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1 Johdanto 

Suomi liittyi osaksi euroaluetta vuonna 2001, minkä johdosta vuoden 2001 jälkeen 

suomalaisen rahapolitiikan ohjauksessa on Suomen Pankin sijaan toiminut Euroopan 

keskuspankki (EKP). Euroalueella on vaikuttanut viimeisen kymmenen vuoden aikana 

erilaisia taloussuhdanteita, jotka ovat lähtöisin pääosin euroalueen ulkopuolelta, 

esimerkiksi Yhdysvalloista vuonna 2008 puhjennut finanssikriisi. Suomalaisesta 

mikroperspektiivistä katsottuna EKP:n rahapoliittiset edesottamukset voivat vaikuttaa 

merkitsevästi sijoituspäätöksiin, jolloin on syytä perehtyä eri taustamuuttujiin sekä tutkia, 

onko rahapolitiikalla merkitsevä yhteys osakemarkkinoihin. Tavallisesti keskuspankin 

harjoittaessa matalan ohjauskoron politiikkaa, se näkyy pankkien alhaisina 

talletustilikorkoina. Tämän tendenssin seurauksena ihmiset siirtävät varallisuutta pois 

makuutettavasta muodosta tuottavampiin varallisuuden muotoihin, kuten osakkeisiin. 

(Howells & Bain, 264) Tämän perusteella voidaan todeta, että matalien korkojen aikoina 

on kannattavampaa pitää varallisuutta esimerkiksi osakkeina, mikä puolestaan 

kumuloituu osakeindekseissä.  

Perusteluna ohjauskoron olemassaololle esimerkiksi talousalueen rahan määrän 

kontrolloimiseksi on, että siten torjutaan inflaatiota, tai kääntäen, deflaatiota. 

Keskuspankki pystyy säätelemään ohjauskorolla inflaation kehittymistä esimerkiksi 

nostamalla ohjauskorkoa, jolloin joukkovelkakirjalainojen myyntioperaation kautta 

valuutta vahvistuu. Tämän seurauksena valuutta-alueen suhteelliset hinnat kasvavat 

naapurivaluutta-alueeseen verrattuna ja näin hillitään mahdollista talouden ylikierroksilla 

käymistä. (Krugman & Obstfeld, 376)  

Akateemisessa maailmassa ohjauskoron vaikutuksia pörssikursseihin on käyty 

suhteellisen laajasti läpi, mutta yksinomaan Euroopan keskuspankin 

ohjauskorkomuutosten vaikutusta Helsingin pörssin suoriutumiseen viime vuosien ajalta 

ei ole varsinaisesti tutkittu, mikä puolestaan tulee olemaan tämän tutkimuksen tarjoama 

kontribuutio. Tutkimuksen asettama tutkimuskysymys alaongelmineen luo näin 

ajankohtaisen ja suomalaisesta perspektiivistä varsin relevantin tutkimuskohteen.  
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 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelma ja rajaukset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on perehtyä siihen, kuinka Euroopan keskuspankin 

rahapolitiikka on käytännössä vaikuttanut OMX Helsinki 25 indeksin (OMXH25) 

muutoksiin. Keskiössä toimivat täten EKP:n ohjauskorkopäätökset vuosien 2004 sekä 

2014 välillä. Tutkimus luo hyödyllisen katsauksen esimerkiksi suomalaiselle sijoittajalle, 

jolla on sijoituksia OMXH25 -indeksin yrityksissä: miten ottaa huomioon EKP:n 

ohjauskorkopäätökset? Tutkimuksen pääongelma on: 

- Voidaanko Euroopan keskuspankin ohjauskorkomuutoksilla selittää OMX Helsinki 

25 indeksituottoja vuosien 2004 ja 2014 välillä? 

Tutkimuksen alaongelmina voidaan esittää: 

- Ovatko OMXH25 -indeksituotot ennustettavissa ohjauskorkomuutosten kautta? 

- Vastaavatko tutkimuksessa toteutuneet tulokset sitä, mitä aiemmissa tieteellisissä 

tutkimuksissa on esitetty? 

Tutkimuksen ote on kvantitatiivinen, ja yksityiskohdista kerrotaan ”Tutkimusaineisto ja -

menetelmä” -luvussa. Tutkimusmetodologiassa tullaan hyödyntämään Thomson Reuters 

Datastream -ohjelmaa, joka toimii taloudellisen datan tietopankkina. Euroopan 

keskuspankin ohjauskorkopäätökset vuosien 2004 sekä 2014 väliltä on myös haettu 

erikseen EKP:n omista tietokannoista. 

Tutkimus on rajattu käsittämään Euroopan keskuspankkia sekä nimenomaisesti OMX 

Helsinki 25 -indeksiä. Yhdysvaltain keskuspankin (Federal Reserve, FED), toiminta ei ole 

aivan näin suorassa yhteydessä Suomen osakemarkkinoihin ohjauskorkopolitiikallansa 

kuin Euroopan keskuspankki, joten on asianmukaisempaa keskittyä lähinnä 

eurooppalaiseen viitekehykseen. Toisaalta, tulee ottaa huomioon Yhdysvaltain FED:n 

erittäin suuri rooli maailmantalouden toiminnassa. Euroopan keskuspankki on valittu 

myös sen perusteella, että ensinnäkään Suomen Pankki ei ole enää vastuussa 

kansallisesta ohjauskorkopolitiikasta Euroopan unionin myötä, ja näin ollen Euroopan 

keskuspankilla on talousalueen viitekehyksessä erittäin suuri rooli ja vaikutusvalta moniin 

reaalitaloudellisiin ilmiöihin sekä instituutioihin kansallisella tasolla. Toisaalta, muiden 

maiden keskuspankkien edesottamuksia ei ole syytä pitää aivan yhtä relevantteina kuin 
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EKP:n. Tulee ottaa huomioon myös Euroopan keskuspankin suhteellisen nuori ikä 

verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankkiin, jolloin edellä mainitun instituution 

osalta aiempaa tutkimusta ei ole aivan yhtä kattavasti saatavilla kuin jälkimmäisen 

instituution. Tutkimuksessa tullaan käsittelemään rajaussyistä vain Euroopan 

keskuspankin perusrahoitusoperaatiot, muut korkomuodot jätetään pois tutkimuksesta.  

 

 Tutkimuksen viitekehys 

Lähtökohtaisesti Suomen Pankki ei säätele enää ohjauskorkoa Suomen taloudessa, 

vaan lähinnä toteuttaa Euroopan keskuspankin neuvoston viikoittaisten päätösten 

mukaisia perusrahoitusoperaatioita. Kyseessä ovat operaatiot, joilla Suomen Pankki 

myöntää asiakkailleen – eli hyväksymilleen vastapuolille – luottoa vakuuksia vastaan 

Euroopan keskuspankin vahvistamalla korolla. Perusrahoitusoperaatiot, jotka toteutetaan 

vaihtuvakorkoisina huutokauppoina monikorkoista huutokauppamenettelyä soveltaen, 

ovat tärkein rahapolitiikan ohjausväline Euroopan keskuspankille. Operaatiossa 

asetetaan pankkien korkotarjouksille alaraja, joilla pankit voivat myöntää luottoa 

euroalueella. Luoton alaraja on näin ollen Euroopan keskuspankin asettama. Olennaista 

on myös huomioida, että pankkien välistä yön yli -koron vaihtelua maksujärjestelmän 

koroilla (talletuskorko sekä maksuvalmiusluoton korko) säännellään myös 

eurojärjestelmän taholta. (Suomen Pankki, 2015)  

Perusrahoitusoperaatiot ovat tyypillisin Euroopan keskuspankin rahoitusoperaatiomuoto, 

ja näin ollen perusteltu vaikuttava tekijä osakemarkkinoilla. Koska tätä tukimusta koskevat 

aiemmat tieteelliset tutkimukset käsittävät hyvin paljon Yhdysvaltain keskuspankin 

rahapoliittisia edesottamuksia, on sekä käytännön että mielekkyyden vuoksi perusteltua 

ottaa huomioon aiemmat tutkimukset koskien esimerkiksi rahapolitiikan muutoksia 

Yhdysvalloissa. 
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 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen luvussa kaksi tarkastellaan aluksi Euroopan keskuspankin roolia 

makrotaloustieteellisenä toimijana ja esitän ohjauskorkopäätösten keskeisiä tavoitteita, 

piileviä tarkoitusperiä sekä toteutusmetodeja. Taustatiedoksi esitetään myös tieteellisiä 

tutkimuksia keskuspankkien toteuttaman rahapolitiikan vaikutuksia käytännön tasolla. 

Luvussa kolme esitetään mikrotason toimintaan vaikuttavan toimijan relevanssi, tässä 

tapauksessa Helsingin pörssin OMXH25 -indeksin. Kyseisessä luvussa esitetään myös, 

miten indeksi on muuttunut vuosien 2004 ja 2014 välillä. Luvussa neljä esitetään kerätty 

aineisto, sekä millä tutkimusmetodologialla tutkimus on toteutettu. Viidennessä luvussa 

esitetään tutkimustulokset, ja lopuksi kerrotaan tutkimuksen johtopäätökset mahdollisine 

lisähuomioineen, sekä sopivat jatkotutkimusaiheet. 
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2 Tutkimuksen taustaa 

Tutkimuksen toisessa luvussa esitetään jo aiemmin tälle tutkimukselle relevantteja 

tieteellisiä tutkimustuloksia, sekä perustellaan tutkittavan pörssi-indeksin relevanssi. 

Kappaleen 2.1 lopussa olevaan taulukkoon 1 on koottu tämän tutkimuksen tematiikan 

osalta keskeisiä tutkimuksia sekä niiden tuloksia. 

 

 Katsaus aiempiin tutkimuksiin 

Tämän tutkimuksen aihepiirejä on sivuttu tieteellisissä tutkimuksissa suhteellisen paljon, 

ja siksi on syytä tehdä katsaus keskeisiin tutkimuksiin ja niiden tuloksiin. Tekemällä 

kattava katsaus keskeisiin tutkimustuloksiin, se antaa laajemman käsityksen tutkittavasta 

ilmiöstä. 

Tutkimuksia ohjauskoron muutosten vaikutuksista yritysten osakkeisiin, indekseihin ja 

indeksien tuottoihin on tutkittu jo yli 30 vuoden ajalta. Flannery & James (1984, 1147–

1151) tutkivat finanssialan yrityksiä Yhdysvalloissa ja heidän tutkimuksensa evidenssi 

tukee hypoteesia siitä, että nimelliskorkojen muutoksilla on vaikutus tutkittujen yritysten 

kantaosakkeiden tuottoon.  

Chen, Roll & Ross (1986, 396) toivat puolestaan esille empiiristä evidenssiä 

taloudellisista tilasuureista (economic state variables) – tässä tapauksessa 

makrotaloustieteellisistä muuttujista – vaikuttajina osakemarkkinoiden tuottoihin sekä 

niiden vaikutusta osakkeiden hintoihin. Heidän tutkimuksensa ovat jo aiemmin esitetyn 

teorian kanssa linjassa sen kanssa, että ohjauskoron muutoksella on kiistämätön yhteys 

osakeindeksien liikehdintään. Heidän keskeinen kontribuutionsa oli osoitus siitä, että 

markkina-arvopainotetun New York Stock Exchange -indeksin tuotot olivat osaltaan 

riippuvaisia makrotaloustieteellisten muutosten uutisoinnista. 

Angelonin & Ehrmannin (2003, 35) ekonometrinen tutkimus osoittaa, että pääsääntöisesti 

vuosien 1999 ja 2002 välillä Euroopan keskuspankin ilmoittamat rahapoliittiset kiristykset 

(ohjauskoron nostaminen) johtivat negatiiviseen kehitykseen kaikissa tutkituissa EMU -
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alueiden (Economic and Monetary Union of the European Union) kansallisissa 

osakeindekseissä (ATX, BEL20, HEX, CAC40, DAX, MIB, AEX, PSI20 & SMSI) paitsi 

Irlannissa (ISEQ). 

FED:n ja Euroopan keskuspankin rahapolitiikan muutosten suoria ja epäsuoria 

vaikutuksia (spillover effect) kahteentoista kaakkoisaasialaisen pörssiyritysten tuottoihin 

tutkivat Kim & Nguyen (2009, 427) vuosien 1999 ja 2006 välillä. Heidän 

tutkimustulostensa perusteella Euroopan keskuspankin jokaisen 

perusrahoitusoperaation vaikutus tutkittuihin kaakkoisaasialaisten pörssiyritysten 

tuottoihin oli negatiivinen jokaisen tutkitun yrityksen kohdalla. Vaikka myönnettiin, että 

kaakkoisaasialaiset yritykset ovat yhteydessä enenevissä määrin euroalueen 

rahapoliittisiin edesottamuksiin, oli Yhdysvaltain FED:n rahoitusoperaatioilla vielä 

merkittävämpi rooli tutkittujen yritysten tuottoihin. 

Euroopan keskuspankin ohjauskorkomuutoksien vaikutuksia kymmeneen eri 

toimialaperusteiseen osakemarkkinaindeksin tuottoihin tutkivat Kholodilin et al. (2009, 

212) ekonometrisessa tapaustutkimuksessaan vuosien 1999 ja 2008 välillä. 

Tutkimustulosten perusteella EKP:n ohjauskoron nostaminen 0,25 prosentilla johti 

tutkituissa euroalueen osakkeiden tuotoissa 0,3-2,0 % laskuun. Kholodilin et al. (2009) 

tutkimustulokset ovat näin ollen hyvin pitkälti samankaltaisia kuin Angelonin ja Ehrmannin 

(2003) tutkimuksissa.  

Ballester et al. (2010, 42–43) tutkivat 23 eri espanjalaisen pankin muodostamien 

portfolioiden lineaarista ja epälineaarista herkkyyttä korkotason muutoksille vuosien 1998 

ja 2003 välillä, käyttäen ensimmäistä kertaa ei-parametrista regressiomallia. Empiirinen 

analyysi osoitti, että pankkien osakkeiden tuottojen ohjauskorkoherkkyys riippui 

implementoidun ohjauskoron tyypistä. Tutkimustulosten mukaan ohjauskorkoherkkyys 

tosin laski ajan mittaan huomattavasti tutkitulla aikaperiodilla, jolloin tutkittujen pankkien 

osakkeiden tuotto pystyi reagoimaan jo systemaattisemmin toteutettuihin 

ohjauskorkomuutoksiin. Tutkimustulosten perusteella erityisesti pienemmät 

espanjalaispankit osoittivat normaalia vähemmän ohjauskorkoherkkyyttä.   

Myös Filbienin & Labondancen (2013, 273) empiirinen tutkimus on linjassa Angelonin & 

Ehrmannin (2003) tutkimustulosten kanssa, missä Euroopan keskuspankin 
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perusrahoitusoperaatiot olivat negatiivisessa korrelaatioyhteydessä tutkittujen 

osakkeiden absoluuttisiin epänormaaleihin tuottoihin. Myös se, että Euroopan 

keskuspankin neuvoston pitäessä tapaamisia joka toinen viikko vuosien 1999 ja 2001 

välillä, pörssikurssit laskivat eri tutkimuksessa mukana olleissa euroalueiden pörsseissä. 

Edellä mainittu ilmiö indikoi siis merkittävästä epävarmuudesta, joka liittyi Euroopan 

keskuspankin julkaisemiin ohjauskorkomuutoksiin. Edellä mainitulla aikaperiodilla myös 

inflaatiovauhti pysyi hyvin lähellä Euroopan keskuspankin tavoitteissaan asettamissa 

raamissa, eli kahden prosentin tasolla.  

Kontonikas et al. (2013, 4028) tutkivat S&P 500 -osakeindeksin tuottojen reagointia 

Yhdysvaltain keskuspankin FED:in ohjauskorkomuutoksiin, fokusoituen 

rahoitusoperaatioista vastaavan keskuspankin elimen (Federal Open Market Committee, 

FOMC) tapaamisajankohtiin vuosien 1989 ja 2009 välillä. Empiirinen tutkimus osoittaa, 

että Yhdysvalloissa kyseisellä aikaperiodilla FED:in ohjauskoron lasku johti 

indeksituottojen laskuun ennen finanssikriisin puhkeamista. Tulokset eivät puolla 

aihepiirin aiempia samoja tutkimustuloksia myöskään finanssikriisiä edeltävältä 

aikaperiodilta, kun ohjauskoron laskeminen tulkittiin osakemarkkinoiden osalta 

negatiivisena signaalina. Tutkimustulokset osoittavat (Kontonikas et al. 2013), että 

tammikuussa vuonna 2008 Yhdysvaltain keskuspankin äkillinen 0,75 % ohjauskoron 

laskeminen johti S&P 500 -indeksituottojen 1,1 % laskuun.  

Ohjauskoron vaikutuksista eri osakeindekseihin toimialoittain tutkivat Moya-Martínez et 

al. (2015, 103). Heidän tutkimuksissaan ohjauskorkomuutoksilla oli ollut kiistaton vaikutus 

tutkittuihin eri osakkeisiin. Tutkimuksessa oli mukana eri espanjalaisia teollisuusalan 

yrityksiä, joiden osaketuotoista herkimpiä ohjauskorkomuutoksille olivat kemian- ja 

paperiteollisuuden, finanssialan, rakennusalan, terveydenhoitoalan sekä yleisesti 

teollisuudenalan yritykset. Toisaalta, heidän tutkimuksessaan löytyi erittäin matala 

korrelaatio muun muassa yhden vuoden espanjan valtionvelkakirjalainojen tuottojen 

välillä. Näin ollen voidaan todeta, että tieteellisessä tutkimuksessa on poikkeuksia siihen, 

mitä tyypillisesti voidaan pitää säännönmukaisuutena. Heidän tutkimuksessaan havaittiin 

pitkien korkojen vaihteluilla olevan enemmän vaikutusta pidemmällä aikahorisontin 

strategialla sijoittavan henkilön osakeportfolioon kuin lyhemmällä perspektiivillä 

(spekulatiivinen sijoittaja).   
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Mielenkiintoinen havainto kirjallisuuden osalta kulminoituu siihen, että tietyt 

tutkimustulokset (Kontonikas et al., 2013) ovat ristiriidassa toisten tutkimustulosten 

kanssa (Kholodilin et al., 2009). Tutkimustulokset eriävät siinä, että edellä mainituissa 

tutkimustuloksissa (Kontonikas et al., 2013) ohjauskoron lasku (FED) johti tutkittujen 

indeksituottojen (S&P 500) laskuun, kun taas jälkimmäisessä tutkimuksessa (Kholodilin 

et al., 2009) Euroopassa ohjauskoron nostaminen (EKP) johti tutkittujen euroalueen 

osakkeiden tuottojen laskemiseen. Vaikka edellä mainittujen tutkimusten 

havaintoaineistot ovat erilaiset eivätkä täysin rinnastettavissa, on syytä huomata, että 

finanssikriisin vallitessa ohjauskoron laskeminen on mahdollisesti tulkittu 

osakemarkkinoilla epätoivoisena talouden elvyttämisen signaalina.  

 

Taulukko 1. Keskeisiä tutkimuksia tuloksineen 

Tutkimus Keskeiset tulokset 

Flannery & 
James 1984 

Ohjauskorkomuutoksilla oli vaikutus kantaosakkeiden tuottoihin finanssialan 
yrityksissä. 

Chen et al. 
1986 

NYSE -osakeindeksin tuotot riippuvaisia makrotaloustieteellisten muutosten 
uutisoinnista. 

Angeloni & 
Ehrmann 
2003 

EKP:n ohjauskoron nostot johtivat eri euroalueen osakeindeksien 
laskemiseen. 

Kim & 
Nguyen 
2009 

EKP:n rahoitusoperaatioilla vähäisempi merkitys kaakkoisaasialaisyritysten 
tuottoihin mitä FED:n. 

Kholodilin 
et al. 2009 

EKP:n 0,25 % ohjauskoron nosto johti 0,3-2,0 %:n tutkittujen osakkeiden 
tuottojen laskuun. 

Ballester et 
al. 2010 

Espanjalaiset pankit osoittivat lineaarista ja epälineaarista herkkyyttä 
korkotason muutoksille. 

Filbien & 
Labondance 
2013 

EKP:n ohjauskorkomuutokset luovat epävarmuutta osakemarkkinoilla. 

Kontonikas 
et al. 2013 

FED:n ohjauskoron lasku johti osakeindeksituottojen laskuun. 

Moya-
Martínez et 
al. 2015 

Ohjauskoroilla on vaikutusta osaketuottoihin, vaikka toimialakohtaiset erot 
olivat merkittävät. 
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 OMXH25 relevanssi 

Tässä tutkimuksessa vertailuyksikkönä käytetty osakeindeksi OMX Helsinki 25 on osa 

Helsingin pörssiä (NASDAQ Helsinki). Kyseinen pörssi on perustettu vuonna 1912 ja on 

nykyään toiminut maailman suurimman pörssitoimialan yrityksen, NASDAQ OMX 

Groupin, alaisuudessa jo vuodesta 2007. Listatut osakkeet on jaettu markkina-arvonsa 

perusteella kolmeen eri ryhmään: Large Cap-, Middle Cap- sekä Small Cap-yrityksiin. 

Helsingin pörssiin kuuluu myös lukuisia muita eri indeksejä, joista keskeisenä indeksinä 

tämän tutkimuksen kannalta toimii OMX Helsinki 25 -indeksi (OMXH25).  

Tämän tutkimuksen keskeinen anti koskee aikaperiodia 2004–2014, joka kattaa myös 

vuosien 2007 ja 2008 välillä käyneen finanssikriisin, fokusoituen erityisesti OMXH25 -

osakeindeksiin. Kyseinen osakeindeksi on kotimaisesta näkökulmasta käsin perusteltu, 

sillä siinä mukana olevia yrityksiä voidaan pitää myös suhteellisen likvideinä. Kyseistä 

indeksiä käytetään vertailuindeksinä osakesalkkujen hoidossa suomalaisessa 

viitekehyksessä, jossa yhden yhtiön painoarvo on rajoitettu 10 %:iin. Historiallisesti 

OMXH25 -indeksi aloitti 4.3.1998 arvosta 500, ja osakkeiden arvo laskettiin markkina-

arvon perusteella kvartaaleittain. Nykyään indeksin koostumusta uudelleenarvioidaan 

kahdesti vuodessa. (NASDAQ OMX Nordic, 2015) 
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Kuva 1. OMXH25 -indeksituotot 2004–2014. 

 

Helsingin pörssissä toimii useita muitakin yleisindeksejä, listaindeksejä sekä lukuisia eri 

toimialaindeksejä, mutta tutkimuksessa keskiöön nostetaan juuri 25 vaihdetuimmasta 

osakkeesta muodostuva yleisindeksi. Valintaa voidaan pitää relevanttina myös sen 

vuoksi, että yksittäisen indeksiin sijoittavan henkilön kannalta edellä mainittu indeksi on 

suhteellisen tarkoituksenmukainen vertailuindeksi verrattuna muihin Helsingin pörssin 

indekseihin. Tutkimuksen toteuttamishetkellä OMXH25 -indeksin yhden vuoden 

volatiliteetti oli 14,20, kun taas Helsingin pörssin yleisindeksin volatiliteetti oli 11,42 

(Taloussanomat, 2015). Näin ollen OMXH25 -indeksin riskisyys on korkeammalla tasolla, 

jolloin voidaan tehdä johtopäätös, että eurojärjestelmän rahapoliittiset operaatiot voivat 

osaltaan heilautella tutkittavaa indeksiä suhteessa enemmän mitä Helsingin pörssiä 

kokonaisuudessaan. Kuvassa 1 on havainnollistettu tutkitun indeksin euromääräisten 

tuottojen kehitys tutkitulta aikaperiodilta. 
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3 Euroopan keskuspankin ohjauskorkopolitiikka 

Tässä luvussa esitetään Euroopan keskuspankin ohjauskorkopolitiikan taustoja, 

keskeisiä toimintaperiaatteita, päämääriä ja niitä perusteita, miksi kyseisiin päämääriin on 

syytä pyrkiä. Tässä luvussa esitetään myös argumentteja, mitä euroalueen 

makrotaloustieteellisiä uhkia on esitetty keskuspankin rahapolitiikan osalta. 

 

 Ohjauskorkopolitiikka yleisesti 

Vuonna 1999 vastuu maailman toiseksi suurimman talousalueen rahapoliittisesta 

vallankäytöstä siirtyi EMU:lta (European Monetary Union) Euroopan keskuspankille. 

Euroopan keskuspankin monopolinomaisen luonteen vuoksi sillä on yksinoikeus 

euroalueen rahavarannon luomiseen ja manipuloimiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa 

pankkien keskuspankkirahoitusta sekä käteisen rahan liikkeellelaskua, jolloin 

keskuspankki pystyy vaikuttamaan lyhyisiin korkoihin sekä yleisiin 

rahamarkkinaolosuhteisiin. Euroalueella kyseinen mandaatti tuli voimaan Maastrichtin 

sopimuksen myötä. Euroopan keskuspankki pystyy implementoimaan rahapoliittisia 

toimiaan lukuisin eri tavoin, mutta tässä tutkimuksessa keskitytään perehtymään vain 

olennaisimpiin metodeihin. 

 

3.1.1 Päämäärät 

 

Euroopan keskuspankin perustamissopimuksen mukaan EKP:n tärkein funktio 

euroalueella on hintavakauden säilyttäminen. Euroopan keskuspankki näin ollen ottaa 

huomioon rahapoliittisten päätöstensä hintavakauteen vaikuttavat elementit, mutta myös 

talouskasvun, täystyöllisyyden sekä sosiaalisen edistyksen tavoittelun. Rahapoliittisen 

strategian osalta Euroopan keskuspankin keskeinen tavoite hintavakauden lisäksi on 

inflaatiovauhdin pitäminen alle kahdessa prosentissa, mutta keskipitkällä aikavälillä 

lähellä kahta prosenttia. Taloustieteessä on yleisesti hyväksytty oletus, että raha on 

neutraalia. Rahan neutraalisuus tarkoittaa sitä, että pitkällä aikavälillä rahan määrän 
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muutos taloudessa – muiden tekijöiden pysyessä ennallaan – vaikuttaa vain yleiseen 

hintatasoon, ei muihin tekijöihin. Näin ollen Euroopan keskuspankki ei voi vaikuttaa 

reaalitalouden aggregaatteihin pitkällä aikavälillä vain rahan tarjontaa säätämällä. 

Euroopan keskuspankin rahapoliittisista päämääristä keskusteltaessa tulee huomioida, 

että kyse on nimenomaan raha-aggregaatista M3, joka pitää sisällään liikkeessä olevan 

käteisen rahan, lyhytaikaiset luottolaitostalletukset sekä näiden luottolaitosten laskemat 

korolliset lyhytaikaiset arvopaperit. Yleisellä tasolla Euroopan keskuspankin 

rahapoliittista strategia on kuvattu kuvassa 2.  

 

 

Kuva 2. EKP:n rahapolitiikan strategia. Euroopan keskuspankki (2011a) 

 

Euroopan keskuspankki perustelee inflaatiotavoitettaan sillä, että pitämällä yllä hillittyä 

inflaatiovauhtia vähennetään mahdollisuutta nimelliskorkojen laskeutumista lähelle 

nollaa. Jos näin kävisi, seuraisi epävarmuutta rahapolitiikan tehokkuudesta ja 

jouduttaisiin niin sanottuun likviditeettiloukkuun. (EKP:n rahapolitiikka, 55–66). 

Likviditeettiloukku on kuvattu perinteistä IS-LM -mallia (investment saving/liquidity 

preference money supply) mukaillussa kuvassa 3, jossa matalien korkojen aikana 
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määrällinen elvytys ei kumuloidu reaalitalouteen kokonaiskysynnän piristymisenä, vaan 

arvonlisäys saattanee sen sijaan heijastua osakemarkkinoilla osakeindeksien tuotoissa.  

Taloustieteessä yleisesti hyväksytty aksiooma on rahan kvantiteettiteoria, jonka mukaan 

yksinkertaistaen lisääntynyt rahan määrän tarjonta johtaa ennen pitkää inflaation 

kasvuun. Tätä teoriaa tukee myös Robert E. Lucas Jr.:n (1980, 1012) uraauurtava 

empiirinen yhdysvaltalaistutkimus, jossa Lucas Jr. havainnollisti rahanmäärän vaikutusta 

sekä hintainflaatioon että nimelliskorkoihin. 

Matalien korkojen aikana uhka likviditeettiloukusta tarjoaa validin selityksen Euroopan 

keskuspankin rahapoliittisten päätösten tehottomuudelle. Likviditeettiloukussa 

tyypillisesti makrotaloustilanne on ajautunut negatiivisen kysyntäshokin vuoksi 

kokonaiskysynnän heikentymiseen. Nyt ohjauskorot ovat perustellusti alarajoilla, jolloin 

keskuspankin rahapolitiikalla on enää vain rajallinen vaikutus korkoihin muuttaen 

perinteisen rahapolitiikan tehottomaksi. (Suomen Pankki, 2014) 

Kuten Marzon & Zagaglian (2014) tutkimukset ovat osoittaneet, finanssikriisin 

kynnyksellä Euroopan keskuspankin löysän rahan politiikka häiritsi pankkien 

tavanomaista toimintaa. Löysän rahan politiikka antaa viitteitä euroalueen joutumisesta 

likviditeettiloukkuun, jolloin matalien korkojen aikana ekspansiivinen rahapolitiikka ei 

enää johtanut makrotaloudellisesti kokonaiskysynnän elpymiseen, vaan löysä raha päätyi 

enimmäkseen liikepankkien taseisiin. Tämä reaalitaloudellinen ilmiö kyseenalaistaa 

taloustieteellisen teoreeman siitä, että matalasuhdanteen iskiessä keskuspankin 

ekspansiivinen rahapolitiikka (setelirahoitus) on pätevä suhdannepoliittinen työkalu. 
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Kuva 3. Likviditeettiloukku. Mukailtu: Bloomberg Businessweek (2014) 

 

Evansin ja Honkapohjan (2005, 315) tutkimusten mukaan valuutta-alue voi välttää 

likviditeettiloukun tietynlaisilla keskuspankin strategisilla rahapoliittisilla päätöksillä. 

Likviditeettiloukku voidaan välttää esimerkiksi uudelleenmuotoilemalla rahapoliittiset 

metodit, joissa määritellään tavoiteinflaation taso nykytasoa korkeammalle tietyn 

varmuusmarginaalin avulla, ja näin ollen teoriassa vältytään talouden deflatoriselta 

kierteeltä. Keskiöön tällöin nousee inflaatiotasolle asetettava pohja-arvo, jota valuutta-

alueen inflaation ei tule alittaa. Evansin ja Honkapohjan (2005) tutkimus likviditeettiloukun 

välttämisestä ovat näin ollen linjassa Euroopan keskuspankin oman tavoiteinflaatiotason 

strategian ylläpitämisen kanssa.  

 

3.1.2 Avomarkkinaoperaatiot 

 

Euroopan keskuspankin implementoidessa rahapoliittisia päätöksiään, se toteuttaa ne 

avomarkkinaoperaatioiden kautta. EKP:n avomarkkinaoperaatiot voidaan jakaa eri 

kategorioihin riippuen rahoitusoperaation päämääristä sekä maturiteetista. Tyypillisiä 

rahoitusoperaatioita ovat perusrahoitusoperaatiot, jossa eurojärjestelmä lainaa varoja 

vastapuolillensa lisäten likviditeettiä vakiohuutokauppoina viikon maturiteetilla (main 

refinancing operations, MRO). Perusrahoitusoperaatioiden funktio on lyhyiden korkojen 

manipulointi sekä itse rahapoliittisten signaalien tarjoaminen markkinoille. Toinen 
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tyypillinen rahoitusoperaatiomuoto on pidempiaikaiset rahoitusoperaatiot, joissa 

likviditeettiä lisätään vakiohuutokaupoin kerran kuussa, kolmen kuukauden maturiteetilla. 

Tulee huomioida, ettei Euroopan keskuspankki pyri näiden pidempiaikaisten 

rahoitusoperaatioiden avulla vaikuttamaan markkinoiden toimintaan. 

Avomarkkinaoperaatiot toteutetaan usein käänteisoperaatioina, jolloin Euroopan 

keskuspankki joko myöntää lainaa vakuuskelpoisia arvopapereita vastaan tai ostaa 

arvopapereita takaisinostosopimuksin. Avomarkkinaoperaatioiden vastapuolina ei voi olla 

mikä tahansa instituutio, vaan tämän on täytettävä yleiset toiminta- ja 

vakavaraisuusvaatimukset. Tyypillisesti vastapuoliksi tullaan hyväksymään vakavaraiset 

luottolaitokset, jotka toimivat euroalueella vähimmäisvarantojärjestelmän alaisina ja 

joissa on harjoitettu Euroopan unionin tai ETA:n kansallisten viranomaisten harjoittamaa 

yhdenmukaistettua valvontaa. (Euroopan keskuspankki, 2011b) 

 

 

Kuva 4. Eurojärjestelmän rahapoliittiset operaatiot. Euroopan keskuspankki (2011c) 
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Kuvassa 4 esitetään Euroopan keskuspankin tyypillisimmät avomarkkinaoperaatioina 

suoritettavat rahapoliittiset operaatiot. Tämän tutkimuksen kannalta eniten relevantteja 

rahapoliittisia operaatioita ovat yhden viikon maturiteetin perusrahoitusoperaatiot, joilla 

Euroopan keskuspankki pyrkii ohjaamaan euroalueen taloutta lyhyellä aikavälillä. Tässä 

tutkimuksessa ei perehdytä muiden rahapoliittisten instrumenttien, kuten 

maksuvalmiusjärjestelmän tai hienosäätöoperaatioiden, toimintalogiikkaan tai 

tarkoitusperiin. Tämän tutkimuksen ja aiempien tieteellisten tutkimusten tulosten vertailu 

myös helpottuu siltä osin, että aiemmissa vastaavissa tieteellisissä tutkimuksissa on 

hyödynnetty Euroopan keskuspankin osalta juuri perusrahoitusoperaatiomuotoista 

ohjauskorkoa. 

 

 Ohjauskorkopolitiikka käytännössä 

Historia osoittaa, että juuri kansainvälisen finanssikriisin aikana, etenkin 2008 ja 2009, 

Euroopan keskuspankki toteutti erittäin aktiivista rahapolitiikkaa euroalueella. 

Ohjauskorkoa laskettiin huippuvuosien (9.10.2008) jälkeen systemaattisesti euroalueen 

talouden stimuloimiseksi, aikomuksena löysätä rahapolitiikkaa ja elvyttää 

rahoitusmarkkinoita. Kuten kuviosta 1 voidaan huomata, Euroopan keskuspankki on 

pyrkinyt laskemaan ohjauskorkoa määrätietoisesti finanssikriisin iskiessä ja euroalueen 

reaalitalouden aktiviteetin jäädyttyä. Vuonna 2008 euroalueen inflaatio jäi paljon alle 

tavoiteinflaatiotason, mutta ekspansiivisen rahapolitiikan turvin euroalueella päästiin 

virallisiin inflaatiotavoitteisiin ja jopa niiden yli (>2 %). Rahoitusmarkkinoiden vakauduttua 

vuodesta 2010 eteenpäin, inflaatiotaso on pysynyt euroalueella jokseenkin tasaisena 

kahden prosentin tuntumassa, jolloin Euroopan keskuspankilla ei ole ollut paljoa tarvetta 

ohjata korkotasoja muuttamalla korkoja, tässä tapauksessa minimitarjouskorkoa. 
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Kuvio 1. Minimitarjouskorko ja euroalueen inflaatio 2004–2014.  

 

Vuonna 2008 finanssikriisin vallitessa maailmanmarkkinoilla, euroalue kävi jopa 

deflaation puolella. Kuten kuviosta 1 nähdään, Euroopan keskuspankki aloitti vuonna 

2009 laajan velkakirjojen osto-ohjelman laskeakseen euroalueen korkotasoa ja 

palauttaakseen euroalueen takaisin tavoiteinflaatiotasolle. Ohjelma on ollut 

inflaatiohistoriaa tarkastellessa suhteellisen onnistunut. Tämä toisaalta haastaa 

käsitykset euroalueen mahdollisesta likviditeettiloukusta finanssikriisin jälkeen. Kuten 

kuvan 1 perusteella voidaan huomata, myös tämän tutkimuksen tarkastelun alla olevassa 

OMXH25 -indeksissä tuotot ovat lähteneet pääasiassa noususuuntaan. 
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4 Tutkimusaineisto ja -menetelmä 

Tässä luvussa tullaan esittämään sekä tutkimusaineisto että millä metodologialla 

tutkimus on suoritettu. Aineisto -kappaleessa on redusoitu aineisto, eli mistä osista ja 

miten tutkittava aineisto koostuu. Metodologia -kappaleessa on esitetty 

tutkimusmenetelmät ja niiden taustatekijät. Regressioanalyysi -kappaleessa on määritelty 

regressioanalyysi, sen toimintalogiikka sekä tutkimuksen ekonometrinen malli.  

 

 Aineisto 

Tutkimuksen aineisto koostuu kahdesta eri osasta. Ensimmäisessä osassa tilastollinen 

aineisto koostuu Euroopan keskuspankin virallisesti asettamista 

ohjauskorkomuutoksista. Kyseiset ohjauskorkopäätökset ovat julkista informaatiota, ja ne 

ovat dokumentoitu manuaalisesti käyttäen lähteinä Euroopan keskuspankin omia 

julkaisuja. Kaikki ohjauskorkopäätökset ovat saatavilla Euroopan keskuspankin 

kotisivuilta. Ohjauskorkopäätösten osalta aineisto koostuu Euroopan keskuspankin 

neuvoston, pääasiallisesti kuuden viikon välein, toimeenpanemista rahapoliittisista 

päätöksistä – eli tässä tapauksessa perusrahoitusoperaatiomuotoisista 

ohjauskorkomuutoksista.  

Tutkimuksen aineiston toinen osa perustuu valitun indeksin tuottoihin (total return index). 

Edellä mainitut indeksituotot pohjautuvat taas OMXHCAP -indeksin tuottoihin, sillä 

OMXH25 -indeksin osalta tutkimukseen ei ole saatavilla tarpeeksi laajaa aineistoa 

tutkittavalta aikaperiodilta. Tämä aineistovalinta ei vaikuta tutkimuksen validiteettiin, sillä 

käytännön tasolla kahden edellä mainitun indeksien välinen ero tuottoeroissa on 

marginaalisen vähäinen. 

Aineistossa selittävänä muuttujina toimivat Euroopan keskuspankin ohjauskoron 

prosentuaaliset muutokset 
𝑟𝑎−𝑟𝑏

𝑟𝑏
  ennen muutoksen voimaanastumispäivää (𝑟𝑏) ja itse 

muutospäivänä 𝑟𝑎. Aineiston selitettävänä muuttujina toimivat päivittäiset logaritmiset 

OMXHCAP -indeksin tuotot:  
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𝑝𝑡 =  ln
𝑝𝑡

𝑝𝑡−1
         (1) 

ajanhetkillä (𝑝𝑡) sekä (𝑝𝑡−1).  

Tutkimusaineistoa kuvailemaan on kerätty taulukkoon 2 deskriptiiviset tunnusluvut. 

Aineisto on huipukkuudeltaan positiivista, kun taas aineiston jakaumat ovat vinoudeltaan 

hieman negatiivisia. Aineiston huipukkuus- sekä vinousarvot eivät ole liian 

epäsymmetrisiä, jolloin ne eivät aseta rajoitteita tutkimuksen toteuttamiselle.  

 

Taulukko 2. Deskriptiiviset tunnusluvut 

 Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi Vinous Huipukkuus 

MRO -0,10 0,2218 -0,67 0,25 -0,6431 0,2083 

OMXH25 0,00 0,0209 -0,06 0,03 -0,7718 0,4309 

 

Tutkimuksen kohteena olleet indeksituotot ovat muunnettu logaritmisiksi tuotoiksi. 

Aritmeettisten indeksituottojen sijaan on syytä ottaa logaritmiset tuotot, jotta ne 

noudattaisivat paremmin normaalijakaumaa, ja olisivat siten enemmän valideja 

myöhemmän vaiheen tilastollisten tutkimustulosten analysointiin.  

 

 Metodologia  

Tutkimuksen tutkimusmenetelmä on kvantitatiivinen. Tutkimus tullaan toteuttamaan 

lineaarisen regressioanalyysin avulla, ja se on erittäin keskeinen ja käytetty 

tutkimusmenetelmä taloustieteellisessä sekä ekonometrisessa tutkimuksessa, ja näin 

ollen perusteltu metodologia lähestyä tutkimusongelmaa. Tilastollisella analyysillä 

selvitetään näiden kahden muuttujan mahdollista korrelaatiota sekä tilastollista 

merkitsevyyttä. Tutkimuksen lineaarinen regressioanalyysi on toteutettu Excelillä.  

Koska Euroopan keskuspankin ohjauskorkojen muodostuminen ei ole ulkoa-annettu 

mekanismi, on jäljempänä esitelty toimintalogiikka ohjauskorkojen taustalla. Euroopan 
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keskuspankin julkaisemat ohjauskorot toteutetaan vaihtuvakorkoisten euromääräisten 

huutokauppojen osalta seuraavasti (Euroopan keskuspankki, 2008): 

Marginaalikoron mukaan jaettava määrä prosentteina on 

𝑎𝑙𝑙%(𝑟𝑚) =
𝐴−∑ 𝑎(𝑟𝑠)𝑚−1

𝑠=1

𝑎(𝑟𝑚)
.     (2) 

Vastapuolelle i marginaalikoron mukaan jaettava määrä on 

  𝑎𝑙𝑙 (𝑟𝑚) = 𝑎𝑙𝑙 % (𝑟𝑚) × 𝑎(𝑟𝑚)𝑖.    (3) 

Vastapuolelle i jaettava kokonaismäärä on 

𝑎𝑙𝑙𝑖 = ∑ 𝑎(𝑟𝑠)𝑖 + 𝑎𝑙𝑙(𝑟𝑚)𝑖
𝑚−1
𝑠=1 .              (4) 

Tässä 

A     = jaettava kokonaismäärä 

𝑟𝑠     = vastapuolen korkotarjous s 

n     = vastapuolten lukumäärä 

𝑎(𝑟)𝑠𝑖
    =  vastapuolen i tarjous korolla s (𝑟𝑠) 

𝑎(𝑟)𝑠     =  tarjousten kokonaismäärä korolla s (𝑟𝑠) 

𝑎(𝑟𝑠)  =  ∑ 𝑎(𝑟𝑠)𝑖
𝑛
𝑖=1 .     (5) 

𝑟𝑚     =  marginaalikorko 

  𝑟1 ≥  𝑟𝑠  ≥  𝑟𝑚 likviditeettiä lisäävässä huutokaupassa 

  𝑟𝑚 ≥ 𝑟𝑠  ≥ 𝑟1 likviditeettiä vähentävässä huutokaupassa 

𝑟𝑚−1        =  marginaalikorkoa edeltävä korko (viimeinen korko, jolla tarjoukset 

hyväksytään kokonaisuudessaan) 

 𝑟𝑚−1 >  𝑟𝑚 likviditeettiä lisäävässä huutokaupassa, 

  𝑟𝑚 >  𝑟𝑚−1 likviditeettiä vähentävässä huutokaupassa 

𝑎𝑙𝑙%(𝑟𝑚) =  marginaalikoron mukaan jaettava määrä prosentteina 

𝑎𝑙𝑙(𝑟𝑠)𝑖    =  vastapuolelle i jaettava määrä korolla s 

𝑎𝑙𝑙𝑖      =  vastapuolelle i jaettava kokonaismäärä 
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 Regressioanalyysi 

Tutkimusmetodina käytetään lineaarista regressioanalyysiä, jolloin on syytä määritellä 

kyseinen tutkimusmenetelmä. Lineaarisessa regressioanalyysissä tutkitaan selittävän 

muuttujan, joko yhden tai useamman, lineaarista vaikutusta selitettävään muuttujaan. 

Kyseisen tilastollisen tutkimusmenetelmän avulla voidaan selvittää erilaista relevanttia 

informaatiota kahden eri muuttujan välillä.  Näin ollen tuloksista voidaan päätellä, mikä 

on yksittäisen selittävän muuttujan osuus, kun muiden vaikuttavien tekijöiden vaikutukset 

selitettävään muuttujaan on huomioitu. Tutkimuksessa selittävänä muuttujana toimivat 

Euroopan keskuspankin ohjauskorkomuutokset ja selitettävänä muuttujana toimivat 

OMXH25 -osakeindeksin indeksipisteluvut, eli tässä tapauksessa indeksin logaritmiset 

tuotot niinä päivinä, kun Euroopan keskuspankki on implementoinut uuden 

ohjauskorkopäätöksen. Lineaarinen regressioanalyysi sisältää oletuksen, että sekä 

selitettävä että selittävä muuttuja ovat jatkuvia muuttujia (Hill et al., 40–48). 

Regressioanalyysissä ekonometrinen malli rakentuu seuraavalla tavalla: 

Ŷ=β0+β1xi+𝑒i,       (6) 

jolloin 

ŶOMXH25=𝛽0+𝛽1xMRO+𝑒i     (7) 

Lineaarisessa regressioanalyysissä on hyödynnetty pienimmän neliösumman 

menetelmää. Kyseisessä menetelmässä minimoidaan kahden aineiston havaintojen ja 

regressiosuoran etäisyyden neliöt. Nyt saadaan tulokseksi sellainen suora, jossa 

erotuksien neliösumma on mahdollisimman pieni. Näin voidaan analysoida, kuinka yksi 

selitettävä muuttuja saa eri arvoja yhden tai useamman selittävän muuttujan vaihdellessa.  

Regressioyhtälössä on kuvattu malli, miten Euroopan keskuspankin 

ohjauskorkomuutokset perusrahoitusoperaatiomuotoisina selittävät OMXH25 -indeksin 

tuottoja. Huomiota tulee kiinnittää regressioyhtälön lopussa esiintyvään termiin 𝑒, jolla on 

suuri merkitys tämän tutkimuksen tulosten tulkinnassa. Kyseinen termi kuvastaa 

lineaarisessa regressiomallissa esiintyvää virhettä, jolloin kattavan tutkimustulosten 

tapauksessa regressiomalliin sisältyisi mahdollisimman vähän virhettä. Näin ollen 

virhetermin osuus tässä regressiomallissa tulisi olla mahdollisimman marginaalinen. 
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5 Empiiriset tulokset 

Tässä luvussa esitetään tilastollisen tutkimuksen tulokset. Tutkimuksessa on hyödynnetty 

Exceliä lineaarisen regressioanalyysin suorittamiseksi. Tilastollinen data Euroopan 

keskuspankin ohjauskorkomuutoksista on peräisin Euroopan keskuspankin omista 

tietokannoista. 

Euroopan keskuspankin ohjauskorkomuutoksista kuvion 2 perusteella voidaan huomata 

Euroopan keskuspankin johdonmukainen ohjauskorkomanipulaatio. Euroalueen 

nousukauden aikana ohjauskorkoa muutettiin suhteellisen tasaisin väliajoin korottamalla 

euroalueen ohjauskorkoa aina vuoden 2008 heinäkuulle asti, jolloin iski 

maailmanlaajuinen finanssikriisi. Euroopan keskuspankki otti 9.7.2008 käyttöön 

vaihtuvakorkohuutokaupan sijaan kiinteän koron huutokauppamenetelmän. Kriisin 

eskaloiduttua ja euroalueen taloudellisen aktiviteetin hidastuttua Euroopan keskuspankki 

otti käyttöön ekspansiivisen rahapolitiikan, jota on sittemmin jatkettu määrätietoisesti 

kahta poikkeusta lukuun ottamatta.  

Euroopan keskuspankin ohjauskoron muutokset ovat olleet tässä suhteessa 

johdonmukaisia ja vastaavat juuri sitä, mitä taloustieteen fundamenteissa on määritelty. 

Kuvio 2 illustroi ohjauskorkomuutokset niiltä osin, miten ne ovat implementoitu 

perusrahoitusoperaatiomuodossa vuosien 2004 sekä 2014 välillä. 
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Tämän tilastollisen tutkimuksen nollahypoteesi (H0) on ”Euroopan keskuspankin 

ohjauskorkomuutokset selittävät OMXH25 -indeksin muutoksia”. Kuten taulukosta 3 

voidaan nähdä, tutkimuksen selitysaste (R2) on 0,0575, eli vain noin kuuteen prosenttiin, 

jolloin ekonometrisen mallin hyvyys jää erittäin vajavaiseksi. Nyt mallissa Euroopan 

keskuspankin ohjauskorkomuutokset selittävät vain noin kuusi prosenttia OMXH25 -

indeksin tuottojen muodostumisesta kyseisellä aikaperiodilla. Mikäli nollahypoteesi 

hylätään, jää voimaan vaihtoehtoinen hypoteesi (H1): “Euroopan keskuspankin 

ohjauskorkomuutokset eivät selitä OMXH25 -indeksin muutoksia”. 

Korjattu selitysaste (Adjusted R2) ei muodosta suurta mielenkiinnon aihetta, sillä sen 

käyttöarvo korostuu useamman eri regressioanalyysien tuloksien vertailussa. Tässä 

tutkimuksessa ei ole lisätty tarkoitushakuisesti selittävien muuttujien määrää 

selitysasteen kasvattamiseksi, jolloin sitä ei tarvitse korjata (Yhteiskuntatieteellinen 

tietoarkisto, 2008). Tässä tutkimuksessa korjattu selitysaste jää samalle tasolle 

selitysasteen kanssa (0,0575).  
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Kuvio 2. EKP:n ohjauskorkomuutokset 2004–2014 
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Taulukko 3. Regressiotunnusluvut 

Tunnusluku  

R 0,2397 

Selitysaste (R2) 0,0575 

Korjattu selitysaste (Adjusted R2) 0,0575 

S 0,0212 

Havaintojen lukumäärä 25 

d 1,95 

 

Tulosten p-arvo kertoo, hylätäänkö vai jääkö nollahypoteesi voimaan tässä tilastollisessa 

testissä. Kun p-arvo alittaa valitun riskitason, nollahypoteesi hylätään. Taulukosta 3 

voidaan huomata, että p-arvo on 0,2382, jolloin se ylittää valitun riskitason ja 

hollahypoteesi jää voimaan vallitsevalla viiden prosentin riskitasolla. Tämä tutkimustulos 

on näin ollen linjassa jo aiempien tutkimusten kanssa. Tutkimustulosten analysoinnissa 

ei oteta erityisesti kantaa taulukossa 5 olevaan tulosten t-arvoon, sillä kyseinen 

indikaattori on otettu jo huomioon tutkimukselle enemmän relevantista indikaattorissa, p-

arvossa (Princeton University Library, 2007).  

 

Taulukko 4. Varianssianalyysi 

 Vapausaste Neliösumma Keskivirhe F-arvo Pr>|t| 

Regressio 1, 0,0007 0,0007 1,463 0,2382 

Residuaali 24, 0,0108 0,0005   

Yhteensä 25, 0,0114    

 

Varianssianalyysin tuloksista taulukossa 3 voidaan löytää myös keskivirheen indikaattori. 

Tässä testissä keskivirheeksi muodostuu 0,0007, jolloin tulosten keskivirhe ei ole liian 

suuri ottaen huomioon pienen havaintoaineiston koon.  

Varianssianalyysin tuloksia tulkitessa täytyy kiinnittää huomio F-arvoon sekä p-arvoon 

(Pr>|t|). Varianssianalyysin yhteydessä pyritään tulkitsemaan tuloksista, ovatko 
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vaihtoehtoiset testausmenetelmät tarkoituksenmukaisia. (Weisberg, 134–142) 

Varianssianalyysin perusteella F-arvo (1,463) sekä p-arvo (0,2382) eivät poikkea 

toisistaan suuresti, ja nollahypoteesin jäädessä voimaan käytetyllä mallilla on edellä 

mainituilta informaatioilta osin tarkoituksenmukainen. 

 

Taulukko 5. Regressioanalyysi 

 Kerroin Keskivirhe LCL UCL t-arvo Pr>|t| 

Vakiotermi 0      

-0,6666 0,0248 0,0205 -0,0175 0,0672 1,2095 0,2382 

T (5%) 2,0639       

LCL = Luottamusvälin alaraja 

UCL = Luottamusvälin yläraja 

 

Tutkimustuloksissa tulee analysoida myös empiiristen tutkimustulosten 

heteroskedastisuutta. Heteroskedastinen estimaattorin varianssi (tarkkuus) vaihtelee, 

kun selittävä(t) muuttuja(t) saavat eri arvoja. Heteroskedastisuus on ongelma sen vuoksi, 

että se vaikuttaa tutkimustulosten keskivirheisiin, jolloin luottamusvälit sekä 

merkitsevyystestit voivat olla harhaisia. Mikäli heteroskedastisuutta merkittävissä määrin 

esiintyy, tässäkin tutkimuksessa käytetyn pienimmän neliösumman estimaattori ei 

välttämättä ole enää paras estimaattori. Heteroskedastisuuden taustalla voi olla eri syitä, 

kuten äärihavainnot aineistossa virheellinen mallinmuodostus, ajan yli oppiminen tai 

jakauman liiallinen vinous. (Hill et al., 299–308) Tulkitessa heteroskedastisuutta 

tutkimustuloksista on syytä kiinnittää huomiota havaittujen residuaalien sijoittumisesta 

residuaalikuvioon kuviossa 3 selittävän muuttujan suhteen.  

Residuaalien tarkasteleminen on olennaista, sillä se kuvaa tutkimuksessa 

jäännösvirheen suuruutta (havaitun ja ennustetun arvon erotus). Residuaalien (liite 1) 

funktio regressiomallissa on olennainen myös siksi, että ne luovat pohjaa taulukoista 4 ja 

5 oleville F- ja t-testin tuloksille. Residuaaleja voidaan tarkastella residuaalikuvioista. 

(Williams et al. 611–613) 
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Tutkimuksessa selitettävä muuttuja, eli OMXH25 -indeksituotot, kuvaa Y:tä, ja selittävät 

muuttujat, eli ohjauskorkomuutokset, kuvaavat X:ää. Silmämääräisesti voidaan todeta, 

että tutkimustuloksissa residuaalit ovat levittäytyneet suhteellisen laajasti eivätkä vaihtele 

erityisen systemaattisesti. Residuaalikuvion (kuvio 3) perusteella voidaankin tehdä 

johtopäätös, että residuaalit ovat, päinvastoin, homoskedastisia. Tutkimustulokset eivät 

indikoi ongelmia, sillä residuaalit ovat levittäytyneet suhteellisen laajasti kuvaan, eivätkä 

vaihtele erityisen systemaattisesti eri ohjauskorkomuutosten arvoilla. Heteroskedastisuus 

ei muodostu nyt ongelmaksi. 

Kuviossa 4 on esitetty Y:n ennustetut arvot, jossa ennustetut Y:n arvot ovat merkitty 

suhteessa X:ään. Kuviossa esiintyvien havaintojen perustella on luotu ennustetun Y:n 

arvo siten, että estimoidaan pienimmän neliösumman menetelmällä suora, jossa on 

minimoitu havaintojen ja regressiosuoran etäisyyden neliöt. (Hill et al. 298–303) 
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Kuvio 4 havainnollistaa, missä määrin indeksituottoja voidaan mallilla ennustaa. 

Residuaalit (havainnoidun Y:n arvon ja ennustetun Y:n arvon erotus) vaihtelevat 

paikoitellen suhteellisen merkittävästi. Residuaaleihin perustuvassa ennustetun Y:n 

kuviossa voidaan havaita poikkeavia havaintoja (outlier), jotka poikkeavat merkittävästi 

ennustetusta. Tutkimustuloksissa tulee analysoida myös residuaalien 

autokorreloituneisuutta. Autokorrelaatio on ongelmallista, koska silloin pienimmän 

neliösumman estimaatit ovat virheellisiä. Autokorrelaatiota voidaan havaita, mikäli 

virhetermeillä olisi selkeä tendenssi seurata toisiaan ajan suhteen. Koska kuvion 3 

perusteella ei voida vielä tehdä valideja johtopäätöksiä residuaalien autokorrelaatiosta, 

tulee residuaalit järjestää aikaa vastaan. Liitteen 2 perusteella huomataan, ettei 

residuaalien vaihtelu ole erityisen ajasta riippuvaista. Jotta autokorrelaatiosta saadaan 

tilastollinen varmuus, on ajettu Durbin-Watsonin d-testi residuaaleille hyödyntäen SAS 

EG -tilasto-ohjelmistoa. Tämän testin arvot sijoittuvat aina välille 0 ja 4, jossa arvo 2 

indikoi sitä, että autokorrelaatiota ei esiinny. (Investopedia, 2015) Taulukossa 3 d-arvo on 

1,95, eli mainittavaa autokorrelaatiota ei residuaaleissa ilmene. Nyt voidaan tyytyä 

pienimmän neliösumman-estimaattiin validina estimointimenetelmänä. 
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6 Johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Euroopan keskuspankin 

ohjauskorkomuutosten vaikutusta OMXH25 -indeksin muutoksiin. Tutkimuksessa oli 

perusteltu relevanssi valittuun osakeindeksiin sekä minkälaisia aiempia tutkimustuloksia 

on aihepiiriin kontribuoitu. Tutkimuksessa on esitetty, kuinka Euroopan keskuspankin 

ohjauskorkopolitiikkaa on perusteltu sekä miten sitä on implementoitu euroalueella 

tutkitulla aikaperiodilla. Tieteellinen tutkimus osoittaa erityisesti finanssi-instituutioiden 

tuottojen olleen erityisen herkkiä talousalueen ohjauskorkojen muutoksille (Ballester et 

al., 2010; Moya-Martínez et al., 2013).  

Tutkimusongelmana kysyttiin: ”Voidaanko Euroopan keskuspankin 

ohjauskorkomuutoksilla selittää OMX Helsinki 25 indeksituottoja vuosien 2004 ja 2014 

välillä?” Tämän tutkimuksen perusteella Euroopan keskuspankin ohjauskorkomuutokset 

selittävät OMXH25 -indeksituottojen muutoksia, mutta tutkimusten tulosten tulkinnassa 

tulee sisällyttää tiettyjä oletuksia. Yksi merkittävä fakta tämän tutkimuksen tulosten 

yleistettävyyden osalta on se, että empiirisessä tutkimuksessa osoittautunut selitysaste 

ei ollut korkea (<10 %), jolloin tutkimusongelmaa varten luotu regressiomalli ei ole kovin 

tarkka. Tutkimustulokset eivät indikoi erityistä aineiston heteroskedastisuutta tai 

autokorrelaatiota, jolloin käytetty estimointimenetelmä, pienimmän neliösumman 

menetelmä, on validi.  

Tutkimuksen alussa esitytetyssä alaongelmassa kysyttiin: ”Ovatko OMXH25 -

indeksituotot ennustettavissa ohjauskorkomuutosten kautta?” Tämän tutkimuksen 

empiriaosiossa tuotiin esille, että käytetyllä pienimmän neliösumman 

estimointimenetelmällä voidaan estimoida indeksituottoja, mutta vain rajoitetuin 

johtopäätöksin. Tutkimuksen toisessa alaongelmassa kysyttiin: ”Vastaavatko 

tutkimuksessa toteutuneet tulokset sitä, mitä aiemmissa tieteellisissä tutkimuksissa on 

esitetty?” Alan akateemisessa kirjallisuudessa on esitetty empiirisiä argumentteja sen 

puolesta, että keskuspankin implementoidessa ekspansiivista rahapolitiikkaa – 

esimerkiksi matalalla vallitsevan inflaation aikana – osakeindekseillä on ollut tendenssi 

nousta. Tutkimustulosten perusteella tutkimuskysymyksen alakysymykseen voidaan 

vastata, että tutkimustulokset tukevat aiempaa alan kirjallisuutta sekä empiiristä 
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evidenssiä ohjauskorkomuutosten korrelaatiosta indeksin tuottoihin, vaikka 

aikaperiodikohtainen sekä toimialakohtainen vaihtelu on otettava huomioon.  

On perusteltua väittää, että tutkitun indeksin tuottoihin on todennäköisesti monia muita 

yhteistoiminnallisesti vaikuttavia selittäjiä, joihin tämä tutkimus ei ota kantaa, tai jotka on 

rajauskysymysten johdosta jätetty tarkoituksella pois. Tämän tutkimuksen rajauksen 

vuoksi on loogista väittää, että tutkimalla pelkästään ohjauskoron muutoksia selittäjinä 

indeksituotoille asettaa omat rajoitteensa. Kuten Ballester et al. (2010) toivat esille, eri 

toimialat saattavat pystyä reagoimaan nykyään jo systemaattisemmin toteutettaviin 

ohjauskorkomuutoksiin. 

Tutkimustulosten selitysastetta pystytään kasvattamaan lisäämällä mahdollisesti 

indeksituottoja selittäviä muuttujia, jolloin ratkaisu ongelmaan olisi ottaa tutkimukseen 

mukaan myös eri Euroopan keskuspankin rahoitusoperaatioita tai maksuvalmiusluotot. 

Toinen mahdollinen keino tutkia tutkimuksen aihetta voisi olla, kuinka indeksin tuotot ovat 

muuttuneet tietyn ohjauskorkopäätöksen ympärillä: ennen ohjauskorkopäätöstä, 

ohjauskoron implementointipäivänä sekä sen jälkeisinä päivinä. Lisäämällä selittäviä 

muuttujia malliin voidaan estimoida paremmin residuaaleja, ja siten havaita, onko selkeää 

autokorrelaatiota havaittavissa laajemmalla aineistolla. 

Erot tämän tutkimuksen tulosten sekä useimpien aiempien tutkimustulosten välillä 

löytyvät myös metodologisista tekijöistä. Monissa tieteellisissä tutkimuksissa, joissa on 

tutkittu ohjauskoron yhteyttä osakeindeksien tuottoihin, on käytetty hyvin laajalti eri 

ekonometrisiä tutkimusmetodeja, sekä yleisesti luonteeltaan heterogeenisempää 

tutkimusaineistoa. Edellä mainituista syistä tämän tutkimuksen kapea otanta vaikeuttaa 

selittävämpien tutkimustulosten saamista. Erottava tekijä myös tämän tutkimuksen ja 

aiempien tutkimusten välillä piilee siinä, että tyypillisesti ohjauskorkopäätösten 

vaikutuksia on tutkittu nimenomaan finanssiyritysten osaketuottoihin, kun taas tämän 

tutkimuksen keskiössä olleen osakeindeksin osakkeista vain yksi on finanssiyritys. 

Huolimatta siitä, että tutkimuksen selitysaste jää matalaksi, tukevat tämän tutkimuksen 

tulokset jo aiemmin esitettyjä tutkimustuloksia tutkittavan ilmiön osalta. Tämän 

tutkimuksen kontribuutioarvo on silti hyödyllistä esimerkiksi sijoittajalle, joka pyrkii 
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huomioimaan Euroopan keskuspankin ohjauskorkomuutokset osakesalkussansa, joka 

koostuu enimmäkseen tutkitun indeksin sisältämistä osakkeista.   

Kuten moneen muuhunkin reaalitaloudelliseen ilmiöön, myös tähänkin 

tutkimustematiikkaan sisältyy poikkeumavaraa. Tähän tutkimukseen relevantit muut 

tieteelliset tutkimukset eivät ole linjassa teorian kanssa absoluuttisesti, joten varaa 

poikkeuksillekin löytyy (Moya-Martínez et al., 2013). Taloustieteelliset ilmiöt ja 

lainalaisuudet eivät toteudu reaalimaailmassa samaan tapaan kuin luonnon lakien 

oletetaan toteutuvan, jolloin valtavirran kanssa ristiriidassa oleviin argumentteihin 

voidaan tehdä (Kholodilin et al., 2009; Kontonikas et al., 2013). 

Mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita tämän aiheen osalta voisi olla esimerkiksi, kuinka 

Euroopan keskuspankin ohjauskorkomuutokset ovat vaikuttaneet muihin euroalueen 

osakepörssien indeksien tuottoihin tutkitulla aika periodilla. Toisaalta voitaisiin myös 

tutkia laajemmin, kuinka esimerkiksi euroalueen laajan rahan raha-aggregaatti M3 on 

yhteydessä OMXH25 -indeksin tuottoihin. Aihepiiriin ajankohtaisesti liittyvät Euroopan 

keskuspankin määrälliset elvytykset voivat luoda myös mielenkiintoisen sekä 

ajankohtaisen tutkimusaiheen esimerkiksi sen osalta, kuinka Euroopan keskuspankin 

määrälliset elvytykset ovat yhteydessä OMXH25:n, DAX:n, FTSE 100:n, CAC 40:n tai 

EuroStoxx 50:n, indeksituottoihin. 
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Liitteet 

Liite 1. Lineaarisen regressioanalyysin residuaalit 

Havainto Ennustetty  Y Residuaali Standardoitu residuaali 

1 -0,11825 -0,28175 -1,40024 

2 -0,10534 -0,39466 -1,97802 

3 -0,0925 -0,24084 -1,19084 

4 -0,07136 -0,17864 -0,87254 

5 -0,06697 -0,13303 -0,63913 

6 -0,07271 -0,09396 -0,43918 

7 -0,08569 0,28569 1,50364 

8 -0,09636 0,34636 1,81414 

9 -0,05634 -0,14366 -0,69354 

10 -0,0481 -0,11856 -0,56511 

11 -0,04423 -0,20577 -1,0114 

12 -0,04783 -0,15217 -0,73708 

13 -0,05157 -0,1792 -0,87543 

14 -0,055 -0,07833 -0,35923 

15 -0,05684 -0,0608 -0,26952 

16 -0,05625 0,05625 0,32948 

17 -0,05614 0,05614 0,32893 

18 -0,07844 0,14094 0,76292 

19 -0,10286 0,16953 0,90919 

20 -0,08966 0,16109 0,866 

21 -0,08686 0,16378 0,87978 

22 -0,08027 0,1636 0,87888 

23 -0,07541 0,16632 0,8928 

24 -0,07145 0,17145 0,91903 

25 -0,07681 0,17681 0,94646 



 
 

 

Liite 2. Residuaalit aikaa vastaan 
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Korjauksia lopulliseen kandidaatintutkielmaan: 

 Taulukko 1 siirrettiin kappaleen 2.1 loppuun. 

 Sanamuotoja muutettiin sivuilla 1, 2, 10, 16, 20 sekä 29. 

 Kappaleesta 4.1 poistettiin kolme virkettä sekä lähde. 

 Ulkoasua muunnettiin kuviossa 1 sekä kuvassa 3. 


