvallat -2,7510 Yhdysvallat -0,9576

ei yhteisintegroituvuutta

yhteisintegroituvuus



 
 

Liite 8: Johansenin yhteisintegroituvuustestien tulokset maapareittain 

Reaalinen bruttokansantuote 

 

 

Viive 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1960-2014

Suomi Ruotsi SBC HQC AIC

Norja SBC/HQC AIC

Tanska SBC/HQC AIC

Saksa SBC/HQC AIC

Ranska SBC AIC/HQC

Iso-BritanniaSBC AIC/HQC

Yhdysvallat SBC HQC AIC

Lyhennetyn aikavälin testi osa 1

Viive 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1970-2014

Suomi Ruotsi

Norja

Tanska

Saksa

Ranska

Iso-Britannia

Yhdysvallat

Lyhennetyn aikavälin testi osa 2

Viive 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1980-2014

Suomi Ruotsi

Norja

Tanska

Saksa

Ranska

Iso-Britannia

Yhdysvallat

Lyhennetyn aikavälin testi osa 3

Viive 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1990-2014

Suomi Ruotsi

Norja

Tanska

Saksa

Ranska

Iso-Britannia

Yhdysvallat

Puolitetun aikavälin testi osa1 kokonaistuotanto

Viive 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1960-1987

Suomi Ruotsi

Norja

Tanska

Saksa

Ranska

Iso-Britannia

Yhdysvallat

Puolitetun aikavälin testi osa2

Viive 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1987-2015

Suomi Ruotsi

Norja

Tanska

Saksa

Ranska

Iso-Britannia

Yhdysvallat

ei yhteisintegroituvuutta

yhteisintegroituvuus



 
 

Liite 8: Johansenin yhteisintegroituvuustestien tulokset maapareittain 

Yksityinen kokonaiskulutus 

 

Kokonaiskulutus Koko aineisto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1960-2014

Suomi Ruotsi SBC HQC AIC

Norja SBC HQC AIC

Tanska SBC AIC/HQC

Saksa SBC/HQC AIC

Ranska SBC/HQC AIC

Iso-BritanniaSBC HQC AIC

Yhdysvallat SBC/HQC AIC

Lyhennetyn aikavälin testi osa 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1970-2014

Suomi Ruotsi

Norja

Tanska

Saksa

Ranska

Iso-Britannia

Yhdysvallat

Lyhennetyn aikavälin testi osa 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1980-2014

Suomi Ruotsi

Norja

Tanska

Saksa

Ranska

Iso-Britannia

Yhdysvallat

Lyhennetyn aikavälin testi osa 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1990-2014

Suomi Ruotsi

Norja

Tanska

Saksa

Ranska

Iso-Britannia

Yhdysvallat

Puolitetun aikavälin testi osa1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1960-1987

Suomi Ruotsi

Norja

Tanska

Saksa

Ranska

Iso-Britannia

Yhdysvallat

Puolitetun aikavälin testi osa2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1987-2014

Suomi Ruotsi

Norja

Tanska

Saksa

Ranska

Iso-Britannia

Yhdysvallat

ei yhteisintegroituvuutta

yhteisintegroituvuus



 
 

 

Liite 8: Johansenin yhteisintegroituvuustestien tulokset maapareittain 

Teollisuustuotantoindeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1960-2014

Suomi Ruotsi AIC/SBC/HQC

Norja AIC/SBC/HQC

Tanska SBC HQC AIC 1974-2014

Saksa AIC/SBC/HQC

Ranska AIC/SBC/HQC

Iso-BritanniaSBC/HQC AIC

Yhdysvallat SBC/HQC AIC

Lyhennetyn aikavälin testi osa 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1970-2014

Suomi Ruotsi

Norja

Tanska ei aineistoa

Saksa

Ranska

Iso-Britannia

Yhdysvallat

Lyhennetyn aikavälin testi osa 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1980-2014

Suomi Ruotsi

Norja

Tanska

Saksa

Ranska

Iso-Britannia

Yhdysvallat

Lyhennetyn aikavälin testi osa 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1990-2014

Suomi Ruotsi

Norja

Tanska

Saksa

Ranska

Iso-Britannia

Yhdysvallat

Puolitetun aikavälin testi osa1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1960-1987

Suomi Ruotsi

Norja

Tanska ei aineistoa

Saksa

Ranska

Iso-Britannia

Yhdysvallat

Puolitetun aikavälin testi osa2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1987-2014

Suomi Ruotsi

Norja

Tanska

Saksa

Ranska

Iso-Britannia

Yhdysvallat

ei yhteisintegroituvuutta

yhteisintegroituvuus



 
 

 

Liite 9: VAR-GARCH-BEKK –mallien parametriestimaatit maapareittain 

Reaalinen bruttokansantuote 

 

 

Yksityinen kokonaiskulutus 

 

 

 

ehdollisen keskiarvon VAR-mallien kertoimet VAR(2)-mallit reaalisen bruttokansantuotteen keskiarvolle

Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe

C(1) 0.007828 (0.000825)*** 0.007015 (0.001061)*** 0.006932 (0.001178)*** 0.007365 (0.001061)*** 0.007360 (0.001293)*** 0.008426 (0.001103)*** 0.007846 (0.000876)***

C(2) 0.010411 (0.080811) 0.015735 (0.070698) 0.077949 (0.083681) 0.011118 (0.082217) 0.047873 (0.066861) 0.073960 (0.082472) -0.026376 (0.091087)

C(3) 0.056080 (0.059573) 0.159569 (0.085491)* 0.169771 (0.089616)* 0.165300 (0.081783)** 0.127520 (0.092904) 0.213091 (0.080120)*** 0.093651 (0.092012)

C(4) 0.006591 (0.000741)** 0.010325 (0.000592)*** 0.007154 (0.001154)*** 0.005447 (0.000813)*** 0.005411 (0.000530)*** 0.006705 (0.001054)*** 0.007695 (0.000953)***

C(5) -0.157824 (0.064252)*** 0.230427 (0.070776)*** 0.289328 (0.069219)*** 0.105982 (0.074902) 0.250464 (0.066678)*** 0.261590 (0.067886)*** 0.265057 (0.075224)***

C(6) 0.018490 (0.078246) 0.128589 (0.071856)* 0.264084 (0.076836)*** 0.042130 (0.069514) 0.132985 (0.048494)*** 0.176362 (0.071189)** 0.198247 (0.073111)***

Iso-Britannia YhdysvallatRanskaTanska SaksaRuotsi Norja

Ehdollisen volatiliteetin yhtälöiden kertoimet

Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe

M(1,1) 0.000127 (1.07E-05)*** 7.33E-05 (2.20E-05)*** 7.91E-05 (2.09E-05)*** 5.24E-05 (1.57E-05)*** 7.58E-05 (2.73E-05)*** 7.51E-05 (2.45E-05)*** 5.74E-05 (1.84E-05)***

M(1,2) 5.66E-05 (2.00E-05)*** 3.85E-06 (7.27E-06) 8.45E-06 (1.32E-05) 1.14E-05 (5.73E-06)*** 2.17E-05 (1.04E-05)** 6.16E-06 (4.89E-06) 7.87E-06 (9.53E-06)

M(2,2) 9.72E-06 (4.03E-06)** 5.72E-07 (8.43E-07) 1.70E-06 (1.98E-06) 4.80E-05 (1.86E-05)*** 2.13E-05 (2.47E-06)*** 1.19E-06 (5.31E-07)*** 2.45E-06 (1.37E-06)*

A(1,1) 0.710006 (0.085026)*** 0.541056 (0.056036)*** 0.603268 (0.074055)*** 0.594947 (0.077227)*** 0.400781 (0.083722)*** 0.677488 (0.064598)*** 0.631411 (0.071765)***

A(2,2) 0.303156 (0.064146)*** 0.614086 (0.073140)*** 0.442208 (0.066257)*** 0.465758 (0.091659)** 0.936105 (0.066360)*** 0.253397 (0.036944)*** 0.304779 (0.056801)***

B(1,1) -0.015910 (0.373606) -0.621315 (0.095607)*** -0.562016 (0.096794)*** 0.669648 (0.079164)*** 0.711932 (0.104318)*** 0.512910 (0.121633)*** -0.627264 (0.096954)***

B(2,2) 0.919373 (0.031611)*** 0.841636 (0.028395)*** 0.898198 (0.028713)*** 0.571018 (0.182344)*** 0.057629 (0.277676) 0.956168 (0.010726)*** 0.927155 (0.023730)***

YhdysvallatIso-BritanniaRuotsi Norja Tanska Saksa Ranska

VAR(2)-mallit reaalisen yksityisen kokonaiskulutuksen keskiarvolle

Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe

C(1) 0.006818 (0.000959)*** 0.006629 (0.001125)*** 0.007110 (0.001000)*** 0.007234 (0.001041)*** 0.008122 (0.001004)*** 0.007385 (0.001057)*** 0.007558 (0.000927)***

C(2) -0.151601 (0.058495)*** -0.075988 (0.061018) -0.154454 (0.068130)** -0.107363 (0.071337) -0.171762 (0.071370)** -0.089821 (0.070281) -0.143615 (0.079120)**

C(3) 0.240654 (0.063531)*** 0.281633 (0.068137) 0.198744 (0.069526)*** 0.286853 (0.068346)*** 0.247812 (0.065320)*** 0.271717 (0.063905)*** 0.237795 (0.065061)***

C(4) 0.005525 (0.000458)*** 0.008444 (0.000414)*** 0.002743 (0.001003)*** 0.004992 (0.000800)*** 0.006373 (0.000792)*** 0.007020 (0.000967)*** 0.007672 (0.000927)***

C(5) -0.288605 (0.082916)*** 0.286449 (0.067320)*** -0.169089 (0.074784)** -0.021513 (0.083929) 0.122175 (0.092214) 0.180687 (0.069242)*** 0.307392 (0.063734)***

C(6) -0.005778 (0.052670) 0.050313 (0.054854)*** -0.054602 (0.079319) 0.186670 (0.071896)*** 0.268004 (0.073481)*** 0.220000 (0.078515)*** 0.250100 (0.060269)***

Ranska Iso-Britannia YhdysvallatRuotsi Norja Tanska Saksa



 
 

 

 

Teollisuustuotantoindeksi 

 

Ehdollisen volatiliteetin yhtälöiden kertoimet

Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe

M(1,1) 6.02E-06 (3.77E-06) 6.28E-06 (3.75E-06)* 4.67E-06 (3.42E-06) 9.67E-06 (4.71E-06)** 6.12E-06 (3.56E-06)* 9.40E-06 (4.37E-06)** 1.01E-05 (4.23E-06)**

M(1,2) 1.93E-05 (7.20E-06)*** -1.69E-07 (1.25E-06) -6.92E-09 (2.46E-06) 1.46E-06 (2.26E-06) 5.21E-06 (3.09E-06)* 4.29E-07 (1.16E-06) 8.41E-07 (6.32E-07)

M(2,2) 5.94E-05 (1.30E-05)*** 4.29E-07 (5.58E-07) 1.71E-05 (7.98E-06)** 2.51E-05 (1.10E-05)** 1.56E-05 (4.56E-06)*** 1.28E-06 (1.62E-06) 5.67E-08 (3.55E-07)

A(1,1) 0.299411 (0.044858)*** 0.288916 (0.047791)*** 0.302637 (0.049429)*** 0.376730 (0.066296)*** 0.343391 (0.055246)*** 0.415088 (0.070787)*** 0.498774 (0.083351)***

A(2,2) 0.969204 (0.089498)*** 0.843461 (0.088697)*** 0.573598 (0.066646)*** 0.377346 (0.090304)*** 0.647957 (0.090051)*** 0.378110 (0.049271)*** 0.167236 (0.037732)***

B(1,1) 0.938508 (0.018318)*** 0.941322 (0.018557)*** 0.943379 (0.016370)*** 0.902387 (0.030012)*** 0.926729 (0.021157)*** 0.892230 (0.032255)*** 0.855956 (0.037482)***

B(2,2) 0.390010 (0.085537)*** 0.738578 (0.043195)*** 0.838096 (0.029372)*** 0.770495 (0.092851)*** 0.639775 (0.101532)*** 0.928992 (0.017981)*** 0.983402 (0.009565)***

Iso-Britannia YhdysvallatRuotsi Norja Tanska Saksa Ranska

VAR(3)-mallit teollisuustuotannon keskiarvolle

Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe

C(1) 0.011803 (0.001677)*** 0.012421 (0.001926)*** 0.001769 (0.002596) 0.012255 (0.002378)*** 0.011162 (0.001749)*** 0.011831 (0.001935)*** 0.013261 (0.002580)***

C(2) 0.018671 (0.077798) 0.042937 (0.084255) 0.027556 (0.123920) 0.088726 (0.078411) 0.036029 (0.074770) 0.004492 (0.077578) 0.105654 (0.083871)

C(3) 0.120981 (0.066592)* 0.138877 (0.060913)** 0.085051 (0.077279) 0.153276 (0.062438)** 0.091366 (0.057611) 0.078007 (0.057650) 0.150240 (0.082059)*

C(4) 0.115907 (0.067925)* 0.132042 (0.069691)** 0.211904 (0.072622)*** 0.138994 (0.072181)* 0.098871 (0.059683)* 0.251035 (0.061982)*** 0.161084 (0.069729)**

C(5) 0.007330 (0.001932)*** 0.008315 (0.001522)*** 0.012896 (0.001858)*** 0.007479 (0.001852)*** 0.002114 (0.001536) 0.002949 (0.001259)** 0.007646 (0.002084)***

C(6) 0.030905 (0.083013) -0.308009 (0.068960)*** -0.023740 (0.088064) 0.188677 (0.075945)** -0.031290 (0.095348) 0.158553 (0.081079)* 0.681098 (0.075793)***

C(7) 0.092508 (0.075451) -0.058536 (0.088072) 0.076567 (0.072627) 0.086690 (0.072183) 0.049219 (0.056748) 0.114250 (0.101302) -0.207911 (0.101010)**

C(8) 0.099422 (0.069688) 0.009897 (0.083264) 0.097200 (0.075000) 0.070719 (0.082374) 0.182363 (0.072327)** 0.004728 (0.098514) 0.111768 (0.087174)

Ruotsi Norja Tanska Saksa Ranska Iso-Britannia Yhdysvallat

Ehdollisen volatiliteetin yhtälöiden kertoimet

Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe Kerroin Keskivirhe

M(1,1) 0.000264 (7.21E-05)*** 0.000256 (5.81E-05)*** 0.000202 (3.53E-05)*** 0.000294 (6.66E-05)*** 0.000253 (5.46E-05)*** 0.000270 (5.47E-05)*** 0.000288 (4.45E-05)***

M(1,2) 9.94E-05 (3.56E-05)*** 7.16E-05 (4.00E-05)* 8.07E-05 (3.96E-05)** 4.58E-05 (2.48E-05)* 8.29E-05 (3.14E-05)*** 2.03E-05 (2.18E-05) 1.63E-05 (1.41E-05)

M(2,2) 0.000337 (0.000135)** 2.16E-05 (8.83E-06)** 0.000226 (7.49E-05)*** 0.000133 (4.86E-05)*** 0.000168 (2.19E-05)*** 1.64E-05 (4.95E-06)*** 4.64E-06 (2.45E-06)*

A(1,1) 0.787977 (0.074679)*** 0.823236 (0.080522)*** 0.984142 (0.107412)*** 0.652936 (0.061679)*** 0.907655 (0.079501)*** 0.804968 (0.084891)*** 0.783409 (0.089757)**

A(2,2) 0.437199 (0.070114)*** -0.139461 (0.054064)*** 0.836493 (0.093293) 0.592924 (0.057549)*** 0.887402 (0.071371)*** 0.427879 (0.055568)*** 0.296446 (0.050214)***

B(1,1) 0.168611 (0.357129) 0.144416 (0.379080) 0.148359 (0.302669) 0.241453 (0.260473) -0.231437 (0.167779) 0.102983 (0.269215) 0.160294 (0.235773)

B(2,2) 0.252608 (0.675451) 0.978873 (0.009824)*** -0.337884 (0.244253) 0.564600 (0.132857)*** 0.199970 (0.146627) 0.874965 (0.025102)*** 0.936002 (0.017795)***

Ruotsi Norja Tanska Saksa Ranska Iso-Britannia Yhdysvallat



 
 

Liite 10: VAR-GARCH-BEKK –mallin robustisuustestien tulokset 

VAR-GARCH-BEKK –mallien robustisuus puolitetuilla aikajaksoilla 

Reaalinen bruttokansantuote 

Aikajakso 1960 Q1-1987 Q2 

   

Kuva 1. Suomen ja Ruotsin välinen.korrelaatio              Kuva 2. Suomen ja Norjan välinen korrelaatio. 

   

Kuva 3. Suomen ja Tanskan välinen korrelaatio.            Kuva 4. Suomen ja Saksan välinen korrelaatio. 

   

Kuva 5. Suomen ja Ranskan välinen korrelaatio.            Kuva 6. Suomen ja Iso-Britannian välinen korrelaatio. 
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Kuva 7. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen korrelaatio. 

Reaalinen bruttokansantuote 

Aikajakso 1987 Q3-2014 Q4 

   

Kuva 8. Suomen ja Ruotsin välinen korrelaatio.              Kuva 9. Suomen ja Norjan välinen korrelaatio. 

   

Kuva 10. Suomen ja Saksan välinen korrelaatio.            Kuva 11. Suomen ja Ranskan välinen korrelaatio. 
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Kuva 12. Suomen ja Iso-Britannian välinen korrelaatio.  Kuva 13. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen korrelaatio. 

Suomen ja Tanskan välistä kuvaajaa ei voitu piirtää, koska Tanskan ehdolliseen varianssiin 

estimoitui negatiivisia arvoja. 

Yksityinen kokonaiskulutus 

Aikajakso 1960 Q1-1987 Q2 

   

Kuva 14. Suomen ja Ruotsin välinen korrelaatio.           Kuva 15. Suomen  ja Norjan välinen korrelaatio. 

   

Kuva 16. Suomen ja Tanskan välinen korrelaatio.           Kuva 17. Suomen ja Saksan välinen korrelaatio. 
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Kuva 18. Suomen ja Ranskan välinen korrelaatio.           Kuva 19. Suomen ja Iso-Britannian välinen korrelaatio. 

 

Kuva 20. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen korrelaatio. 

Kuvasarjan 14-20 kaikissa malleissa on havaittavissa ei-positiivisesti semidefiniitti kerroinmatriisi. 

Yksityinen kokonaiskulutus 

Aikajakso 1987 Q3-2014 Q4 

   

Kuva 21. Suomen ja Ruotsin välinen korrelaatio.           Kuva 22. Suomen ja Norjan välinen korrelaatio. 
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Kuva 23. Suomen ja Tanskan välinen korrelaatio.          Kuva 24. Suomen ja Saksan välinen korrelaatio. 

   

Kuva 25. Suomen ja Ranskan välinen korrelaatio.          Kuva 26. Suomen ja Iso-Britannian välinen korrelaatio. 

 

Kuva 27. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen korrelaatio. 
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Teollisuustuotantoindeksi 

Aikajakso 1960 Q1-1987 Q2 

   

Kuva 28. Suomen ja Ruotsin välinen korrelaatio.           Kuva 29. Suomen ja Norjan välinen korrelaatio. 

Norjan varianssi ei estimoitunut luultavasti oikein, vaan se estimoitui jatkuvasti 

(eksponentiaalisesti) kasvavaksi, joten korrelaatiokuvaaja on epäluotettava. 

    

Kuva 30. Suomen ja Saksan välinen korrelaatio.               Kuva 31. Suomen ja Ranskan välinen korrelaatio. 

    

Kuva 32. Suomen ja Iso-Britannian välinen korrelaatio.  Kuva 33. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen korrelaatio. 
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Tanskan ja Suomen välinen kuvaaja puuttuu, koska Tanskan teollisuustuotantoindeksiä on alettu 

tallentaa vuodesta 1974 lähtien. 

Teollisuustuotantoindeksi 

 Aikajakso 1987 Q3-2014 Q4 

   

Kuva 34. Suomen ja Ruotsin välinen korrelaatio.           Kuva 35. Suomen ja Saksan välinen korrelaatio. 

Suomen ja Norjan välistä kuvaajaa ei voitu piirtää, koska Norjan ehdollinen varianssi estimoitui 

negatiiviseksi. Tanskan kuvaajan robustisuutta ei analysoitu, koska Tanskan 

teollisuustuotantoindeksiä on alettu tallentaa vasta vuodesta 1974 lähtien. 

   

Kuva 36. Suomen ja Ranskan välinen korrelaatio.         Kuva 37. Suomen ja Iso-Britannian välinen korrelaatio. 
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Kuva 38. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen korrelaatio. 
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