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Pekka Hjelt 

Tilastot eivät tue ilmastonmuutosväitteitä  

 

Ilmatieteen laitoksen tutkijat Hanna Tietäväinen, Heikki Tuomenvirta ja Ari Venäläinen julkaisivat 

ns. vertaisarvioidussa aikakauslehdessä International Journal of Climatology (Royal Meteorological 

Society) artikkelin Annual and seasonal mean temperatures in Finland during the last 160 years 

based on gridded temperature data. Siinä on aluksi laadittu Suomen keskilämpötilasto 1847-2008 

sekä vuosi- että vuodenaikakohtaisesti. Myös kuukausitilasto on olemassa, mutta sitä en saanut 

käyttööni. Tätä osuutta pidän ansiokkaana, vaikka alkupään tiedot myönnetään epävarmoiksi 

havaintoasemien vähäisyyden vuoksi. Siksi jatkopäättelyt on tehty vuodesta 1909 lähtien, ja niissä 

mennään täysin harhaan. Siitä huolimatta Ilmatieteen laitos näyttää käyttävän näitä tietoja 

propagandassaan, joka on harhauttavaa ja tarkoitushakuista. Julkisen viranomaisen informaatioon ei 

siis voi luottaa. 

 

Tutkijat nimittäin esittävät vuosille 1909-2008, 1959-2008 ja 1979-2008 "trendejä", jotka muka 

kuvaavat Suomen keskilämpötilan nousua kyseisinä ajanjaksoina, ja lisäksi jokaisena neljänä 

vuodenaikana erikseen. ”Trendin” määritysmenetelmänä he käyttävät suoraviivaista pienimmän 

neliösumman regressiota ja löytävätkin mielestään vakuuttavia lukuja ennusteiden pohjaksi. Virhe 

on kuitenkin siinä, että kyseinen menetelmä soveltuu käytettäväksi vain, kun vaste on riippumaton 

otos. Aikasarja ei sitä ole, vaan se on täsmällisessä aikajärjestyksessä oleva havaintosarja, jonka 

havainnot yleensä ovat  autokorreloituneita eli toisistaan riippuvia. Tilastotieteen piirissä luovuttiin 

moisista ja muistakin Ilmatieteen laitoksen soveltamista aikasarjamenetelmistä jo nelisenkymmentä 

vuotta sitten, kun G. E. P. Box ja G. M. Jenkins julkaisivat 1970 kuuluisan teoksensa Time Series 

Analysis: Forecasting and Control. Ilmatieteen laitoksessa näitä menetelmiä ei joko lainkaan 

tunneta tai käytetään kelvottomia keinoja väärän asian ajamiseen. Kumpikaan oletukseni ei 

mairittele valtion tieteellistä tutkimuslaitosta. 

 

Tutkijat löysivät vuosilta 1909-2008 keskimääräisen 0,0093 asteen vuosinousun, 1959-2008 jo 0,03 

asteen vuosinousun ja 1979-2008 yllettiin 0,068 asteeseen. Jos heidän suoraviivaisia "trendejään" 

jatketaan IPCC:n käyttämään vuoteen 2100, päästään myös likelle IPCC:n mallien mukaan tehtyjä 

ennusteita huimasta ja nopeasta lämpötilan noususta Suomessa, jolla on viime vuosina peloteltu ja 

vaadittu taloudellisesti raskaita toimia sen pysäyttämiseksi. 
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Kun kyseiseen aikasarjaan sovelletaan  modernin tilastollisen aikasarja-analyysin menetelmiä eli 

ARIMA-malleja, mitään "trendiä" ei ole havaittavissa edes viimeisellä aikavälillä, vaikka se on 30 

vuoden mittaisena aivan liian lyhyt ja osuu talvisodan aikana alkaneen lämpötilasyklin 

loppunousuun. Kun senkin lämpötilojen vaihtelu ollut suurta, eivät edes 2000-luvun lämpimät 

vuodet oikeuta mihinkään nousupäättelyyn. Nythän käyrä onkin jo kääntynyt vuosina 2009 ja 2010 

jyrkästi alaspäin. Tilastoja katsomalla huomaa, etteivät nämä 2000-luvun alun vuodet ole 

poikkeuksellisia Suomen ilmastohistoriassa. Suunnilleen samanlaista koettiin myös 1930-luvulla, 

kuten vanhemmat ihmiset vielä muistavat. Vuoden 1937 kesän lämpöä ei ole sen koommin 

saavutettu. 

 

Tieteessä yleisesti ja aikasarja-analyysissa erityisesti noudatettavan taloudellisuuden ja 

varovaisuuden periaatteen mukaisesti olen etsinyt riittävän, vähäparametrisen mallin. Riittävyys 

tarkoittaa, että mallin kertoimet täyttävät tilastollisen merkitsevyyden, stationaarisuuden ja 

käännettävyyden ehdot eivätkä korreloi vahvasti keskenään. Lisäksi jäännössarjan eli selittämättä 

jäävän osan on oltava satunnainen,  autokorreloitumaton ja noudattaa  normaalijakaumaa 

nollakeskiarvoin. Malliksi valitaan yleensä se, joka vähimmin kertoimin täyttää nämä tilastotieteen 

teorian antamat ehdot. Parametrien niukkuus takaa parhaat estimointitulokset. Olennaista on, että 

mallin valinnan määrää yksinomaan aikasarjan oma historia eikä sijaa ole subjektiivisella 

harkinnalla, joka on tyypillistä jo hylätyille menetelmille.  

 

Tutkijat ovat varmasti omasta ja tarkastajien mielestä päätyneet myös ansiokkaaseen tulokseen, 

jonka mukaan keskilämpö on kohonnut ja  kohoamassa eniten tiettyinä vuodenaikoina. Tosin 

heidän tulostensa mukaan se on eri ajanjaksojen perusteella mikä vuodenaika tahansa ylivetona 

talven (joulu-, tammi- ja helmikuu) 0,143 asteen nousu vuodessa eli sen mukaan Suomen talvinen 

keskilämpö olisi 2100 nykyistä 13 astetta korkeampi. Tämä sopii hyvin ilmastonmuutosalarmistien 

maailmanlopunennusteisiin, mutta ei vastaa tosiasioita. Nämä vuodenaikatrendit ovat virheellisiä 

samasta syystä kuin vuosilaskelmatkin, mutta ne ovat teoreettisesti vääriä siksikin, etteivät ne 

huomioi ollenkaan peräkkäisten vuodenaikojen lämpötilojen autokorrelaatiota. 

Laskelmiani olen tehnyt Espanjan Pankin kehittämällä Tramo/Seats-ohjelmalla, jota Eurostat 

suosittaa EU-maille, ja se onkin niiden ja monen muun maan keskuspankkien, valtiovarain- ja 

muiden ministeriöiden, tilastovirastojen ja tutkimuslaitosten käytössä.  

 

Ilmatieteen laitos väittää sivuillaan (www.fmi.fi) sellaista, mikä ei analyysini mukaan pidä 

paikkaansa sen paremmin vuoden keskilämmön, vuodenaikojen lämmön kuin sateidenkaan osalta, 
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vaan perustuu pelkkään perusteettomaan uskoon eikä tieteeseen. Maassamme säädetään lakeja 

noiden virheellisten uskomusten nojalla. Asiantunteva tilastollinen tutkimus ei ilmastoasioissa 

näköjään paina mitään. 

 

Varmemmaksi vakuudeksi tein samat analyysit myös Ruotsin ja Norjan meteorologisten laitosten 

laatimille vuositilastoille. Kuvaajat ovat samanlaiset kuin Suomessa, tosin eri keskilämpötasoilla, ja 

siksi päätelmät ovat myös samat eli näissä kolmessa pohjoismaassa ei ole havaittavissa tilastollisesti 

merkitsevää ilmastonmuutosta viimeisen sadan vuoden aikana. Olisi perin outoa ja vastoin kaikkea 

todennäköisyyttä, että juuri tämä tutkimani alue olisi jokin poikkeus globaalista muutoksesta. 

Pikemminkin on kyse siitä, että luotettavia ja pitkäaikaisia mittauksia ei ole muusta maailmasta edes 

olemassa.   

 

Minäkään en väitä, ettei Suomen ilmasto voisi lämmetä, mutta nyt käytettävissä oleva tilastotieto ei 

sellaisia väitteitä tue. Selvyyden vuoksi: en suinkaan kiistä ilmaston vaihtelua enkä edes 

lämpenemistä, joka ajoittui Suomessa lähinnä 1800-luvun lopulle ns. pienen jääkauden päätyttyä. 

Sen sijaan ei ole mitään osoitusta siitä, että ilmaston muuttumisella olisi pysyvä noususuunta. 

 

Ilmastonmuutosta povaavilla on laaja arsenaali vastaväitteitä, mutta kukaan ei ole pystynyt 

esittämään mitään sellaista tieteellisesti pätevää tietoa, joka kumoaisi tulokseni. Siihen eivät riitä 

hajanaiset ja subjektiiviset havainnot puiden lehtiin tulemisesta, järvien jäätymisestä ja jäiden 

sulamisesta tai perhoslajien lisääntymisestä. Ainoan esitetyn tilastotiedon eli kasvukauden pituuden 

osalta (Helsingin Kaisaniemen lämpötilojen perusteella) päädyn samaan tulokseen kuin 

lämpötiloissa: ei tilastollisesti merkitsevää muutosta. Monia muitakin päätelmiä on tehty 

Kaisaniemen mittaustiedoista, vaikka havaintoasema on jäänyt voimakkaasti kasvavan kaupungin 

sydämeen ja havaintoihin sisältyy siksi paljon harhaa. 

 

Kaikki laskelmani olen valmis esittämään julkisesti ja antamaan tilastot kenen tahansa tutkittaviksi. 


