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Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat venäläisturismiin 

Etelä-Karjalan alueella. Lisäksi tavoitteena on tutkia kyseisten tekijöiden vaikutusten luonnetta sekä sitä, 

kuinka suuri vaikutus niillä on venäläisturismin kysyntään. 

Tutkimuksessa muodostetaan regressiomalli aikaisempien turismin kysyntään liittyvien tutkimusten 

perusteella. Regressiomallin selitettävänä muuttajana käytettiin venäläisten rajanylityksiä Kaakkois-

Suomen rajavartiolaitoksen asemilla, jotka sijaitsevat Etelä-Karjalassa. Selittävinä tekijöinä käytettiin 

Venäjän bruttokansantuotetta, suhteellista hintatasoa, euron ruplakurssia, viivästettyä selitettävää 

muuttujaa sekä Venäjän vuonna 2014 asettamien vastapakotteiden dummy -muuttujaa. Koska 

käytettävä aineisto on neljännesvuosittaista dataa, on vuodenaikojen vaihtelu huomioitu mallissa 

dummy –muuttujilla. 

Merkitseviksi tekijöiksi saatiin regressiomallilla suhteellinen hintataso, valuuttakurssi, viivästetty 

selitettävä muuttuja sekä vuodenajoista kevät ja kesä. Suhteellinen hintataso vaikutti näistä kaikista 

voimakkaimmin, sillä prosentin nousu laski venäläisturismin kysyntää 0,89%. Viivästetty selitettävä 

muuttuja sekä valuuttakurssi vaikuttivat turismin kysyntään positiivisesti. Valuuttakurssin vaikutuksen 

luonne on vastakkainen aikaisempien tutkimustulosten kanssa, eikä sen vaikutus ole kovin suurta. 

Tilastollisesti merkitsevien vuodenaikojen vaikutus oli hyvin vähäistä. Venäläisturistien herkkyys 

hintatason muutokseen sekä vuodenaikojen vähäinen vaikutus puoltaa näkemystä siitä, että 

venäläisturismi Etelä-Karjalassa on suurelta osin ostosmatkailua.  

Vaikka tutkimuksessa saatiin tilastollisesti merkitseviä tuloksia, tulee multikollineaarisuudesta johtuen 

niihin suhtautua varautuneesti. Yhteenvetona todetaankin tarkempaa lisätutkimusta tarvittavan, jotta 

tutkielman tuloksia voidaan käyttää päätöksenteon tukena. 



 
 

ABSTRACT 

 
Author:  Jaako Pyy 
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Instructor:  Heli Arminen 

 

The aim of this Bachelor’s thesis is to find out what affects the Russian tourism in South Karelia. Also, 

the goal is to examine the nature of the effects and how great of an impact they have on Russian 

tourism demand. 

In this study there is formed a regression model based on previous research on tourism demand. The 

border crossing of Russians in Southeast Finland Border Guard District’s patrolled area, all of which are 

in South Karelia, is used as the dependent variable of the study. Explanatory variables are gross 

domestic product of Russia, relative price, Eur to Rub-exchange rate, lagged dependent variable and the 

sanctions made by Russia against Western countries in 2014. Since the data used in this study is 

quarterly, the effects of seasonal change are captured in dummy-variables. 

The results of the study are that relative price, exchange rate, lagged dependent variable, spring and 

summer are statistically significant. Most effect has relative price, whose one percent increase 

decreases the demand of Russian tourism by 0,89%. Lagged dependent variable and exchange rate both 

have a positive effect on tourism demand. The effect of exchange rate is opposite to previous 

researches but does not have a great impact on tourism demand. Statistically significant seasonal 

change also has small impact. The sensitivity to relative price and the minimum impact of seasonal 

change is in line with the assumption that Russian tourism in South Karelia is mainly shopping trips.  

Although some of the results are statistically significant, should they be used with caution because of 

multicollinearity. Therefore future research with more accurate data is necessary in order to use the 

results in decision making process. 
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1. Johdanto 
 

Matkailun tuoma rahavirta on tärkeä osa Etelä-Karjalan taloutta. Sen osuus vuoden 2014 

bruttokansantuotteesta Etelä-Karjalassa oli jopa 3,2%. Tästä pääosa (67%) tuli 

ulkomaalaisilta matkailijoilta.  Maakuntavertailussa vain Lapissa, Kainuussa sekä 

Ahvenanmaalla matkailun osuus bruttokansantuotteesta ylitti Etelä-Karjalan. (Nurmi 2014) 

Suurin osa Etelä-Karjalaan kohdistuvasta turistivirrasta on venäläisten, erityisesti Pietarin ja 

Viipurin alueella asuvien, ostosmatkailua (Etelä-Karjalan liitto 2014). Kuviosta 1 näkyy, 

kuinka rajanylitykset Kaakkois-Suomen rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla saivat 

huippunsa vuonna 2013. Noin 10 miljoonasta rajanylityksestä yli 80% oli venäläisten 

tekemiä. Tämän jälkeen trendi on ollut laskeva, ja vain kolmessa vuodessa rajanylitykset 

laskivat 6,6 miljoonaan ylitykseen. Näin radikaalilla muutoksella on eittämättä ollut 

vaikutuksia myös Etelä-Karjalan talouteen. Muun muassa Lappeenrannan kauppakeskukset 

ovat kärsineet asiakaskadosta. Tavaratalo Grande Orchildée ilmoitti ongelmistaan kesällä 

2015, ja muutamaa kuukautta myöhemmin Yle uutisoi ostoskeskus Family Centerin 

autioitumisesta. (Yle 2015) 

 

Kuvio 1. Rajanylitykset Etelä-Karjalan rajanylityspaikoilla vuosina 2005-2016. 
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Turistien luoma rahavirta vaikuttaa kohdealueen talouteen myyntitulojen, verotulojen sekä 

työpaikkojen kautta. Tämän lisäksi turismilla on myös epäsuoria vaikutuksia 

kohdealueeseen, jotka näkyvät esimerkiksi sesonkivaihteluna hotelliöiden hinnoissa. (Stynes 

1997) Venäläisten merkitys Etelä-Karjalan taloudelle on erittäin tärkeä, minkä takia erilaisia 

estimointimenetelmiä on käytettävä hyväksi arvioitaessa kohderyhmän tarpeita nyt ja 

tulevaisuudessa. Näin vältytään investoinneilta, jotka yllättävien tapahtumien seurauksena 

saattavat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia alueen taloudelle. 

 

1.1. Tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset 
 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on käyttää tilastollisia menetelmiä kuvaamaan 

venäläisturismia Etelä-Karjalan alueella. Venäläisten matkailijoiden määrää Suomessa sekä 

maiden välistä kauppasuhdetta on tutkittu paljon, olihan Venäjä Suomen tärkein 

kauppakumppani aina vuoteen 2013 asti. Venäjä on yhä merkittävässä asemassa Suomen 

taloudessa muodostaen 5,9% Suomen ulkomaankaupasta vuonna 2015 (Tulli 2016). 

Aikaisempaa, turismin kysynnän teoriaan pohjautuvaa kvantitatiivista tutkimusta ei 

kuitenkaan olla tehty. Tämän tutkielman tavoitteena onkin tuottaa katsaus juuri 

aikaisemman tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Tutkielman pääongelma on:  

 

”Mitkä tekijät vaikuttavat venäläisturismiin Etelä-Karjalassa?” 

 

Jotta tutkielmassa saataisiin kattavampi käsitys venäläisturismiin vaikuttavista tekijöistä, 

tutkitaan myös niiden vaikutusta tarkemmin. Niinpä tutkimuksen alaongelmat ovat: 

 

1. ”Miten Venäjän talouskehitys, Suomen hintataso sekä euron ruplakurssi vaikuttavat 

venäläisturismin määrään Etelä-Karjalassa?” 

 

2. ”Miten vuodenajat vaikuttavat Etelä-Karjalan venäläisturismiin?” 
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3. ”Kuinka paljon Venäjän vuonna 2014 asettamat vastapakotteet ovat vaikuttaneet 

venäläisturismiin Etelä-Karjalassa?” 

 

 

Maantieteellisesti tutkimus on erittäin rajattu. Tässä tutkielmassa tutkitaan vain 

venäläisturismin vaikutusta Etelä-Karjalassa. Rajaukselle on kaksi pääsyytä. Suomella ja 

Venäjällä on historiallisesti erittäin läheiset suhteet Neuvostoliiton ja Suomen solmimasta 

YYA –sopimuksesta lähtien. Vaikka tutkimusaineisto alkaa vuodesta 2005, jolloin kyseinen 

sopimus ei ollut enää voimassa Neuvostoliiton hajottua 1991, on Venäjän vaikutus Suomen 

talouteen edelleen merkittävä. Myös venäläisten matkojen määrä Suomeen on omaa 

luokkaansa; vuonna 2015 venäläiset matkasivat 2 634 500 kertaa Suomeen. Seuraavana 

tulleen Viron matkamäärä oli 704 700. (Visit Finland 2016) 

Rajaläheisyytensä vuoksi Etelä-Karjala on luonnollinen valinta kohdealueeksi. Suomen ja 

Venäjän yhdestätoista rajanylityspaikasta viisi sijaitsee Etelä-Karjalassa. Laatokka sekä 

Itämeri rajaavat Suomen ja Venäjän rajaa niin, että Venäjän suurimmista kaupungeista, 

kuten Pietarista ja Moskovasta, on luontevinta ajaa Suomeen Kaakkois-Suomen 

rajanylityspaikoilta. Maantieliikenteen vuoden 2016 rajanylityksistä 74% tapahtuikin 

Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla (Rajavartiolaitos 2017). 

Tutkimuksessa on rajattu pois myös kansalliset lainsäädännölliset tekijät. Esimerkiksi 

Venäjän tullisäädöksien vaikutuksia ei oteta tutkimuksessa huomioon. Tullisäädökset 

koskevat muun muassa tullivapaan turistituonnin määrää, joka ennen kesää 2010 oli 

rajoitettu vain yhteen kertaan kuussa. Nykyään matkustaja saa käydä hakemassa 

verovapaita tuotteita rajoituksetta. Lainsäädännöllisten tekijöiden mukaan ottaminen ei ole 

mielekästä, koska ne eivät ole linjassa tutkimuksen tarkoituksen kanssa pohjautua 

aikaisempaan turismin kysynnän tutkimukseen. 
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1.2. Teoreettinen viitekehys ja empiria 
 

Tutkielman teoreettinen viitekehys käsittelee aikaisempaa kirjallisuutta turismin kysyntään 

liittyen. Yhtä tiettyä tapaa toteuttaa turismin kysyntään liittyvää tutkimusta ei ole, joten 

kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on antaa lukijalle yleiskuva aikaisempien tutkimusten 

tuloksista sekä perustella empiriaosuudessa käytettäviä muuttujia. Teoriaosuus auttaa 

samalla vastaamaan tutkimuksen päätutkimuskysymykseen.  

Turismin kysyntää voidaan tutkia sekä kvalitatiivisena eli laadullisena että kvantitatiivisena 

eli määrällisenä tutkimuksena. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä on rajattu pois, sillä sitä 

varten kerättävän aineiston koonti sekä analysointi ei kandidaatin tutkielman laajuuden 

rajoissa ole mielekästä. Kvantitatiivinen menetelmä soveltuu erittäin hyvin 

tutkimuskysymyksien vastaamiseen, sillä tarkoituksena on saada yleiskuva kyseisten 

taloudellisten indikaattoreiden vaikutuksista. Tämän takia tutkielman empiirisessä 

osuudessa päädyttiin tilastolliseen tutkimukseen.  

 

1.3. Tutkielman rakenne 
 

Työ koostuu neljästä pääluvusta. Ensimmäisessä luvussa perustellaan tutkimuksen 

tarpeellisuus sekä aiheen valinta tuomalla esiin turismin tärkeys kohdealueen taloudelle. 

Tämän lisäksi esitetään tutkimuskysymykset, teoreettinen viitekehys sekä rajaukset. 

Varsinainen tutkielma alkaa toisesta pääluvusta, jossa tutkitaan turismin kysyntään liittyvää 

kirjallisuutta. Luvussa käydään läpi aikaisempien tutkimusten selitettäviä tekijöitä sekä 

olennaisimpia selittäviä tekijöitä. Kolmannessa pääluvussa esitellään ja kuvaillaan 

tutkimuksen aineistoa, jonka pohjalta toteutetaan empiirinen analyysi. Tämän lisäksi  

luvussa esitellään tutkimuksessa tehtävä ekonometrinen malli sekä perustellaan lyhyesti 

taustaoletuksien täyttyminen. Neljännessä pääluvussa esitellään saadut tulokset sekä 

verrataan niitä aikaisempien tutkimusten tuloksiin. Yhteenveto sekä tutkimuksen pohjalta 

ehdotettavat uudet tutkimuskohteet löytyvät viimeisestä pääluvusta.  
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2. Turismin kysyntä ja sitä selittävät tekijät 
 

Kansainvälinen turismi on kasvanut nopeasti toisen maailmansodan jälkeen. Talouskasvu, 

koulutus ja vapaa-ajan lisääntyminen sekä matkustuskustannuksien pieneneminen 

mahdollistivat ulkomaanmatkailun yhä suuremmalle osalle väestöstä. (Crouch 1995) 

Samalla tutkijat kiinnostuivat myös turismin aiheuttaman kysynnän tutkimisesta. Yhtenä 

alan pioneeritutkimuksena voidaan pitää H. W. Guthrien vuonna 1961 julkaisemaa artikkelia 

Demand for Tourists’ Goods and Services in a World Market. Tästä lähtien turismien 

aiheuttamaa kysyntää on pyritty havainnollistamaan niin kvantitatiivisilla kuin 

kvalitatiivisillakin tutkimuksilla. Koska tämän tutkimuksen aiheena on venäläisturismin 

kysynnän kuvaaminen tilastollisten tutkimusten keinoin, koostuu myös kirjallisuuskatsaus 

aikaisempien kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien tuloksien vertailusta. 

Kirjallisuudessa turismia pidetään yhtenä taloustieteestä tutun kysynnän osa-alueena. Siihen 

vaikuttaa samat tekijät kuin kysyntään yleisestikin, kuten hinta, kuluttajien preferenssit, 

substituuttien hinnat, budjettirajoite sekä hyödyn maksimointi. Kun turisteille tarkoitettujen 

tuotteiden tai palveluiden hinta muuttuu, myös niiden kulutus muuttuu. Ekonometristen 

mallien tarkoituksena on tutkia näiden eri komponenttien muutoksen vaikutusta turismin 

kysyntään. (Song et al. 2010a, Morley 1992) 

Turismin kysyntää voidaan tutkia kahdesta eri näkökulmasta; kohdealueelle tulevien 

turistien näkökulmasta tai kohdealueelta lähtevien näkökulmasta. Ensimmäisestä 

näkökulmasta tutkiessa tarkoituksena on yleensä selvittää kansainvälisen turismin 

vaikutusta kohdealueen talouteen. (Balaguer & Cantavella-Jordá 2002) Kohdealueelta 

lähtevien turistien näkökulmasta tehtyjen tutkimusten tarkoituksena on tuottaa ihmisten 

preferensseihin liittyvää tietoa. Esimerkiksi Jørgensen et al. (1996) tutki eri tekijöiden 

vaikutusta norjalaisten ostamien pakettimatkojen määrään. Vaikka molempien näkökulmien 

tutkittavat tekijät olisivatkin samat, voi niiden käyttötarkoitus siis olla hyvinkin erilainen. 

Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella kohdealueelle tulevaa turismia, joten 

kirjallisuuskatsauskin käsittelee tätä näkökulmaa. Tässä pääluvussa annetaan lukijalle kuva 

siitä, miten turismin kysyntää mitataan sekä mitkä tekijät vaikuttavat siihen. Samalla luku 

luo pohjaa empiriaosuudessa tehtävälle tutkimukselle. 
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2.1. Kvantitatiivisen tutkimuksen selitettävä muuttuja 
 

Turismin kysyntä on monimutkainen ja –tahoinen ilmiö, eikä sitä suorien ja epäsuorien 

vaikutustensa vuoksi voida kuvata yhdellä yksiselitteisellä mittarilla. Turismin kysyntää 

pystytään kuitenkin mittaamaan usealla eri tavalla riippuen tutkimuksen tarkoitusperästä. 

Yleisimmin käytetyistä mittareista Kim (1988) muodosti neljä pääkategoriaa: turistien 

saapumismäärä, turistien kulutus, turistikohteessa kulutettu aika (esimerkiksi yöpymisaika) 

sekä kohdealueessa matkustamiseen käytettyjen kilometrien määrä. Näistä neljästä 

kategoriasta ylivoimaisesti käytetyimpiä ovat turistien lukumäärä ja turistien kulutus. (Song 

et al. 2010b) 

Turistien saapumisessa ja kulutuksessa on havaittavissa selviä eroavaisuuksia, jotka tulee 

ottaa huomioon selitettävää muuttujaa valittaessa. Niiden kerääminen tapahtuu eri tavalla. 

Turistien saapumisten yleisin tilastointimetodi on rajanylitykset. Siinä on otettava 

huomioon, ettei lomaturistien määrää ole eroteltu koko rajanylitysvirrasta, vaan 

rajanylityksiä tilastoidaan yhtenäisenä massana. Siksi suurin osa empiirisistä tutkimuksista, 

joissa tutkitaan turismia rajanylitysten avulla, pitää myös muun muassa liikematkailua 

turismina. Suomessa rajanylityksistä tilastoi Rajavartiolaitos.  

Kyselytutkimuksista saatava tieto on hyvä tapa kerätä tietoa turistien kulutuksesta 

kohdemaassa. Rajanylityspaikoilla tehtävistä kyselyistä saadaan hyvin luotettavaa dataa, 

mutta kerätyn tiedon määrä jää verrattain pieneksi. Myös kuittien avulla pystytään 

tutkimaan turistien kulutusta. Niistä saatavaa informaatioita kuitenkin tilastoidaan kahdella 

eri tavalla, kuittien lukumääränä sekä valuuttamääräisenä summana. Jos kohdemaassa 

toimivat yritykset käyttävät tilastoinnissa eri määreitä, on kulutuksen tarkkaa määrää vaikea 

arvioida. (Witt & Witt 1995) 

Turistien saapumismäärä sekä kulutus palvelevat eri käyttötarkoitusta. Turistien saapumista 

koskevia tutkimuksia käytetään hyväksi turistikohteen tuote- ja palveluntarjoajien 

keskuudessa. Esimerkiksi hotellien investointilaskennassa on tärkeää ottaa huomioon 

matkustajamäärät. Turistien kulutuksesta ovat kiinnostuneita maan hallitus ja muut julkiset 

tahot, joiden tarkoituksena on muun muassa arvioida talouden kehitystä. Tutkimuksissa 
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käytettävien kulutuksen mittareiden aiheuttamat vääristymät ovatkin yleinen ongelma 

talouden kehitystä arvioitaessa. (Song et al. 2010b) 

Saapumista ja kulutusta mittaavat tutkimukset eivät ole välttämättä vertailukelpoisia. 

Sheldon (1993) tutki 15 eri OECD –maan turistien saapumisen ja kulutuksen muutosta ja 

havaitsi, että näiden kehitys erosi toisistaan. Yhtälailla Garcia-Ferrera et al. (1997) huomasi 

Espanjaan matkaavien turistien kulutuksen kasvavan vuodessa noin prosentin nopeammin 

kuin sinne saapuvien turistien lukumäärän. Niinpä myös niitä selittävät tekijät vaikuttavat eri 

tavoin. Hintataso esimerkiksi vaikutti enemmän kulutukseen kuin turistien lukumäärään eikä 

alkuperämaan tulotaso ollut tilastollisesti merkitsevä turismin kulutuksessa. Turistien 

lukumäärään alkuperämaan tulotason kasvu vaikutti positiivisesti. Taulukossa 1 on 

yhteenveto turistien lukumäärän ja turistien kulutuksen välisistä eroista. 

Taulukko 1. Turistien lukumäärän ja turistien kulutuksen väliset erot 

Turistien	lukumäärä	 Turistien	kulutus	
Mittaus 

- Rajanylitykset - Kyselytutkimukset, kuitit 

Käyttötarkoitus 

- Investoinnit - Julkiset tahot 

Vaihtelu erilaista 

Selittävien tekijöiden vaikutus erilaista 

 

2.2. Turismin kysyntää selittävät tekijät 
 

2000-luvun alkuun mennessä on tehty useita satoja tutkimuksia turismiin liittyen. 

Tutkimustuloksien vertailuja, niin sanottuja meta-analyysejä, on myös tehty useita. Meta-

analyysien tarkoituksena on ”antaa suuntaviivoja tuleville samaan aiheeseen liittyville 

tutkimuksille” (Li et al. 2005).  

Lim (1997) tutki sataa aikaisempaa kvantitatiivista tutkimusta turismin kysynnästä. 

Selittävinä muuttujina esiintyi yleisimmin alkuperämaan tulotaso, matkustuskustannukset, 

suhteellinen hinta, valuuttakurssi sekä dummy-muuttujat, jotka kuvasivat uniikkeja 
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tapahtumia, kuten luonnonkatastrofeja.  Li et al. (2005) sai niin ikään samankaltaisia tuloksia 

tutkiessaan 84:ää aikaisempaa tutkimusta. Myös Song et al. (2010b) käytti näitä viittä 

muuttujaa tutkiessaan turistien saapumislukumäärän sekä kulutuksen eroja. He lisäsivät 

vielä samankaltaisten matkakohteiden eli subsituuttien hintatason selittäviin muuttujiin.  

Crouchin vuonna 1995 tekemän meta-analyysin aiheena oli selittävien muuttujien 

estimaattien vaihtelu aikaisemmissa tutkimuksissa. 80 tutkimuksen otoksessaan hän tutki 

tulotason, hintatason, valuuttakurssien, matkustuskustannusten, markkinointikustannusten 

sekä yli ajan vaikuttavien tekijöiden riippuvuutta turistien koti- ja kohdemaasta. Tulokset 

tukivat oletusta, jonka mukaan parametriestimaattien arvot ovat koti- ja 

kohdemaasidonnaisia, jolloin niiden yleistettävyys on erittäin vaikeaa. Crouch jaotteli 

aikaisemmat tutkimukset maantieteellisesti sekä koti- että kohdemaittain. Pohjois-Eurooppa  

sai taulukon 2 kuvaamat arvot: 

Taulukko 2. Selittävien tekijöiden vertailu (mukaillen Crouch 1995) 

Muuttuja Alkuperä (Pohjois-
Eurooppa) 

Kohdealue (Pohjois-
Eurooppa) 

Aineiston keskiarvo 

Tulotaso 1,79%   1,86% 

Suhteellinen hintataso   -1,73% -0,63% 

Valuuttakurssi   -0,44% -1% 

Edellinen periodi  -0,022% 0,35% 

 

Taulukon 2 arvot kuvaavat muutosta turismin kysynnässä niin, että muuttujan muuttuessa 

prosentin turismin kysyntä muuttuu taulukossa esitetyn arvon verran. Sekä alkuperäksi että 

kohdealueeksi on valittu Crouchin tutkimuksen Pohjois-Eurooppa, koska suurin osa Etelä-

Karjalaan tulleista venäläisistä on Viipurin ja Pietarin alueelta (Etelä-Karjalan liitto 2014).   

Taulukon 2 mukaan tulotasossa ei ole havaittavissa suurta poikkeamaa keskiarvoon nähden. 

Pohjois-Euroopassa  talouden kasvu yhdellä prosentilla lisää turismin kysyntää 1,79%:lla. 

Eroavaisuutta maailmanlaajuiseen keskiarvoon löytyy merkittävästi enemmän hintatasosta 

sekä valuuttakurssista kuin alkuperämaan tulotasosta; hintatason muutos Pohjois-
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Euroopassa vaikuttaa lähes kolminkertaisesti maailmanlaajuiseen keskiarvoon verrattuna. 

Toisaalta valuuttakurssin vaikutus on vain puolet keskiarvosta. Vuonna 1995 tehty tutkimus, 

jonka aineisto on kerätty 1960-luvulta 1990-luvun puoliväliin, ei välttämättä tuota 

nykypäivään sopivaa tietoa. Silloinen eroavaisuus kehittyneen Pohjois-Euroopan (ja 

Yhdysvaltojen) sekä muun maailman välillä oli selvästi suurempi. Näin ollen kehitysmaista 

matkustettaessa korkean kehityksen maihin hintatason muutos vaikuttaa enemmän (Crouch 

1995). Valuuttakurssin muutos on kuitenkin yhteensopiva Sauranin (1978) esittämän teorian 

kanssa, jonka mukaan niin sanotut aurinkomatkakohteet ovat herkempiä hintatasojen sekä 

valuuttakurssien muutoksille kuin uniikimmat matkakohteet, koska ensin mainituilla on 

useita substituutteja. Suomea, kuten Pohjois-Eurooppaa yleensäkin, pidetään 

eksoottisempana kohdemaana kuin Etelä-Euroopan maita, minkä takia vaihtoehtoisia 

matkakohteita on vähemmän eikä niiden vaikutusta ole otettu huomioon empiirisessä 

osuudessa. 

Poikkeukselliseksi Pohjois-Euroopan tekee yli ajan vaikuttavat tekijät. Crourchin (1995) 

tutkimuksessa edellisen periodin vaikutus seuraavaan oli valtaosalla positiivinen. Vain 

Pohjois-Euroopassa ja Välimeren alueella sen vaikutus oli negatiivinen. Molemmilla 

negatiivisen vaikutuksen omaavilla kohdealueilla oli kuitenkin yhteistä se, ettei niiden 

vaikutus ollut merkittävä. Molempien laskeva vaikutus oli alle 0,05%. Tämä tarkoittaa, että 

turismin kysyntää selittävät enemmän taloudelliset tekijät, kuten juuri tulotaso sekä 

valuuttakurssi, kuin behavioristiset tekijät. (Crouch 1995)  

 

2.2.1. Tulotaso 
 

Useissa tutkimuksissa on havaittu, että matkailu on ylellisyyshyödyke. Turismin kysynnän 

tulojousto, eli turismin kysynnän muutoksen suhde tulojen muutokseen, on yli yksi. Tämä 

tarkoittaa, että prosentin kasvu alkuperämaan tulotasossa lisää turismin kysyntää yli yhdellä 

prosentilla. Myös taulukosta 2 näkyy, että Pohjois-Euroopassa alkuperämaan talouden 

prosentin kasvu lisää turismia 1,79%. (Eilat et al. 2004, Song et al 2010b)  

Tulotason muutoksen lisäksi itse tulotaso vaikuttaa matkustushalukkuuteen. Jang et al. 

(2004) vertaili rikkaiden (yli 100 000€ vuodessa tienaavien) sekä vähemmän rikkaiden (alle 



 
 

10 

100 000€ vuodessa tienaavien) japanilaismatkustajien eroavaisuuksia. Kohderyhmänä 

tutkimuksessa olivat lomamatkustajat, joiden matkakohteena oli Yhdysvallat. Tuloksena oli, 

että rikkaat japanilaiset matkustavat samoihin matkakohteisiin useammin kuin vähemmän 

rikkaat. Kulutustottumukset eivät kuitenkaan eronneet, vaan esimerkiksi majoituksen ja 

ostoksien osuudet matkabudjetista olivat lähellä toisiaan. 

Koska turismi on ylellisyyshyödyke, pitäisi yksittäisen henkilön valinnanvaraisia tuloja 

käyttää tulotason mittarina. Valinnanvaraisilla tuloilla tarkoitetaan niitä tuloja, jotka jäävät 

jäljelle, kun pakollisten suoritteiden, kuten ruoan ja asumisen, kustannukset on vähennetty 

saaduista tuloista. Tällaista mittaria ei kuitenkaan ole, joten tutkimuksissa yleisin käytetty 

mittari tulotasolle on joko bruttokansantuote (BKT) tai bruttokansantuote per capita. 

Vaihtoehtona bruttokansantuotteelle on yritetty käyttää teollisuustuotannon volyymi –

indeksiä (IPI), joka kuvaa teollisuustuotannon muutosta halutulla ajanjaksolla. IPIn käyttöä 

on perusteltu sillä, että se on saatavilla kuukausitasolla, kun taas BKT on saatavilla vain 

kvartaaleittain, puolivuosittain tai vuosittain. BKT soveltuu kuitenkin paremmin turismin 

kysynnän tekijäksi kuin IPI, joten sitä tullaan käyttämään myös tämän tutkimuksen 

empiirisessä osuudessa. (Dogru et al. 2016) 

 

2.2.2. Valuuttakurssi 
 

Valuuttakurssien vaikutusta kansainväliseen kauppaan on tutkittu jo 1700 –luvulta lähtien, 

kun ostovoimapariteettiteoria ensimmäistä kertaa julkaistiin kuvaamaan kahden maan 

valuuttakurssien yhtäläistä ostovoimaa. Vuosisatojen saatossa tehtyjen tutkimusten, 

ekonometristen mallien parantumisen ja Bretton Woodsin järjestelmän purkauduttua suora 

ostovoimapariteettiteoria on useaan otteeseen kumottu. Koska valuuttojen ostovoimat 

eivät ole yhtä suuret, on niiden vaikutusta kansainväliseen kysyntään pyritty kuvaamaan 

erilaisin estimointimenetelmin. Luonnollisesti myös valuuttakurssin sekä hintatason 

vaikutuksista turismin kysyntään on siten tehty useita tutkimuksia. (Taylor 1998) 

Kun kohdemaan valuutta heikkenee suhteessa kotimaan valuuttaan, tulee siitä 

kansainvälisille turisteille houkuttelevampi matkakohde. Näin turismin kysyntä alueella 

kasvaa. Tämä on yleisin perustelu sille, miksi valuuttakurssi on yksi käytetyimmistä 
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indikaattoreista turismin kysynnässä ja minkä takia sillä on negatiivinen vaikutus turismin 

kysyntään. Valuuttakurssin merkitystä selitettävään muuttujaan on tutkittu kahdella eri 

mittarilla: valuuttakurssin tasolla sekä sen volatiliteetilla. Riippuen mittarista myös saatavien 

tuloksien luonne on erilainen. Valuuttakurssin volatiliteettia käytettäessä korostetaan 

turistien epävarmuuden välttämistä. Webber et al. (2001) tutki lähtevien 

australialaisturistien kysyntää yhdeksässä eri lomakohteessa vuosina 1993 – 1997 ja havaitsi 

valuuttakurssien volatiliteetin olevan merkitsevä tekijä. Volatiliteetin kasvaessa turismin 

kysyntä väheni. (Vita 2013)  

Yleisempi tapa havainnollistaa valuuttakurssin vaikutusta turismin kysyntään on tutkia 

valuuttakurssin tason vaihtelun aiheuttamaa muutosta. Valuuttakurssin muutoksilla turisti 

pystyy arvioimaan omaa kulutustaan kotivaluutallaan, mikä vaikuttaa jo matkakohteen 

valintaan (Vita 2013). Tämän vuoksi loogisempi vaihtoehto kuvaamaan valuuttakurssin 

vaikutusta turismin kysynnässä on valuuttakurssin taso. Volatiliteetti kuvaa paremmin 

kansainvälisen kaupan vaihtelua, sillä kauppasuhteet ovat pitempiaikaisia, jolloin myös 

valuuttakurssin volatiliteetti vaikuttaa tulokseen enemmän. 

 

2.2.3. Suhteellinen hintataso 
 

Vaikka valuuttakurssilla turisti pystyy arvioimaan omaa kulutustaan kohdemaassa, ei se silti 

kerro eroa kohdemaan sekä turistin alkuperämaan hintatason välillä. Kohdemaassa 

tuotteiden ja palvelujen, kuten ruuan ja hotellien, hinnat saattavat olla merkittävästi 

korkeampia kuin alkuperämaassa, mikä myös vaikuttaa negatiivisesti turistin haluun 

matkustaa alueelle. Tämän takia suhteellinen hintataso on yksi turismin kysyntää selittävä 

tekijä. (Smeral 1988) 

Hintatason merkitystä tutkitaan lähes poikkeuksetta suhteellisen hintatason, eli kohdemaan 

sekä alkuperämaan hintatasojen suhteena. Tutkittaessa pelkästään kohdemaan hintatasoa 

voi erityisesti pitkällä aikavälillä tulla ongelmaksi se, että alkuperämaan hintataso nousee 

kohdemaan hintatasoa nopeammin. Jos alkuperämaassa hintataso kasvaa voimakkaammin 

kuin kohdemaassa, vaikuttaa se turismin kysyntään negatiivisesti. Näin tärkeä osa 
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hintatason tuomasta informaatiosta häviää, jos kohdemaan hintatasoa ei suhteuteta 

alkuperämaan hintatasoon.  

Yksi tunnetuimmista hintatason indekseistä on The Economist –lehden lanseeraama Big Mac 

–indeksi, jossa verrataan McDonalds -pikaruokaketjun kehittämän Big Mac –hampurilaisen 

hintaa eri maissa. (The Economist 2017) Indeksistä on saatavilla laaja aineisto, onhan 

McDonalds –ravintoloita ympäri maailmaa, mutta pelkän yhden hyödykkeen hinnan vertailu 

ei tuota luotettavaa tietoa. Laajempi kulutusta mittaava indeksi on kuluttajahintaindeksi 

(KHI), jossa tuhansien tuotteiden ja palveluiden hinnat on painotettu eri painokertoimilla. 

(Tilastokeskus 2017) Kuluttajahintaindeksi on yleisesti hyväksytty hintatason mittari, ja sitä 

käytetäänkin useimmissa turismin kysynnän tutkimuksissa. 

 

2.2.4. Valuuttakurssin ja suhteellisen hintatason yhdistelmät 
 

Uusimmissa tutkimuksissa on otettu käyttöön valuuttakurssin ja suhteellisen hintatason 

yhdistelmä (real exchange rate, REX).  Siinä valuuttakurssi suhteutetaan 

kuluttajahintaindeksillä. Tällä pystytään poistamaan muun muassa inflaation vaikutus 

valuuttakurssista. Turistien kulutus kuitenkin poikkeaa maassa asuvan kulutuksesta, jolloin 

kuluttajahintaindeksissä käytettävät tuotteet ja palvelut voivat olla epäolennaisia turismin 

kannalta. Tämä vääristää REXin vaikutusta selitettävässä muuttujassa. Turistien kulutukselle 

on yritetty kehittää omia indeksejä, kuten Dwyer et al:in (2000) PCI (Price competitiveness 

index), joka mittaa maan hintakilpailukykyä turismin näkökulmasta ottaen huomioon 

turistien erilaiset kulutusmieltymykset eri turistikohteissa. PCI:n muodostus on kuitenkin 

erittäin hankalaa ja turistikohteittain vaihtuvat kulutusmieltymykset eivät välttämättä tuota 

tarpeeksi luotettavaa tietoa. PCI ei olekaan saanut suurta kannatusta tutkijayhteisössä, 

minkä takia maittain saatavaa tietoa on saatavilla erittäin vähän. (Dwyer et al 2000) Tämän 

takia tutkielman empiirisessä osuudessa tullaan käyttämään maitten 

kuluttajahintaindeksien suhdetta suhteellisen hintatason mittarina.  
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2.2.5. Yli ajan vaikuttavat tekijät 
 

Niin kuin kysynnässä yleensäkin, myös turismissa on havaittavissa pitempiaikaisia 

muutoksia, trendejä, jotka kuvaavat ihmisten preferenssien muutoksia. Turismissa trendejä 

aiheuttaa esimerkiksi se, että ihmiset saavat pidempiä palkallisia lomia kuin aiemmin. Näin 

ihmisillä on mahdollisuus matkustaa pidemmälle sekä pidemmäksi aikaa kuin aiemmin. 

Samoin korkeampi koulutustaso saattaa lisätä ihmisten halua matkustaa mielenkiintoiseen 

kohteeseen. Nämä prosessit ovat aikaa vieviä, jolloin niiden vaikutukset ovat havaittavissa 

useammalla periodilla. Turismin kysynnässä onkin yleistä, että edellisen periodin vaikutus 

näkyy myös seuraavalla periodilla. (Lim 1997) 

Osa näistä yli ajan vaikuttavista tekijöistä ovat taloudellisia, osa käyttäytymiseen liittyviä. 

Erityisesti suuri osa jälkimmäisistä tekijöistä on vaikeasti mitattavissa, jolloin niiden 

vaikutusta turismin kysyntään on vaikea määrittää. Taloudellisten tekijöiden vaikutus voi 

myös ulottua periodista toiseen, kuten edellisen vuoden tulotaso, hintataso tai 

valuuttakurssi. Näiden muutoksien vaikutusta pyritään mallintamaan edellisen periodin 

muuttujalla. (Barry & O’Hagan 1972) Myös tässä tutkielmassa pyritään havainnollistamaan 

yli ajan vaikuttavia tekijöitä omalla muuttujallaan. 

 

2.2.6. Vuodenaikojen vaihtelu 
 

Useimmat turismin kysyntää mallintavat tilastolliset tutkimukset käyttävät vuosittaisia 

tilastoja. Song et alin (2008) tekemässä metatutkimuksessa 121:stä tutkimuksesta 58 käytti 

vuosittaista dataa, 30 neljännesvuosittaista dataa sekä 30 kuukausittaista dataa. 

Vuosittaisten tilastojen vertailu ei välttämättä täytä tutkimuksen tarpeita, sillä 

vuodenaikojen vaihtelut vaikuttavat myös turistivirtaan. 

Vuodenaikojen aiheuttamaa vaikutusta käsitellään tutkimuskirjallisuudessa kahdella eri 

tavalla. Näistä ensimmäinen on poistaa vuodenajoista johtuva vaihtelu kokonaan 

alkuperäisestä datasta. Vaihtelun poistaminen tehdään, jotta tutkimustulokset ovat 

paremmin ymmärrettävissä suurelle yleisölle. Tällaista informaatiota pystytään esimerkiksi 
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esittämään poliittisille päättäjille. Tapaa on kuitenkin kritisoitu useasti, sillä poistaessa 

vuodenaikojen vaihtelu myös osa mallin tuomasta informaatiosta häviää. (Goh et al. 2002) 

Toinen tapa huomioida vuodenajat on asettaa jokaiselle vuodenajalle omat dummy-

muuttujat. Dummy-muuttuja on dikotominen muuttuja, eli voi saada vain arvon 1 tai 0 

riippuen täyttyykö haluttu ehto. Niiden avulla voidaan vertailla eri vuodenaikoja, mutta 

niiden merkitsevyyttä heikentää dummy-muuttujien oletus, ettei niiden vaihtelu muutu yli 

ajan. Turismin kysyntää selitettäessä dummy-muuttujat voivat antaa harhaanjohtavia 

tuloksia. (Abeysinghe 1994) 

Vuodenaikojen merkitys on hyvin kohdesidonnaista. Perinteisten aurinkomatkojen turismin 

kysynnän piikit ajoittuvat sekä jouluun että kesäkaudelle, normaaleihin loma-aikoihin. 

Vaikka Suomen turismin vetonaulana pidetään useasti arktista luontoa ja talvea, on 

Suomessakin vuodenaikojen merkitys turismin kysyntään hyvin aluesidonnaista. Vuoristo 

(2002) tutki turismin alueittaisia eroja Suomessa, ja huomasi Suomenlinnaan sekä Saariselän 

kylpylöiden kysynnän piikkien ajoittuvat eri vuodenaikoihin. Suomenlinnassa turistit kävivät 

eniten kesällä, kun taas Saariselän kylpylöissä viihdyttiin eniten keväällä hiihtolomien 

aikaan. Dwyer et al. (2003) mukaan liian usein tutkitaankin turismin kysynnän kansallista 

kilpailukykyä, kun pitäisi keskittyä enemmän alueellisen kilpailukyvyn tutkimiseen. 

 

2.2.7. Venäjän asettamat vastapakotteet vuonna 2014 
 

Vuoden 2014 alussa alkaneen Ukrainan kriisistä johtuen EU kohdisti Venäjään rajoittavia 

toimenpiteitä. Näillä toimenpiteillä rajattiin Venäjän valtion omistamien rahoituslaitosten 

pääsyä rahoitusmarkkinoille sekä EU:n kansalaisten mahdollisuutta investoida Venäjälle. 

Lisäksi asetarvikkeiden vienti Venäjälle kiellettiin. (Valtionvarainministeriö 2014)  

Venäjän asettamat vastapakotteet koskivat EU:sta, Yhdysvalloista, Kanadasta, Australiasta 

sekä Norjasta tuotavia elintarvikkeita. Muun muassa lihan, maitotuotteiden ja hedelmien 

maahantuonti oli sallittua ainoastaan yksityisiltä henkilöiltä. (Valtionvarainministeriö 2014) 

EU:n asettamien pakotteiden ja Venäjän vastapakotteiden johdosta jo valmiiksi heikentynyt 

rupla heikentyi rajusti. Aikavälillä 1.1.2014-31.12.2015 ruplan eurokurssi laski yli 
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kolmanneksen tasosta 0,02212 tasoon 0,01382 (Euroopan Keskuspankki 2017). Poliittisesti 

herkän maailmantilanteen sekä ruplan kurssin laskun myötä on oletettavaa, että myös 

venäläisturismi Etelä-Karjalaan väheni. Tämän takia tutkimuksessa on mukana myös yksi 

dikotominen muuttuja eli dummy –muuttuja, jonka tarkoituksena on verrata 

venäläisturismin kysyntää ennen kriisin syttymistä sekä kriisin syttymisen jälkeen. Ruplan 

heikkenemisen vaikutus näkyy jo toisessa parametriestimaatissa, mutta niin poliittisten 

shokkien kuin muidenkin kansainvälisten ilmiöiden psykologista vaikutusta on tärkeä pystyä 

mallintamaan. (Song et al. 2008)  

Taulukkoon 3 on kerätty aikaisempien tutkimuksien tekijät, frekvenssit, kohdemaat, 

selitettävät ja selittävät muuttujat sekä tutkimustulokset. Merkittävä ero aikaisempien 

tutkimusten ja tämän tutkimuksen välillä on se, että kohdealueena aikaisemmissa 

tutkimuksissa on käytetty maata, kun taas tämän tutkielman kohdealue on maakunta. 

Tämän ei pitäisi vaikuttaa tuloksissa saadun vaikutuksen suuntaan, sillä turismin kysynnän 

ominaisuudet ovat samoja, on tutkimuksen keskiössä sitten maa tai maakunta. Vaikutuksen 

voimakkuus saattaa kuitenkin vaihdella, jolloin yleistettävyys koko maan tasolle ei ole 

suotavaa. Kuten johdannossa todettiin, on venäläisten vaikutus Etelä-Karjalalle 

poikkeuksellisen suurta verrattuna muuhun Suomeen.  
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Taulukko 3. Yhteenveto joistain aiemmista turismin kysyntään keskittyvistä tutkimuksista 

Tekijät	 Frek-
venssi	

Kohdemaa	 Selitettävä	
muuttuja	

Selittävät	muuttujat	 Tulokset	

Akis (1998) Vuosi Turkki Lkm Alkuperämaan tulotaso,   
real exchange rate (REX) 

Alkuperämaan tulotaso + 
Real exchange rate (REX) - 

Crouch et al. 
(1992) 

Vuosi Australia Lkm/asukas-
luku 

Tulotaso                
Matkustuskustannukset 
Markkinointikustannukset 
Viivästetty selitettävä 
muuttuja 

Tulotaso +           
Matkustuskustannukset - 
Markkinointikustannukset + 
Viivästetty selitettävä 
muuttuja + 

Di Matteo 
(1999) 

Kvartaa-
li 

Yhdysvallat Kulutus Tulotaso                 
Valuuttakurssi            
Dummy -muuttujia 

Tulotaso +              
Valuuttakurssi - 

Dritsakis 
(2004) 

Vuosi Kreikka Lkm Alkuperämaan tulotaso 
Suhteellinen hintataso 
Matkustuskustannukset 
Valuuttakurssi 

Alkuperämaan tulotaso + 
Matkustuskustannukset - 
Valuuttakurssi - 

Dritsakis & 
Anthanasiadis 
(2000) 

Vuosi Kreikka Lkm/asukas-
luku 

Tulotaso                   
Suhteellinen hintataso 
Substituuttien hintataso 
Valuuttakurssi          
Viivästetty selitettävä 
muuttuja 

Tulotaso +             
Suhteellinen hintataso - 
Substituuttien hintataso - 
Matkustuskustannukset - 
Valuuttakurssi - 

Durbarry, 
Sinclair 
(2003) 

Vuosi Ranska* Turistien 
budjetti 

Real exchange rate (REX) 
Hintataso substituutteihin 
Dummy -muttujia 

Real exchange rate (REX) - 
Hintataso substituutteihin - 

Garcia-Ferrer, 
Queralt 
(1997) 

Kuukau-
si 

Espanja Lkm, kulutus Suhteellinen hintataso 
Hintataso substituutteihin 
Alkuperämaan tulotaso 

Suhteellinen hintataso - 
Hintataso substituutteihin -  
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Tekijät Frek-
venssi 

Kohdemaa Selitettävä	
muuttuja 

Selittävät	muuttujat Tulokset 

Jørgensen, 
Solvoll (1996) 

Kvartaa-
li 

Norja* Ostettujen 
pakettimat-
kojen määrä 

Tulotaso,                  
Seuraavan vuoden tulot 
Pakettimatkojen hinnat 
Sääolosuhteet Norjassa 

Tulotaso +                 
Seuraavan vuoden tulot - 
Pakettimatkojen hinnat - 

Lim & 
McAleer 
(2001) 

Kvartaa-
li 

Australia Lkm Tulotaso                    
Suhteellinen hintataso 
Matkustuskustannukset 
Valuuttakurssi 

Tulotaso +             
Suhteellinen hintataso - 
Matkustuskustannukset - 
Valuuttakurssi - 

Qiu & Zhang 
(1995) 

Vuosi Kanada Lkm, kulutus Tulotaso                  
Valuuttakurssi         
Suhteellinen hintataso 
Dummy -muuttujia 

Tulotaso +              
Valuuttakurssi +             
Suhteellinen hintataso - 

Song et al. 
(2003) 

Vuosi Hong Kong 
(Kiina) 

Lkm Suhteellinen hintataso 
Hintataso subsituutteihin 
Alkuperämaan tulotaso 

Suhteellinen hintataso - 
Alkuperämaan tulotaso + 

Witt et al. 
(2003) 

Vuosi Tanska Lkm Real exchange rate (REX) 
Hintataso substituutteihin 
Edellisen vuoden kulutus 
Alkuperämaan tulotaso 
Viivästetty selitettävä 
muuttuja 

Real exchange rate (REX) - 
Alkuperämaan tulotaso + 
Viivästetty selitettävä 
muuttuja + 

*Tutkimus kohdemaalaisten matkustuspäätöksiin vaikuttavista tekijöistä 
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3. Tutkimusaineisto ja ekonometrinen malli 
 

Tässä pääluvussa esitellään tutkimuksessa käytettävä aineisto. Tutkimusaineisto alkaa 

vuodesta 2005, jolloin Suomen valuuttamuutoksesta markasta euroon oli kulunut kolme 

vuotta. Näin valuutanmuutos ja siitä aiheutuneet poliittiset muutokset eivät vaikuta yhtä 

voimakkaasti turismin kysyntään kohdealueella. Ennen varsinaista analyysia esitellään 

käytettävä aineisto, sen muokkaus tutkimukseen sopivaksi sekä analysointimenetelmä. 

 

3.1. Turismin kysynnän mittari 
 

Tutkimuksen kysynnän mittarina käytetään turistien saapumislukumäärää Kaakkois-Suomen 

rajanylityspaikoilta. Vaikka kulutusta voitaisiin pitää luontevampana mittarina, todettiinhan 

johdannossa venäläisturismin olevan Etelä-Karjalassa suurimmaksi osaksi ostosmatkailua, ei 

tutkimusanalyysia pystytä toteuttamaan tarpeeksi tarkasti kyseisellä mittarilla seuraavasta 

syystä. 

EU:n ulkopuolelta vierailevat matkailijat saavat ostoksensa ilman arvonlisäveroa, jos 

ostosten kulutus tapahtuu EU:n ulkopuolella. Matkustaja ostaa tuotteen Suomesta 

arvonlisäverollisena, mutta saa veron myöhemmin takaisin. (Verohallinto 2015). 

Venäläisturistit saavat arvonlisäveron takaisin joko tax-free –kaupalla tai invoice –kaupalla. 

Ensimmäisessä venäläisturistit ostavat tuotteen Suomesta ja rajanylityksen yhteydessä 

saavat arvonlisäveron takaisin. Tax-free –kaupan euromääräisestä tilastoinnista vastaa 

Suomessa Global Blue Finland Oy sekä Premier e Tax Free Oy. Invoice –kaupassa turistit 

leimaavat ostoskuittinsa rajanylityksen yhteydessä. Leimatulla kuitilla voi seuraavalla 

matkalla hakea hyvitystä ostamastaan tuotteesta. Invoice –kaupan kuittien lukumäärää 

tilastoi Suomen tulli. 

Nämä kaksi tilastoa kerätään siis eri mittayksiköissä, toinen euromääräisenä ja toinen 

kuittien lukumääränä. Invoice –kaupalle voidaan arvioida euromääräinen arvo 

kyselytutkimuksien perusteella. Jos turistien kulutusta mitattaisiin vain tax-free –kaupalla tai 

invoice –kaupalla, selittäisi invoice –kauppa tax-free –kaupan muutosta tai toisinpäin. Tämä 

väärentäisi tuloksia sekä vähentäisi tilastollisen tutkimuksen merkitsevyyttä.  
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Kuten aikaisemmin todettiin, suurin osa Suomen ja Venäjän välisistä rajanylityksistä 

tapahtuu Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla. Kaikki venäläisturistit eivät kuitenkaan jää 

Etelä-Karjalaan, vaan esimerkiksi vuonna 2012 Kaakkois-Suomen raja-asemilta Suomeen 

tulleista venäläisistä 27%:n päämääränä oli Helsinki. Rajanylityksiä voidaan kuitenkin pitää 

hyvänä mittarina turismin kysynnän kuvaajana kahdesta syystä. Etelä-Karjalan merkitys 

venäläismatkailussa on ollut kasvava, ja esimerkiksi vuosien 2006 – 2012 välisenä aikana 

venäläisturistien matkakohteena Imatra on kasvattanut suosiota. Kyselytutkimusten 

perusteella vuonna 2006 Imatralle matkasi vain 12% venäläisturisteista, kun vuonna 2012 

luku oli jo 24%. Yhtälailla Lappeenrannan merkitys on ollut kasvussa. (Etelä-Karjalan liitto 

2012) Toisekseen voidaan olettaa, että myös muualle matkanneet venäläiset kuluttavat 

Etelä-Karjalan tuotteita sekä palveluita. Pietarista kestää yli kaksi tuntia matkustaa autolla 

Nuijamaan rajanylityspaikalle. Mahdollisten rajanylitysjonojen jälkeen on hyvin 

todennäköistä, että venäläiset pysähtyvät esimerkiksi syömään Etelä-Karjalan alueella. 

Niinpä myös ohikulkumatkalla olevien venäläisten voidaan katsoa olevan osa Etelä-Karjalan 

turismin kysyntää. 

Empiirisessä osuudessa tehtävä malli kuvaa vain venäläisturismin vaikutusta Etelä-

Karjalassa. Kuten aikaisemmin todettiin, suurin osa venäläisistä on Viipurista sekä Pietarista 

tulevia matkailijoita, jolloin matkustuskustannukset ovat suhteellisen vakiot. Tämän takia 

niiden sisällyttäminen malliin ei ole mielekästä. Analyysin selittäviksi muuttujiksi on valittu 

luvun 2 mukaisesti alkuperämaan tulotaso, suhteellinen hintataso, valuuttakurssi sekä 

viivästetty selitettävä muuttuja. Suhdelukuasteikollisten muuttujien sekä vastapakotteita 

kuvaavan dikotomisen muuttujan lisäksi tutkimuksessa on kolmea dikotomista muuttujaa, 

jotka kuvaavat vuodenaikojen vaikutusta venäläisturistien rajanylityksiin. 

 

3.2. Tutkimusaineisto 
 

Tutkimusaineistona toimii OECD –maiden tietokannasta kerätyt Venäjän talouden kasvu 

bruttokansantuotteella mitattuna sekä OECD –maiden keskiarvoon suhteutettu Suomen 

sekä Venäjän kuluttajahintaindeksi. Tämän lisäksi tutkimuksessa käytetään 

Rajavartiolaitoksen esikunnasta saatua kuukausittaista dataa rajanylityksistä Etelä-Karjalan 
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rajanylityspaikoilla sekä Euroopan Unionin Eurostat-tietokannasta kerättyä euron 

ruplakurssia. Valuuttakurssi on kvartaalin keskiarvo.  

Alkuperämaan tulotason mittarina käytetään Venäjän bruttokansantuotetta vuosina 2005 – 

2016. Huomioitavaa on, että tietokannasta saadussa tilastossa on tasoitettu vuodenaikojen 

vaihtelut. Tämä saattaa vääristää tutkimustuloksia, sillä BKT on ainoa mittari, jolla 

vuodeaikojen vaihtelu on valmiiksi tasoitettu. Tilastoa, jossa vuodenaikojen vaihtelua ei olla 

huomioitu, ei ole julkisissa tietokannoissa saatavilla.  

Jotta kasattu aineisto saadaan haluttuun muotoon, täytyy sitä muokata. OECD –maiden 

keskiarvoon suhteutetut Suomen ja Venäjän kuluttajahintaindeksit muokataan maiden 

väliseksi suhteelliseksi hintatasoksi kaavalla: 

 

(1)																																														

𝐶𝑃𝐼()*+,
𝐶𝑃𝐼-./0
𝐶𝑃𝐼123ä5ä
𝐶𝑃𝐼-./0

= 	
𝐶𝑃𝐼()*+,
𝐶𝑃𝐼123ä5ä

= 	𝐶𝑃𝐼7	 

 

jossa	 𝐶𝑃𝐼7 = Suhteellinen	hintataso. 

 

Rajavartiolaitoksen esikunnasta saatu kuukausittainen data on muutettu 

neljännesvuosittaiseksi dataksi, jolloin pystytään tutkimaan vuodenaikojen vaihtelua. 

Kuviosta 2 näkyy, kuinka turistien määrä vaihtelee kvartaaleittain. Erityisesti Q3:lla 

(heinäkuu-syyskuu) havaitaan jokavuotinen huippu venäläisten rajanylityksissä. 

Vuodenaikojen vaihtelun voimakkuus ei ole kuitenkaan yhtä suurta kuin muualla Suomessa. 

Esimerkiksi Suomenlinnassa yli 50% turistivirrasta keskittyy kesä-elokuulle (Vuoristo 2002).  
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Kuvio 2. Venäläisten rajanylitykset kvartaaleittain 2005-2016 

 

Kuviosta 3 nähdään euron ruplakurssi tarkasteluperiodilla. Kurssi on heilahdellut erittäin 

rajusti, vuoden 2006 ensimmäisen kvartaalin matalimmasta arvosta (33,5460) vuoden 2015 

viimeisen vuosineljänneksen huippuun (80,6736). Kuten tutkimuksen aiemmin todettiin, 

tulisi euron vahvistumisen vaikuttaa turismin kysyntään negatiivisesti.  Kuitenkin 

vertaamalla kuvioita 2 ja 3 vuosien 2005 – 2008 euron vahvistuminen ei näyttäisi 

vaikuttavan venäläisturismin kysyntään negatiivisesti. Venäläisten rajanylitykset olivat 

päinvastoin kasvussa. Samoin vuodesta 2010 vuoden 2013 loppuun rajanylitykset kasvoivat 

merkittävästi, vaikka valuuttakurssi on pysynyt verrattain stabiilina. Toisaalta vuodesta 2014 

alkanut erittäin raju euron vahvistuminen näkyy myös rajanylityksissä. Euron vahvistuttua yli 

60% kahdessa vuodessa laski myös rajanylityksien määrä kolmasosalla.  
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Kuvio 3. Euron ruplakurssi vuosina 2005-2016 

 

Suhteellisen hintatason kehitystä on tarkasteltu kuviossa 4. Tätä tutkittaessa on 

huomioitava, että venäläisturismin kannalta optimaalinen suhde on mahdollisimman pieni. 

Tällöin Suomen hintataso on matala verrattuna Venäjän hintatasoon. 

Turismin kysynnän sekä suhteellisen hintatason välillä näyttäisi olevan yhteys. Hintatason 

laskiessa vuosina 2005 – 2008 myös rajanylityksien määrä on ollut kasvussa. Vuoden 2009 

suhteellisen hintatason piikin aikana rajanylityksien määrä laski, jonka jälkeisen suhteellisen 

hintatason laskun aikana vuosina 2010 – 2013 rajanylityksien määrä jälleen kasvoi. Vuosien 

2014 – 2016 rajun suhteellisen hintatason nousun aikana myös rajanylitysten määrä on 

pienentynyt, asettuen tosin korkeammalle kuin vuoden 2005 rajanylitykset, vaikka 2016 

viimeisen kvartaalin suhteellinen hintataso onkin alempana kuin vuoden 2005 hintataso. 

Silmämääräisesti tarkasteltuna rajanylityksien ja suhteellisen hintatason välillä näyttäisi siis 

olevan yhteys. 
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Kuvio 4. Suomen ja Venäjän välinen suhteellinen hintataso vuosina 2005-2016 

Venäjän bruttokansantuotetta (BKT) vuosina 2005 – 2016 Yhdysvaltain dollareina mitattuna 

on esitelty kuviossa 5. Vuoden 2008 toiseen kvartaaliin asti BKT kasvoi voimakkaasti 2543 

miljardista dollarista 3303 miljardiin dollariin. Samaan aikaan rajanylitykset Kaakkois-

Suomen rajavartiolaitoksen rajanylityspaikoilla kasvoivat kuitenkin maltillisesti. Vuoden 

2008 kolmannesta kvartaalista alkaneen vuoden pituisen laskukauden aikana myös 

rajanylityksien määrä laski, tosin verrattain vähän. Vaikka siitä eteenpäin vuoteen 2014 asti 

kestänyt sekä bruttokansantuotteen että rajanylityksien määrän samanaikainen kasvu ovat 

linjassa aikaisempien tutkimustulosten kanssa, herättää erityisesti aikasarjan alku epäilyksiä 

Venäjän BKT:n vaikutuksesta turismin kysyntään Etelä-Karjalassa. Kaikista rajuimman 

bruttokansantuotteen kasvun aikana rajanylityksien lukumäärä kasvoi vähän verrattuna 

toiseen, hitaamman bruttokansantuotteen kasvun ajanjaksoon. 
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Kuvio 5. Venäjän bruttokansantuote vuosina 2005-2016 Yhdysvaltain dollareina 

Taulukossa 4 on tiivistetty suhdelukuasteikollisten muuttujien keskeisimmät ominaisuudet. 

Rajanylityksien sekä valuuttakurssin vaihtelu on erittäin voimakasta. Rajanylityksien suurin 

arvo on yli kolminkertainen pienimpään verrattuna, sekä valuuttakurssin yli kaksinkertainen. 

Myös tulotaso sekä suhteellinen hintataso ovat heilahdelleet erittäin rajusti. Yhteistä 

muuttujille BKT:ta lukuun ottamatta on, että suurimmat vaihtelut esiintyvät vuosien 2014 – 

2016 välissä. Venäjän asettamien vastapakotteiden dummy –muuttuja tutkii juuri vuodesta 

2014 alkaneiden poliittisten epävarmuuksien vaikutusta rajanylityksiin. 

Taulukko 4. Suhdelukuasteikollisten muuttujien keskiarvot, minimit sekä maksimit.  

Muuttuja Keskiarvo 
Minimi                     

(%  keskiarvosta) 
Maksimi                     

(% keskiarvosta) 

RY  
BKT 
CPIr 
ER 

1394085 
3195399.12 

1.1010 
45.4548 

788671 (56,6%) 
2543262.88 (79,6%) 

0.8822 (80,1%) 
33.5460 (73,8%) 

2442914 (175,2%) 
3518450.70 (110,1%) 

1.4807 (134,5%) 
80.6736 (177,5%) 

 

Taulukossa RY viittaa rajanylityksiin, BKT bruttokansantuotteeseen, CPIr suhteellista 

hintatasoa sekä ER valuuttakurssia. 
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3.3. Ekonometrinen malli 
 

Aikaisemmat kvantitatiiviset tutkimukset turismin kysynnästä pohjautuvat suurimmaksi 

osaksi sekundääri- eli jo olemassa olevaan dataan. Ekonometrisistä malleista suosituimpia 

ovat paneelidataan perustuvat mallit. Niissä yhdistyvät sekä aikasarja-aineiston että 

poikkileikkausaineiston ominaisuudet, jolloin maakohtaisten erojen huomioon ottaminen on 

mahdollista. Näin myös tutkimustulokset ovat tarkempia. (Song et al. 2010a)  

Tämä tutkimus keskittyy vain venäläisturismiin Etelä-Karjalassa, jonka takia tutkimuksen 

perustana on pelkkä aikasarja-aineisto. Aikasarja-aineistoa analysoidaan regressiomallilla, 

jossa tutkitaan selittävien muuttujien vaikutusta selitettävään muuttujaan. Yleinen muoto 

monen muuttujan regressiomallille on: (Hill et al. 2012, 172) 

 

(2)																																												𝑦 = 	𝛼 +	𝛽I𝑥I +	𝛽K𝑥K +⋯+	𝛽M𝑥M + 𝜀 

 

jossa 𝑦 = selitettävä muuttuja, 

𝛼 = vakiotermi 

𝛽M = kerroin selittävälle muuttujalle 

𝑥M = selittävä muuttuja 

𝜀 = virhetermi, johon sisältyy kaikki se informaatio, joka ei sisälly malliin. 

 

Tässä tutkielmassa selitettävänä muuttujana toimii venäläisten rajanylitykset Kaakkois-

Suomen rajanylityspaikoilla (RY). Selittäviä muuttujia ovat Venäjän bruttokansantuote (Y), 

suhteellinen hintataso (𝐶𝑃𝐼O),  euron ruplakurssi (ER), viivästetty selitettävä muuttuja 

(Lag_RY), sekä dummy –muuttujat. Venäjän vastapakotteita kuvaa muuttuja 𝐷QR ja 

vuodenajoista kevättä 𝐷SRO,  kesää 𝐷STU sekä syksyä 𝐷VTW. 

Lopullinen regressiomalli on siis muotoa: 

 

(3)	𝑅𝑌 = 	𝛼	 +	𝛽I𝑌 +	𝛽K𝐶𝑃𝐼O +	𝛽[𝐸𝑅 + 𝛽]𝐿𝑎𝑔_𝑅𝑌 + 𝛽b𝐷QR +	𝛽c𝐷SRO +	𝛽d𝐷STU +	𝛽e𝐷VTW + 	𝜀 
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Regressiomallilla pyritään vastaamaan johdannossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin, jotka 

liittyvät tutkittavien muuttujien vaikutusten etumerkkeihin sekä voimakkuuksiin. 

 

3.4. Taustaoletukset 
 

Kuten muissakin ekonometrisissa malleissa, myös monen muuttujan regressiomallissa on 

taustaoletuksia. Taustaoletuksien täyttyminen on olennainen osa ekonometristen mallien 

luotettavuutta.  Regressiomallissa taustaoletukset ovat: (Hill et al. 2012, 173) 

 

 

1. Y	saa	arvon	𝑦W = 	𝛼 +	𝛽I𝑥I +	𝛽K𝑥K +⋯+	𝛽M𝑥M + 𝜀, t = 1, . . . , T 

2. 𝐸(𝑦W) = 	𝛼 +	𝛽I𝑥I +	𝛽K𝑥K +⋯+	𝛽M𝑥M,

jolloin	virhetermin	odotusarvo	𝐸(𝜀) = 0 

3. 𝑣𝑎𝑟(𝑦W) = 	𝑣𝑎𝑟(𝑒W) = 	𝜎K malli on homoskedastinen 

4. 𝑐𝑜𝑣(𝑦W, 𝑦S) = 	𝑐𝑜𝑣(𝜀W, 𝜀S) = 	0		(𝑡	 ≠

𝑠)	virhetermit	eivät	ole	autokorreloituneita	 

5. 𝑦W	noudattaa	normaalijakaumaa, kun	𝑒W	noudattaa	normaalijakaumaa	ja	 

																								päinvastoin 

6. Selittävä	muuttuja	𝑥W}	ei	ole	satunnaismuuttuja, eivätkä	selittävät	muuttujat	ole	 

																	toistensa	lineaarikombinaatioita 

 

Taustaoletuksia on tarkasteltu liittessä 2. Huomioitavaa on, että malli on muutettu 

logaritmiseksi, jotta selitettävä muuttuja noudattaa normaalijakaumaa. Liitteessä 2 näkyy 

myös logaritmimuunnoksen residuaalien normaalijakauman testi. Normaalijakaumaa 

testattaessa nollahypoteesi on, että muuttuja on normaalijakautunut.  Nollahypoteesi jää 

voimaan sekä logaritmisen muunnoksen selitettävässä muuttujassa että residuaalissa 5% 

riskitasolla. Autokorrelaatiota testataan Breusch-Godfrey Lagrange Multiplier –testillä 

neljänteen asteeseen asti. Autokorrelaatiota ei 5% riskitasolla ole, sillä jokaisen asteen 

nollahypoteesi jää voimaan. 
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Heteroskedastisuutta tutkitaan sekä sirontakuviolla että heteroskedastisuustestillä. Liitteen 

2 kuvion 1 sirontakuviosta havaitaan, että residuaalin varianssi näyttäisi olevan vakio, eli 

residuaalit jakautuvat tasaisesti. Liitteen 2 heteroskedastisuustestin nollahypoteesi on, että 

malli ei ole heteroskedastinen. Nollahypoteesi jääkin voimaan eli malli 5% riskitasolla on 

homoskedastinen. Kuudetta taustaoletusta, multikollineaarisuutta tutkitaan selittävien 

muuttujien Pearssonin korrelaatiomatriisilla liitteessä 3. Kriittisenä raja-arvona selittävien 

muuttujien keskinäisessä korrelaatiossa voidaan pitää 0,8:a, joka täyttyy viivästetyn 

selitettävän muuttujan sekä bruttokansantuotteen kohdalla. Multikollineaarisuutta saattaa 

siis olla havaittavissa.   
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4. Tulokset ja johtopäätökset 
Tässä osiossa raportoidaan edellä kuvatuilla tutkimusmenetelmillä saadut tulokset, tehdään 

niihin pohjautuvia päätelmiä sekä pohditaan menetelmän luotettavuutta. Mallin toteutus 

tehtiin SAS Enterprise Guide 6.1 – ohjelmalla. Huomioitavaa on, että vaikka regressiomallin 

antamat kertoimet olisivat tilastollisesti merkitseviä, eivät ne välttämättä ole 

totuudenmukaisia. Jos kaikki taustaoletukset eivät täyty, on tuloksiinkin suhtauduttava 

kriittisesti.  

 

4.1. Tulokset 
 

Regressiomallilla saadut tulokset on esitetty taulukossa 4. Nollahypoteesina selittävien 

muuttujien vaikutusten tilastolliselle merkitsevyydelle on, etteivät ne vaikuta selitettävän 

muuttujan arvoihin. Jos nollahypoteesi hylätään, ovat selittävien muuttujien vaikutukset 

tilastollisesti merkitseviä. 5% riskitasolla tilastollisesti merkitsevien muuttujien vaikutus on 

merkattu taulukossa tähdellä. Selittävien muuttujien vaikutuksen suunta selviää kertoimen 

etumerkkiä tutkimalla. Regressiomallin SAS-tulosteet näkyvät kokonaisuudessaan liitteessä 

4. 

Euron ruplakurssi, viivästetty selitettävä muuttuja sekä vuodenajoista kesä ja syksy 

vaikuttavat positiivisesti venäläisturismin kysyntään Etelä-Karjalassa. Taulukon tulokset ovat 

prosentuaalisia muutoksia, eli esimerkiksi valuuttakurssin kertoimen estimoitu arvo (0,1641) 

kertoo, että euron vahvistuessa prosentilla venäläisturismi Etelä-Karjalan alueella lisääntyy 

0,16%. Suhteellinen hintataso oli ainoa muuttuja, joka vaikuttaa kysyntään negatiivisesti 5% 

riskitasolla. Todella korkea selitysaste (97,91%) yhdistettynä useamman muuttujan 

tilastolliseen merkitsemättömyyteen indikoi jo taustaedellytyksissä havaittua 

multikollineaarisuutta.  

Myös regressiomallissa saatujen tuloksien keskivirheet ovat suuria verrattuna kertoimen 

arvoon. Tämä tarkoittaa sitä, että kertoimien luottamusväli on suuri eli informaatio on 

epätarkkaa, mikä on yksi multikollineaarisuuden esiintymistavoista. 
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Taulukko 4. Regressioanalyysin tulokset 

Muuttuja Kerroin Keskivirhe 

Vakio 1.2393 1.3099 

BKT 0.1251 0.2322 

CPIr -0.8868* 0.1352 

ER 0.1641* 0.0808 

Lag_RY 0.6218* 0.0571 

Dspr 0.007373 0.008795 

Dsum 0.0262* 0.009417 

Daut 0.0825* 0.008983 

Dvp -0.000183 0.0161 

R2 0.9791 

Korjattu R2 0.9791 
 

 

4.2  Johtopäätökset 

 

Regressiomallissa saadut tulokset ovat hyvin ristiriitaisia aikaisempiin tutkimustuloksiin 

verrattuna. Ensinnäkin venäläisten tulotasolla ei näyttäisi olevan tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä turismin kysyntään, vaikka tulotasoa on käytetty aikaisemmissa tutkimuksissa 

kaikista useimmiten selittävänä tekijänä.  Yhtälailla euron vahvistuminen lisäisi mallin 

mukaan turismin kysyntää 0,16%, mikä on myös ristiriidassa aikaisempien tutkimusten 

kanssa. Kohdealueen valuuttakurssin vahvistuminen suhteessa alkuperämaan 

valuuttakurssiin lähes poikkeuksetta vähentää turismin kysyntää. Vaikka valuuttakurssin 

muutos on tilastollisesti merkitsevä tekijä, on sen vaikutus kuitenkin erittäin pientä. 

Tutkimuksesta saatujen tuloksien perusteella taloudelliset tekijät vaikuttavat 

venäläisturismiin Etelä-Karjalassa verrattain lievästi. Valuuttakurssin itseisarvon vaikutus on 

vain puolet Crouchin tutkimuksissa saatuihin Pohjois-Euroopan arvoihin sekä neljännes koko 

aineiston keskiarvoon verrattuna. Vaikka suhteellinen hintataso jää puoleen Pohjois-

Euroopan arvoista, on se yhdenmukainen koko aineiston keskiarvon kanssa. Venäläiset 
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näyttäisivät olevan herkkiä erityisesti hintatason muutokselle. Tämä tulos on myös yhtenevä 

aikaisemman venäläisturismin luonnetta tutkivan selvityksen kanssa, jonka mukaan suurin 

osa Etelä-Karjalaan kohdistuvasta venäläisturismivirrasta on juuri ostosmatkailua (Etelä-

Karjan liitto 2014). Pienikin hintatason vaihtelu vaikuttaa merkittävästi venäläisturistien 

päätökseen matkata Etelä-Karjalaan. 

Taloudellisia tekijöitä enemmän tutkimuksessa näyttäisi korostuvan yli ajan vaikuttavat 

tekijät. Niiden vaikutusta kuvattiin regressiomallissa muuttujalla Lag_RY, jonka vaikutus 

turismin kysyntään on jopa kaksinkertainen Crouchin (1995) aineiston keskiarvoon 

verrattuna. Tulosten pohjalta onkin hyvin mahdollista, että Etelä-Karjalaan matkaavien 

venäläisturistien kysyntä on hyvin tapasidonnaista. Tutkimustulos herättääkin 

jatkotutkimuksia ajatellen kysymyksen, onko venäläisten matkustustottumukset yhteydessä 

Etelä-Karjalassa saatujen palvelujen ja tuotteden hintaan tai laatuun. Tällöin esimerkiksi 

substituuttien hinnan vaikutus voisi olla merkittävä. Jos venäläiset matkustavat taas uniikin 

luonnon tai muun kohdealueeseen sidonnaisen tekijän takia Etelä-Karjalaan, ei 

samankaltaisten matkustuskohteiden pitäisi vaikuttaa yhtä suuresti venäläisturismiin Etelä-

Karjalassa. 

 

4.3 . Kritiikki 
 

Tutkimuksessa saatuja tuloksia kohtaan on perusteltua esittää kritiikkiä. Erityisesti korkea 

selitysaste monen muuttujan ollessa tilastollisesti merkitsemättömiä herättää kysymyksen 

tuloksien luotettavuudesta. 

Multikollineaarisuus tarkoittaa selittävien tekijöiden vahvaa lineaarista yhteyttä, jolloin 

yhden selittävän tekijän vaikutusta on vaikeaa erottaa. Multikollineaarisuus on mahdollista 

erityisesti silloin, kun selitettäviä muuttujia on paljon suhteessa havaintojen määrään. Yksi 

esitetty arvio havaintojen vähimmäismäärän laskemiseen on:  
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(4)																																																											𝑛 = 50 + 8 ∗ 𝑚 

 

jossa  𝑛 = havaintojen	lukumäärä, 

𝑚 = muuttujien	lukumäärä 

 

Tutkimuksessa käytettävä aikasarja on neljännesvuosittaista dataa, jolloin vuosien 2005 – 

2016 havaintojen lukumäärä on 48. Havaintoja ei siis ole selittäviin muuttujiin verrattuna 

tarpeeksi, jolloin tutkimusmenetelmällä ei pystytä tekemään luotettavaa mallia. Mallin 

parantamiseksi täytyisi kasvattaa havaintojen lukumäärää.  

Tilastollisesti merkitsevien dummy –muuttujien, vuodenaikojen kevät ja kesä, keskivirhe on 

todella suuri verrattuna niiden kertoimiin. Todennäköinen syy suurelle keskivirheelle on 

juuri havaintojen pieni määrä, jolloin myös keskivirheen avulla laskettava luottamusväli on 

suurempi. (Heikkilä 2004) 

Sekä taustaoletuksissa että regressiomallissa epäiltyä multikollineaarisuutta voidaan korjata 

selittäviä muuttujia yhdistelemällä summamuuttujiksi tai poistamalla ongelmallinen 

muuttuja. Koska ongelmallisten selittävien muuttujien, BKT:n sekä viivästetyn selittävän 

muuttujan, yhdisteleminen ei ole mielekästä, on tutkimuksessa yritetty poistaa 

multikollineaarisuus poistamalla ongelmallinen muuttuja. Pearsonin korrelaatiomatriisissa 

havaittua Venäjän bruttokansantuotteen sekä viivästetyn selitettävän muuttujan välisen 

korrelaation seurauksena liitteessä 5 on tutkittu, miten muut selittävät muuttujat selittävät 

Venäjän bruttokansantuotetta. Selityskerroin R2 on yli 0.8, eli toiset muuttujat selittävät 

BKT:n vaihtelusta yli 80%. Tämän takia mallia on yritetty parantaa poistamalla selittävä 

muuttuja BKT. 

Liitteessä 6 on regressiomalli ilman bruttokansantuotetta selittävänä muuttujana. 

Selitysaste on edelleen erittäin korkea, joten bruttokansantuotteen poistaminen selittävistä 

muuttujista ei tuota haluttua lopputulosta, multikollineaarisuutta esiintyy yhä. Tämän takia 

pitäydytään alkuperäisen mallin antamissa tuloksissa, mutta johtopäätöksissä tehdessä sekä 

tutkimusta käytettäessä on syytä huomioida multikollineaarisuuden aiheuttama vääristymä. 
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Tehdyn tutkimuksen selittävät muuttujat eivät välttämättä täysin kuvaa alueellista vaihtelua 

tarpeeksi hyvin. Ensiksikin venäläisten tulotason mittari, Venäjän bruttokansantuote, ei ota 

huomioon Venäjän asukasluvun muutosta eikä kuvaa pelkästään Pietarin, Viipurin sekä 

Moskovan alueen asukkaiden tulotasoa. Se ei siis ole välttämättä kerro tulotasosta, vaan 

Venäjän talouden kehityksestä. Bruttokansantuote per capita olisi parempi mittari 

kuvaamaan venäläisten tulotason kehitystä.  

Mahdolliset alueelliset eroavaisuudet venäläisten tulotasoissa pitäisi pystyä myös ottamaan 

paremmin huomioon tutkittaessa venäläisturismia Etelä-Karjalassa. Mittarin epätarkkuus 

yhdistettynä datasta poistettuun vuodenaikojen vaihteluun saattaa myös olla yksi syy sille, 

ettei tulotaso ole regressiomallissa tilastollisesti merkitsevä. Myöskään Suomen hintataso ei 

välttämättä kuvaa riittävän hyvin Etelä-Karjalan hintatasoa, vaikka suhteellinen hintataso 

olikin tilastollisesti merkitsevä muuttuja.  
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5. Yhteenveto 
 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli aikaisempien tutkimustulosten pohjalta tutkia Etelä-

Karjalan venäläisturistien kysyntää. Vaikuttaviksi tekijöiksi on aikaisemmissa tutkimuksissa 

todettu muun muassa alkuperämaan tulotaso, suhteellinen hintataso, valuuttakurssi, yli 

ajan vaikuttavat tekijät, vuodenajat sekä kansainväliset poliittiset epävarmuudet. 

Tutkimusten pohjalta tehdystä regressiomallista saadut tulokset vahvistivat suhteellisen 

hintatason, euron ruplakurssin, edellisen periodin sekä vuodenajoista kevään ja kesän 

vaikuttavan venäläisturismiin Etelä-Karjalassa. Venäjän talouskehityksellä 

bruttokansantuotteella mitattuna ei tutkimuksen pohjalta näyttäisi olevan vaikutusta 

venäläisturismin määrään. Näin vastattiin tutkielman päätutkimuskysymykseen. 

Alatutkimuskysymyksiin pyrittiin vastaamaan tutkimalla regressiomallin kertoimia. 

Suhteellisella hintatasolla on negatiivinen vaikutus venäläisturismiin. Sen muutoksen 

vaikutus on myös vahvin kaikista tekijöistä, sillä prosentin kasvu suhteellisessa hintatasossa 

laski 0,89% venäläisturismin määrää Etelä-Karjalassa. Tämä on myös linjassa aikaisempien 

tutkimustulosten kanssa, tosin hintatason vaikutuksen voimakkuus ei ole yhtä suurta. Se on 

lähempänä aineiston keskiarvoa kuin Pohjois-Euroopan arvoa. 

Valuuttakurssin vaikutus oli lievempi kuin suhteellisella hintatasolla. Aikaisemmista 

tutkimustuloksista poiketen kohdemaan valuuttakurssin (euron) vahvistuessa ruplaan 

nähden turismin määrä kasvoi. Kasvu on kuitenkin hyvin vähäistä, sillä prosentin 

valuuttakurssin vahvistuminen lisäsi turismin kysyntää vain 0,16%. Odotusten vastaisesta 

etumerkistä sekä multikollineaarisuudesta voidaan todeta mallista puuttuvan joku 

oleellinen selittävä tekijä. Toisaalta, valuuttakurssin vaikutuksen sekä edellisen periodin 

voimakkaan positiivisen vaikutuksen myötä herää kysymys siitä, minkä luontoista 

venäläisturismi Etelä-Karjalassa on. Koska vuodenajoillakin on myös hyvin vähän vaikutusta, 

vaikuttaisi siltä, että venäläisten matkustaminen Suomeen on hyvin tapasidonnaista, jolloin 

valuuttakurssin kehitys eikä vuodenajat vaikuta turistien matkakohdepäätökseen. 

Viimeiseen alatutkimuskysymykseen, Venäjän asettamien vastapakotteiden vaikutukseen, ei 

tutkimuksessa löydetty tilastollisesti merkitsevää vastausta. Vastapakotteiden luomaa 

epävarmuutta ei ollut havaittavissa. 
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Tutkimus toimii pohjatutkimuksena tutkiessa venäläisten vaikutusta Etelä-Karjalan alueelle. 

Sidosryhmien, kuten Etelä-Karjalan alueella toimivien yrittäjien, on mahdollista käyttää 

tutkimusta hyödyksi esimerkiksi pohtiessaan uusien investointikohteiden kannattavuutta. 

Tutkimuksen erittäin tarkan rajauksen luoma vääristymä on kuitenkin otettava huomioon 

tutkimusta hyödynnettäessä. Ajankäytöllisien vaikeuksien vuoksi tutkimuksessa käytetyt 

mittarit ovat maakohtaisia, jolloin tuloksien merkitsevyys ei ole paras mahdollinen. 

Jatkotutkimuksissa onkin syytä paneutua juuri yksityiskohtaisemman datan saamiseen. 

Vaikka turismin kysyntään liittyviä tekijöitä on tutkittu runsaasti, on Suomesta tehtyjä 

kvantitatiivisia tutkimuksia hyvin vähän.  Erityisesti Suomessa, jossa neljä vuodenaikaa näkyy 

erittäin selvästi, on otettava huomioon vuodenaikojen vaihteluista johtuva turismin 

kysynnän vaihtelu. Vaikka Etelä-Karjalan venäläisturismiin ei vuodenajoilla näyttänyt olevat 

suurta merkitystä, voi alueellinen vaihtelu on erittäin suurta. Seuraavia tutkimuskohteita 

voisikin olla muiden Suomen maakuntien turismin kysynnän tutkiminen sekä 

maakunnittaisten tulosten vertailu.   



 
 

35 

6. Lähdeluettelo 

Akis, S. (1998). “A Compact Econometric Model of Tourism Demand for Turkey.” Tourism 
Management, 19: 99-102  

Crouch, G. I. (1995). “A meta-analysis of tourism demand”. Annals of tourism research, 

22(1), 103-118.  

Crouch, G. I. (1992). “Effect of Income and Price on International Tourism.” Annals of 
Tourism Research, 19: 643-64  

Di Matteo, L. (1999). “Using Alternative Methods to Estimate the Determinants of Cross- 
Border Trips.” Applied Economics, 31: 77-88  

Dogru, T., Sirakaya-Turk, E., & Crouch, G. I. (2017). “Remodeling international tourism 
demand: Old theory and new evidence”. Tourism Management, 60, 47-55.  

Dritsakis, N. (2004). ”Tourism as a long-run economic growth factor: an empirical 
investigation for Greece using causality analysis”. Tourism Economics, 10(3), 305-316. 

Dritsakis, N., & Athanasiadis, S. (2000). ”An econometric model of tourist demand: The case 
of Greece”. Journal of hospitality & leisure marketing, 7(2), 39-49. 

Durbarry, R., & Sinclair, M. T. (2003). ”Market shares analysis: The case of French tourism 
demand”. Annals of tourism research, 30(4), 927-941. 

Dwyer, L., Forsyth, P., & Rao, P. (2000). “The price competitiveness of travel and tourism: a 
comparison of 19 destinations”. Tourism management, 21(1), 9-22.  

The Economist (2017).  “The Big Mac index”. [verkkodokumentti] [viitattu 1.11.2017] 
saatavilla: 
http://www.economist.com/content/big-mac-index 

Eilat, Y., & Einav, L. (2004). “Determinants of international tourism: a three-dimensional 
panel data analysis”. Applied Economics, 36(12), 1315-1327.  

Etelä-Karjalan liitto (2012) “Venäläisten ostosmatkailun merkitys ja tulevaisuuden näkymät”. 
[verkkodokumentti] [viitattu 13.10.2017] saatavilla:  
http://www.ekarjala.fi/liitto/wp-content/uploads/2013/10/Venalaisten-ostosmatkailun-
merkitys-ja-tulevaisuuden-nakymat_EK_Kymenlaakso.pdf 
 
Euroopan Keskuspankki (2017). “Russian ruble (RUB)”. [verkkosivu] [viitattu 13.10.2017] 
saatavilla: 
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_r
ates/html/eurofxref-graph-rub.en.html 

 



 
 

36 

Eurostat (2017). ”Exchange rates”. [verkkodokumentti] [viitattu 25.10.2017] saatavilla: 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/exchange-rates/data/database 

Garcia-Ferrer, A., & Queralt, R. A. (1997). ”A note on forecasting international tourism 

demand in Spain”. International journal of forecasting, 13(4), 539-549. 

Hill, R. C., Griffiths, W. E., Lim, G. C. (2012) “Principles of Econometrics”, 4. painos. Hoboken, 
New Jersey, Yhdysvallat, John Wiley & Sons. 

Jang, S. S., Bai, B., Hong, G. S., & O’Leary, J. T. (2004). “Understanding travel expenditure 
patterns: a study of Japanese pleasure travelers to the United States by income level”. 
Tourism management, 25(3), 331-341. 

Jørgensen, F. and, G. Solvoll (1996). ”Demand Models for Inclusive Tour Charter: The 
Norwegian Case”. Tourism Management, 17: 17-24  

Jäppinen, S. (2017) Rajanylitykset Kaakkois-Suomen rajavartiolaitoksen valvomilla 
rajanylityspaikoilla 2005 – 2016 [sähköpostiviesti]. sirpa.jappinen@raja.fi 27.10.2017. 

Li, G., Song, H., & Witt, S. F. (2005). “Recent developments in econometric modeling and 

forecasting”. Journal of Travel Research, 44(1), 82-99.  

Lim, C. (1997). “Review of international tourism demand models”. Annals of tourism 
research, 24(4), 835-849.  

Lim, C., & McAleer, M. (2001). ”Monthly seasonal variations: Asian tourism to 
Australia”. Annals of Tourism Research, 28(1), 68-82. 

Morley, C. L. (1992). ”A microeconomic theory of international tourism demand”. Annals of 
Tourism Research, 19(2), 250-267. 

Nurmi O. (2017). “Matkailun alueellisen tilinpidon päätulokset”. [verkkodokumentti] 
[viitattu 13.10.2017] saatavilla:  
http://www.visitfinland.fi/wp-content/uploads/2017/05/Visit-Finland- 
4.5.2017_Nurmi.pdf?dl  

OECD statistics (2017). “Quarterly National Accounts”. [verkkodokumentti] [viitattu 
25.10.2017] saatavilla: 
http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=QNA&lang=en# 

OECD statistics (2017). “Monthly Monetary and Financial Statistics (MEI)”. 
[verkkodokumentti] [viitattu 25.10.2017] saatavilla: 
http://stats.oecd.org/index.aspx?querytype=view&queryname=170 

Qiu, H. and J. Zhang (1995). “Determinants of Tourist Arrivals and Expenditures in Canada.” 
Journal of Travel Research, 34: 43-49.  



 
 

37 

Rajarvartiolaitos (2017). ”Rajanylitysliikenne Suomen ja Venäjän maarajalla”. 
[verkkodokumentti] [viitattu 13.10.2017] saatavilla:  
http://www.raja.fi/download/65588_rajanylitystilasto_2016.pdf?3540e1043dfbd488  

Sheldon, P. J. (1993). “Forecasting tourism: Expenditures versus arrivals”. Journal of travel 
research, 32(1), 13-20.  

Smeral, E. (1988). “Tourism demand, economic theory and econometrics: An integrated 
approach”. Journal of Travel Research, 26(4), 38-43. 

Song, H., & Li, G. (2008). “Tourism demand modelling and forecasting—A review of recent 
research”. Tourism management, 29(2), 203-220.  

Song, H., Kim, J. H., & Yang, S. (2010a). “Confidence intervals for tourism demand elasticity”. 
Annals of Tourism Research, 37(2), 377-396.  

Song, H., Li, G., Witt, S. F., & Fei, B. (2010b). “Tourism demand modelling and forecasting: 
how should demand be measured?”. Tourism Economics, 16(1), 63-81.  

Song, H., Wong, K. K., & Chon, K. K. (2003). ”Modelling and forecasting the demand for Hong 
Kong tourism”. International Journal of Hospitality Management, 22(4), 435-451. 

Stynes, D. J. (1997). “Economic impacts of tourism: a handbook for tourism professionals”. 
Urbana, IL: University of Illinois, Tourism Research Laboratory, 1-32.  

Taylor, M. P., & Sarno, L. (1998). “The behavior of real exchange rates during the post-
Bretton Woods period”. Journal of international Economics, 46(2), 281-312.  

Tulli (2016). ”Suomen ja Venäjän välinen kauppa”. [verkkodokumentti] [viitattu 13.10.2017] 
saatavilla: 
http://tulli.fi/documents/2912305/3331101/Suomen+ja+Ven%C3%A4j%C3%A4n+v%C3%A4l
inen+kauppa/ca8b924e-dd0b-41ef-b856-3e8bd5f746e9?version=1.1 

Valtionvarainministeriö (2014). ”EU:n Venäjä-pakotteiden ja Venäjän vastapakotteiden 
taloudelliset vaikutukset”. [verkkodokumentti] [viitattu 13.10.2017] Saatavilla:  
http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1058456/Venajapakotteet_SUOMI.pdf/adf852b
5 -7917-4396-9b6e-ec3c3fc072c5  

Verohallinto (2015). ”Veroton myynti Suomessa vieraileville matkailijoille”. 
[verkkodokumentti] [viitattu 18.10.2017] saatavilla:  
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-
%20hakusivu/48464/veroton_myynti_suomessa_vieraileville_m2/ 
 
Visit Finland (2016). ”Suomessa vieraili 7,4 miljoonaa matkailijaa vuonna 2015”. 
[verkkodokumentti] [viitattu 13.10.2017] saatavilla:  
http://www.visitfinland.fi/news/suomessa-vieraili-74-miljoonaa-matkailijaa-vuonna-2015/  

 



 
 

38 

Vita, G. D., & Kyaw, K. S. (2013). “Role of the exchange rate in tourism demand”. Annals of 
Tourism Research, 43, 624-627.  

Witt, S.F., H. Song and P. Louvieris (2003). “Statistical Testing in Forecasting Model 
Selection.” Journal of Travel Research, 42: 151-58  

Witt, S. F., & Witt, C. A. (1995). “Forecasting tourism demand: A review of empirical 
research”. International Journal of forecasting, 11(3), 447-475.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 

Liitteet 

 

Liite 1. Aikasarjadata 

Aika BKT           RY        CPIr Eur to Rub Kevat Kesa Syksy Pakot 
Q1 2005 2543262,879 788671 1,38614 36,1404 1 0 0 0 
Q2 2005 2581978,847 796008 1,30392 34,637 0 1 0 0 
Q3 2005 2627478,606 932456 1,26772 34,334 0 0 1 0 
Q4 2005 2681679,298 871098 1,23489 33,92 0 0 0 0 
Q1 2006 2733451,938 876380 1,16912 33,546 1 0 0 0 
Q2 2006 2786073,73 869120 1,16317 34,24 0 1 0 0 
Q3 2006 2850045,581 1028757 1,14833 33,942 0 0 1 0 
Q4 2006 2904174,802 968458 1,14741 34,68 0 0 0 0 
Q1 2007 2956846,395 1016670 1,12118 34,658 1 0 0 0 
Q2 2007 3031471,231 1008425 1,12470 34,807 0 1 0 0 
Q3 2007 3098318,518 1181445 1,10968 35,349 0 0 1 0 
Q4 2007 3197273,611 1150960 1,10236 35,986 0 0 0 0 
Q1 2008 3282102,773 1188731 1,08969 37,113 1 0 0 0 
Q2 2008 3302504,403 1134975 1,07633 36,9477 0 1 0 0 
Q3 2008 3253275,007 1352424 1,05198 36,4095 0 0 1 0 
Q4 2008 3147471,623 1249903 1,01673 41,283 0 0 0 0 
Q1 2009 3036460,873 1062270 1,22310 45,032 1 0 0 0 
Q2 2009 2992163,137 1070721 1,16563 43,881 0 1 0 0 
Q3 2009 3004443,727 1224799 1,17203 43,98 0 0 1 0 
Q4 2009 3036943,049 1130463 1,12695 43,154 0 0 0 0 
Q1 2010 3101886,922 1139922 1,04523 39,695 1 0 0 0 
Q2 2010 3131357,921 1191145 0,96510 38,282 0 1 0 0 
Q3 2010 3147750,972 1501578 0,97324 41,6923 0 0 1 0 
Q4 2010 3187317,573 1494312 1,01884 40,82 0 0 0 0 
Q1 2011 3208361,506 1525056 0,93956 40,285 1 0 0 0 
Q2 2011 3253600,894 1626095 0,93743 40,4 0 1 0 0 
Q3 2011 3300431,378 1949241 0,96533 43,35 0 0 1 0 
Q4 2011 3340519,115 1872564 0,98898 41,765 0 0 0 0 
Q1 2012 3381853,633 1823917 0,92321 39,295 1 0 0 0 
Q2 2012 3391074,455 1927557 0,92567 41,37 0 1 0 0 
Q3 2012 3407828,774 2196175 0,90742 40,14 0 0 1 0 
Q4 2012 3406054,606 1950204 0,90575 40,3295 0 0 0 0 
Q1 2013 3426869,804 1940928 0,88219 39,7617 1 0 0 0 
Q2 2013 3446544,482 2074617 0,90302 42,845 0 1 0 0 
Q3 2013 3468207,378 2442914 0,93642 43,824 0 0 1 0 
Q4 2013 3498722,777 2182711 0,94743 45,3246 0 0 0 0 
Q1 2014 3487333,288 1840433 1,01806 48,78 1 0 0 0 
Q2 2014 3518450,695 1825765 0,99109 46,3779 0 1 0 1 
Q3 2014 3501661,901 2048866 0,98575 49,7653 0 0 1 1 
Q4 2014 3510527,279 1493549 1,21148 72,337 0 0 0 1 
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Q1 2015 3417990,463 1167990 1,37202 62,44 1 0 0 1 
Q2 2015 3400219,998 1374281 1,07778 62,355 0 1 0 1 
Q3 2015 3407953,8 1409781 1,29999 73,2416 0 0 1 1 
Q4 2015 3398764,181 1203937 1,31745 80,6736 0 0 0 1 
Q1 2016 3402736,691 1005276 1,48065 76,3051 1 0 0 1 
Q2 2016 3382570,85 1164827 1,30650 71,52 0 1 0 1 
Q3 2016 3395437,32 1387229 1,25528 70,514 0 0 1 1 
Q4 2016 3409709,202 1252477 1,16791 64,3 0 0 0 1 

 

Liite 2. Taustaoletukset 

Taulukko 1. Rajanylitysten normaalijakauma 

Goodness-of-Fit Tests for Normal Distribution 

Test Statistic p Value 

Kolmogorov-Smirnov D 0.1707353
5 

Pr > D <0.01
0 

Cramer-von Mises W-Sq 0.2530803
9 

Pr > W-Sq <0.00
5 

Anderson-Darling A-Sq 1.3932061
9 

Pr > A-Sq <0.00
5 

 

Taulukko 2. Rajanylitysten logaritmimuunnoksen normaalijakauma 

Goodness-of-Fit Tests for Normal Distribution 

Test Statistic p Value 

Kolmogorov-Smirnov D 0.1239671
1 

Pr > D 0.06
5 

Cramer-von Mises W-Sq 0.1213800
2 

Pr > W-Sq 0.05
8 

Anderson-Darling A-Sq 0.7152243
9 

Pr > A-Sq 0.06
0 
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Taulukko 3. Logaritmimuunnoksen residuaalin normaalijakauma 

Goodness-of-Fit Tests for Normal Distribution 

Test Statistic p Value 

Kolmogorov-Smirnov D 0.0830491
8 

Pr > D >0.15
0 

Cramer-von Mises W-Sq 0.0677702
4 

Pr > W-Sq >0.25
0 

Anderson-Darling A-Sq 0.4152215
4 

Pr > A-Sq >0.25
0 

 

 

 

Taulukko 3. Breusch-Godfrey Lagrange Multiplier –testi 

Godfrey's Serial Correlation 
Test 

Alternative LM Pr > LM 

AR(1) 2.374
7 

0.1233 

AR(2) 4.867
4 

0.0877 

AR(3) 4.892
7 

0.1798 

AR(4) 5.380
4 

0.2504 
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Kuvio 1. Residuaalin sirontakuvio sekä heteroskedastisuustesti 

 

Test of First and Second 
Moment Specification 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

37 30.39 0.7706 
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Liite 3. Pearsonin korrelaatiomatriisi 

Pearson Correlation Coefficients 
Prob > |r| under H0: Rho=0 

Number of Observations 

 
RY 

Venaja BKT RCPI S/V 
Eur to 

Rub Lag_RY Kevat Kesa Syksy Pakot 

RY Venaja 1.00000 
 

48 

0.79225 
<.0001 

48 

-0.76842 
<.0001 

48 

0.19224 
0.1905 

48 

0.91500 
<.0001 

47 

-0.15902 
0.2803 

48 

-0.08025 
0.5877 

48 

0.21407 
0.1440 

48 

0.04513 
0.7607 

48 

BKT 0.79225 
<.0001 

48 

1.00000 
 

48 

-0.42127 
0.0029 

48 

0.59716 
<.0001 

48 

0.81378 
<.0001 

47 

-0.06762 
0.6479 

48 

-0.02351 
0.8740 

48 

0.02215 
0.8812 

48 

0.46656 
0.0008 

48 

RCPI S/V -0.76842 
<.0001 

48 

-0.42127 
0.0029 

48 

1.00000 
 

48 

0.37307 
0.0090 

48 

-0.61560 
<.0001 

47 

0.12350 
0.4030 

48 

-0.08617 
0.5603 

48 

-0.04067 
0.7837 

48 

0.44392 
0.0016 

48 

Eur to Rub 0.19224 
0.1905 

48 

0.59716 
<.0001 

48 

0.37307 
0.0090 

48 

1.00000 
 

48 

0.28142 
0.0553 

47 

-0.04755 
0.7482 

48 

-0.06154 
0.6778 

48 

0.00669 
0.9640 

48 

0.87827 
<.0001 

48 

Lag_RY 0.91500 
<.0001 

47 

0.81378 
<.0001 

47 

-0.61560 
<.0001 

47 

0.28142 
0.0553 

47 

1.00000 
 

47 

0.03406 
0.8202 

47 

-0.16225 
0.2759 

47 

-0.08316 
0.5784 

47 

0.10730 
0.4728 

47 

Kevat -0.15902 
0.2803 

48 

-0.06762 
0.6479 

48 

0.12350 
0.4030 

48 

-0.04755 
0.7482 

48 

0.03406 
0.8202 

47 

1.00000 
 

48 

-0.33333 
0.0206 

48 

-0.33333 
0.0206 

48 

-0.08585 
0.5618 

48 

Kesa -0.08025 
0.5877 

48 

-0.02351 
0.8740 

48 

-0.08617 
0.5603 

48 

-0.06154 
0.6778 

48 

-0.16225 
0.2759 

47 

-0.33333 
0.0206 

48 

1.00000 
 

48 

-0.33333 
0.0206 

48 

0.02862 
0.8469 

48 

Syksy 0.21407 
0.1440 

48 

0.02215 
0.8812 

48 

-0.04067 
0.7837 

48 

0.00669 
0.9640 

48 

-0.08316 
0.5784 

47 

-0.33333 
0.0206 

48 

-0.33333 
0.0206 

48 

1.00000 
 

48 

0.02862 
0.8469 

48 

Pakot 0.04513 
0.7607 

48 

0.46656 
0.0008 

48 

0.44392 
0.0016 

48 

0.87827 
<.0001 

48 

0.10730 
0.4728 

47 

-0.08585 
0.5618 

48 

0.02862 
0.8469 

48 

0.02862 
0.8469 

48 

1.00000 
 

48 
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Liite 4. Regressiomallin tulokset 

Ordinary Least Squares Estimates 

SSE 0.0155644
1 

DFE 38 

MSE 0.0004096 Root MSE 0.02024 

SBC -
208.57551 

AIC -
225.2268

4 

MAE 0.0144170
5 

AICC -
220.3619

7 

MAPE 0.2354203
2 

HQC -
218.9608

3 

Durbin-Watson 1.5297 Regress R-Square 0.9791 

  Total R-Square 0.9791 

 

 

Durbin-Watson 
Statistics 

Order DW 

1 1.5297 

 

 

Godfrey's Serial Correlation 
Test 

Alternative LM Pr > LM 

AR(1) 2.374
7 

0.1233 

AR(2) 4.867
4 

0.0877 

AR(3) 4.892
7 

0.1798 

AR(4) 5.380
4 

0.2504 
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Parameter Estimates 

Variable DF Estimate 
Standard 

Error t Value 
Approx 
Pr > |t| 

Intercept 1 1.2393 1.3099 0.95 0.3501 

BKT 1 0.1251 0.2322 0.54 0.5931 

RCPI S/V 1 -0.8868 0.1352 -6.56 <.0001 

Eur to Rub 1 0.1641 0.0808 2.03 0.0492 

Lag_RY 1 0.6218 0.0571 10.88 <.0001 

Kevat 1 0.007373 0.008795 0.84 0.4071 

Kesa 1 0.0262 0.009417 2.78 0.0084 

Syksy 1 0.0825 0.008983 9.19 <.0001 

Pakot 1 -
0.000183 

0.0161 -0.01 0.9910 

 

 

Estimates of Autocorrelations 

Lag Covariance Correlation -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1  

0 0.000331 1.000000 |                    |********************| 

1 0.000073 0.219810 |                    |****                | 

2 -0.00005 -0.162284 |                 ***|                    | 

3 -0.00001 -0.042181 |                   *|                    | 

4 0.000036 0.107982 |                    |**                  | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preliminary MSE 0.00029
7 

Estimates of Autoregressive 
Parameters 

Lag Coefficient 
Standard 

Error t Value 

1 -0.276436 0.170991 -1.62 

2 0.217982 0.177348 1.23 

3 -0.033700 0.177348 -0.19 

4 -0.076860 0.170991 -0.45 
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Liite 5. BKT Selitettävänä muuttujana 

 

Analysis of Variance 

Source DF 
Sum of 

Squares 
Mean 

Square F Value Pr > F 

Model 7 0.05204 0.00743 38.18 <.0001 

Error 39 0.00759 0.0001947
4 

  

Corrected Total 46 0.05963    

 

 

Root MSE 0.0139
5 

R-Square 0.872
6 

Dependent Mean 6.5049
9 

Adj R-Sq 0.849
8 

Coeff Var 0.2145
3 

  

 

 

Parameter Estimates 

Variable DF 
Parameter 

Estimate 
Standard 

Error t Value 
Pr > |t

| 

Intercept 1 5.52645 0.18071 30.58 <.0001 

RCPI S/V 1 -0.25277 0.08397 -3.01 0.0046 

Lag_RY 1 0.11759 0.03460 3.40 0.0016 

Eur to Rub 1 0.15676 0.04970 3.15 0.0031 

Kevat 1 0.00945 0.00587 1.61 0.1158 

Kesa 1 0.00626 0.00642 0.98 0.3351 

Syksy 1 0.00634 0.00611 1.04 0.3056 

Pakot 1 0.01724 0.01072 1.61 0.1159 
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Liite 6. Regressiomalli ilman BKT –muuttujaa 

 

Ordinary Least Squares Estimates 

SSE 0.0156833
4 

DFE 39 

MSE 0.0004021 Root MSE 0.02005 

SBC -
212.06788 

AIC -
226.8690

6 

MAE 0.0143454
6 

AICC -
223.0795

9 

MAPE 0.234146 HQC -
221.2992

8 

Durbin-Watson 1.5491 Regress R-Square 0.9790 

  Total R-Square 0.9790 

 

 

Durbin-Watson 
Statistics 

Order DW 

1 1.5491 

 

 

Godfrey's Serial Correlation 
Test 

Alternative LM Pr > LM 

AR(1) 2.216
4 

0.1365 

AR(2) 4.964
0 

0.0836 

AR(3) 4.969
2 

0.1741 

AR(4) 5.249
8 

0.2626 
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Ramsey's RESET Test 

Power RESET Pr > F 

2 5.2151 0.0281 

3 2.5649 0.0905 

4 1.8638 0.1532 

 

 

Parameter Estimates 

Variable DF Estimate 
Standard 

Error t Value 
Approx 
Pr > |t| 

Intercept 1 1.9309 0.2597 7.44 <.0001 

RCPI S/V 1 -0.9184 0.1207 -7.61 <.0001 

Lag_RY 1 0.6365 0.0497 12.80 <.0001 

Eur to Rub 1 0.1837 0.0714 2.57 0.0141 

Kevat 1 0.008555 0.008439 1.01 0.3169 

Kesa 1 0.0270 0.009219 2.93 0.0057 

Syksy 1 0.0833 0.008780 9.49 <.0001 

Pakot 1 0.001974 0.0154 0.13 0.8987 

 

 

Estimates of Autocorrelations 

Lag Covariance Correlation -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1  

0 0.000334 1.000000 |                    |********************| 

1 0.000071 0.213301 |                    |****                | 

2 -0.00006 -0.176076 |                ****|                    | 

3 -0.00002 -0.055849 |                   *|                    | 

4 0.000031 0.092012 |                    |**                  | 

 

 

Preliminary MSE 0.00030
0 
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Estimates of Autoregressive 
Parameters 

Lag Coefficient 
Standard 

Error t Value 

1 -0.270388 0.168717 -1.60 

2 0.228908 0.174735 1.31 

3 -0.027591 0.174735 -0.16 

4 -0.060922 0.168717 -0.36 

 

 


