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Tuomenvirran vastineeseen: 
 

Koska en voinut haastattelussa vielä sanoa mitään Tuomenvirran "asiantuntijoiden" 
toiminnasta, haluan lausua seuraavan: 
 

ARIMA-mallien laadinnassa lähtökohtana on yksinomaan tutkittavan ilmiön oma 
historia, joka näkyy aikasarjana ja sen autokorrelaatioina, jotka yksinomaan 

määräävät lopullisen mallin. Jokaisella yleisellä ARMA(p,d,q)-prosessilla on erilainen 
teoreettinen autokorrelaatiorakenne. Tämän ja laskettujen empiiristen 
autokorrelaatiokerrointen analogiasta päätellään, mitä mallia ryhdytään sovittamaan 

aikasarjaan, mutta jos tulos ei vastaa tilastotieteen teorian tarkoin määrittämiä 
vaatimuksia, mallia muutetaan niin kauan, kunnes kelvollinen löydetään. Mallin valinta 

ei siten ole mielipidekysymys kuin enintään hyvin lähekkäisten vaihtoehtojen 
valinnassa. Pyrkimyksenä on löytää riittävä, vähäparametrinen ARIMA-malli eikä 
suinkaan yrittää selittää tutkittavan ilmiön historiallista käyttäytymistä 

mahdollisimman tarkasti. Ennustaminen onnistuu parhaiten tällaisella mallilla. 
 

Monet ohjelmat suorittavat tuon valinnan tai ainakin tarjoavat mallia, joka usein onkin 
lopullinen tai hyvin lähellä sitä. Jos (differenssi)sarjan keskiarvo ei poikkea 

merkitsevästi nollasta, malliin ei tuoda vakiotermiä "trendiä" osoittamaan, mutta 
lopullisesti tämän tarpeellisuus nähdään tutkimalla sovituksen jälkeisen jäännössarjan 
keskiarvoa. Jos se poikkeaa merkitsevästi nollasta, otetaan vakiotermi mukaan. 

Tieteessä yleensä ja aikasarja-analyysissa erityisesti noudatettavan taloudellisuuden 
ja varovaisuuden periaatteen mukaisesti mitään sellaista ei malliin oteta, mille ei ole 

todennäköisyysperusteita. Tähän ratkaisuun on käytössä standarditestejä, joiden 
antama t-testisuureen itseisarvo ohjaa päättelyä. Jos se on suunnilleen pienempi kuin 
2 (tarkka arvo riippuu vapausasteista eli aikasarjan pituudesta), tuloksen katsotaan 

johtuvan sattumasta, eikä vakiotermiä tai muuta kerrointa oteta mukaan. 
 

Menettely, jossa vakiotermi otetaan pakollisena ARIMA-malliin, rikkoo aikaisemmin 
mainitsemaani standardimenettelyä. Tällä tavoin vakiotermin estimaatista saattaa 
tulla tilastollisesti merkitsevä, koska estimointialgoritmi voi löytää lopetuskohdan eri 

arvoin kuin yhtä parametria suppeammassa mallissa. Tämä ei kuitenkaan ole 
rehellinen menetelmä, koska on ensin päätetty haluttu lopputulos, johon pyritään 

kaikin keinoin rikkomalla normaalit riittävyyden ja vähäparametrisuuden vaatimukset. 
 
Ennustamisen kannalta on vähintäänkin problemaattista, että 30 vuoden 

havaintosarjaan sovitetulla mallilla pyritään ennustamaan liki sadan vuoden päähän. 
Minusta mallittamisessa käytettyjä havaintoja olisi oltava selvästi enemmän - ehkä 

nelinkertaisesti - ennusteulottuman pituus. 30 vuoden sarjan mallilla voisi tehdä 
ennusteita runsaan viiden vuoden päähän. Muuten epävarmuus on liian suurta ja 
asiantuntemattomia johdetaan helposti harhaan. 

 
Tällainen tutkimustoiminta ei ole eettisesti kestävää tiedettä, vaan tarkoitushakuista 

politiikkaa. 
   


