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Tässä pro gradu -tutkielmassa käsitellään monetaarimallien empiiristä selityskykyä. 

Tutkimuksessa testataan tilastollisesti EUR/USD-valuuttakurssin ja makrotalouden 

perusmuuttujien välistä yhteisintegroituvuusrelaatiota, eli pitkän aikavälin tasapainosuhdetta. 

Aihe on yksi makrotaloustieteen tutkituimmista teemoista, sillä valuuttakurssien vaihtelua ei ole 

tähän päivään mennessä pystytty täysin ennustamaan.  

 

Työn tavoitteena on selvittää 1) kuinka hyvin monetaarimallit kuvaavat EUR/USD-

valuuttakurssin vaihtelua, 2) löytyykö muuttujien väliltä pitkän aikavälin tasapainorelaatio, 3) 

miten talouskriisi vaikuttaa muuttujien välisiin suhteisiin ja 4) vaikuttavatko monetaarimallin 

muuttujat valuuttakurssiin, vai vaikuttaako valuuttakurssi monetaarimallin muuttujiin. 

Tutkimusaineisto koostuu euroalueen ja Yhdysvaltojen kuukausittaisista makrotalouden 

muuttujien aikasarjoista. Ajanjakso ulottuu tammikuusta 1999 joulukuuhun 2014. 

Monetaarimallit estimoidaan empiirisen ARDL-mallin avulla. Yhteisintegraatiota testaan 

Pesaranin ym. (2001) bounds-testillä ja Engle-Granger (1987) -menetelmällä. Vaikutusten 

suuntaa testataan granger-kausaliteettitestin avulla.  

 

Tulokset osoittavat, että makrotalouden perusmuuttujien ja valuuttakurssin välillä vallitsee 

yhteisintegraatiorelaatio kun euron ensimmäiset vuodet jätetään huomioimatta ja mukaan 

otetaan finanssikriisin aika. Näin ollen aineisto antaa osin tukea monetaarimalleille, mutta 

relaatiot eivät säily samoina yli ajan. Euron ensimmäisinä vuosina ja ennen finanssikriisiä 

vallinneet talouden epätasapainot vääristävät monetaarimallin tasapainosuhteita. Esimerkkejä 

epätasapainoista ovat Yhdysvaltain vaihtotaseen alijäämä, Yhdysvaltain matala säästämisaste, 

vuonna 2001 puhjennut IT-kupla ja euron aliarvostus 2000-luvun vaihteessa. Granger-

kausaliteettitestit puolestaan osoittavat, että makrotalouden fundamentit vaikuttavat 

valuuttakurssiin useammassa tapauksessa kuin valuuttakurssi vaikuttaa fundamentteihin. 

Vaikutussuhde on parhaimmillaan kaksisuuntainen. 

 

Tuloksia voidaan hyödyntää, kun halutaan selittää EUR/USD-valuuttakurssin ja monetaarimallin 

välisiä tasapainosuhteita vuosina 1999–2015. Estimointituloksia ei voida suoraan käyttää 

ennustamiseen, sillä ennustemallissa parametrien määrän tulisi olla vähäisempi ja odotukset 

tulisi ottaa paremmin huomioon. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että valitut muuttujat voivat 

sisältää hyödyllistä informaatiota ennustamisen kannalta. Niiden avulla voidaan ajoittain 

ennakoida valuuttakurssin muutoksia. 
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1 JOHDANTO 

Euron ja Yhdysvaltain dollarin välinen valuuttakurssi on yksi tärkeimmistä 

valuuttapareista valuuttamarkkinoilla. Kyseisen valuuttakurssin vaihtelulla on 

merkittäviä vaikutuksia paitsi euroalueelle ja Yhdysvalloille, myös muille euroa tai 

dollaria kaupankäynnin valuuttana käyttäville maille. Valuuttakurssien vaihtelua on 

pyritty selittämään erilaisilla malleilla, kuten rakenteellisilla talouden 

perusmuuttujista johdetuilla malleilla ja mikrotaloustieteeseen perustuvilla malleilla. 

Monetaarimallit ovat esimerkki rakenteellisista malleista. Ne soveltuvat pitkälle 

aikavälille, sillä ne perustuvat ostovoimapariteettiin, jonka mukaan valuuttakurssit 

määräytyvät maiden hintatasojen perusteella. Monetaarimallit johdetaan 

rahamarkkinatasapainosta, joten tasapainon määräytymiseen vaikuttaa valuutan 

kysyntä ja tarjonta. Mikrotaloustieteeseen pohjautuvat mallit soveltuvat lyhyen 

aikavälin tarkasteluun, sillä ne perustuvat oletukseen sijoittajien 

ryhmäkäyttäytymisestä ja markkinoiden tehokkuudesta. Näin ollen niillä pystytään 

selittämään esimerkiksi yllättävän informaation äkillistä vaikutusta valuuttakurssiin.  

Valuuttakursseille on ominaista, että ne vaihtelevat voimakkaammin kuin 

makrotalouden perustekijät, eli fundamenttimuuttujat, kuten rahan määrä, 

tuotannontaso ja korkotaso. Tästä on seurannut, että monetaarimallien empiirinen 

selityskyky on ollut huono. Empiirisissä valuuttakurssitutkimuksissa 

monetaarimallien selityskykyä on testattu tutkimalla ovatko monetaarimallien 

muuttujat yhteisintegroituneita, eli reagoivatko muuttujat eksogeenisiin shokkeihin 

samalla tavalla. (kts. esimerkiksi Bahmani-Oskooee, Hosny ja Kishor 2015; Karfakis 

2006; Frenkel ja Koske 2004.) Yhteisintegraatiotesteillä voidaan löytää pitkän 

aikavälin stabiileja tasapainosuhteita muuttujien välillä ja osoittaa, että muuttujilla on 

yhteinen stokastinen trendi. Testit ottavat huomioon aikasarjojen mahdollisen 

epästationaarisuuden, joka on aiemmin tuottanut ongelmia ekonometriseen 

mallintamiseen. (MacDonald 2007:143.)  

Monetaarimallit tarjoavat teoreettisen viitekehyksen, jonka avulla valuuttakurssin 

liikehdintää voidaan selittää makrotalouden muuttujien ja kansainvälisen talouden 

tasapainorelaatioiden avulla. Tässä tutkimuksessa esitellään neljä monetaarimallia, 
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joiden soveltuvuutta testataan tilastollisilla menetelmillä. Tavoitteena on selvittää 

sopivatko monetaarimallit kuvaamaan eur/usd-valuuttakurssin vaihtelua, osoittaa 

pitkän aikavälin tasapainorelaatioiden olemassaolo sekä osoittaa, että makrotalouden 

fundamenttimuuttujat vaikuttavat valuuttakurssien määräytymiseen.  

Tutkimuskysymykset muotoillaan seuraavasti: 1) Ovatko monetaarimallit soveltuvia 

teorioita valuuttakurssin ja makrotalouden perusmuuttujien välisten suhteiden 

kuvaamiseen? 2) Löytyykö monetaarimallin muuttujien välillä yhteisintegroituvia 

relaatioita, eli pitkän aikavälin dynaamisia tasapainosuhteita? 3) Miten talouskriisi 

vaikuttaa muuttujien välisiin suhteisiin? 4) Vaikuttavatko fundamenttimuuttujat 

valuuttakurssiin vai vaikuttaako valuuttakurssi fundamentteihin? 

Tässä tutkimuksessa hyödynnettävät mallit ja menetelmät toistuvat tieteellisissä 

aikakausilehdissä julkaistuissa valuuttakurssitutkimuksissa. Tutkimuksen 

teoreettinen asetelma seurailee Bahmani-Oskoeen ym. (2015) sekä Frenkelin ja 

Kosken (2004) tutkimuksia, mikä tekee tuloksista vertailukelpoisia muihin 

tutkimuksiin nähden. Tässä tutkielmassa hyödynnettävä aineisto on kuitenkin 

uudempaa ja myös finanssikriisin vaikutukset huomioidaan, toisin kuin edellä 

mainituissa tutkimuksissa. Näin ollen tutkimus tuottaa uutta tietoa makrotalouden 

tasapainorelaatioiden kehityksestä ajanjaksona, jolloin talouskriisi ravistelee sekä 

euroaluetta että Yhdysvaltoja.  

Käytettävät tutkimusmenetelmät ovat nykyaikaisia, ja niillä on toivottuja 

ominaisuuksia kuten joustavuus ja endogeenisyysongelman välttäminen. Kuitenkin 

menetelmiä on jo aiemmin hyödynnetty, mikä mahdollistaa luotettavan 

lähdekirjallisuuden saatavuuden. Tutkimuksessa estimoidaan ARDL-malli 

virheenkorjausmuodossa. Yhteisintegraatiota tutkitaan Pesaranin, Shinin ja Smithin 

(2001) bounds-testillä sekä Engle-Granger (1987) -testillä. Granger-

kausaliteettitestauksien avulla päätellään vaikutusten suunta. Tilastolliset testaukset 

tehdään Rstudio- ja Eviews-ohjelmistoilla. Aikasarjojen ominaisuuksia ja niiden 

keskinäisiä riippuvuuksia tarkastellaan kuvioiden ja yksikköjuuritestauksen avulla. 

Tutkielman aikaperiodi ulottuu vuoden 1999 tammikuusta joulukuuhun 2014. 

Tutkimusaineisto kattaa ajanjakson euron käyttöönotosta tammikuussa 1999, 2000-

luvun alun IT-kuplan, nopean talouskasvun ajan vuosilta 2003–2008 ja vuonna 2008 
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alkaneen globaalin finanssikriisin. Aineistona käytetään kuukausittaisia aikasarjoja 

euroalueelta ja Yhdysvalloista. 

Tulokset osoittavat, että makrotalouden perusmuuttujien ja valuuttakurssin välillä 

vallitsee yhteisintegraatiorelaatio kun euron ensimmäiset vuodet jätetään 

huomioimatta ja mukaan otetaan finanssikriisin aika. Näin ollen aineisto antaa osin 

tukea monetaarimalleille, mutta relaatiot eivät säily samoina yli ajan. Tasapainoon 

hakeutumista estävät muun muassa eri omaisuusluokkien markkinoilla kehittyvät 

hintakuplat, Yhdysvaltain vaihtotaseen alijäämä sekä säästämisasteen ja investointien 

epäsymmetria Yhdysvalloissa. Finanssikriisi saa markkinoiden epätasapainot osittain 

korjaantumaan. Granger-kausaliteettitestit puolestaan osoittavat, että makrotalouden 

fundamentit vaikuttavat valuuttakurssiin useammassa tapauksessa kuin 

valuuttakurssi vaikuttaa fundamentteihin. Vaikutussuhde on parhaimmillaan 

kaksisuuntainen. Korkoeron havaitaan olevan merkittävä ennustaja valuuttakurssin 

muutokselle. 

Luvussa 2 luodaan katsaus makrotalouden muuttujien viimeaikaiseen kehitykseen ja 

viimeaikaisiin empiirisiin valuuttakurssitutkimuksiin. Luvussa 3 mukaan tuodaan 

teoreettinen viitekehys, joka luo pohjan tasapainorelaatioiden tarkastelulle. Luvussa 

4 esitellään käytettävä tutkimusaineisto, jota analysoidaan luvussa 5 esitellyllä 

aikasarjamallilla ja ekonometrisilla menetelmillä. Luvussa 6 käsitellään tuloksia ja 

johtopäätöksiä. Luvussa 7 tehdään yhteenveto. 
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2 KATSAUS MAKROTALOUDEN VIIMEAIKAISEEN KEHITYKSEEN 

JA VALUUTTAKURSSIKIRJALLISUUTEEN 

Valuuttakurssien liikkeitä on selitetty malleilla, joissa selittävinä muuttujina 

käytetään erilaisia kombinaatioita makrotalouden perusmuuttujista. Näitä 

perusmuuttujia ovat esimerkiksi rahan määrä, tuotannon taso, korkotaso, inflaatio-

odotukset, öljyn hinta, vaihtotaseen yli- ja alijäämä, pääomien liikkeet sekä 

finanssipolitiikan vaikutukset. (kts. esim. Apergis, Zestos ja Shaltayev 2012; 

Karfakis 2006.) Alla luodaan katsaus valuuttakurssitutkimuksissa usein toistuneiden 

muuttujien viimeaikaiseen kehitykseen euroalueella ja Yhdysvalloissa. 

2.1 Valuuttakurssin ja fundamenttien viimeaikainen kehitys 

Kuviossa 1 esitetään miten euron arvo on kehittynyt suhteessa dollariin vuosina 

1999–2015. Euron odotettiin vahvistuvan käyttöönottonsa1 jälkeen, sillä euroalueen 

markkinoiden ajateltiin houkuttelevan kansainvälisiä sijoituksia. Euro kuitenkin 

heikkeni käyttöönottonsa jälkeen noin 27 % kahden vuoden aikana. (Euroopan 

keskuspankki 2001.) 

 

Kuvio 1. Euro dollareina vuosina 1999–2015 (Federal Reserve Bank of St. Louis 2015f). 

Heikkenemistä selitettiin muun muassa euroalueen kiihtyvällä inflaatiolla, pääoman 

liikkumisella euroalueelta poispäin, euron yliarvostuksella käyttöönotettaessa sekä 

                                                 
1 Euro otettiin käyttöön tilivaluuttana 1. tammikuuta 1999, jolloin sen arvo oli 1,17 dollaria. Käteinen 

raha otettiin käyttöön 1.1.2002. (Kurri 2006.) 
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euroon kohdistuvalla epäluottamuksella. 2000-luvun vaihde oli Yhdysvalloille 

nopean kasvun aikaa. Osakkeiden hintojen nousu aikaansai Yhdysvaltoihin 

suuntautuvan pääomavirran, mikä loi kysyntäshokin rahamarkkinoille. Seurauksena 

oli dollarin vahvistuminen suhteessa euroon. (Meredith 2001.) Yhdysvaltain talouden 

uskottiin De Grauwen (2009:264) mukaan olevan ylivoimainen verrattuna 

euroalueeseen. IT-kuplan puhjettua vuonna 2001 lama iski Yhdysvaltoihin. 

Yhdysvaltain keskuspankki reagoi lamaan alentamalla ohjauskorkoaan. Kuviosta 2 

nähdään, että Fed Funds Rate laskettiin nopeasti 2 %:n alapuolelle.  

 

Kuvio 2. Rahamarkkinakorot euroalueella ja Yhdysvalloissa (ECB Statistical Data Warehouse 2015, 

Federal Reserve Bank of St. Louis 2015c). 

Lyhyiden korkojen erotus ja euron dollarikurssi on esitetty kuviossa 3, josta voidaan 

tarkastella missä määrin aikasarjat liikkuvat samansuuntaisesti. Kuviosta 3 nähdään, 

että aikasarjat seurailevat toistensa liikkeitä erityisesti vuodesta 2004 vuoteen 2015. 

Havainto voi viitata yhteisintegraatioon. 
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Kuvio 3. Rahamarkkinakorkojen erotus (oikea asteikko) ja euron dollarikurssi (vasen asteikko) (ECB 

Statistical Data Warehouse 2015, Federal Reserve Bank of St. Louis 2015c, 2015f). 

IT-kuplan puhjettua sijoittajat alkoivat kiinnittää enemmän huomiota Yhdysvaltain 

vaihtotaseen alijäämän kasvuun, joka osoitti Yhdysvaltain nopean talouskasvun 

olleen kestämättömällä pohjalla. Dollarin vahvistuminen pysähtyi vuonna 2001 ja 

dollari alkoi heiketä suhteessa euroon. Kuviosta 4 nähdään, että vaihtotaseen 

alijäämä kasvoi Yhdysvalloissa vuoteen 2006 asti. Dollari heikkeni suhteessa euroon 

vuoteen 2008 asti.  

 

Kuvio 4. Yhdysvaltain vaihtotaseen alijäämä miljardeissa dollareissa (oikea asteikko) ja dollarin 

eurokurssi (vasen asteikko) vuosilta 1999–2013 (Federal Reserve Bank of St. Louis 2015b, 2015f). 

Vaihtotaseiden epätasapainot johtuvat kulutuksen, säästämisen ja investointien 

epätasaisesta jakautumisesta maailmantaloudessa. Obstfeld ja Rogoff (2005) 

selittävät vaihtotaseen alijäämän kasvua ja dollarin heikkenemistä suhteessa euroon 

Yhdysvaltain matalalla säästämisasteella. Yhdysvallat sai edullisesti lainaa 
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kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta, mikä kompensoi matalaa säästämisastetta. 

Rahoittajina toimivat itä-aasialaiset, eurooppalaiset ja kanadalaiset sijoittajat. 

Samalla korot olivat matalla ja Yhdysvaltain asuntomarkkinat alkoivat kuumeta.  

Dollari heikkeni suhteessa euroon vuosina 2001–2008 kaiken kaikkiaan noin 85 %. 

Bizimanan (2008) mukaan euron vahvistumisen taustalla arveltiin vuosina 2006–

2008 olevan myös euroalueen tuotannon nopea kasvu Yhdysvaltojen tuotantoon 

verrattuna. Kuviossa 5 tämä näkyy siten, että euroalueen teollisuustuotantoindeksin 

arvo nousee nopeammin kuin Yhdysvaltain vuosina 2005–2008. Suurempi 

mielenkiinto kuviossa 5 kuitenkin keskittyy vuoteen 2011, jolloin indeksit lähtivät 

voimakkaasti eriytymään toisistaan euroalueen tuotannon hidastuessa Yhdysvaltojen 

tuotannontasoon verrattuna. Euroopan keskuspankin (2015) mukaan taustalla olivat 

finanssikriisin pitkään jatkuneet negatiiviset vaikutukset, kuten investointien 

vähäinen määrä ja työttömyys. Toisaalta euroalueen elpymistä hidastuttaa valtioiden 

kyvyttömyys julkisen talouden rakenteellisiin uudistuksiin. 

 

Kuvio 5. Teollisuustuotantoindeksi Euroalueella ja Yhdysvalloissa kuukausittain, perusvuosi=2010 (OECD 

2015b, 2015d). 

Teollisuustuotantoindeksien erotus ja euron dollarikurssi on esitetty kuviossa 6. 

Kuviosta 6 nähdään, että euron ensimmäisinä vuosina sarjat liikkuvat jokseenkin 

peilikuvamaisesti, jonka jälkeen sarjat liikkuvat samansuuntaisesti vuodesta 2005 

alkaen. Vuoden 2011 jälkeen valuuttakurssi vaihtelee voimakkaammin kuin 

tuotantoero, eikä täysin seuraile sen kulkua. 
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Kuvio 6. Teollisuustuotantoindeksien erotus (oikea asteikko) ja euron dollarikurssi logaritmeissa (vasen 

asteikko) (OECD 2015b, 2015d; Federal Reserve Bank of St. Louis 2015f).  

Euron arvo suhteessa dollariin oli tähän asti koetussa huipussaan heinäkuussa 2008 

(1,58 $/€), jonka jälkeen euron arvo on vaihdellut suuresti. Finanssikriisin 

alkuvaiheessa euro heikkeni nopeasti suhteessa dollariin, kun odotukset euroalueen 

talouskasvusta synkkenivät ja luottomarkkinat kiristyivät. Samalla Yhdysvaltain 

keskuspankki tuki dollaria valuuttaostoilla. Euron heikkenemistä nopeutti sekä 

sijoittajien halu karttaa riskiä ja myydä euromääräisiä sijoituksiaan että öljyn hinnan 

romahdus. (Euroopan keskuspankki 2009.) Öljyn hinnan lasku ja euron dollarikurssi 

on esitetty kuviossa 7, josta nähdään aikasarjojen lähes yhtäaikainen alaspäin 

suuntautunut liike vuonna 2008.  

 

Kuvio 7. Öljyn logaritmoitu hinta (vasen asteikko) ja euron dollarikurssi (oikea asteikko) (Federal Reserve 

Bank of St. Louis 2015a, 2015f). 
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Yhdysvaltain ja Euroopan keskuspankit reagoivat finanssikriisiin elvyttävällä 

rahapolitiikalla. Martin ja Milas (2012) sekä Apergis ym. (2012) tuovat esiin 

Yhdysvaltain keskuspankin määrällisen keventämisen vaikutuksen. Vuosina 2008–

2009 ja 2010–2011 Yhdysvaltain keskuspankki ilmoitti ja toteutti kaksi määrällisen 

keventämisen pakettia (quantitative easing). Tästä seurannut dollareiden tarjonnan 

kasvu rahamarkkinoilla johti tutkijoiden mukaan dollarin heikkeneminen. Nämä 

positiiviset likviditeettishokit näkyvät kuviossa 8 äkillisinä rahan kasvunopeuden 

kiihtymisenä ja sitä seuraavana hidastumisena.  

 

Kuvio 8. Rahan määrän vuosittainen muutosprosentti euroalueella ja Yhdysvalloissa (Federal Reserve 

Bank of St. Louis 2015d, 2015e). 

Finanssikriisi näkyy muissakin makrotaloudellisten muuttujien aikasarjoissa, kuten 

inflaatiovauhdeissa, jotka puolestaan vaikuttavat hintatasojen kautta 

valuuttakurssiin2. Kuviossa 9 nähdään, että euroalueen ja Yhdysvaltain inflaatio on 

vaihdellut pääosin 2 % tavoiteinflaation läheisyydessä. Kuviosta erottuu 

finanssikriisin aikaansaama inflaation hidastuminen negatiiviseksi vuosina 2008–

2009. 

                                                 
2 Valuuttakurssimalleja käsitellään luvussa 3. 
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Kuvio 9. Kuluttajahintaindeksien vuosimuutosprosentti euroalueella ja Yhdysvalloissa. (Datastream 

2015a, 2015d) 

Kuviossa 10 on esitetty euroalueen ja Yhdysvaltain kuluttajahintaindeksien erotus ja 

dollarin eurokurssi. Kuviosta nähdään kuinka aikasarjat liikkuvat jokseenkin 

samansuuntaisesti vuosina 2002–2015. Havainto antaa viitteitä muuttujien välisestä 

yhteisintegroituvuusrelaatiosta. 

 

Kuvio 10. Kuluttajahintaindeksien ero (vasen asteikko) ja dollarin eurokurssi (oikea asteikko) 

(Datastream 2015a, 2015d; Federal Reserve Bank of St. Louis 2015f.) 

Eichlerin (2012) mukaan euroalueen velkakriisi ja pankkisektorin kriisi olivat 

tärkeitä euron dollarikurssiin vaikuttavia tekijöitä vuoden 2009 jälkeen. Euroalueen 

kriisivaltioiden riskien kasvaessa niiden valtiolainojen korot lähtivät nousuun, mikä 

Eichlerin tulosten valossa heikensi euroa. EKP tuki valtioita velkapaperien osto-

ohjelmilla, mikä puolestaan sai valtiolainojen korot jälleen laskemaan. Euroalueen 

korkojen nousut ja laskut näkyvät kuviossa 11.  
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Kuvio 11. Valtion 10 vuoden maturiteetin velkakirjojen korot euroalueella ja Yhdysvalloissa (Datastream 

2015b, 2015c). 

Rahapolitiikan vaikutuksia on tutkittu eri näkökulmista ja myös rahapoliittisella 

viestinnällä on arveltu olevan vaikutusta euron ja dollarin vaihtokurssiin. 

Finanssikriisin edetessä ja talouden eri indikaattorien näyttäessä heikentymisen 

merkkejä, EKP teki heinäkuussa 2012 päätöksen elvyttää taloutta rahapoliittisilla 

suorilla kaupoilla (outright monetary transactions). Kyseinen velkapaperien osto-

ohjelma vahvisti luottamusta euroon. (Euroopan keskuspankki 2013.)  Vuoden 2014 

maaliskuusta alkanutta heikkenemistä on selitetty muun muassa rahapolitiikan 

kiristymisellä Yhdysvalloissa ja rahapolitiikan keventymisellä euroalueella. (Euro ja 

Talous 2014:47). 

Silmämääräisesti nähdään miten finanssikriisi on vaikuttanut makrotalouden 

muuttujiin ja että osa muuttujista liikkuu ajoittain samansuuntaisesti valuuttakurssin 

kanssa. Seuraavaksi luodaan katsaus tutkimuksiin, joissa valuuttakurssin liikkeitä 

selitetään empiiristen tulosten avulla. Kiinnostuksen kohteena on myös millaisia 

menetelmiä tutkimuksissa on käytetty.  

2.2 Viimeaikaisia valuuttakurssitutkimuksia 

Valuuttakurssien määräytymistä on pyritty selittämään erilaisilla malleilla, jotka 

ottavat huomioon makrotalouden muuttujien vaihtelun. Meese ja Rogoff (1983) 

vertailivat monetaarimallien soveltuvuutta valuuttakurssiennustuksiin ja osoittivat 

monetaarimallien heikon ennustekyvyn. Heidän tutkimuksessaan sopivimmaksi 

malliksi 1–12 kuukauden ennusteisiin osoittautui satunnaiskulun malli, jonka 

t 
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mukaan paras ennuste valuuttakurssin arvolle tulevaisuudessa on sen nykyinen arvo. 

Tämän jälkeen tehtiin useita valuuttakurssitutkimuksia, joissa tutkittiin pitikö väite 

paikkaansa. (kts. esimerkiksi Smith ja Wickens 1986; Kholdy ja Sohrabian 1995; 

Kim ja Mo 1995 sekä Moosa ja Burns 2013). Satunnaiskulun malli on usein 

soveltuva malli lyhyelle aikavälille, kuten Kim ja Mo (1995) osoittivat. Heidän 

tulostensa valossa pitkän aikavälin ennusteisiin soveltui kuitenkin 

virheenkorjausmuodossa estimoitu monetaarimalli. Vaikka estimointimenetelmät ja 

aikasarjamallit ovat 1980-luvun jälkeen kehittyneet, tutkijakunta ei edelleenkään ole 

yksimielinen valuuttakurssien määräytymisestä.  

Empiirisissä valuuttakurssitutkimuksissa on testattu tilastollisesti muun muassa 

mallien selityskykyä, ennustekykyä ja vaikutusten suuntaa. Engel ja West (2005) 

tutkivat Johansenin ja Juseliuksen (1990) menetelmällä monetaarimallin muuttujien 

ja valuuttakurssin välisiä pitkän aikavälin riippuvuussuhteita. Mallin selittävinä 

muuttujina olivat suhteelliset rahan tarjonnat, suhteelliset tuotannontasot sekä 

korkoero ja inflaatioero kuuden teollistuneen maan ja Yhdysvaltain välillä. He 

löysivät vain heikkoja viitteitä yhteisintegraatiosta. Selitykseksi tutkijat arvelivat, 

että mallista puuttui tärkeitä muuttujia. Tutkijoiden tekemät granger-

kausaliteettitestit osoittivat, että vaikutusten suunta kulki valuuttakursseista 

fundamentteihin, toisin kuin teoria olettaa.  

Bahmani-Oskoee ym. (2015) toistivat Engelin ja Westin tutkimuksen käyttäen samaa 

dataa, mutta eri mallikehikkoa ja menetelmiä yhteisintegraation tutkimiseen. He 

sovelsivat Pesaranin ym. (2001) bounds-testiä ARDL-malliin. Pesaranin menetelmä 

osoittautui tehokkaammaksi, sillä tutkijat raportoivat 20 yhteisintegraatiorelaatiota 

30:stä, kun taas Engel ja West raportoivat aiemmin vain viisi relaatiota 30:stä. 

ARDL-mallille tehdyt granger-kausaliteettitestit puolestaan osoittivat, että toisin kuin 

Engelin ja Westin tutkimuksessa, fundamenttimuuttujien avulla voitiin ennustaa 

valuuttakurssien liikkeitä kaikkien kuuden tarkasteltavan maan kohdalla. Tulosten 

mukaan valuuttakurssin muutokset vaikuttivat fundamentteihin, mikä oli samassa 

linjassa Engelin ja Westin tutkimuksen kanssa.  

Yhteisintegraatiorelaatioita voidaan ensinnäkin kuvata sellaisella 

yhteisintegraatiovektorilla, jonka kertoimet ovat vakioita, tai toisekseen sellaisella 



20 

yhteisintegraatiovektorilla, jonka komponentit vaihtelevat yli ajan mentäessä. 

Ensimmäisen lähestymistavan mukaisissa tutkimuksissa voidaan havaita 

yhteisintegraatiorelaatioiden olevan voimassa ajoittain. Syyksi on arveltu muun 

muassa talouden rakenteellisia muutoksia3 ja valuuttakaupankäyjien keskuudessa 

vallalla olevien mallioletusten muutosta4. Beckmann ym. (2011) jakoivat 

estimointien aikaikkunan lyhempiin ajanjaksoihin ja osoittivat, että 

parametriestimaatit muuttuivat periodilta toiselle. Tutkijat esittävät, että mallin 

rakenteen muutokset ajoittuivat talouskriisien aikaan. Kun katkokset otettiin 

huomioon, he löysivät yhteisintegroituvan relaation monetaarimallin muuttujien 

välillä. Toista lähestymistapaa hyödyntäneet Park ja Park (2013) estimoivat 

monetaarimallin, jonka parametreille estimoitiin oma aikaura, toisin sanoen, sallittiin 

yhteisintegraatiorelaation muuttuminen ajassa. Malli tuotti hyviä otoksen 

ulkopuolisia (out-of-sample) ennusteita.  

Valuuttakurssitutkimukseen on sovellettu myös epälineaarisia malleja, kuten markov 

switching –malleja (Hamilton 1989), joissa talouden ajatellaan olevan eri 

aikakausilla eri tiloissa. Menetelmien avulla voidaan kuvata esimerkiksi miten 

valuuttakurssien yli- tai aliarvostus riippuu velkakirjojen tuotoista. (kts. esimerkiksi 

Kal, Arslaner ja Arslaner 2015.) Myös pehmeän siirtymän malleja (Granger, 

Teräsvirta ja Anderson 1993) tai erilaisia kynnysmalleja (Obstfeld ja Taylor 1997) on 

kehitetty ja sovellettu. (Kts. esimerkiksi Kilian ja Taylor 2003; Beckmann 2013 ja 

Jing-Tung Wu 2015.) Menetelmien avulla voidaan kuvata valuuttakursseille 

ominaista keskiarvoon hakeutumista (mean-reversion), kun valuuttakurssi on 

poikkeuksellisen kaukana tasapainokurssista. Virheenkorjausmuodossa estimoidut 

epälineaariset mallit ovat tuottaneet tarkkoja ennusteita. Cuaresma ja Orthofer (2010) 

osoittivat, että kynnysmallit soveltuivat euron ja dollarin välisen valuuttakurssin 

ennustamiseen vuosina 1990–2010. Myös Junttila ja Korhonen (2011) löysivät 

epälineaarisia relaatioita valuuttakurssien ja makrotalouden fundamenttien välillä. 

Heidän tuloksensa osoittivat, että epälineaariset relaatiot astuvat voimaan 

                                                 
3 Kts. esimerkiksi Hue, Gan, ja Treepongkaruna (2004). 
4 Cheung ja Chinn (2001) selvittivät kyselytutkimuksella valuuttakaupankäyjien mielipiteitä 

monetaarimuuttujien merkityksestä. Heidän tuloksensa osoittivat monetaarimuuttujien olevan 

tärkeässä roolissa pitkällä aikavälillä. Lyhyen aikavälin poikkeamia pidettiin joko satunnaisina tai 

selittäjiksi arveltiin valuuttakurssispekulointia sekä suurten instituutioiden valuuttaostoja ja -myyntejä. 
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inflaatioeron ollessa riittävän suuri. Tutkimuksessa osoitettiin, että korkoeron ja 

valuuttakurssin välinen relaatio vaihteli riippuen inflaatioeron suuruudesta. 

Epälineaariset mallit eivät kuitenkaan kaikissa tapauksissa ratkaise monetaarimallien 

ongelmia. Burns ja Moosa (2015) saivat tuloksia, joiden mukaan epälineaarisuuden 

tuominen malliin ei paranna monetaarimallien ennusteiden tarkkuutta. Sen sijaan, 

mallin ennustekyky parani, kun malliin tuotiin lyhyen aikavälin dynamiikkaa 

lisäämällä malliin virheenkorjaustermi ja viivästettyjä selittäviä muuttujia.  

Monetaarimalleissa oletetaan, että fundamenttimuuttujat vaikuttavat valuuttakurssiin. 

Yhteisintegraatiotutkimuksissa vaikutusten suuntaa on tutkittu granger-

kausaliteettitesteillä. Apergis ym. (2012) tutkivat euron ja dollarin vaihtokurssin sekä 

fundamenttimuuttujien välistä yhteisintegraatiota. He löysivät yhden 

yhteisintegroituvan yhtälön, jolle tehtiin granger-kausaliteettitestaus. Vaikutuksien 

huomattiin kulkevan lyhyiden korkojen erosta valuuttakurssiin. Dabrowski, Papiez ja 

Smiech (2015) puolestaan osoittivat paneeliaineston bootstrap-menetelmään 

perustuvien granger-kausaliteettitestien avulla vaikutusten suunnan kulkevan sekä 

fundamenteista valuuttakurssiin että valuuttakurssista fundamentteihin. Tulos antaa 

tukea vahvalle yhteydelle makrotalouden fundamenttimuuttujien ja valuuttakurssin 

välillä.  

Monetaarimalleja on pyritty täydentämään lisäämällä malliin uusia muuttujia. 

Esimerkiksi osakemarkkinamuuttuja on tuottanut hyviä estimointituloksia sekä 

yhteisintegraatiotesteistä että granger-kausaliteettitesteistä (kts. esimerkiksi Morley 

2007; Kapusuzoglu, Buyukkara, ja Tasdemir 2014). Myös valuuttakurssien 

volatiliteetin vaikutuksia on mallinnettu. (kts. esimerkiksi Verheyen 2012.)  

Empiiriset monetaarimallitutkimukset eroavat toisistaan usealla tavalla. Keskeiset 

tutkimustulokset, näkemyserot ja ristiriitaisuudet on tiivistetty taulukkoon 1, josta 

nähdään tutkimuksissa toistuvat tulokset, mallit ja menetelmät. Empiiristen mallien 

välillä on myös muita eroja, kuten pyritäänkö tekemään ennustemalli vai paras 

sovite, ja onko sovitettava malli lineaarinen vai epälineaarinen. Tämän tutkimuksen 

empiiriseksi aikasarjamalliksi valitaan ARDL-malli, sillä se on nykyaikainen, 

yksinkertainen estimoida pienimmän neliösumman menetelmällä ja sen 

estimointitulokset ovat olleet hyviä. 
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Taulukko 1. Yhteenveto empiirisistä valuuttakurssitutkimuksista. 

Tulos Tutkimus Menetelmä Aikasarjamalli 

Valuuttakurssit noudattavat 

satunnaiskulkua 

Meese ja Rogoff (1983) MAD AR5 

Kim ja Mo (1995) 
Johansen ja 

Juselius (1990) 
VAR6 

Monetaarimallit soveltuvat 

pitkän aikavälin ennusteisiin 

Kim ja Mo (1995) 
Johansen ja 

Juselius (1990) 
VAR 

Moosa ja Burns (2013) Waldin testi AR 

Valuuttakurssin ja 

fundamenttien välillä on 

yhteisintegraatiota 

Apergis ym. (2012) Johansen (1988) ECVAR7 

Bahmani-Oskoee ym. 

(2015) 
Pesaran ym. (2001) ARDL8 

Morley (2007) Pesaran ym. (2001) ARDL 

Valuuttakurssin ja 

fundamenttien välillä ei ole 

yhteisintegraatiota 

Engel ja West (2005) 
Johansen ja 

Juselius (1990) 
VAR 

Kholdy ja Sohrabian 

(1995) 

Engle-Granger 

(1987) 
ECM 

Fundamenteilla on vaikutusta 

valuuttakurssiin 

Apergis ym. (2012) 
Granger-

kausaaliteetti 
ECVAR 

Kholdy ja Sohrabian 

(1995) 

Granger-

kausaaliteetti 
ECM 

Valuuttakurssilla on vaikutusta 

fundamentteihin 

Engel ja West (2005) 
Granger-

kausaliteetti 
VAR 

Verheyen (2012) Pesaran ym. (2001) 
GARCH9, 

ARDL 

Vaikutukset menevät sekä 

valuuttakurssista 

fundamentteihin että 

fundamenteista valuuttakurssiin 

Dabrowski ym. (2015) 

Bootstrap panel 

causality approach 

(Kónya 2006) 

VAR 

Bahmani-Oskoee ym. 

(2015) 
Pesaran ym. (2001) ARDL 

Talouden rakennemuutokset 

vaikuttavat 

yhteisintegraatiorelaatioihin 

Beckmann ym. (2011) FM-OLS10 TVP11 

Hue ym. (2004) 
Engle-Granger 

(1987), Johansen 
VAR 

Park ja Park (2013) 
Engle-Granger, 

Johansen 
FFF12 

Riippuvuus 

monetaarimuuttujien ja 

valuuttakurssin välillä on 

epälineaarista 

Kilian ja Taylor (2003) Bootstrap ESTAR13 

Beckmann (2013) Johansen ESTR, VECM 

Cuaresma ja Orthofer 

(2010) 
Johansen T-VEC14 

Junttila ja Korhonen 

(2011) 
Johansen 

ESTR, LSTR15, 

VECM 

Epälineaarisuus ei paranna 

ennusteiden tarkkuutta 
Burns ja Moosa (2015) PNS ECM 

                                                 
5 Autoregressive model. 
6 Vector autoregressive model. 
7 Error correction vector autoregressive model. 
8 Autoregressive distributed lag model. 
9 Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model. 
10 Fully modified ordinary least squares estimator (FM). 
11 Time-varying coefficient model. 
12 Fourier flexible form series functions. 
13 Exponential smooth transition autoregresive model. 
14 Threshold vector error correction model. 
15 Logistic smooth transition model. 
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3 MONETAARIMALLIT 

Monetaarimalleissa valuuttakurssin arvoa selitetään fundamenttimuuttujilla, kuten 

rahan määrillä, koroilla, tuotantojen tasoilla tai inflaatio-odotuksilla. Jos kahden 

maan muuttujien suhteellinen ero kasvaa tai pienenee, seurauksena on 

valuuttakurssin heikentyminen tai vahvistuminen. Monetaarimallit johdetaan 

rahamarkkina-tasapainosta, mutta ne eroavat toisistaan rahan kysyntäfunktion osalta 

sekä oletuksista hintojen jäykkyydestä. Alla käydään läpi neljä mallia: Bilsonin 

(1978) ja Frenkelin (1976) pitkän aikavälin mallit, joissa hinnat oletetaan joustaviksi, 

sekä Dornbuschin (1976) ja Frankelin (1979) lyhyen aikavälin mallit, joissa hinnat 

ovat jäykät. Kaikissa malleissa on kaksi maata, kotimaa ja ulkomaa. Kotimaa 

oletetaan pieneksi avotaloudeksi ja valuuttakurssi kelluvaksi. 

3.1 Pitkän aikavälin mallit 

Pitkän aikavälin tarkastelussa on luontevaa hyödyntää Frenkelin (1976) ja Bilsonin 

(1978) malleja, jossa hintatason muutokset ovat mahdollisia. Molemmissa malleissa 

oletetaan, että absoluuttinen ostovoimapariteetti pätee, jolloin kelluva nimellinen 

valuuttakurssi määräytyy koti- ja ulkomaan yleisen hintatason suhteena. Seurataan 

MacDonaldin (2007: 41) esitystapaa ja merkitään nimellistä valuuttakurssia 

*
t

t
t

P

P
S  , (1) 

missä Pt on kotimaan hintataso ja *
tP  ulkomaan hintataso. Nimellisen valuuttakurssin 

St arvo kertoo kuinka paljon yhdellä yksiköllä ulkomaan valuuttaa saa kotimaan 

valuuttaa16. Otetaan yhtälöstä (1) luonnollinen logaritmi, jolloin hintatasojen suhde 

                                                 
16 Luvussa 3 seurataan valuuttakurssikirjallisuudessa yleisesti käytettyä merkintätapaa (kotimaan 

valuutta/ulkomaan valuutta), joka euroalueen näkökulmasta katsottuna kertoo 1 dollarin arvon 

euroissa. Tämä on käänteinen verrattuna Suomen Pankin ilmoittamaan merkintätapaan (ulkomaan 

valuutta / kotimaan valuutta), joka kertoo 1 euron arvon dollareissa. Esimerkiksi 4. huhtikuuta 2015 1 

euron arvo oli 1,083 Yhdysvaltain dollaria (Suomen Pankki 2015).  
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voidaan esittää logaritmoitujen hintatasojen erotuksena. Merkitään absoluuttista 

ostovoimapariteettia nyt seuraavalla tavalla: 

*
ttt pps  .  (2) 

Pienet kirjaimet merkitsevät logaritmoituja muuttujia. Oletetaan seuraavaksi, että 

kotimaiset ja ulkomaiset velkakirjat ovat täydellisiä substituutteja, niillä on sama 

maturiteetti ja ne maksavat korkoa *i  ulkomaassa ja korkoa i kotimaassa17. Jotta ei 

syntyisi hintaeroja hyödyntävää arbitraasia, sijoitusten arvojen tulee olla yhtä suuret 

molemmissa maissa tulevaisuudessa hetkellä kt  . Merkitään odotettua 

valuuttakurssia Et(St+k). Kirjoitetaan kattamattoman korkopariteetin ehto kuten 

Feenstra & Taylor (2014: 462–463) 

t

ktt

S

SE
ii

)(
)1()1( *  .  (3) 

Yhtälön (3) mukaisessa tilanteessa sijoittaja saa saman tuoton, riippumatta kumpaan 

maahan hän sijoittaa. Yhtälön vasen puoli kuvaa kotimaahan tehdyn sijoituksen 

arvoa hetkellä kt  . Vastaavasti yhtälön oikea puoli kuvaa ulkomaahan tehdyn 

sijoituksen odotettua arvoa hetkellä kt  . Yhtälö (3) voidaan kirjoittaa myös 

muotoon 

)1(

)1()(
*i

i

S

SE

t

ktt






.  (4) 

Ottamalla luonnollinen logaritmi puolittain, voidaan approksimoida: 

)()( *
ttktt iisE   , (5) 

                                                 
17 Käytetystä merkintätavasta poiketen, pieni kirjain i ei kuvaa logaritmoitua muuttujaa. 
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missä )( ktt sE  tarkoittaa valuuttakurssin odotettua suhteellista muutosta hetkeltä t 

hetkeen kt   ja )( *
tt ii  kuvaa kotimaan ja ulkomaan välistä korkoeroa. Yhtälö (5) 

tulkitaan siten, että jos maassa saa korkean korkotuoton, kyseisen maan valuutan 

odotetaan heikkenevän. 

Rahamarkkinatasapaino voidaan MacDonaldia (2007:96) mukaillen esittää 

kotimaassa ja ulkomaassa asettamalla rahan kysyntä ja tarjonta yhtä suuriksi  

t
s
t

d
t mmm  , (6) 

**,*,
t

s
t

d
t mmm  .     

Keskuspankki määrittää rahan tarjonnan ms. Rahan reaalinen kysyntä määräytyy 

yhtälöiden (7) mukaan 

ttt
D
t iypm 10   ,  0, 10   (7) 

*
1

*
0

**
ttt

D
t iypm   ,     

missä ylempi yhtälö kuvaa kotimaan rahan reaalista kysyntää, alempi yhtälö 

ulkomaan rahan reaalista kysyntää, ty  tuotannon tasoa kotimaassa ja 
*
ty  tuotannon 

tasoa ulkomaassa. Parametri β0 kuvaa rahan reaalisen kysynnän tulojoustoa ja β1 

kuvaa miten rahan reaalinen kysyntä muuttuu, kun korko i nousee yhden 

prosenttiyksikön. Molemmat parametrit oletetaan yhtä suuriksi molemmissa 

maissa18. Yhdistetään yhtälöt (7) ja siirretään suhteelliset hinnat yhtäsuuruusmerkin 

vasemmalle puolelle: 

)()( *
1

*
0

**
tttttttt iiyymmpp   .  (8) 

                                                 
18 Oletus yksinkertaistaa mallia ja helpottaa mallin johtamista, mutta oletuksen voi myös vapauttaa. 

Morley (2007) estimoi monetaarimallin rajoittamattomassa muodossa, jossa molempien maiden 

parametrit saivat määräytyä vapaasti. Estimoinnit kuitenkin osoittivat rajoitetun mallin sopivan 

paremmin dataan. 
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Oletetaan edelleen, että ostovoimapariteettia kuvaava yhtälö (1) pätee, jolloin yhtälö 

(8) voidaan kirjoittaa muotoon 

)()( *
1

*
0

*
ttttttt iiyymms   .  (9) 

Yhtälö (9) kuvaa miten valuuttakurssi riippuu eroista kotimaisen ja ulkomaisen rahan 

määrässä, tuotantojen tasoissa ja korkotasoissa Bilsonin (1978) mallissa. Jos rahan 

kysyntämuuttujat y ja i pysyvät vakioina, kotimaisen rahan tarjonnan kasvu saa 

kotimaan valuutan heikkenemään. Tämä tarkoittaa, että muutokset rahan nimellisessä 

tarjonnassa aiheuttavat muutoksia nimelliseen valuuttakurssiin. Tuotannon tasojen yt 

ja yt
*, sekä korkotasojen it ja it

* muutokset vaikuttavat valuuttakurssiin epäsuorasti 

rahan kysyntäfunktion (7) kautta. Jos kotimainen tuotanto yt kasvaa enemmän kuin 

ulkomainen tuotanto yt
*, kotimaan valuutta vahvistuu. Jos taas kotimaan korot 

nousevat enemmän kuin ulkomaan korot, kotimaan valuutta heikkenee. Tämä johtuu 

siitä, että pitkällä aikavälillä hinnat joustavat ja inflaation odotettu kiihtyminen johtaa 

Fisher-efektin mukaisesti nimellisen korkotason nousuun (kts. esimerkiksi Sarno & 

Taylor 2002: 73). Yhtälöä (9) tulkitaankin pitkän aikavälin tasapainoehtona.  

Pitkälle aikavälille soveltuva Frenkelin (1976) malli muistuttaa paljolti Bilsonin 

mallia, mutta Frenkel olettaa rahan reaalisen kysynnän määräytyvän siten, että 

ttt
D
t ypm   0 ,   (10) 

**
0

**
ttt

D
t ypm  

,  

missä π kuvaa inflaatio-odotuksia, sillä hän olettaa Cagan-tyyppisen rahan 

kysyntäfunktion19. Frenkelin malli sievenee muotoon  

)()( **
0

*
ttttttt yymms   ,  (11) 

                                                 
19 Kts. esimerkiksi Taylor (1991). Frenkel sovelsi mallia Saksan 1920-luvun hyperinflaation 

tutkimiseen ja malli soveltuukin tilanteeseen, jossa inflaatioeron vaihtelu on suurta (Frankel 1979). 
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missä korkoero korvataan odotetulla inflaatioerolla ja φ kuvaa inflaatioeron 

muutoksen vaikutusta valuuttakurssiin. Yhtälöt (9) ja (11) ovat pitkän aikavälin 

malleja. Yhtälöstä (11) nähdään, että Frenkel (1976) olettaa valuuttakurssin 

riippuvan rahan määristä, tuotantojen tasoista sekä inflaatio-odotuksista. 

3.2 Lyhyen aikavälin mallit 

Lyhyen aikavälin malleissa yleinen hintataso oletetaan jäykäksi, mutta 

sijoituskohteiden kuten velkakirjojen ja valuuttakurssien hinnat joustaviksi. 

Hintajäykkyyksien epäsuhdasta seuraa Dornbuschin (1976) ”overshooting”-ilmiö, 

jossa valuuttakurssin arvo vaihtelee voimakkaammin kuin talouden 

fundamenttimuuttujien arvot. Lyhyen aikavälin malleissa korkotaso kuvaa 

rahapolitiikan kireyttä. 

Dornbuschin (1976) ja Frankelin (1979) mallit soveltuvat lyhyelle aikavälille, sillä 

hyödykkeiden hintojen sopeutuminen kohti pitkän aikavälin tasapainoarvoja on 

hidasta. Molemmissa malleissa oletetaan, että ostovoimapariteetti ei päde lyhyellä 

aikavälillä ja että kotimaa ottaa ulkomaisen hintatason ja koron annettuna. Malleissa 

oletetaan lisäksi, että yhtälössä (5) esitetty kattamaton korkopariteetti pätee, jolloin 

valuuttakurssin muutokset johtuvat korkoeron muutoksesta. MacDonaldia (2007: 

115) mukaillen voidaan kirjoittaa 

),( *
tt iis 

  (12) 

missä kirjaimen yläpuolelle asetettu piste ilmaisee jatkuvan ajan suhteen derivoitua 

muuttujaa, toisin sanoen dtdss  . Rahamarkkinatasapaino määräytyy kuten 

joustavien hintojen mallissa 

tttt iypm 10   ,  (13) 

missä viiva muuttujan yläpuolella ilmaisee pitkän aikavälin tasoa. Frankel (1979) 

olettaa, että yhtälössä (12) esitetty valuuttakurssin muutos on funktio valuuttakurssin 

tämänhetkisen arvon ja pitkän aikavälin tasapainovaluuttakurssin välisestä 
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erotuksesta, sekä kotimaan ja ulkomaan inflaatio-odotusten välisestä erosta. Näin 

ollen pätee 

)()(
*

ttt sss   ,  (14) 

missä θ kertoo tasapainopoikkeaman vaikutuksen valuuttakurssin muutokseen ja π 

kertoo odotetun inflaatiovauhdin. Yhdistetään yhtälöt (12) ja (14) ja ratkaistaan 

)( tt ss   suhteen 

    **1
)( tttttt iiss 


 , (15) 

missä termi    **
tttt ii    kuvaa reaalikorkoeroa. Lisätään pitkän aikavälin 

yhtälöön (11) yläviivat kuvaamaan pitkän aikavälin muuttujia: 

)()( 10
  iiyymmpps  .                      (16) 

Pitkällä aikavälillä sst   ja merkitään myös )()(
  ttii  . Oletetaan lisäksi, 

että tasapainoarvot määräytyvät tämän hetkisistä toteutuneista arvoista, jolloin 

saadaan 

)()( 10


 tttttttt yymmpps  . (17) 

Jotta päästään estimoitavaan muotoon, yhdistetään seuraavaksi pitkän aikavälin ja 

lyhyen aikavälin mallit, kuten Bahmani-Oskoee ym (2015) sekä Frenkel ja Koske 

(2004). Sijoitetaan yhtälö (17) yhtälöön (15), jolloin saadaan  

)(
1

)(
1

)( 10
* 









 ttttttttt iiyymms 


 . (18) 

Lisätään yhtälöön (18) virhetermi ut ja kirjoitetaan se muodossa: 
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tttttttttt uiiyymms 

)()()()( 0

*  , (19) 

missä  1  ja )1( 0  . Nyt valuuttakurssi riippuu suhteellisista eroista 

koti- ja ulkomaan rahan määrissä, tuotannon tasoissa, lyhyissä koroissa ja inflaatio-

odotuksissa. Dornbuschin (1976) mallin lopputulema on hyvin samankaltainen 

Frankelin mallin kanssa, mutta Dornbusch olettaa inflaatioeron (π–π*) olevan aina 

nolla. 

Taulukko 2 tiivistää eroavaisuudet pitkän ja lyhyen aikavälin malleissa. Siitä 

nähdään miten talouden fundamenttimuuttujien oletetaan vaikuttavan 

valuuttakurssiin eri malleissa. Koska yhtälöissä (9), (11) ja (19) esitetyiden 

monetaarimallien muuttujat ovat samat, mallit voidaan esittää yhtälön (19) 

erikoistapauksena. Kaikissa malleissa rahan tarjonnan kasvu välittyy sellaisenaan 

valuuttakurssiin, eli kotimaan valuutta heikkenee rahan tarjonnan kasvun verran. 

Myös tuotannontasoeron (y–y*) vaikutus oletetaan samansuuntaiseksi kaikilla 

malleilla: Kotimaan tuotannon (tulojen) kasvu saa aikaan kotimaan valuutan 

vahvistumisen.  

Taulukko 2. Neljän mallin regressiokertoimien vertailu (Mukaillen Bahmani-Oskoee ym. 2015). 

 (m–m*) (y–y*) (i–i*) (π–π*) 

Pitkän aikavälin mallit:     

Frenkel (1976) 1 - 0 + 

Bilson (1978) 1 - + 0 

Lyhyen aikavälin mallit:     

Dornbusch (1976) 1 - - 0 

Frankel (1979) 1 - - ϕ>0>|γ| 

Mallit eroavat kuitenkin toisistaan nimellisten korkojen ja inflaatio-odotusten 

vaikutusten osalta. Frenkelin pitkän aikavälin malliin ei ole sisällytetty lyhyiden 

korkojen termiä, joten (i–i*) saa arvon nolla. Tämä tarkoittaa, että nimelliskorkojen 

suhteellinen ero koti- ja ulkomaan välillä ei vaikuta valuuttakurssiin Frenkelin 

mallissa. Bilsonin mallissa termin (i–i*) kerroin on positiivinen, jolloin 

nimelliskorkoeron kasvu saa aikaan kotimaan valuutan heikkenemisen. Lyhyen 

aikavälin malleissa nimelliskorkoeron kerroin on negatiivinen, mikä tarkoittaa, että 
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jos nimelliset korot nousevat kotimaassa enemmän kuin ulkomaassa, kotimaan 

valuutta vahvistuu.  

Inflaatio-odotusten (π–π*) vaikutus on Frenkelin ja Frankelin malleissa positiivinen. 

Tämä tarkoittaa, että jos inflaation odotetaan kiihtyvän kotimaassa, kotimaan 

valuutta heikkenee. Bilsonin ja Dornbuschin malleista termi puuttuu, jolloin 

inflaatio-odotukset eivät vaikuta valuuttakurssiin. Bilsonin ja Dornbuschin mallit 

voidaan siis estimoida, sillä kaikki muuttujat havaitaan. Frenkelin ja Frankelin 

malleissa olevia inflaatio-odotuksia ei suoraan havaita, joten malleja estimoitaessa on 

käytettävä soveltuvaa sijaismuuttujaa, kuten toteutuneita inflaatiolukuja tai pitkän 

maturiteetin korkoja (Frenkel ja Koske 2004). 

Tärkeä ero pitkän ja lyhyen aikavälin mallien välillä on korkoeron vaikutus 

valuuttakurssiin. Pitkän aikavälin malleissa korkoeron kasvu heikentää kotimaan 

valuuttaa tai ei vaikuta siihen, kun taas lyhyen aikavälin malleissa korkoeron kasvu 

saa aikaan kotimaan valuutan vahvistumisen. Hintojen ollessa jäykkiä lyhyellä 

aikavälillä, nimelliskoron muutos ei Frankelin (1979) mukaan johdu inflaatiosta 

kuten pitkän aikavälin mallissa, vaan rahapolitiikan kireyden muutoksesta. Näin 

ollen, jos rahan tarjonta supistuu kotimaassa, rahamarkkinoille syntyy ylikysyntää, 

jonka seurauksena kotimaan korot nousevat suhteessa ulkomaan korkoihin. Frankelin 

mukaan korkeiden korkojen houkuttelemat ulkomaiset sijoitukset nostavat rahan 

kysyntää kotimaassa, mikä puolestaan saa kotimaan valuutan vahvistumaan. 

Taustalla on se, että hintataso ei lyhyellä aikavälillä sopeuta rahan kysynnän ja 

tarjonnan epätasapainoa kotimaassa, mutta pitkällä aikavälillä hinnat laskevat.  Tätä 

kutsutaan Keynesiläiseksi teoriaksi.  

Pitkän aikavälin mallien taustalla Frankelin (1979) mukaan on puolestaan Chicago-

teoria, jonka mukaan kotimaan nimelliskoron nousu ei johdu rahan tarjonnan 

supistumisesta vaan kotimaan inflaation kiihtymisestä. Korkojen nousun ajatellaan 

pitkällä aikavälillä johtavan rahan (=valuutan) kysynnän laskemiseen, mikä 

puolestaan saa kotimaan valuutan heikkenemään. 



31 

4 AIKASARJA-AINEISTO 

Tutkimuksessa käytettävä kuukausittainen aikasarja-aineisto ulottuu vuoden 1999 

tammikuusta vuoden 2014 joulukuuhun20. Näin ollen kukin aikasarja sisältää 192 

havaintoa. Data on kerätty OECD:n, Euroopan keskuspankin sekä St. Louisin 

keskuspankin (Federal Reserve Bank of St. Louis) internet-sivustoilta. Taulukossa 3 

on listattu estimoinneissa käytettävät muuttujat, symbolit ja lähteet.   

Taulukko 3. Kooste tutkimusaineistosta. 

Symboli Muuttuja Lähde euroalue Lähde Yhdysvallat 

s Nimellinen valuuttakurssi Federal Reserve Bank of St. Louis 

m M2 raha-agregaatti Federal Reserve Bank of St. Louis Federal Reserve Bank of St. Louis 

y Teollisuustuotantoindeksi OECD OECD 

i Lyhyen maturiteetin korko ECB Statistical Data Warehouse Federal Reserve Bank of St. Louis 

π Kuluttajahintaindeksi OECD OECD 

Empiiristä mallia estimoitaessa nimellisen valuuttakurssin s arvo ilmaistaan dollarin 

eurokurssina ja dataksi valitaan spot-kurssi. Rahan tarjontaa m kuvaavaksi dataksi 

valitaan M2 raha-aggregaattidata. Tuotannontasoa y kuvataan teollisuustuotanto-

indekseillä, joiden perusvuosi on 2010. Lyhyiden korkojen tasoa i kuvataan 

rahamarkkinakoroilla. Euroalueelta valitaan 12 kuukauden Euribor-korko ja 

Yhdysvalloista Fed funds rate. Inflaatio-odotuksien π sijaismuuttujina voidaan 

käyttää kuluttajahintaindeksidataa tai pitkiä korkoja, kuten 10 vuoden maturiteetin 

valtiolainojen korkoja. Tutkimusta tehdessä kuitenkin huomattiin, että lyhyet korot 

korreloivat voimakkaasti pitkien korkojen kanssa ja että tarkasteluperiodin aikana 

euroalueen valtioiden 10 vuoden velkakirjojen korot eriytyivät toisistaan 

voimakkaasti finanssikriisin seurauksena. Näin ollen inflaatio-odotuksien 

sijaismuuttujina käytetään kuluttajahintaindeksidataa, kuten Bahmani-Oskoee ym. 

(2015) käyttävät. Öljyn hinta voisi soveltua selittäväksi muuttujaksi malliin, sillä 

öljyn hinnan aikasarja näyttää kuviossa 7 seurailevan valuuttakurssin liikkeitä 

suhteelliseen tarkasti. Öljy jätetään kuitenkin mallista pois 

                                                 
20 Estimoinneissa olisi mahdollista käyttää synteettistä euroa ajalta ennen euron käyttöönottoa, kuten 

Frenkel ja Koske (2004), mutta kiinnostuksen kohteena tässä tutkielmassa on valuuttakurssin 

käyttäytymisen selittäminen sen käyttöönoton jälkeisenä aikana. 
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multikollineaarisuusongelman takia, sillä öljyn hinta korreloi voimakkaasti 

kuluttajahintaindeksien kanssa. 

Muuttujat esikäsitellään ennen empiiristä analyysiä luvussa 3 esitettyjen 

mallioletusten mukaisesti. Muuttujat logaritmoidaan21 lukuun ottamatta korkodataa. 

Euroalueen ja Yhdysvaltojen kunkin muuttujaparin välinen erotus lasketaan 

vähentämällä euroalueen muuttujan arvosta Yhdysvaltain muuttujan arvo. 

Valuuttakurssin ja selittävien muuttujaparien erotukset on esitetty graafisesti 

liitteessä 1. Aikasarjoista nähdään, että muuttujien vaihtelu voi olla suurta ja 

muutokset nopeita. Finanssikriisin aiheuttama turbulenssi näkyy sekä aikasarjoissa 

että sarjojen ensimmäisissä differensseissä korkeina piikkeinä ja varianssin kasvuna 

erityisesti vuosina 2007–2010. 

4.1 Lineaariset riippuvuudet ja pareittaiset sirontakuviot 

Valuuttakurssin ja logaritmoitujen fundamenttimuuttujien erotusten välistä 

riippuvuutta tutkittiin aluksi sirontakuviomatriisien (liite 4) avulla. 

Sirontakuviomatriiseista (kuvio 29) nähdään, että selittävät muuttujat eivät korreloi 

voimakkaasti keskenään. Muuttujien epästationaarisuudesta johtuen jakaumat eivät 

noudata normaalijakaumaa, mutta differenssien laskeminen korjaa asian (kuvio 30). 

Riippuvuutta tutkitaan tarkemmin kuvion 12 pareittaisilla sirontakuvioilla, joihin on 

sovitettu lineaarinen regressiosuora pienimmän neliösumman menetelmällä. 

Punaisen regressiosuoran kulmakertoimesta nähdään onko lineaarinen riippuvuus 

valuuttakurssin ja kunkin selittävän muuttujan välillä positiivista vai negatiivista. 

Kuvioihin piirretyt katkoviivat osoittavat kohdat, joissa vaaka- ja pystyakselin 

muuttujat saavat arvon nolla.  

                                                 
21 Logaritmointi tehdään, jotta multiplikatiivisesta mallista saadaan additiivinen. Logaritmoinnilla 

saavutetaan datalle toivottavia ominaisuuksia, kuten aineiston skaalan muuttaminen verrannolliseksi 

keskenään, jakauman muuttuminen lähemmäksi normaalijakaumaa sekä varianssin stabiloituminen 

(Brooks 2008: 608). 
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Kuvio 12. Pareittaiset sirontakuviot vuosilta 1999–2015. 

Sirontakuviot osoittavat, että riippuvuudet ovat Frankelin (1979) teorian mukaisia 

vain muuttujien (π–π*) ja (i–i*) kohdalla. Lineaariset regressiosuorat eivät 

kuitenkaan sovellu kuvaamaan pisteparvia kaikissa tapauksissa, mikä on myös 

odotettu tulos ottaen huomioon monetaarimallien heikon empiirisen selityskyvyn.  

Huomio kiinnittyy korkoeron (i–i*) ja tuotantoeron (y–y*) kuvioihin, joissa 

lineaarinen riippuvuus on heikkoa tai sitä ei ole silloin, kun korkoero tai tuotantoero 

ovat lähellä nollaa. Ensinnäkin korkoeron kohdalla tämä tarkoittaa, että lyhyiden 

korkojen ollessa euroalueella lähes tai täsmälleen samalla tasolla kuin 

Yhdysvalloissa, korkoeron ja valuuttakurssin välinen riippuvuus ei ole lineaarista. 

Korkoeron kasvaessa riippuvuus muuttuu lineaariseksi ja negatiiviseksi kuten 

luvussa 3 esitetyt lyhyen aikavälin teoriat ehdottavat. Toisin sanoen, kun korot 
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euroalueella ovat korkeammalla kuin Yhdysvalloissa, dollari on tyypillisesti heikko 

ja euro on vahva. Toisekseen tuotannontasoeron (y–y*) lineaarinen riippuvuus on 

heikkoa tai lineaarista riippuvuutta ei ole erotuksen ollessa lähellä nollaa, eli 

tuotantojen ollessa lähes samalla tasolla euroalueella ja Yhdysvalloissa. Tällainen 

tilanne vallitsi vuosina 1999–2011 (kts. kuvio 5). 

Kuvion 12 heikon lineaarisen riippuvuuden takia herää kysymys, miten riippuvuudet 

muuttuivat yli ajan. Sirontakuvioita (liite 5) ja korrelaatiokertoimia (liite 2) 

tarkastellaan siksi myös vuosina 1999–2007, 2003–2015 sekä 2008–2015. 

Sirontakuviot ja korrelaatiokertoimet osoittavat, että kuvion 31 rahan määrien eron 

(m–m*) ja kuvion 34 inflaatioeron (π–π*) riippuvuudet pysyvät samansuuntaisina 

jokaisella periodilla. Kuvion 32 tuotantoeron (y–y*) ja kuvion 33 korkoeron (i–i*) 

riippuvuudet puolestaan muuttuvat periodilta toiselle mentäessä. Tuotantoeron ja 

valuuttakurssin välinen riippuvuus kääntyy negatiiviseksi vuosina 2003–2015 kuten 

teoriat ehdottavat. Taustalla lienee tuotannontasojen eriytyminen vuodesta 2011 

alkaen (kts. kuvio 5). Korkoeron ja valuuttakurssin välinen riippuvuus on varsin 

heikkoa finanssikriisiä edeltävinä vuosina. Riippuvuus muuttuu kuitenkin 

negatiiviseksi ja lineaariseksi vuosina 2003–2015 ja 2008–2015. 

4.2 Yksikköjuuritestaus 

Yksikköjuuritestin tarkoituksena on tutkia mallin muuttujien aikasarjojen 

stationaarisuutta ja löytää taustalla oleva mahdollinen yksikköjuuriprosessi22. 

Liitteen 1 aikasarjakuvioiden sekä aikasarjojen ensimmäisten differenssien avulla 

voidaan tarkastella silmämääräisesti muuttujien integroitumisen astetta sekä niiden 

käyttäytymistä yli ajan. Kuvioiden 19, 21, 23 ja 25 perusteella näyttää, että muuttujat 

s, (m–m*), (y–y*) ja (i–i*) seuraavat satunnaiskulkua, sillä sarjat ovat pitkiä jaksoja 

keskiarvonsa yläpuolella ja pitkiä jaksoja sen alapuolella. Kuviosta 27 päätellään, 

että (π–π*) seuraa joko satunnaiskulkua negatiivisen kasvukomponentin kanssa 

(random walk with drift) tai on trendistationaarinen. Lisäksi huomataan, että jos 

aikasarjan alkupää jätetään huomioimatta, sarja muistuttaa satunnaiskulkua. 

                                                 
22 Katso liitteet 6–7.  
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Tilastollisten testausten avulla saadaan täsmällisempää tietoa stationaarisuudesta tai 

yksikköjuuriprosessista. Taulukossa 4 on esitetty yksikköjuuritestauksen tulokset. 

Tulosten perusteella logaritmoidussa valuuttakurssissa ja lähes kaikissa 

fundamenttimuuttujien erotuksissa on yksikköjuuri. Poikkeuksena on 

kuluttajahintaindeksien erotus (π–π*), jossa ei ole yksikköjuurta, kun estimoitavaan 

regressioon lisätään vakiotermi ja aikatrendi. Tulos on sama viivemäärästä 

riippumatta. Kuluttajahintaindeksien erotuksen kohdalla nollahypoteesi voidaan 

hylätä 5 % merkitsevyystasolla, jolloin päätellään sarjan olevan stationaarinen 

lineaarisen trendin ympärillä.  

Kun aikasarjoista lasketaan ensimmäiset differenssit, saadaan näkyviin sarjojen 

kuukausimuutokset. Liitteen 1 kuvioita 20, 22, 24, 26 ja 28 silmämääräisesti 

katsomalla näyttää, että aikasarjat stationarisoituvat kun niistä lasketaan ensimmäiset 

differenssit, sillä sarjoilla on kiinteä keskiarvo, varianssi on lähes vakio ja sarjat 

hakeutuvat keskiarvoonsa poikkeaman jälkeen. Sarjoissa Δs, Δ(y–y*) ja Δ(i–i*) 

huomataan myös epästationaarisia piirteitä, kuten varianssin hetkellinen kasvu 

finanssikriisin aikaan. Lisäksi sarjan Δ(π–π*) varianssi näyttää kasvavan 

finanssikriisin aikaisina vuosina.  

Taulukon 4 yksikköjuuritestaukset osoittavat, että ensimmäisten differenssien 

laskemisen jälkeen nollahypoteesi voidaan hylätä kaikissa tapauksissa 99 % 

varmuudella. Näin ollen aikasarjat stationarisoituvat, joten ne ovat integroituneita 

asteella 1, eli I(1), lukuun ottamatta kuluttajahintaindeksien erotusta, joka on 

trendistationaarinen vuosina 1999–2015. Lähdekirjallisuudessa inflaatio-odotusten 

eron (π–π*) esikäsittelyssä käytetään yleisesti ensimmäisiä differenssejä, joten 

tässäkin tutkimuksessa päädytään samaan. Trendin voisi myös poistaa aikasarjasta, 

mutta tällöin kuvion 10 osoittama sarjojen yhteys voisi tulla tahattomasti 

eliminoiduksi. Tilanteessa jossa osa muuttujista on I(1) ja osa I(0), voidaan estimoida 

autoregressiivinen jakautuneiden viipeiden malli (Autoregressive Distributed Lag) eli 

ARDL-malli. 
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Taulukko 4. Laajennetun Dickey-Fuller –testin tuloksia. 

Tasot Ensimmäiset differenssit 

s (m–m*) (y–y*) (i–i*) (π–π*) s (m–m*) (y–y*) (i–i*) (π–π*)  

-0,7626 -2,0515 -0,802 -2,5385 -3,7296** -10,2130*** -12,4094*** -17,8152*** -7,5947*** -11,4232*** 

*** Merkitsevä 1 % tasolla, ** merkitsevä 5 % tasolla, * merkitsevä 10 % tasolla. H0: ”Aikasarja sisältää yksikköjuuren.” MacKinnon (1991) yksisuuntaiset p-arvot. 
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5 EMPIIRISET MALLIT JA EKONOMETRISET MENETELMÄT 

Tässä luvussa esitellään soveltuva empiirinen aikasarjamalli monetaarimallien 

estimointiin ja käydään läpi miten yhteisintegraatiota voidaan tutkia ARDL-mallissa 

kahdella menetelmällä. Vaikutuksien suunnan tutkimista varten käydään läpi 

granger-kausaliteetin teoriaa.  

5.1 Autoregressiivinen jakautuneiden viipeiden malli 

Autoregressiiviset jakautuneiden viipeiden mallit (Autoregressive distributed lag 

models, ARDL-models) ovat aikasarjaekonometriassa hyödynnettäviä 

monimuuttujamalleja. Niihin on sisällytetty vastemuuttujan viivästettyjä arvoja, 

kuten autoregressiivisissä malleissa, sekä selittävien muuttujien arvoja ja niiden 

viipeitä, kuten viivejakaumamalleissa. ARDL-mallit soveltuvat tilanteeseen, jossa 

muuttujien välinen dynamiikka tapahtuu osittain viiveellä ja yleensä merkitäänkin 

ARDL(p,q), missä p on vastemuuttujan viipeiden lukumäärä ja q selittävän muuttujan 

viipeiden lukumäärä. Selittäviä muuttujia voi olla useampia ja kunkin muuttujan 

viivemäärä voi määräytyä vapaasti. 

Bahmani-Oskoee ym. (2015) käyttävät ARDL-mallia fundamenttimuuttujien ja 

valuuttakurssin välisen yhteisintegroituvuuden tutkimiseen. He estimoivat ensin 

pitkän aikavälin monetaarimallin  

tttttt iiyymms   )()()()( *
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21 . (20) 

missä λ1 on vakiotermi ja εt on virhetermi. Malli on nyt samassa muodossa kuin 

luvussa 3 johdettu monetaarimalli. 

Yhtälön (20) ongelma on, että mallin muuttujat ovat tyypillisesti epästationaarisia, 

kuten myös luvussa 4.2 osoitettiin. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että 

epästationaarisia aikasarjoja ei yleensä saa sisällyttää lineaariseen regressioon, sillä 

tällöin virhetermi on autokorreloitunut ja parametrien estimaatit eivät ole tarkentuvia 

(Tsay 2005: 80). Estimoinneissa se tulee ilmi regression korkeana selitysasteena ja 
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korkeina t-testisuureiden arvoina (näennäisregressio). I(1)-muuttujia voidaan 

kuitenkin käyttää mallinnukseen, sillä differensoimalla ne stationarisoituvat. 

Muunnos ei kuitenkaan tarjoa ratkaisua pitkän aikavälin relaatioiden estimointiin, 

joten pelkkien ensimmäisten differenssien laskeminen ei riitä. Ongelma ratkeaa, kun 

regressioon lisätään yhteisintegroituneiden muuttujien viivästettyjä arvoja. Tällä 

tavoin voidaan muodostaa virheenkorjausmalleja23. (Brooks 2008: 319, 337–338.) 

Muodostetaan seuraavaksi yhtälöstä (20) ARDL(p1, p2, p3, p4, p5) -malli, jossa 

valuuttakurssin s muutosta selitetään samanaikaisesti lyhyen ja pitkän aikavälin 

termeillä. Koska tutkittavat aikasarjat ovat epästationaarisia, yhtälö (20) kirjoitetaan 

rajoitetussa24 virheenkorjausmuodossa kuten Bahmani-Oskoeen ym. (2015): 
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Nyt pitkän aikavälin regressioon on lisätty ensimmäiset differenssit (merkitään Δ), 

jotka edustavat lyhyen aikavälin muutoksia. Optimaaliset viivemäärät kullekin 

differenssimuuttujalle valitaan minimoimalla esimerkiksi AIC-krieeriä. (kts. Akaike 

1981.) Tasomuuttujat edustavat pitkän aikavälin tasapainoa, joka on saatu 

viivästämällä yhtälö (20) yhdellä periodilla. Jos systeemi on pitkän aikavälin 

tasapainossa, lyhyen aikavälin kertoimet saavat arvon nolla. Tällöin estimoitavaksi 

jää pitkän aikavälin vaikutuksia kuvaavat parametrit δ1–δ5, jotka normalisoidaan 

parametrilla δ1. Parametrit δ1–δ liittyvät yhtälöön (20) normalisoinnin kautta siten, 

että 𝜆1 = −𝛼/𝛿1,  𝜆2 = −𝛿2/𝛿1, …, 𝜆5 = −𝛿5/𝛿1. Pitkän aikavälin kertoimien tulee 

kuitenkin olla merkitseviä yhtä aikaa, jotta estimaateilla on merkitystä. Tällöin 

muuttujat ovat yhteisintegroituneita. (Bahmani-Oskoee, Hegerty ja Tanku 2010.)  

                                                 
23 Liitteessä 8 näytetään miten yksikertainen ARDL(1,1) johdetaan virheenkorjausmuotoon.  
24 Rajoittamalla stokastisen differenssiyhtälön parametreja, voidaan muodostaa erikoistapauksia, jotka 

ovat yksinkertaisempia mallityyppejä.  
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5.2 Yhteisintegroituvuus 

Aikasarjojen yhteisintegroituvuudella (co-integration) tarkoitetaan pitkän aikavälin 

dynaamista tasapainosuhdetta kahden tai useamman I(1)-muuttujan välillä. Se 

soveltuu taloustieteen tutkimukseen, koska sen avulla voidaan kuvata aikasarjoja, 

jotka poikkeavat toisistaan lyhyellä aikavälillä, mutta lähentyvät toisiaan ajan 

kuluessa pyrkien kohti niiden välistä tasapainotilaa. Sarjojen voidaan siis ajatella 

seurailevan toistensa liikkeitä siten, että sarjat eivät ajaudu ajan kuluessa kauaksi 

toisistaan. Muuttujien ollessa yhteisintegroituneita, ne reagoivat eksogeenisiin 

shokkeihin samalla tavalla.  

5.2.1 Pesaran ym. (2001)  

Tässä tutkielmassa yhteisintegraatiorelaatiota testataan tilastollisesti Pesaranin ym. 

(2001) bounds-test menetelmällä25, jossa tarkastellaan virheenkorjausmuodossa 

estimoidun ARDL-mallin viivästettyjen tasomuuttujien merkitsevyyttä. Käytännössä 

menetelmää hyödynnetään siten, että F-testin avulla testataan yhtälön (21) 

parametrien δ1–δ5 merkitsevyyttä. Nollahypoteesiksi asetetaan, että 

yhteisintegraatiota ei ole, jolloin H0: δ1 = δ2 = … δ5 = 0. Vastahypoteesiksi 

puolestaan asetetaan, että ainakin yksi parametreista poikkeaa nollasta, toisin sanoen 

H1: ainakin yksi δi ≠ 0, missä i = 1,2,…, 5.  Saatuja testisuureiden arvoja verrataan 

Pesaranin ym. muodostaman taulukon kriittisten arvojen ylä- ja alarajaan. Päättelyn 

menettelyä havainnollistetaan kuviossa 13. 

                                                 
25 Mallit ja menetelmät on johdettu tutkijoiden julkaisemassa paperissa yksityiskohtaisesti eikä niitä 

käydä tässä tutkielmassa läpi. 
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Kuvio 13. F-testisuureen arvon tulkinta Pesaranin ym. (2001) bounds-testissä. 

Jos testisuureen arvo ylittää kriittisten arvojen I(1) ylärajan, muuttujat ovat 

yhteisintegroituneita. Jos testisuureen arvo on I(0) alarajan alapuolella, muuttujat 

eivät ole yhteisintegroituneita. Jos taas testisuureen arvo on I(0) ja I(1) arvojen 

välissä, ei voida tehdä päätelmiä muuttujien yhteisintegroituvuudesta. Tällöin 

yhteisintegraatiorelaatioita testataan vaihtoehtoisilla menetelmillä, jotka edellyttävät 

yksikköjuuritestauksia. Tässä tutkielmassa toisena menetelmänä hyödynnetään 

Engle-Granger -menetelmää. 

5.2.2 Engle-Granger (1987) 

Engle ja Granger (1987) määrittelevät yhteisintegraation siten, että aikasarjat ovat 

yhteisintegroituneita, jos sarjojen välinen lineaarikombinaatio on stationaarinen. 

Seurataan Brooksin (2008:337) esitystapaa, jossa muuttujavektoria merkitään Xi,t, 

missä i=1,2,…, k kuvaa muuttujien lukumäärää. Oletetaan että muuttujat ovat 

epästationaarisia siten, että Xi,t ~I(1) kaikille k. Muuttujista voidaan muodostaa 

lineaarikombinaatio zt, jolloin 
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missä βi = - α1/α1,  𝑧𝑡
′ = 𝑧𝑡/𝛼1 ja ki ,...,2 . Nyt yhtälö (22) on normalisoitu X1,t : n 

suhteen ja 𝑧𝑡
′ kertoo muuttujien välisen poikkeaman toisistaan. Jos muuttujat ovat 

I(1) mutta eivät yhteisintegroituvia, myös virhetermi 𝑧𝑡
′ ~ I(1). Näin ollen yhtälöä 

(23) ei voida estimoida pienimmän neliösumman menetelmällä, koska tällöin 

virhetermillä 𝑧𝑡
′ on ei-toivottuja ominaisuuksia, kuten autokorrelaatio26 ja 

epästationaarisuus. Jos taas muuttujat Xi,t, ovat I(1) ja yhteisintegroituvia, tällöin 

virhetermi 𝑧𝑡
′ ~ I(0), joten yhtälö voidaan estimoida pienimmän neliösumman 

menetelmällä.  

Hyödynnetään Engle-Granger -menetelmää yhtälön (24) estimointiin. Lyhyen 

aikavälin termien lisäksi yhtälöön sisällytetään Engle-Granger -tyyppinen 

residuaalisarja, joka kuvaa tässä kontekstissa pitkän aikavälin relaatiota. 

Estimoitaessa mallin viiverakenne pidetään samana kuin yhtälössä (21). Estimoitava 

malli on muotoa 
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Viivästämällä yhtälön (20) virhetermisarja27 yhdellä periodilla saadaan 

virheenkorjaustermi ECMt–1.  Nyt parametri ρ kuvaa nopeutta, jolla talous sopeutuu 

uuteen tasapainoon shokin jälkeen. Jotta systeemi sopeutuu kohti tasapainoa, 

parametrin ρ tulee olla negatiivinen ja tilastollisesti merkitsevä. Näin ollessa, 

tasapaino saavutetaan valuuttakurssin sopeutumisen kautta, eikä fundamenttien 

sopeutumisen kautta. (Bahmani-Oskoee ym. 2015.) Engle-Granger -menetelmän 

heikkoutena on, että se perustuu kaksivaiheiseen estimointiin, jossa vastemuuttujan 

valinta vaikuttaa tuloksiin. Tämän takia on järkevää soveltaa myös Pesaranin ym. 

modernimpaa menetelmää yhteisintegroituvuuden tutkimiseen. 

                                                 
26 Autokorrelaatio mittaa stationaarisen stokastisen prosessin Xt ja sen viivästettyjen arvojen välistä 

lineaarista riippuvuutta. (Tsay 2005:26). Pienimmän neliösumman estimoinnissa oletetaan 

virhetermien korreloimattomuus. Autokorrelaatiota voi testata esimerkiksi Ljung-Box (1978) testillä. 
27 Ellei yhtälön (20) virhetermi ole stationaarinen, mallin muuttujat eivät ole yhteisintegroituneita.   
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Yhteisintegraatiota voidaan tutkia myös muilla tavoin. Johansenin (1988) menetelmä 

perustuu virheenkorjausmuodossa estimoidun VAR-mallin pitkän aikavälin 

parametrien matriisin asteen tutkimiseen.28 Menetelmän etuna on, että se ottaa 

huomioon myös lyhyen aikavälin dynamiikan. Sen heikkoutena kuitenkin on, että 

muuttujien tulee olla samalla asteella integroituneita, jotta yhteisintegraatiota voidaan 

testata. Pesaranin ym. menetelmässä muuttujat voivat puolestaan olla I(0), I(1) tai 

yhdistelmä niistä kahdesta. Johansenin menetelmän edellyttämää 

yksikköjuuritestausta ei näin ollen tarvitse tehdä Pesaranin ym. menetelmässä. 

Johansenin menetelmässä oletetaan, että VAR-mallin viiverakenne on kaikille 

muuttujille sama, kun taas Pesaranin ym. menetelmässä viivemäärä valitaan kullekin 

muuttujalle sopivaksi. Pesaranin menetelmä on näin ollen Johansenin menetelmää 

joustavampi. 

5.3 Granger-kausaliteetti 

Granger-kausaliteetilla tarkoitetaan menetelmää, jolla testataan voidaanko aikasarjan 

tämänhetkisillä ja viivästetyillä arvoilla ennustaa toisen aikasarjan arvoja 

tulevaisuudessa (Stock & Watson 2012:580). Testeillä voidaan selvittää sekä 

muuttujien välisiä vaikutussuhteita että niiden voimakkuuksia. Grangerin (1988) 

mukaan granger-kausaliteetti on olemassa vähintään yhteen suuntaan jos systeemin 

muuttujat ovat yhteisintegroituneita. Valuuttakurssien yhteisintegraatiotutkimuksessa 

granger-kausaliteettia esiintyy kuitenkin usein molempiin suuntiin. (kts. esimerkiksi 

Bahmani-Oskoee ym. 2015; Dabrowski ym. 2015.) Granger-kausaliteettia ei 

kuitenkaan voi tulkita niin, että muuttuja x aiheuttaa muutoksen muuttujaan y 

kausaalisessa mielessä. Kyse on siitä, korreloivatko selittävien muuttujien viiveet 

vastemuuttujan tämän periodin arvon kanssa eli edeltääkö selittävän muuttujan 

muutos vastemuuttujan muutosta (Brooks 2008:298).  

Seurataan Bahmani-Oskoeen ym. (2015) menettelytapaa ja estimoidaan yhtälöt (25) 

ja (26), joiden avulla testataan sekä lyhyen että pitkän aikavälin kausaliteettia 

                                                 
28 Kts. esimerkiksi Frenkel ja Koske (2004) miten Johansenin menetelmää sovelletaan 

monetaarimallien yhteisintegraatiotutkimukseen. 
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missä Δ(fund – fund)t-k = Δ(m–m*), Δ(y–y*), Δ(i–i*) ja Δ(π–π*). Yhtälön (25) avulla 

testataan vaikuttaako fundamenttien muutos valuuttakurssin muutokseen. Lyhyen 

aikavälin granger-kausaliteettia tutkitaan merkitsevyystestauksella, jonka 

nollahypoteesiksi asetetaan ∑ 𝜂𝑘 = 0𝑛2
𝑘=0 , kun taas pitkän aikavälin granger-

kausaliteettia tutkitaan testaamalla viivästetyn virheenkorjaustermin kertoimen ρ 

merkitsevyyttä. Yhtälön (26) avulla vaikutuksien merkitsevyyttä testataan toiseen 

suuntaan. Testauksen kohteena on, vaikuttaako valuuttakurssin muutos 

fundamentteihin lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Testi poikkeaa aiemmasta siten, että 

nyt lyhyen aikavälin nollahypoteesiksi asetetaan ∑ 𝜔𝑘 = 0𝑛1
𝑘=1 .  
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6 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa raportoidaan estimointien tulokset, joita peilataan aiempia empiirisiä 

tutkimustuloksia vasten. Testattavat teoriat on esitelty luvussa 3, käytettävä data 

luvussa 4 ja estimointimenetelmät luvussa 5. Jotta voidaan osoittaa, että tulokset 

eivät ole herkkiä ekonometrisille menetelmille, yhteisintegraatiorelaatioiden 

olemassaoloa tutkitaan kahdella tavalla: Pesaranin ym. (2001) bounds-testillä sekä 

Engle-Granger (1987) -menetelmällä, jossa tutkitaan virheenkorjaustermin 

merkitsevyyttä ja etumerkkiä.  

Estimoinneissa seurataan Bahmani-Oskoeen ym. (2015) menettelytapaa. Bahmani-

Oskoeen ym. tutkimuksesta poiketen estimoinnit tehdään ainoastaan euron ja dollarin 

väliselle valuuttakurssille ja neljälle eri ajanjaksolle (1999–2015, 2003–2015, 1999–

2007, 2008–2015). Estimoinnit tehdään ensin alkaen euron käyttöönotosta ja 

päättyen viimeisimpiin saatavissa oleviin havaintoihin29. Koska euro oli 

käyttöönottonsa jälkeen aliarvostettu, estimoinnit suoritetaan myös vuosille 2003–

2015. Finanssikriisiä edeltävä aika (1999–2008) poikkeaa finanssikriisin ajasta 

(2008–2015) suhdannesyklin perusteella. Tämän vuoksi tarkastellaan onko 

muuttujien välinen tasapainorelaatio erilainen ennen finanssikriisiä verrattuna 

finanssikriisin aikaisiin vuosiin.  

6.1 Pitkän aikavälin tasapaino 

Jotta voidaan estimoida ARDL-malli virheenkorjausmuodossa, tarvitaan pitkän 

aikavälin tasapainorelaatiota kuvaavan yhtälön (20) residuaalisarja. 

Estimointitulokset raportoidaan taulukossa 5. Parametriestimaattien etumerkit ovat 

samassa linjassa sirontakuvioiden (kuvio 12) kanssa. Pienet p-arvot ja suuri 

                                                 
29 Koska yhteisintegraatio on pitkän aikavälin käsite, empiiriset yhteisintegraatiotestit edellyttävät 

Hakkion ja Rushin (1991) mukaan pitkän aikajänteen datan, riippumatta sen frekvenssistä. Tämän 

tutkimuksen aikaikkunaa (7–16 vuotta) voidaan pitää riittävänä siinä mielessä, että se on pidempi kuin 

esimerkiksi Karfakisen (2006), joka sovitti ARDL-mallin kuukausidataan vuosille (1999–2004). 

Chen, Fausten ja Wong (2011) estimoivat monetaarimallin 1999 vuodesta alkaen. He perustelivat 

valintaansa asetelmalla, jossa uuden valuutan käyttöönoton seurauksena mallissa on mahdollisesti 

tapahtunut rakenteellinen muutos. 
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selitysaste viittaavat näennäisregressioon. Kyseiset ongelmat johtuvat muuttujien 

epästationaarisuudesta. 

Taulukko 5. Pitkän aikavälin yhtälön estimointitulokset. Vastemuuttujana st. 

Muuttuja Kerroin T-testisuure P-arvo 

Vakio -0,352 -23,794 0,000 

(m–m*)t -1,402 -7,502 0,000 

(y–y*)t 1,235 5,092 0,000 

(i–i*)t -0,017 -3,445 0,001 

(π–π*)t 4,096 7,490 0,000 

    
Selitysaste 0,71 

  

Korjattu selitysaste 0,70 
  

Virhetermien neliösumma 1,39 
  

Mallin sovite näyttää kuitenkin kuvion 14 perusteella kuvaavan pitkän aikavälin 

tasapainoa suhteellisen hyvin. Toteutunut valuuttakurssi vaihtelee pitkän aikavälin 

tasapainon ympärillä. Malli ei kuitenkaan kykene selittämään dollarin korkeaa arvoa 

vuosina 2000–2002. Frenkel ja Koske (2004) huomauttavat useiden ekonomistien 

todenneenkin, että dollari oli tuohon aikaan noin 15 % yliarvostettu.  

 

Kuvio 14. Mallin tuottama tasapainovaluuttakurssi ja toteutunut dollarin eurokurssi. 

t 
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Jotta analyysiä voidaan jatkaa, virhetermin tulee olla stationaarinen. Kuviosta 14 

nähdään, että alkupään autokorrelaatiosta huolimatta virhetermiä voidaan pitää 

stationaarisena vuosina 1999–2015. Taulukossa 6 raportoidut ADF-testien tulokset 

tukevat silmämääräistä havaintoa. Nollahypoteesi hylätään 1–10 % varmuudella 

molemmilla testin spesifioinneilla30 jokaisella estimointiperiodilla. Varmimmin 

nollahypoteesi voidaan hylätä vuosina 2003–2015 ja vuosina 2008–2015.  

Taulukko 6. Laajennetun Dickey-Fuller testin tuloksia periodeittain, viivemäärä 12 kk. 

 
1999–2015 2003–2015 1999–2007 2008–2015 

ei vakiotermiä -2,76*** -4,82*** -2,72*** -3,44*** 

vakiotermi mukana -2,75* -4,81*** -2,71* -3,42** 

Kuvion 14 residuaalisarjan autokorrelaatio johtuu euron käyttöönoton jälkeisestä 

euron aliarvostuksesta ja siitä, että yhtälössä (20) ei oteta huomioon lyhyen aikavälin 

dynamiikkaa. Seuraavaksi käsitellään estimointituloksia ARDL-mallista, jossa myös 

lyhyen aikavälin dynamiikka otetaan huomioon. 

6.2 ARDL-mallin estimointitulokset 

ARDL(p1, p2, p3, p4, p5) -mallia estimoitaessa muuttujien s, *)( mm  , *)( yy  , 

*)( ii   ja *)(    maksimaaliseksi viivemääräksi31 asetettiin 8 viivettä, jolloin 

optimaaliset viivemäärät valittiin kullekin periodille 52488 mallin joukosta 

minimoimalla AIC-kriteeri. Mallidiagnostiset CUSUM-testit osoittavat kaikkien 

ARDL-mallien olevan stabiileja jokaisella tarkasteluperiodilla32. Estimointien 

tuottamat sovitteet ja toteutuneen valuuttakurssin ensimmäisen differenssin aikaura 

esitellään kuvioissa 15–18, joista nähdään, että ARDL-mallit sopivat dataan 

paremmin kuin kuviossa 14 esitetty pitkän aikavälin malli. Sovitteet seurailevat sekä 

toteutuneen valuuttakurssin lyhyen aikavälin muutoksia, että pitkän aikavälin tasoja.  

                                                 
30 Testin spesifioinnit käydään läpi liitteessä 7. 
31 Viivemäärän valinta vaikuttaa estimointituloksiin. Sen kasvattaminen poistaa autokorrelaatiota 

virhetermistä ja parantaa mallin selityskykyä, jos vaste reagoi hitaasti selittävien muuttujien 

vaihteluun. Viivemäärän kasvaessa vapausastemäärä vähenee ja tulkinta vaikeutuu. Tästä seuraa 

keskivirheiden kasvaminen ja mallin kertoimien luottamusvälien leveneminen (Brooks 2008: 292).  
32 CUSUM-testien kuviot esitellään liitteessä 10. 
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Kuvio 15. ARDL-mallin tuottama sovite vuosille 1999–2015. 

 

Kuvio 16. ARDL-mallin tuottama sovite vuosille 2003–2015. 
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Kuvio 17. ARDL-mallin tuottama sovite vuosille 1999–2007. 

 

Kuvio 18. ARDL-mallin tuottama sovite vuosille 2008–2015. 

 

-.06

-.04

-.02

.00

.02

.04

-.08

-.06

-.04

-.02

.00

.02

.04

.06

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Virhetermi

Toteutunut valuuttakurssi

Sovite

 

-.04

-.02

.00

.02

.04

-.08

-.04

.00

.04

.08

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Virhetermi

Toteutunut valuuttakurssi

Sovite

t 

t 



49 

Kuvioista 15–18 nähdään, että koska lyhyen aikavälin dynamiikka on otettu ARDL-

mallissa huomioon, virhetermien autokorrelaatio vähenee merkittävästi verrattuna 

kuviossa 14 esitettyyn pitkän aikavälin malliin. Virhetermien aikasarjat 

muistuttavatkin valkoista kohinaa. 

6.2.1 Yhteisintegroituvuusrelaatiot 

Taulukko 7 tiivistää estimointien tulokset yhteisintegroituvuusrelaatioista ja 

etumerkkien suunnasta. Monimuuttujayhtälöt kuvaavat monetaarimalleja. 

Parametriestimaattien etumerkkejä tarkastelemalla nähdään soveltuuko jokin luvussa 

3 esitellyistä monetaarimalleista kuvaamaan muuttujien välistä pitkän aikavälin 

tasapainorelaatiota. Pareittaiset regressiot kuvaavat kunkin selittävän muuttujan ja 

valuuttakurssin välistä relaatiota. Niistä voidaan päätellä muuttujan kontribuutio 

pitkän aikavälin tasapainon saavuttamiseksi valuuttakurssin kanssa.  

Tilastolliset testit paljastavat mahdollisen yhteisen stokastisen trendin 

monetaarimuuttujien välillä. Yhteisintegraation tutkimista varten kullekin 

muuttujaparille estimoidaan yhtälö (21) ja suoritetaan Pesaranin ym. menetelmän 

mukainen F-testi. Lisäksi estimoidaan yhtälöt (20) ja (24) ja tutkitaan 

virheenkorjaustermin parametriestimaattia Engle-Granger -menetelmän mukaisesti.  

Taulukosta 7 nähdään, että ensimmäinen testeistä, Pesaranin ym. F-testi, antavaa 

viitteitä yhteisintegraatiosta vuosina 2003–2015 ja 2008–2015. F-testisuureiden arvot 

ylittävät bounds-testin raja-arvot33 1–10 % merkitsevyystasolla molempina 

ajanjaksoina. Tuolloin muuttujista voidaan muodostaa stationaarinen 

lineaarikombinaatio, eli muuttujien välillä vallitsee dynaaminen tasapaino. 

Yhteisintegraatiosta ei saada näyttöä tai saadaan heikkoa näyttöä vuosina 1999–2015 

ja 1999–2007, sillä tuolloin F-testisuure alittaa kriittisten arvojen alarajan. Kyseisinä 

vuosina F-testien nollahypoteesi voidaan hylätä 10 % varmuudella vain yhdessä 

tapauksessa kymmenestä. Vuosien 1999–2007 muuttuja (y–y*) on rajatapaus, sillä

                                                 
33 Bounds-testin I(0) ja I(1) -rajat esitellään liitteessä 9. Taulukko mukailee Pesaranin ym. (2001) 

taulukkoa, jossa vakiotermi ei ole rajoitettu ja regressioon ei ole sisällytetty trendiä.  
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Taulukko 7. Yhteisintegraatiotestauksien tuloksia neljältä eri periodilta. Vastemuuttujana ∆st. 

1999 – 2015 

Malli ARDL vakio (m-m*) (y-y*) (i-i*) (π-π*) F-testi ECMt-1 Adj R2 

Monimuuttuja ARDL(1,4,6,4,7) -0,213 6,267 -4,757 -0,044 22,98 0,523 -0,009 0,18 

(m-m*) ARDL(1,0) -0,333 -1,331 
   

1,398 -0,021* 0,08 

(y-y*) ARDL(2,0) -0,312 
 

-2,571 
  

1,183 -0,013 0,08 

(i-i*) ARDL(1,4) -0,201 
  

-0,055 
 

1,624 -0,020* 0,13 

(π-π*) ARDL(1,1) -0,249       2,785 1,08 -0,021 0,09 

 

2003 – 2015 

Malli ARDL vakio (m-m*) (y-y*) (i-i*) (π-π*) F-testi ECMt-1 Adj R2 

Monimuuttuja ARDL(3,1,7,8,0) -0,364** -1,305 0,797 0,003 -0,752 4,51** -0,165*** 0,44 

(m-m*) ARDL(1,0) -0,339** -0,664 
   

7,94*** -0,105*** 0,15 

(y-y*) ARDL(1,0) -0,292** 
 

-0,402 
  

6,04** -0,077** 0,14 

(i-i*) ARDL(1,4) -0,281** 
  

0,001 
 

5,18* -0,081** 0,21 

(π-π*)  ARDL(1,0) -0,283** 
   

1,087 5,92** -0,096** 0,13 
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1999 – 2007 

Malli ARDL vakio (m-m*) (y-y*) (i-i*) (π-π*) F-testi ECMt-1 Adj R2 

Monimuuttuja ARDL(3,0,0,8,0) -1,073** -10,322** -18,715** -0,103 -21,518* 3,89* -0,002 0,33 

(m-m*) ARDL(2,1) 0,09 1,25 
   

0,27 -0,008 0,10 

(y-y*) ARDL(3,1) -0,619 
 

51,362** 
  

4,42 -0,001 0,16 

(i-i*) ARDL(3,7) 0,077 
  

0,201 
 

2,95 0,019 0,23 

(π-π*)  ARDL(2,5) 9,749* 
   

175,001*** 0,36 0 0,13 

 

2008 – 2015 

Malli ARDL vakio (m-m*) (y-y*) (i-i*) (π-π*) F-testi ECMt-1 Adj R2 

Monimuuttuja ARDL(1,2,2,2,5) -0,368*** -0,449*** 1,307** 0,004 -6,435*** 9,03*** -0,208** 0,44 

(m-m*) ARDL(6,0) -0,336*** -0,427*** 
   

8,93*** -0,299*** 0,27 

(y-y*) ARDL(6,2) -0,322*** 
 

-0,54*** 
  

10,07*** -0,322*** 0,25 

(i-i*) ARDL(7,2) -0,286*** 
  

-0,015 
 

5,53* -0,313*** 0,23 

(π-π*) ARDL(1,3) -0,344* 
   

-18,177*** 9,8*** -0,116** 0,23 



52 

F-testisuureen arvo jää bounds-testin 10 % merkitsevyystason rajojen väliin. 

Virheenkorjaustermin testin tulos kuitenkin osoittaa, etteivät muuttujat ole tuolloin 

yhteisintegroituneita. 

Toinen testeistä oli virheenkorjaustermin (ECMt-1) tutkiminen. Taulukosta 7 

huomataan, että virheenkorjaustermien parametriestimaatit ovat paljolti samassa 

linjassa F-testien kanssa. Ne ovat negatiivisia ja 1–5 % tasolla tilastollisesti 

merkitseviä vuosina 2003–2015 ja vuosina 2008–2015. Tällöin ne saavat myös 

suurimpia arvoja (absoluuttisessa mielessä). Nyt estimaattien arvoja voidaan tulkita 

siten, että eksogeenisen shokin jälkeen valuuttakurssi sopeutuu kohti muuttujien 

välistä tasapainoa ja sopeutumisnopeus on suurinta vuosina 2008–2015. 

Monetaarimallien teorian mukainen tulkinta on, että finanssikriisin aikaiset suuret 

erot muuttujien arvoissa Yhdysvalloissa ja euroalueella aiheuttivat kysynnän ja 

tarjonnan epätasapainon rahamarkkinoilla. Valuutan heikentyessä tai vahvistuessa 

rahamarkkinatasapaino saavutettiin uudelleen. 

Virheenkorjaustermi ja F-testi antavat ristiriitaisia tuloksia neljässä tapauksessa. 

Vuosina 1999–2015 muuttujien (m–m*) ja (i–i*) virheenkorjaustermit ovat 10 % 

tasolla tilastollisesti merkitseviä, vaikka F-testi ei anna viitteitä yhteisintegraatiosta. 

Toisaalta vuosina 1999–2007 F-testi antaa virheenkorjaustermiä herkemmin viitteitä 

yhteisintegraatiosta monimuuttujamallin ja muuttujan (y–y*) kohdalla. Vuosien 

1999–2007 monimuuttujamalli on rajatapaus. F-testisuureen arvo jää 5 % 

luottamustason rajojen väliin, mikä tarkoittaa, että tulos ei tue yhteisintegraatiota, 

mutta ei myöskään anna viitteitä sitä vastaan. Koska virheenkorjaustermi ei tuolloin 

ole merkitsevä, päätellään, ettei kyseisenä aikana ilmene yhteisintegraatiota.  

Tuloksista voidaan päätellä, että valuuttakurssi ja talouden fundamenttimuuttujat 

liikkuvat yhdessä ajoittain. Yhtäältä muuttujat liikkuvat yhdessä, kun tarkastelusta 

jätetään pois vuodet, jolloin euro oli juuri otettu käyttöön ja aliarvostettu. Toisaalta 

muuttujat liikkuvat yhdessä vuoden 2008 jälkeen, jolloin finanssikriisi sai aikaan 

merkittäviä muutoksia makrotalouden muuttujissa.  

Luvussa 2.1 käsitellyt rahoitusmarkkinoiden epätasapainot selittänevät sitä, miksi 

monetaarimallin muuttujat eivät olleet yhteisintegroituneita euron ensimmäisinä 
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vuosina. IT-kuplan puhkeamista edeltänyt investointibuumi sai useiden 

omaisuusluokkien markkinat ylikuumenemaan. Kasvu ei kuitenkaan ollut kestävällä 

pohjalla. Yhdysvaltain säästämisasteen alhaisuus ja ulkomaisella pääomalla 

rahoitetut investoinnit kasvattivat Yhdysvaltain vaihtotaseen alijäämää. IT-kuplan 

puhjettua dollari heikkeni suhteessa euroon, mikä korjasi kuviossa 14 näkyvää 

yliarvostusta.  

Monetaarimallin muuttujien ajoittain voimassa oleva yhteisintegroituvuusrelaatio voi 

johtua kynnysmuuttujan käyttäytymisestä. Taustalla voi olla Junttilan ja Korhosen 

(2011) tutkima ilmiö, jossa monetaarimallin muuttujien välinen relaatio vaihtelee 

kynnysmuuttujan arvosta riippuen. Junttilan ja Korhosen tutkimuksessa 

kynnysmuuttujana toimii inflaatioero (π–π*). Heidän tutkimuksessaan korkoeron (i–

i*) vaikutus valuuttakurssiin vaihtelee inflaatioeron ylittäessä tai alittaessa 

kynnysarvot. Junttila ja Korhonen (2011) osoittavat, että inflaatioeron ollessa hyvin 

alhainen, lineaarinen virheenkorjausmekanismi osoittautuu toimivaksi. Näin ollessa 

valuuttakurssi palautuu poikkeaman jälkeen takaisin tasapainoarvoonsa. Sama pätee 

myös tässä pro gradu -tutkielmassa, sillä inflaatioeron (π–π*) (kuvio 27) ollessa 

lähellä nollaa vuosina 2005–2015, korkoeron ja valuuttakurssin välinen riippuvuus 

on lineaarista (kuvio 33). Tuolloin esiintyy myös yhteisintegraatiota ja lineaarinen 

virheenkorjausmekanismi tuottaa tilastollisesti merkitseviä tuloksia. Junttila ja 

Korhonen osoittavat, että suuri inflaatioero puolestaan ajoittuu samaan ajanjaksoon, 

kun korkoeron ja valuuttakurssin välinen riippuvuus on epälineaarista. Myös tässä 

tutkimuksessa havaittiin, että ajoittain lineaarista riippuvuutta ei ole tai riippuvuus on 

epälineaarista (kuvio 12). Tässä pro gradu -tutkielmassa ei kuitenkaan voida osoittaa 

epälineaarisen virheenkorjausmekanismin toimivuutta, sillä se vaatii mallimuodon 

uudelleen määrittelemistä. Näin ollen tässä tutkielmassa epälineaarisuuksia ei tämän 

tarkemmin käsitellä.  

On myös huomattava, että tulokset ovat siinä mielessä samassa linjassa Burnsin ja 

Moosan (2015) kanssa, että monetaarimalli toimii hyvin talouskriisin aikaan, vaikka 

epälineaarisia relaatioita ei tuoda malliin. Estimoiduissa yhtälöissä (21) ja (24) on 

otettu mukaan lyhyen aikavälin dynamiikka, joka on tutkijoiden mukaan 

oleellisempaa kuin epälineaarisuuksien huomioiminen. 
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Tulosten vertaamista muihin tutkimuksiin vaikeuttaa se, että estimointiperiodit ja 

muuttujien valinnat eivät täysin kohtaa muiden käsillä olevien tutkimusten kanssa. 

Euron dollarikurssin ja fundamenttimuuttujien yhteisintegraatiota käsittelevissä 

tutkimuksissa on usein tarkasteltu euron käyttöönottoa seuraavaa 4–5 vuotta tai 

useamman vuosikymmenen mittaista ajanjaksoa. Karfakis (2006) löysi vuosilta 

1999–2004 euron dollarikussin ja fundamenttimuuttujien välisen 

yhteisintegraatiorelaation, vaikka hän käytti vain kahta selittävää muuttujaa: rahan 

tarjontaa ja teollisuustuotantoindeksiä. Myös Chen ym. (2011) löysivät 

yhteisintegraatiota euron dollarikurssin ja monetaarimuuttujien väliltä vuosina 1999–

2003. Tämän tutkielman tulokset ovat vastakkaisia edellä mainittujen kanssa, sillä 

vuosina 1999–2007 ei löydy merkittäviä yhteisintegraatiorelaatiota. Ainoastaan 

monimuuttujamalli on tuolloin 10 % tasolla tilastollisesti merkitsevä. 

6.2.2 Etumerkit 

Taulukon 7 ja taulukon 2 kertoimien etumerkkejä vertaamalla voidaan tutkia sopiiko 

jokin tietty teoreettinen monetaarimalli kuvaamaan valuuttakurssin ja fundamenttien 

välisiä empiirisiä relaatioita. Datasta estimoitujen kertoimien etumerkit vaihtelivat 

monimuuttujamalleissa periodista riippuen ja olivat herkkiä viivemäärien 

muutoksille. Vuosien 1999–2015 monimuuttujamalli on ainoa malleista, joka 

noudattaa yhtä esitetyistä teorioista, tässä tapauksessa Frenkelin (1976) 

monetaarimallia. Tulos on järkevä, sillä Frenkelin malli on pitkälle aikavälille 

soveltuva malli. Kyseisinä vuosina ei kuitenkaan ilmene yhteisintegraatiota.  

Muina vuosina monimuuttujamallien kertoimien etumerkit eivät ole esitettyjen 

teorioiden mukaisia. Tulos on siinä mielessä yllättävä, että vuosilta 2003–2015 ja 

2008–2015 löytyy yhteisintegraatiota. Ainoastaan korkoeron (i–i*) etumerkki on 

molempina ajanjaksoina Bilsonin (1978) mallin mukainen. Korkoeron kerroin on 

tosin kaikkina vuosina lähellä nollaa kuten Frenkelin (1976) mallissa oletetaan34. 

Inflaatio-odotusten eron (π–π*) vaikutus on lähellä nollaa vuosina 2003–2015, mikä 

                                                 
34 Empiiriset pitkän aikavälin kertoimien arvot riippuvat normalisoinnissa nimittäjässä olevan 

kertoimen arvosta. Pieni arvo nimittäjässä nostaa pitkän aikavälin normalisoitujen kertoimien arvoja, 

kuten termin (π–π*) kohdalla.  
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on samassa linjassa Bilsonin (1978) ja Dornbuschin (1976) oletusten kanssa. 

Monimuuttujamallien etumerkkien suunta ei noudata selkeää teoriaa vuosina 1999–

2007, jolloin ainoastaan termin (y–y*) etumerkki oli luvussa 3 esitettyjen teorioiden 

mukainen. 

Pareittaisissa regressioissa selittäjänä on kukin monetaarimallin muuttujista yksi 

kerrallaan. Tulokset ovat vaihtelevia. Suhteellinen rahan määrä (m–m*) on 

etumerkiltään teorian mukainen vain yhdessä tapauksessa neljästä, kun taas 

suhteellisen tuotannon tason (y–y*) etumerkki noudattaa teoriaa kolmessa 

tapauksessa neljästä. Korkoeron (i–i*) etumerkki on Bilsonin (1978) teorian 

mukainen kahdessa tapauksessa ja Dornbuschin (1976) sekä Frankelin (1979) teorian 

mukainen kahdessa tapauksessa. Inflaatioeron (π–π*) etumerkki on kolmessa 

tapauksessa neljästä lyhyen aikavälin mallien teorian mukainen.  

Tulokset osoittavat, että yhteisintegraatiorelaatiot ja monetaarimallin parametrit 

muuttuvat ajan kuluessa. Näin ollen, tulokset ovat samansuuntaisia Beckmannin ym. 

(2011) tulosten kanssa, vaikka heidän tutkimuksensa aikaikkuna oli tämän 

tutkimuksen aikaikkunaa pidempi, ulottuen vuodesta 1975 vuoteen 2007. Heidän 

tutkimuksessa mallin epästabiiliutta selitti muun muassa reaalitaloudesta lähtöisin 

olevat shokit, mikä lienee myös tämän pro gradu -tutkielman aineistossa osasyy 

parametriestimaattien muuttumiseen. Käytännössä syynä voi olla finanssikriisin 

seurauksena koettu muuttujien voimakas vaihtelu sekä euron käyttöönoton jälkeisen 

epävarmuuden aiheuttamat yli- ja aliarvostukset. Teoreettinen syy relaatioiden 

muutokseen voi olla, että monetaarimallien taustalla oleva oletus rationaalisista 

odotuksista ei päde tosielämässä. Yhtälöissä (7) oletettiin parametrien olevan samat 

kotimaassa ja ulkomaassa. Oletus helpotti mallin johtamista mutta saattaa olla 

epärealistinen (Goldberg ja Frydman 2001). 

6.2.3 Vaikutusten suunta 

Vaikka yhteisintegraatiorelaatioita löytyy, se ei kerro vielä mitään vaikutusten 

suunnasta. Jotta voidaan tutkia vaikutusten suuntia, seurataan Bahmani-Oskoeen ym. 

(2015) menettelytapaa ja testataan granger-kausaliteettia estimoimalla yhtälöt (25) ja 
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(26). Estimoinnit tehdään monimuuttujayhtälöille sekä kahden muuttujan yhtälöille 

kullekin periodille. Näin ollen estimoidaan yhteensä 72 yhtälöä.  

Tulokset esitellään taulukossa 8, jossa on kaksi nollahypoteesia. Ensimmäinen 

nollahypoteesi on ”fundamenttien muutos ei edellä valuuttakurssin muutosta”, joka 

hylätään lyhyellä aikavälillä kolmessa tapauksessa neljästä ja pitkällä aikavälillä 

kahdessa neljästä, kun testit suoritetaan monimuuttujayhtälöille. Kahden muuttujan 

yhtälöissä nollahypoteesi hylätään lyhyellä aikavälillä kuudessa tapauksessa 16:sta ja 

pitkällä aikavälillä 10 tapauksessa 16:sta.  

Granger-kausaliteettitestauksen tulokset ovat samansuuntaisia 

yhteisintegraatiotestien tuloksien kanssa, sillä pitkän aikavälin granger-kausaliteettia 

ja yhteisintegraatiota esiintyy samoina vuosina. Pitkällä aikavälillä nollahypoteesi 

hylätään vuosina 2003–2015 ja 2008–2015 kaikissa tapauksissa. Tämä tarkoittaa, että 

valuuttakurssin pitkän aikavälin muutoksia voitiin tuolloin ennustaa monetaarimallin 

muuttujilla. Vuosina 1999–2015 ja 1999–2007 nollahypoteesi voidaan hylätä vain 

muutamissa tapauksissa. Myös nämä tulokset ovat samassa linjassa 

yhteisintegraatiotestien kanssa, sillä kyseisinä vuosina ei saatu juuri näyttöä 

yhteisintegraatiosta.  

Erityisesti korkoero (i–i*) erottuu hyvänä apuvälineenä valuuttakurssin 

ennustamisessa. Tulosta voitaneen tulkita siten, että valuuttakurssin ja korkoeron 

välillä vallitsee kattamattoman korkopariteetin tyyppinen relaatio. Vaikutukset ovat 

kuitenkin välillä positiivisia ja välillä negatiivia, joten relaatio ei ole täysin 

yksikäsitteinen. Keskuspankkien kontrolloimat rahamarkkinakorot ovat hyvin 

seurattuja ja rahoitusmarkkinoiden muuttujat, kuten valuuttakurssit, reagoivat 

nopeastikin keskuspankkien korkopäätöksiin.   

Toinen nollahypoteeseista on ”valuuttakurssin muutos ei edellä fundamenttien 

muutosta”, joka hylätään lyhyellä aikavälillä yhdeksässä tapauksessa 16:sta ja 

pitkällä aikavälillä kahdeksassa tapauksessa 16:sta. Tulos osoittaa valuuttakurssin 

vaikuttavan yksittäisiin makrotalouden muuttujiin ajoittain. Lyhyellä aikavälillä 

valuuttakurssin avulla voitiin ennustaa ensinnäkin teollisuustuotantoeron (y–y*) 

kehitystä, minkä taustalla voi olla yritysten tulosten herkkyys valuuttakurssin 
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Taulukko 8. Granger-kausaliteettitestauksen tulokset monetaarimallille. 

H0: "Fundamenttien muutos ei edellä valuuttakurssin muutosta” 

Lyhyen aikavälin granger-kausaliteetti Pitkän aikavälin granger-kausaliteetti 

 
1999–2015 2003–2015 1999–2007 2008–2015 1999–2015 2003–2015 1999–2007 2008–2015 

Monimuuttuja 49,37*** 45,05*** 25,93*** 21,99 -0,41 -3,47*** 0,15 -2,39** 

(m–m*) 0,06 0,48 4,10 5,15 ** -1,67** -3,70*** -0,42 -4,19*** 

(y–y*) 0,08 -1,23 4,47 9,16** -1,21 -3,15*** 0,07 -4,48*** 

(i–i*) 15,27*** 18,53*** 22,27*** 5,25 -1,78* -2,90*** 1,15 -3,18*** 

(π–π*) 3,98 1,56 11,51* 4,35 -1,19 -2,55** 0,02 -2,14** 

H0: "Valuuttakurssin muutos ei edellä fundamenttien muutosta" 

Lyhyen aikavälin granger-kausaliteetti Pitkän aikavälin granger-kausaliteetti 

 
1999–2015 2003–2015 1999–2007 2008–2015 1999–2015 2003–2015 1999–2007 2008–2015 

(m–m*) 3,22 3,44 4,4 9,80*** -1,07 -0,70 -0,46 -0,29 

(y–y*) 18,76** 22,85*** 2,74 21,05** -0,17 0,53 2,54 -0,16 

(i–i*) 14,95** 15,62*** 15,62*** 7,37 -2,76*** -2,40** -2,31** -3,72*** 

(π–π*) 7,93** 4,74* 0,08 2,25 -2,92*** -2,75*** -1,89* -3,38*** 

*** Merkitsevä 1 % tasolla, ** merkitsevä 5 % tasolla, * merkitsevä 10 % tasolla. Lyhyen aikavälin granger-kausaliteettitestin luvut ovat χ2 -testisuureita. Pitkän aikavälin testien 

luvut ovat t-testisuureita. 
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muutoksille. Toisekseen voitiin ennustaa korkoeron (i–i*) kehitystä, minkä taustalla 

voi puolestaan olla keskuspankkien reagointi korkopolitiikallaan valuutan 

heilahteluihin. Pitkällä aikavälillä taulukosta 8 erottuu merkittävä valuuttakurssin ja 

korkojen (i–i*) sekä inflaatio-odotusten (π–π*) välinen vaikutussuhde. 

Valuuttakurssi osoittautuu siis hyväksi ennustevälineeksi korkoerolle ja 

inflaatioerolle pitkällä aikavälillä. Taustalla voi olla esimerkiksi keskuspankkien 

pyrkimys tukea valuuttaa ja samalla stabiloida valuuttakurssia. Yhdeksässä 

tapauksessa 32:sta vaikutukset ovat jopa kaksisuuntaisia. 

Tulos on osittain samassa linjassa Engelin ja Westin (2005) sekä Dabrowskin ym. 

(2015) tutkimustuloksen kanssa, sillä molemmissa tutkimuksissa osoitettiin 

valuuttakurssin olevan granger-kausaalinen fundamentteihin nähden. Engelin ja 

Westin tutkimuksessa valuuttakurssin avulla voitiin ennustaa muutoksia 

suhteellisessa rahan määrässä (m–m*). Heidän mukaansa tulosta voi selittää se, että 

rahapolitiikan päättäjät mukauttavat rahapolitiikkaansa makrotalouden muuttujien 

kehityksen perusteella. Päättäjät reagoivat valuuttakurssin muutoksiin kiristämällä tai 

keventämällä rahapolitiikan kireyttä. Granger-kausaliteettitestit eivät kuitenkaan 

kaikissa tapauksissa ole tilastollisesti merkitseviä. Tätä voi selittää Dabrowskin ym. 

(2015) mukaan se, että valuuttakurssi ei vaikuta monetaarimallin muuttujiin, koska 

fundamenttimuuttujat määräytyvät enemmänkin kotimaisten olosuhteiden 

perusteella. 

Vaikutusten voimakkuus vaihtelee suuresti riippuen ajankohdasta ja tarkasteltavista 

muuttujista. Vaikutukset ovat voimakkaimmillaan monimuuttujamalleissa, joissa 

valuuttakurssin liikkeitä ennustetaan fundamenttimuuttujien muutoksilla lyhyellä 

aikavälillä. Tulos on uskottava, sillä vaikutukset ovat myös tilastollisesti erittäin 

merkitseviä. Vaikutukset ovat heikkoja (lähellä nollaa) erityisesti finanssikriisiä 

edeltävinä vuosina, kun tarkastellaan pitkän aikavälin vaikutuksia.  

Kokonaisuudessaan granger-kausaliteettitulokset tukevat osin monetaarimalleja ja 

ovat samansuuntaisia kuin Bahmani-Oskoeen ym. (2015), sillä vaikutussuhde on 

parhaimmillaan kaksisuuntainen ja fundamenttimuuttujat vaikuttavat valuuttakurssiin 

useammassa tapauksessa, kuin valuuttakurssi vaikuttaa fundamentteihin. Tuloksia ei 

kuitenkaan voi täysin verrata keskenään, sillä Bahmani-Oskoeen ym. tutkimuksessa 
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valuutat ja estimointiperiodit eivät kohtaa. Apergiksen ym. (2012) tutkimuksessa 

tarkastellaan dollarin eurokurssia vuosilta 1999–2008, mikä tekee tuloksista 

vertailukelpoisempia tähän tutkimukseen nähden. Tässä tutkimuksessa erityisesti 

lyhyet korot auttavat ennustamaan euron ja dollarin välisen valuuttakurssin muutosta, 

kuten myös Apergisen ym. (2012) tutkimuksessa.  
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7 YHTEENVETO 

Tässä pro gradu -tutkielmassa käsiteltiin monetaarimallien soveltumista euron ja 

Yhdysvaltain dollarin välisen valuuttakurssin vaihtelun selittäjäksi. Tutkielmassa 

testattiin tilastollisesti valuuttakurssin ja fundamenttimuuttujien välistä pitkän 

aikavälin stabiilia tasapainosuhdetta, eli yhteisintegraatiota. Empiiriseksi 

aikasarjamalliksi valittiin ARDL-malli. Yhteisintegraation tutkimusmenetelmiksi 

valittiin Pesaranin ym. (2001) bounds-testi sekä Engle-Granger (1987) -menetelmä, 

jossa tarkasteltiin virheenkorjaustermiä. Muuttujien välisiä vaikutussuhteita testattiin 

granger-kausaliteettitestaustauksen avulla.  

Aineiston ominaisuuksia tutkittiin ennen mallintamista. Havaintoaineisto koostui 

kuukausittaisista havainnoista alkaen euron käyttöönotosta vuonna 1999 ja päättyen 

vuoteen 2015. Yksikköjuuritestaus osoitti havaintoaineiston koostuvan I(1) ja I(0)-

muuttujista. Sirontakuvioita tarkasteltaessa huomattiin, että valuuttakurssin ja 

korkoeron sekä tuotannontasoeron väliset riippuvuudet muuttuvat ajanjaksosta 

toiseen siirryttäessä. Valuuttakurssin ja rahan määrien eron sekä inflaatioeron väliset 

riippuvuudet pysyivät puolestaan samansuuntaisina jokaisella periodilla. 

Monetaarimalleissa oletetaan, että fundamenttimuuttujien vaihtelusta seuraa 

valuuttakurssin vahvistuminen tai heikentyminen. Estimointitulokset osoittivat, että 

aineisto antaa tukea Frenkelin (1976) mallille vuosina 1999–2015. Muina 

ajanjaksoina estimoitujen parametrien etumerkit eivät olleet esitettyjen teorioiden 

mukaisia. Tulos osoittaa, että monetaarimallien kertoimet muuttuvat ajassa, mikä 

antaa viitteitä mallin rakenteellisista muutoksista tarkasteluperiodin aikana. Tulos on 

yhdenmukainen Beckmannin ym. (2011) kanssa. 

Yhteisintegraatiotestit osoittivat, että monetaarimallien muuttujat ovat 

yhteisintegroituneita ajoittain. Yhteisintegraatiorelaatiot ovat voimassa vuosina 

2003–2015 ja 2008–2015, mutta eivät ole voimassa vuosina 1999–2015 ja 1999–

2007. Tulos viittaa siihen, että ennen finanssikriisiä muuttujien välillä vallitsi 

epätasapainoja ja markkinavoimia, joiden seurauksena muuttujat eivät hakeutuneet 

tasapainoon, eikä lineaarinen virheenkorjausmekanismi toiminut odotetulla tavalla. 

Euron aliarvostus suhteessa dollariin euron ensimmäisinä vuosina vääristää 
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riippuvuuksia. Riippuvuudet kuitenkin muuttuvat kesken tarkasteluajanjakson. Kun 

havaintoaineiston alkupää jätetään huomioimatta, estimoinnit osoittavat, että 

lineaarinen virheenkorjausmekanismi toimii ja yhteisintegraatiota ylläpitävät 

riippuvuudet astuvat voimaan.  

Granger-kausaliteettia testattiin kahteen suuntaan: ensiksi vaikutuksia testattiin 

fundamenteista valuuttakurssiin ja toiseksi valuuttakurssista fundamentteihin. 

Tulokset osoittivat, että vaikutussuhde on parhaimmillaan kaksisuuntainen ja 

fundamenttimuuttujat vaikuttavat valuuttakurssiin useammassa tapauksessa, kuin 

valuuttakurssi vaikuttaa fundamentteihin. Tulos oli samansuuntainen Bahmani-

Oskoeen ym. (2015) tutkimuksen kanssa. Granger-kausaliteettitestien tulokset olivat 

samassa linjassa yhteisintegraatiotestien kanssa, sillä fundamenttien avulla voitiin 

ennustaa valuuttakurssin pitkän aikavälin tasoa vuosina 2003–2015 sekä 2008–2015, 

jolloin myös yhteisintegraatiota esiintyy. Yksittäisistä muuttujista korkoero oli 

merkittävin ennustaja valuuttakurssin liikkeille, mikä oli Apergisen ym. (2012) 

kanssa samansuuntainen tulos. Vaikutus oli vahva myös toiseen suuntaan, sillä 

valuuttakurssin muutokset edelsivät korkoeron muutoksia.  

Tuloksia voidaan yleistää tietyin varauksin. Voidaan todeta, että 

fundamenttimuuttujat ja valuuttakurssi hakeutuvat ajoittain tasapainotilaan. 

Monetaarimallien oletusten mukaiset etumerkit eivät kuitenkaan kaikkina aikoina 

sovi kuvaamaan tasapainorelaatiota. Tuloksia voidaan hyödyntää, kun halutaan 

selittää valuuttakurssin ja talouden fundamenttimuuttujien välisiä suhteita vuosina 

1999–2015. Tulokset auttavat tulkitsemaan makrotalouden muuttujien riippuvuuksia 

sekä finanssikriisin aikaansaamia seurauksia makrotalouden tasapainoissa. 

Estimointituloksia ei voida kuitenkaan suoraan hyödyntää ennustamiseen, sillä tässä 

tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena oli osoittaa makrotalouden 

tasapainorelaatioiden olemassa olo. Ennusteiden tekeminen edellyttäisi mitä 

luultavimmin sellaisen mallin muodostamista, jossa parametrien määrä on 

vähäisempi, ja odotukset on otettu paremmin huomioon. Tutkimus kuitenkin 

osoittaa, että valitut muuttujat voivat sisältää hyödyllistä informaatiota ennustamisen 

kannalta. Niiden avulla voidaan ajoittain ennakoida valuuttakurssin muutoksia. 
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Tutkimustulosten luotettavuutta pyrittiin parantamaan tekemällä mallidiagnostisia 

testejä sekä vertaamalla saatuja tuloksia käsillä oleviin tieteellisiin julkaisuihin. 

Molemmat yhteisintegraatiotestit antoivat samansuuntaisia tuloksia, mikä parantaa 

tulosten luotettavuutta. Tutkimuksen rajauksesta johtuen riippuvuuksia tarkastellaan 

vain dollarin eurokurssin ja neljän selittävän muuttujan välillä. Tutkimus ei näin 

ollen ota huomioon esimerkiksi 1) muiden omaisuusluokkien, kuten 

osakemarkkinoiden roolia, 2) sijoittajien ryhmäkäyttäytymiseen perustuvia ilmiöitä 

tai 3) valuuttojen keskinäisiä riippuvuuksia ja tartuntaefektejä. 

Tutkimus herätti mielenkiinnon makrotalouden tasapainotilojen mallintamiseen. 

Makrotalouden riippuvuudet ovat monimutkaisia ja vaikutussuhteiden voimakkuus ja 

merkitys vaihtelee yli ajan. Tämä tekee taloustutkimuksen haastavaksi. Työtä 

kuitenkin helpottaa, että talousteoria antaa työkaluja riippuvuuksien analyyttiseen 

tarkasteluun ja tutkimiseen. Lisäksi ekonometristen menetelmien kehitys 

mahdollistaa monimutkaisten vaikutussuhteiden tehokkaamman mallintamisen. 

Tulevaisuudessa jatkotutkimukset voisivat suuntautua epälineaaristen relaatioiden 

tarkasteluun ja ennustemallien rakentamiseen. Epätäydellisen informaation mallit 

(kts. esimerkiksi Frydman ja Goldberg 2007) voisivat soveltua 

valuuttakurssitutkimukseen, sillä niiden avulla voidaan selittää monetaarimallien 

parametrien epästabiiliutta. Kansainvälisen talouden riippuvuudet tarjoavat 

mielenkiintoisia tutkimuskohteita myös jatkossa.  
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Liite 1 

Monetaarimallien muuttujien aikasarjat ja niiden ensimmäiset differenssit 

vuosilta 1999–2015 

 

Kuvio 19. EUR/USD spot-valuuttakurssi vuosina 1999–2015. 

 

 

Kuvio 20. Eur/usd spot-valuuttakurssin ensimmäinen differenssisarja vuosina 1999–2015.  
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Kuvio 21. Euroalueen ja Yhdysvaltain rahan määrien erotus vuosina 1999–2015. 

 

 

 

Kuvio 22. Euroalueen ja Yhdysvaltain rahan määrien eron ensimmäinen differenssisarja vuosina 1999–

2015. 
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Kuvio 23. Euroalueen ja Yhdysvaltain teollisuustuotantoindeksien erotus vuosina 1999–2015. 

 

 

 

Kuvio 24. Euroalueen ja Yhdysvaltain teollisuustuotantoindeksien eron ensimmäinen differenssisarja 

vuosina 1999–2015 
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Kuvio 25. Euroalueen ja Yhdysvaltain korkoero vuosina 1999–2015. 

 

 

 

Kuvio 26. Euroalueen ja Yhdysvaltain korkoeron ensimmäinen differenssisarja vuosina 1999–2015. 
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Kuvio 27. Euroalueen ja Yhdysvaltain kuluttajahintaindeksien erotus vuosina 1999–2015. 

 

 

 

Kuvio 28. Euroalueen ja Yhdysvaltain kuluttajahintaindeksien erotuksen ensimmäinen differenssisarja 

vuosina 1999–2015. 
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Liite 2 

Korrelaatiomatriisit vuosilta 1999–2015, 2003–2015, 1999–2007, 2008–2015  

Vuodet 1999–2015  s (m–m*) (y–y*) (i–i*) (π–π*) 

s 1 
    

(m–m*) -0,53 1 
   

(y–y*) 0,14 0,55 1 
  

(i–i*) -0,32 0,2 0,2 1 
 

(π–π*) 0,78 -0,41 0,25 -0,31 1 

 

Vuodet 2003–2015 s (m–m*) (y–y*) (i–i*) (π–π*) 

s 1     

(m–m*) -0,52 1    

(y–y*) -0,10 0,72 1   

(i–i*) -0,33 0,22 0,18 1  

(π–π*) 0,71 -0,29 0,26 -0,11 1 

 

Vuodet 1999–2007 s (m–m*) (y–y*) (i–i*) (π–π*) 

s 1     

(m–m*) -0,67 1    

(y–y*) 0,02 0,09 1   

(i–i*) 0,15 -0,53 0,53 1  

(π–π*) 0,63 -0,78 -0,39 0,26 1 

 

Vuodet 2008–2015 s (m–m*) (y–y*) (i–i*) (π–π*) 

s 1     

(m–m*) -0,46 1    

(y–y*) -0,52 0,92 1   

(i–i*) -0,43 0,72 0,75 1  

(π–π*) 0,39 0,19 0,14 0,01 1 



76 

Liite 3 

Logaritmoitujen sarjojen keskeiset tunnusluvut vuosilta 1999–2015 

 
s (m–m*) (y–y*) (i–i*) (π–π*) 

Keskiarvo -0.19 -0.10 -0.02 0.45 0.01 

Mediaani -0.25 -0.12 -0.01 0.55 0.01 

Maksimi 0.16 0.01 0.07 4.28 0.05 

Minimi -0.45 -0.19 -0.15 -2.06 -0.02 

Keskihajonta 0.16 0.06 0.04 1.40 0.02 

Vinous 0.78 0.45 -1.30 -0.03 0.22 

Huipukkuus 2.55 1.96 4.14 2.42 1.77 

Havaintoja 192 192 192 192 192 

 



77 

Liite 4 

Vuosien 1999–2015 sirontakuviomatriisi logaritmoiduista sarjoista 

 

Kuvio 29. Sirontakuviot ja jakaumat. Muuttujat: eurodollari = s, M2ero = (m–m*), teollisuusero = (y–y*), korkoero = (i–i*), cpiero = (π–π*). 
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Vuosien 1999–2015 sirontakuviomatriisi logaritmoitujen sarjojen ensimmäisistä differensseistä 

 

Kuvio 30. Ensimmäiset differenssit sirontakuvioista ja jakaumista. Muuttujat: diff.eurodollari = Δs, diff.M2ero = Δ(m–m*), diff.teollisuusero = Δ(y–y*), diff.korkoero = Δ(i–i*), 

diff.cpiero = Δ(π–π*).
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Liite 5 

Sirontakuviot vuosilta 1999–2015, 1999–2007, 2003–2015 ja 2008–2015 

 

Kuvio 31. Pareittaiset sirontakuviot euroalueen ja Yhdysvaltain rahan määrien eron ja valuuttakurssin 

välillä neljällä eri periodilla. 
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Kuvio 32. Pareittaiset sirontakuviot euroalueen ja Yhdysvaltain teollisuustuotantoeron ja valuuttakurssin 

välillä neljällä eri periodilla. 
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Kuvio 33. Pareittaiset sirontakuviot euroalueen ja Yhdysvaltain korkoeron ja valuuttakurssin välillä 

neljällä eri periodilla. 
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Kuvio 34. Pareittaiset sirontakuviot euroalueen ja Yhdysvaltain kuluttajahintaindeksien eron ja 

valuuttakurssin välillä neljällä eri periodilla. 



83 

Liite 6 

Stationaariset ja epästationaariset aikasarjat 

Stationaarisissa aikasarjoissa ei voida nähdä selkeitä kehityksellisiä piirteitä. Vaikka 

niiden arvot vaihtelevat satunnaisesti ajanhetkestä toiseen, niissä ei voida nähdä 

stokastisia tai deterministisiä trendejä tai syklistä vaihtelua. Stationaariset aikasarjat 

jaotellaan heikosti stationaarisiin ja vahvasti stationaarisiin. Aikasarjaprosessi ty  on 

heikosti stationaarinen, jos sille pätee 

 )( tyE  kaikille t, 

  )(0 tyVar  kaikille t, 

   lltt yy ,cov  kaikille t – l. 

Heikosti stationaarisen aikasarjan odotusarvo on siis vakio eikä riipu ajankohdasta t 

ja varianssi on äärellinen. Sarjan y autokovarianssi eli aikasarjan sisäinen 

aikariippuvuus määräytyy vain viipeen pituuden l mukaan. (Greene 2008:612). 

Yksinkertainen esimerkki stationaarisesta aikasarjasta on valkoisen kohinan prosessi, 

jossa {yt} on jono riippumattomia satunnaismuuttujia, joiden odotusarvo on nolla ja 

varianssi 2  on äärellinen.  (Brockwell ja Davis 2002:16.) 

Aikasarjaprosessi yt on vahvasti stationaarinen jos sen yhteistodennäköisyysjakauma 

on muuttumaton koko havaintohistorian ajan. Yksinkertaisin esimerkki vahvasti 

stationaarisesta sarjasta on jono riippumattomia ja samoin jakautuneita 

satunnaismuuttujia, 𝑦𝑡~𝑖𝑖𝑑(0, 𝜎2). Stationaarisuus on toivottu ominaisuus, sillä 

stationaarisia aikasarjoja voidaan käyttää mallinnukseen ja ennusteisiin. (Brockwell 

ja Davis 2002:16, 179.) 

Jos aikasarja ei toteuta stationaarisuusehtoja, se on epästationaarinen. Käsitellään 

seuraavaksi kolmea epästationaarista sarjatyyppiä ja seurataan Tsayn (2005: 64–67) 

sekä Brooksin (2008:322–326) esitystapoja. Ensinnäkin epästationaarisen sarjan 

generoinut prosessi voi olla satunnaiskulun malli, joka esitetään 
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ttt ayy  1 , eli  (27) 

tt ay  , 

missä { ta } on valkoista kohinaa. Tällöin muuttujan liike on satunnaista ja muuttujan 

arvot voivat ensin nousta usean peräkkäisen periodin ajan, mutta tämän jälkeen 

laskea usean peräkkäisen periodin ajan. Toiseksi taustalla voi olla satunnaiskulun 

malli, jossa on mukana kehityksen suuntaa tai trendiä indikoiva komponentti  , eli 

mallin vakio, ”drift”. Malli on tällöin ”random walk with drift” ja se esitetään  

ttt ayy  1 ,  (28) 

missä )( 1 tt yyE . Sarja näyttää tällöin satunnaiskulkumaiselta, mutta sen 

arvo kasvaa tai vähenee ajan kuluessa. Kolmas tärkeä epästationaaristen aikasarjojen 

tyyppi on trendistationaarinen prosessi, joka on stationaarinen trendinsä ympärillä. 

Yhtälönä 

tt aty   ,  (29) 

missä yt kasvaa lineaarisesti ja β on yhtälön kasvunopeus. Molempien satunnaiskulun 

mallien varianssi ja odotusarvo kasvavat ajan myötä. Myös trendistationaarisen 

sarjan odotusarvo kasvaa ajan kuluessa, mutta varianssi pysyy vakiona. Sarja jossa 

on deterministinen trendi, saadaan stationarisoitua poistamalla trendikomponentti, 

kun taas yksikköjuuren sisältävä aikasarja stationarisoidaan laskemalla sarjalle 

ensimmäiset differenssit. (Brooks 2008: 321–324.) 
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Yksikköjuuritestit 

Trendistationaarisen prosessin erottaminen ”random walk with drift”-prosessista voi 

olla vaikeaa. Yksikköjuuren olemassaoloa AR(p)-prosessissa voidaan tutkia 

laajennetulla Dickey-Fuller -testillä (augmented Dickey-Fuller test) eli ADF-testillä 

(Dickey & Fuller 1979, 1981). Seurataan Tsayn (2005:68–69) esitystapaa. 

Estimoitavaksi valitaan alla olevista regressioista sopivin:  

,

,

,

1

1

110

1

1

10

1

1

1

tit

p

i

itt

tit

p

i

itt

tit

p

i

itt

exxtx

exxx

exxx











































 (30) 

missä 1 jjj xxx  ja virhetermi on valkoista kohinaa. Datan ominaisuuksiin 

perustuen valitaan lisätäänkö yhtälöön deterministisiä komponentteja kuten vakio, tai 

vakion ja lineaarisen trendikomponentin summa. Nollahypoteesiksi asetetaan, että 

aikasarja sisältää yksikköjuuren eli H0 : β = 1  ja vastahypoteesi puolestaan, että 

aikasarja on stationaarinen H1 : β < 1. T-testisuure muodostetaan parametri-

estimaatista �̂�, jolloin 

ADF-testisuure = 
)ˆ(

1ˆ





std


, 

missä �̂�  tarkoittaa parametrin β pienimmän neliösumman estimaattia. Saatua 

testisuuretta verrataan MacKinnonin (1991) laskemiin kriittisiin arvoihin. Yhtälö 

(30) voidaan kirjoittaa myös differenssien avulla 

tit

p

i

itctt exxcx  





 
1

1

1   , (31) 
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missä ct on mahdollinen deterministinen funktio aikaindeksistä t ja kuten aiemmin 

𝑐𝑡 = 𝜔0 + 𝜔1𝑡 ja 𝛽𝑐 = 𝛽 − 1. Nollahypoteesi on nyt muotoa 𝐻0: 𝛽𝑐 = 0 ja 

vastahypoteesi 𝐻1: 𝛽𝑐 < 0 .  

Yhtälöön (31) voidaan lisätä differensoidun vastemuuttujan viipeitä, jotta 

virhetermin autokorrelaatio saadaan poistetuksi. Viipeiden määrän valinta vaikuttaa 

testin tuloksiin. Sopivan viivepituuden etsintään on erilaisia tapoja (kts. esimerkiksi 

Schlitzer 1996). Yksi tapa edetä on vähentää viivepituutta esimerkiksi 12 viipeestä, 

jos käsittelyssä on kuukausittainen aineisto ja jatkaa kunnes jäljellä olevat viiveet 

ovat merkitseviä. Sopivaa viivemäärää voidaan etsiä myös minimoimalla Schwartzin 

infromaatiokriteeriä. Jos viivepituus on liian lyhyt, autokorrelaatiota ei saada 

poistettua. Toisaalta liian pitkä viivepituus aiheuttaa testin tehon vähenemistä. 

(Brooks 2008:329.)  
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Liite 8 

Virheenkorjausmallin johtaminen 

Greene (2008:571) esittää ARDL-mallin yleisessä muodossa 

t

q

j

jtj

p

i

itt xyy   








01

1 ,  (32) 

missä p on vastemuuttujan viiveiden lukumäärä, q on selittävän muuttujan viiveiden 

lukumäärä, μ on vakio ja εt on valkoista kohinaa. Yksinkertaistetaan mallia kuten 

Greene (2008:579). Mallista saadaan ARDL(1,1)-malli asettamalla vastemuuttujan ja 

yhden selittävän muuttujaan viipeiden määräksi yksi. Tällöin saadaan: 

ttttt xxyy    11011 . (33) 

Mallista (33) johdetaan virheenkorjausmalli vähentämällä 1ty  molemmilta puolilta 

sekä lisäämällä ja vähentämällä oikealta puolelta β0xt-1, jolloin saadaan 

ttttt xxyy    110011 )()1( . (34) 

Vaihtoehtoisesti voidaan esittää 

  ttttt xyxy    1110 )1( ,  (35) 

missä )1()( 110   . Näin esitettäessä tasapainorelaatio saadaan 

ttt xy   0  ja tasapainovirhe saadaan  111 )1(   tt xy  , joka kertoo 

poikkeaman tasapainosta. Mallissa y:n muutos määräytyy x:n ja y:n muutoksesta 

pitkin pitkän aikavälin tasapainouraa ttt xy   0  sekä osuuden (𝛾1 − 1) 

suuruisesta tasapainopoikkeamasta (𝑦𝑡−1 − 𝜃𝑥𝑡−1). Jos muuttujat ovat 

yhteisintegroituneita, θ on yhteisintegroituva kerroin ja (𝑦𝑡−1 − 𝜃𝑥𝑡−1) on I(0) 

lineaarikombinaatio, vaikka x ~ I(1) ja y ~ I(1) (Brooks 2008:338). 
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Pesaranin ym. (2001) bounds-testin raja-arvot F-testisuureelle 

Pareittaiset regressiot 

Rajoittamaton vakiotermi, ei lineaarista trendiä, selittävien muuttujien lukumäärä=1 

Merkitsevyys I(0)-raja I(1)-raja 

10 % 4,04 4,78 

5 % 4,94 5,73 

1 % 6,84 7,84 

 

Monimuuttujaregressiot 

Rajoittamaton vakiotermi, ei lineaarista trendiä, selittävien muuttujien lukumäärä=4 

Merkitsevyys I(0)-raja I(1)-raja 

10 % 2,45 3,52 

5 % 2,86 4,01 

1 % 3,74 5,06 
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Mallien stabiilisuus: CUSUM-testit 
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Kuvio 35. ARDL-mallin CUSUM-testi vuosilta 1999–2015 ja 5 % merkitsevyystason rajat. 
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Kuvio 36. ARDL-mallin CUSUM-testi vuosilta 2003–2015 ja 5 % merkitsevyystason rajat. 
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Kuvio 37. ARDL-mallin CUSUM-testi vuosilta 1999–2007 ja 5 % merkitsevyystason rajat. 
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Kuvio 38. ARDL-mallin CUSUM-testi vuosilta 2008–2015  ja 5 % merkitsevyystason rajat. 
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