
Huomioita Pekka Hjeltin kirjoitelmasta, jonka toimittaja Martti Backman on toimittanut nähtäväksi 

 

Pekka Hjeltin kirjoitelman saateviestissä toimittaja Backman pyytää vastaamaan Hejltin kritiikkiin. Hjeltin 

tekstissä ei ole viittausta Tietäväinen et al. (2010), mutta aiemammassa Backmannin sähköpostiviestissä 

kerrotaan Hjeltin kritisoivan ko. artikkelia. 

Olen lukenut Pekka Hjeltin kirjoitelman ja keskustellut tilastotieteen asiantuntijoiden kanssa.  Alla selvitän 

lyhyesti Tietäväinen et al. (2010) artikkelia ja sen tuloksia. Hjeltin kirjoitelma ei ole tieteellinen artikkeli ja ei 

siksi sovellu arviotavaksi. 

 Tietäväinen et al. (2010) artikkelin keskeinen sisältö on kuvaus menetelmästä, ja arvio sen 

tarkkuudesta, jolla uusi aiempaa tarkempi Suomen kattava hilamuotoinen kuukausi-

keskilämpötilojen aineisto on laadittu. Tämä aihe kattaa noin seitsemän artikkelin yhdeksästä 

sivusta. Käytetty menetelmä on tunnettu geotilastollinen, alueelliseen interpolaatioon soveltuva 

Kriging, jota käytetään laajalti monissa geotieteissä (kts. Tietäväinen et al.  viitteet tai vaikkapa 

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Kriging). Hjeltin esittämää aikasarjamallia ei ole tarkoitettu 

eikä sillä pysty käsittelemään artikkelin keskeistä tutkimusaihetta. 

 Tietäväinen et al. (2010) artikkelissa kuvataan laadittua hila-aineistoa ja siitä näkyvää 

lämpenemistä. Käytetyt menetelmät ovat alan asiantuntijoiden mukaan oikeita ja sopivia 

kuvaamaan lämpötilan aikasarjoissa näkyvää lämpenemistä. Esimerkkinä käyköön keväiden 

lämpeneminen, joka lämpötilamittausten ohella näkyy Suomen luonnossa kuten esimerkiksi 

lehtipuiden silmujen ja kukinnan aikaistumisena (Linkosalo et al. 2009) tai järvien jääpeitteen 

lähdön aikaistumisena (Korhonen 2006). 

Hjeltin kirjoitelma ja vertailun vuoksi tekemämme ARIMA-mallin käyttö Suomen keskilämpötilan 

aikasarjaan synnyttävät seuraavia huomioita. 

 ARIMA-mallin valintaperuste jää Hjeltin tekstissä epäselväksi. Miten Tramo/Seats ohjelmisto 

valitsee mallin? Sovitimme ARIMA-mallia Suomen keskilämpötilan aikasarjaan (R-ohjelmisto) ja 

BIC:in (=Bayesilaisen informaatiokriteeri, jonka arvo perustuu mallin estimointiin käytetyn 

uskottavuusfunktion arvoon) mukaan löytyy useita ARIMA-mallin oletukset täyttäviä malleja, jotka 

sopivat aikasarjaan. Erot mallien BIC-arvojen välillä ovat marginaalisia ja vaikuttaa subjektiiviselta 

valinnalta, mikä on ”paras”. Osa malleista sisältää tilastollisesti merkitseviä trendejä, osa ei. Kuten 

jo Hjeltin tuloksista kävi ilmi, mallin parametrisaatio on riippuvainen siitä miten pitkä aikasarja 

käsittelyyn on valittu. 

 Kun tekemämme laskuharjoituksen mukaisesti toiseksi parasta mallia (=Hjeltin valitsema ARIMA-

malli) soveltaa viimeisen 50- tai 30-vuoden Suomen keskilämpötilan aikasarjaan, niin Hjeltin 

esittämiin ARIMA-malleihin löytyy tilastollisesti merkitsevä vakiotermi. Tämä tarkoittaa, että 

lämpötilan nousu on mallien mukaan tilastollisesti merkitsevää. Viimeisimmälle 50 vuodelle Hjeltin 

valitsema ARIMA-malli ja esimerkiksi PNS-sovitus (pienimmän neliösumman sovitus) antavat 

molemmat vuoden keskilämpötilalle saman noin +0,3 °C vuosikymmenessä nousevan trendin. 

 Hjelt valitsee laskelmiensa pohjaksi puhtaasti tilastollisen mallin, vaikka ilmakehän ja ilmaston 

käyttäytymistä kuvaavat fysiikan lait tunnetaan ja niitä voidaan käyttää yhdessä tilastollisen 

lähestymistavan tai luonnonlakeihin perustuvat mallituksen kanssa.  Vaikea nähdä, että tällainen 

yksipuolinen lähestymistapa olisi ”viimeisintä huutoa”.  Hjeltin lähteenään käyttämä Box & Jenkins 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kriging


kirja tunnustaa myös puhtaan ARIMA-mallin riittämättömyyden kaikkiin tilanteisiin ja esittelee 

tilanteeseen paremmin soveltuvan laajennuksen, joka tunnetaan nimellä ”transfer models”. Sen 

puitteissa on mahdollista ottaa huomioon myös tutkittavaa ilmiötä osaltaan selittäviä 

apuparametreja, kuten tässä tapauksessa esimerkiksi muutos ilmastopakotteessa.  

 Hjeltin tekstistä ei käy selville, mitä lämpötila-aineistoja hän on käyttänyt. Ilman tarkempaa tietoa 

aineistosta ei ole mahdollista kommentoida lähdeaineiston soveltuvuutta analyysiin. 

 Lisäksi Hejlt esittää väitteitä kuten ”ennusteet tulevaisuuteen eivät sisällä Ilmatieteen laitoksen 

uhkailemaa monen asteen nousua vuoteen 2100 mennessä” tai ” Suomen keskilämpö ei osoita 

viimeisen sadan vuoden ajalta kehitystä mihinkään suuntaan”, joita tieteelliset tutkimukset eivät 

tue. 

Tilastotiede ja sen menetelmät ovat tärkeitä työkaluja ilmastotutkimuksessa, mutta tilastotieteen, kuten 

monien muiden tieteen alojen, soveltamisessa vaaditaan ymmärrystä itse tarkasteltavasta ilmiöstä. Ei voida 

olettaa, että taloudellisiin sovelluksiin ja ennustamiseen kehitetty ohjelmisto ja menetelmät suoraan 

soveltuvat ilmakehän ja ilmaston tutkimukseen.  
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