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Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää miten Euroopan keskuspankin rahapolitiikka 

vaikuttaa Suomen osakemarkkinoihin.  Lisäksi selvitetään, onko kyseisen rahapolitiikan 

vaikutus muuttunut sitten finanssikriisin. Tutkimusmenetelmänä toimii tapahtumatutkimus, 

joka toteutetaan lineaarisella regressioanalyysilla. Tutkimus tarkastelee EKP:n ohjauskoron 

muutosten vaikutuksia OMX Helsinkiin.  Ohjauskoron muutos on jaettu kahteen osaan, jotka 

ovat odotettu muutos ja odottamaton muutos.  

Tutkimustulosten perusteella odottamattomalla ohjauskoron muutoksella on negatiivinen 

vaikutus OMX Helsinkiin, kun taas odotettu muutos on täysin merkityksetön. Tutkimuksen 

mukaan on mahdollista, että vuosina 1999-2017 odottamaton 0,25 % koronnosto vaikuttasi 

pörssikursseihin 2,5- 4,4 %, riippuen käytettävästä aineistosta. Tämä vaikutus on entistä 

korostuneempi finanssikriisin jälkeen (vuodesta 2007 eteenpäin), jolloin tutkimuksesta 

selviää, että 0,25 % prosentin yllättävä nosto laskisi OMX Helsinkiä 5,4 %. 
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Main goal of this study is to find out how European Central banks monetary policy effects on 

Finnish stock market. Additionally, we study whether monetary policy impact has changed 

after the financial crisis. In this study we use event study approach that is executed with linear 

regression. Study is based on ECB’s prime interest rate change effects on OMX Helsinki. Prime 

interest rate change has been divided into two categories, which are expected and 

unexpected change. 

Study results show that unexpected change in prime interest rate has negative effect on OMX 

Helsinki, while expected change doesn’t have any impact. Study suggests that in year 1999-

2017 unexpected 0,25 % increase in prime interest rate would lead to 2,5- 4,4 % decrease in 

stock market depending on used data. This effect is even more stronger after financial crisis 

(past 2007) when study shows that 0,25 % unexpected increase would decrease OMX Helsinki 

by 5,4 % 
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Johdanto 
 

Finanssikriisin jälkeen Euroopan keskuspankki on ottanut yhä vahvemman otteen talouden 

ohjauksessa. Esimerkiksi Aktian pääekonomisti Heidi Schauman toteaa Kylteripäivillä 

pitämässään taloudellisessa katsauksessa: 

”Tällä hetkellä Euroopan talouden tärkein tapahtuma on keskuspankin rahapoliittisen 

neuvoston kokous. ” 

Tämän jälkeen hän muodostaa vertauksen keskuspankin ja palokunnan välille seuraavasti: 

 ”Silloin kun ei pala, palokunta elää hiljaiseloa, valmistautuu tulevaan, ketään ei kiinnosta 

palokunnan toiminta. Sama koskee keskuspankkia. Mutta auta armias kun kriisi tulee niin 

keskuspankki kiiruhtaa kriisiä sammuttamaan kaikin mahdollisin keinoin. Kriisin aikana 

keskuspankki on koko talouden keskiössä. ”  

Taloudellinen tilanne Euroopassa ei näytä juuri elpymisen merkkejä sitten vuoden 2008 

finanssikriisin, pois lukien aivan viime aikoina tapahtunut positiivinen kehitys. Kriisi on ikään 

kuin jäänyt päälle jolloin keskuspankin rooli talouden ohjaajana on korostunut entisestään. 

Vaikka keskuspankki ei millään tavalla pyri vaikuttamaan osakekursseihin, sen suuri valta 

talouteen yleisesti johtaa väistämättä jonkin näköiseen vaikutukseen myös osakekursseihin.  

  



2 
 

 

 

1.1 Tavoitteet 

Kandidaatin tutkielmani käsittelee rahapolitiikan vaikutuksia Suomen pörssikursseihin. Työn 

tarkoituksena on selvittää miten Euroopan keskuspankin rahapolitiikka ja sen muutokset 

vaikuttavat Suomen pörssiin. Mikäli tilastollista merkitsevyyttä löytyy, aion lisäksi tutkia ilmiön 

vaikutuksia pienten ja suurten yritysten välillä.  

Toisena tutkimuskysymyksenä olisi ollut mielenkiintoista vertailla eri toimialojen eroja. 

Ongelmaksi olisi kuitenkin saattanut muodostua eri toimialojen edustajien vähäisyys Helsingin 

pörssissä, jolloin oltaisi mitattu vaikutuksia yksittäisiin yrityksiin eikä varsinaiseen toimialaan.  

Rahapolitiikan vaikutuksista Suomen pörssikursseihin mielenkiintoista tekee vuodesta 2007 

alkanut finanssikriisi, jonka seurauksena Euroopan keskuspankki on harrastanut historian 

valossa erikoista korkopolitiikkaa. Pitkään jatkunut äärimmäisen matalan reaalikoron jakso 

sekä Suomen hidas toipuminen finanssikriisistä tekevät tämän korkopolitiikan tutkimisesta 

kiehtovaa. Matalan koron kuuluisi rahan määrän lisääntymisen kautta johtaa inflaation 

kasvuun, mutta kuitenkin 2014 syyskuusta ohjauskorko on ollut lähes nolla ja inflaatio alle 

prosentin. (Tilastokeskus, 2018). Tavoitteena onkin selvittää miten finanssikriisi on 

vaikuttanut rahapolitiikan vaikutuksiin.  

Tutkimuksen perusoletuksina on sekä markkinoiden tehokkuus että rahapolitiikan 

neutraalius. Tutkimuksessa ei siis pitäisi ilmaantua pitkän aikavälin korrelaatioita korkotason 

ja pörssi-indeksin välillä. Näillä oletuksilla on kuitenkin täysin mahdollista, että lyhyenkin 

aikavälin reaktioita esiintyy. Belke toteaa vuonna 2015 julkaistussa tutkimuksessaan, ettei 

rahapolitiikalla ole merkitystä kehittyneillä markkinoilla. Hän kuitenkin mainitsee myös, että 

korkomuutosuutisilla on mahdollisia vaikutuksia. Tähän yllättävän korkopolitiikan 

aiheuttamaan markkinoiden sopeutumisliikkeeseen perustan oman tutkimukseni.   

Tutkimuksen empiirinen osio tullaan suorittamaan event study -metodilla, joka toimii tämän 

työn kanssa rahapolitiikan neutraaliuden takia. Tämän syyn vuoksi ei myöskään pitkän 

aikavälin korrelaatiota ole löydettävissä. Tutkimukseni tuleekin näistä syistä johtuen 

keskittymään koronmuutoksen hetkiin, jolloin markkinat vielä hakevat suuntaansa.  
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1.2 Tutkimusongelma 

Tutkimuksen tavoitteena on selittää EKP:n rahapolitiikan vaikutusta Suomen pörssikursseihin 

tarkastelu jaksolla 1999-2017. Vaikka keskuspankin rahapolitiikan vaikutuksia pörssikursseihin 

onkin tutkittu maailmalla paljon, ei samanlaista tutkimusta juuri Suomen osakemarkkinoille 

ole vielä tehty.  

Tutkimusongelmaksi muodostui:  

Onko Euroopan keskuspankin rahapolitiikan muutoksella vaikutusta OMX Helsinki indexiin   

Oletuksena on, että rahapolitiikalla olisi lyhyen aikavälin vaikutus pörssikursseihin. Tämä 

ollaan todettu useita eri metodeja käyttäen useassa eri maassa aiemmin. Esimerkiksi Rigobon 

ja Sack löysivät vuonna 2004 että Yhdysvaltojen keskuspankin FED:in ohjauskoron muutos 

vaikuttaa negatiivisesti Yhdysvaltojen pörssiin.   

Finanssikriisin jälkeen keskuspankit ympäri maailmaa ovat ottaneet yhä vahvemman roolin 

talouden ohjaajina. Tämän vuoksi päätin lisäksi tutkia myös tutkimuskysymystä: 

 Onko rahapolitiikan vaikutus muuttunut finanssikriisin alkamisen jälkeen 

 Esimerkiksi Haitsman et. al (2016) on löytänyt eron finanssikriisiä edeltäneen ohjauskoron 

muutoksen ja sen jälkeisen muutoksen vaikutuksista Euroopan yleisindeksiin. 

 

1.3 Rajaukset 

Tutkimuksen ajallinen rajoittaminen on vuodesta 1999 vuoden 2017 lokakuun loppuun, sillä 

näiden vuosien aikana euro on ollut Suomen virallinen valuutta. Kaikki tutkimukseen 

tarvittavat tilastot ovat saatavilla vuoden 2017 lokakuuhun. Ajallisen rajauksen lisäksi 

tutkimus on rajattu koskemaan erityisesti Suomea. Tämän lisäksi lisäkysymyksen ajallinen 

rajaus tehdään siten, että vuoden 2007 ainut ohjauskoron muutos on viimeinen muutos 

ennen finanssikriisin alkua. Tämän jälkeen finanssikriisi katsotaan alkaneeksi. (Haitsma et al., 

2016) 

Tutkimus koskee pelkästään perinteisiä rahapolitiikan keinoja, mikä tarkoittaa ohjauskoron 

nostoja ja laskuja. EKP käyttää nykyisin myös uudenlaisia rahapolitiikan välineitä, kuten 
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velkakirjojen osto-ohjelmia (European Central Bank, 2018a). Nämä ohjelmat rajataan 

kuitenkin pois niiden vertailtavuuden puutteen vuoksi. Koron muutosten vaikutuksista 

saadaan tilastollisella mallilla estimoitua yhden yksikön muutoksen seuraukset, kun taas osto-

ohjelmista on vaikeampaa arvioida muuta kuin mahdollinen vaikutus tai sen puuttuminen. 

Tällaisten toimien vaikutusmekanismi ei myöskään ole tiedossa, joten vaikka yhteys 

löytyisikin, ei sillä ole niin suurta arvoa, kun vaikutusta ei ole mahdollista perustella mitenkään.  
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2. Teoreettinen viitekehys 
 

Työni teoreettinen viitekehys voidaan jakaa kolmeen osaan. Ensimmäinen osa on nykyinen 

keskuspankkijärjestelmä, toinen osa on oletus tehokkaista markkinoista ja kolmas osa 

soveltaa tehokkaita markkinoita yllätyksellisen politiikan ja yllätyksettömän politiikan 

erottamiseen.   

 

Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Teoreettinen viitekehykseni toimii siten, että Euroopan Keskuspankki reagoi inflaatio 

paineisiin joko löysäämällä tai kiristämällä rahapolitiikkaansa. Tämä rahapolitiikan muutos 

toteutetaan vaikuttamalla eri korkoihin, joista ohjauskorko on tärkein. Oikeassa päässä kuvio 

1.  osakkeiden hinta määräytyy niistä saatavan tuotto odotuksen perusteella. Työn tarkoitus 

on kuvata ohjauskoron muutoksen vaikutusta markkinaodotuksiin, jotka puolestaan 

vaikuttavat osakkeiden hintoihin.  

Osakemarkkinoiden kannalta ohjauskoron muutos voidaan nähdä sisältävän kahden tyyppistä 

muutosta, jotka ovat odotettu ja odottamaton muutos. Odotettu muutos on jo hinnoiteltuna 

osakkeisiin, kun taas odottamaton muutos vaikuttaa markkinoiden odotuksiin ja siten myös 

osakkeiden hintoihin. Voidaan siis ajatella, että odotettu muutos tulee markkinaodotuksista, 

kun taas odottamaton muutos on keskuspankkilähtöinen, ja vaikuttaa markkinaodotuksiin.  
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2.1 Euroopan Keskuspankki 

”Ensinnäkin keskuspankin ensisijainen tehtävä on hintavakauden ylläpitäminen. Lissabonin 

sopimuksen ratifioinnin myötä hintavakauden ylläpitäminen vahvistettiin EKP:n selkeäksi 

tehtäväksi ja EKP:n ensisijainen tavoite eli hintavakaus asetettiin myös koko Euroopan unionin 

tavoitteeksi. Toiseksi keskuspankki on riippumaton. EKP voi toteuttaa tehtäväänsä täysin 

riippumattomana poliittisista vaikuttamisyrityksistä, eikä se saa myöntää 

keskuspankkirahoitusta julkisille viranomaisille.” –  Euroopan keskuspankki (2011) a 

EKP:llä on monopoliasema rahan luojana euroalueella, joten se pystyy vaikuttamaan kunakin 

hetkenä likviditeetin määrään. Tämä taas puolestaan vaikuttaa lyhyellä ja keskipitkällä 

aikavälillä reaalitalouden kehitykseen. EKP pyrkii toteuttamaan reaalitalouteen vaikuttamisen 

viestimällä kulloisenkin rahapolitiikan mittakaavaan. Näin rahapolitiikan vaikutus siirtyy kohti 

lyhyitä rahoituskorkoja (EURIBOR), joka vaikuttaa pääoman hintaan reaalitaloudessa. 

Pääoman hinta siirtyy kysynnän ja tarjonnan kautta rahan määrän muutokseen, joka vaikuttaa 

inflaatioon. Tällä hetkellä Euroopan tavoiteinflaation taso on keskipitkällä aikavälillä hieman 

alle kaksi prosenttia (Euroopan keskuspankki (2017) b).   

Euroopan keskuspankin tavanomaisesta rahapolitiikasta päättää hallintoneuvosto. 

Tavanomaiseen rahapolitiikkaan, jota tämä kandidaatin tutkimus käsittelee, kuuluu kolmen 

pääkoron muutokset, joita ovat päärahoitusoperaatiot, talletuskorko sekä 

maksuvalmiusluotto (European Central Bank, 2018a). Tämän työn kannalta tärkein näistä 

kuitenkin on päärahoitusoperaatioiden korko, sillä kaksi muuta on tarkoitettu enemmän 

likviditeetin hallitsemiseen (Suomen Pankki, 2018). Tavanomaisesta rahapolitiikasta 

päätetään joka kuudes viikko, jonka jälkeen pidetään aina lehdistötilaisuus klo. 13:45 CET, 

jossa päätös tuodaan julkisuuteen (European Central Bank, 2018b). Yleensä päätös 

implementoidaan kahden viikon päästä kokouksesta, mutta siitä huolimatta 

lehdistötiedotteissa on aina mukana tarkka ajankohta. Tämän työn näkökulmasta 

toteuttamisajankohdalla ei ole merkitystä, sillä vain julkaisun ajankohdan tulisi vaikuttaa 

markkinoihin. Tämä johtuu tehokkaista markkinoista, joita käsittelen tässä tutkimuksessa 

tarkemmin myöhemmin.  
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Perinteisen rahapolitiikan lisäksi Euroopan Keskuspankki on finanssikriisin jälkeen (vuodesta 

2008) harjoittanut myös epätavallisia markkinoiden rahoituskeinoja hintavakauden 

saavuttamiseksi.  Näitä ovat esimerkiksi arvopapereiden suorat ostot (European Central Bank, 

2018a; Suomen Pankki, 2018). 

Nykyisin EKP pyrkii mahdollisimman läpinäkyvään viestintään. Keskuspankin mukaan se 

yrittää viestiä kaiken saatavilla olevan oleellisen tiedon strategiasta, arvioista kuin myös 

päätöksistä mahdollisimman avoimesti ja selkeästi. EKP pitääkin läpinäkyvyyttä oleellisena 

osana rahapolitiikan kenttää (European Central Bank, 2018c). Empiria tukee väitettä korkean 

läpinäkyvyyden helpottavasta vaikutuksesta inflaatiotavoitteiden saavuttamiseen. 

Läpinäkyvyys vähentää yksityisen sektorin epävarmuutta rahapolitiikan suunnasta, mistä 

johtuen keskuspankin rahapolitiikan pitäisi tehota paremmin. Rahapolitiikka konkretisoituu 

näin makrotalouteen tehokkaasti (Geraats, 2014). Tähän työhön korkea läpinäkyvyys 

vaikuttaa niin, että mikäli rahapolitiikka olisi täysin yllätyksetöntä, sillä ei tulisi olla 

minkäänlaista vaikutusta pörssiin. Läpinäkyvyyspolitiikan muutos näkyy myös työssä 

käytettävässä datassa siten, että ennen vuotta 2006 jokainen päätös tuli lähes poikkeuksetta 

voimaan seuraavana päivänä, kun taas nykyään muutokset astuvat voimaan viikon tai kahden 

päästä päätöksen tekemisestä. 

2.2 Tehokkaat markkinat 

Kuten tutkimuksessa on aiemmin tullut esille, tehokkaiden markkinoiden olettama on isossa 

osassa teoreettista viitekehystä. Pörssimaailmassa tehokkaat markkinat tarkoittavat 

tilannetta, jossa jokaisen yksittäisen osakkeen hinta on oikein hinnoiteltu kaiken siitä saatavan 

informaation mukaan. Aina kun markkinoille tulee uutta informaatiota, syntyy hinnan muutos 

välittömästi, ja muutoksen määrä on oikea (Knüpfer, 2014). Tähän liittyy myös vahvasti se, 

että informaatio on aina yllätyksellistä. Jos näin ei olisi, tulisi määritelmän mukaan 

yllätyksettömän informaation olla jo hinnoiteltu osakkeiden hintoihin. On hyvä huomioida, 

ettei osakemarkkinoiden tehokkuutta pidä sotkea taloustieteen täydellisen kilpailun teoriaan 

tehokkaista markkinoista. Tästä johtuen on mahdollista voittaa markkinat, eli saada 

keskimääräistä parempaa tuottoa. Tämän ylituoton saaminen ei ole todiste markkinoiden 

tehottomuudesta. Markkinoita ei kuitenkaan tulisi olla mahdollista voittaa säännöllisesti 

(Fama, 1970). 
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2.3 Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi  

Tehokkaiden rahoitusmarkkinoiden hypoteesin (eng. efficient market hypothesis, EHM) loi 

vuonna 2013 Nobel palkittu Eugene F. Fama julkaisussaan Efficient Capital Markets: A Review 

of Theory and Empirical Work (1970). Julkaisun voi tiivistää tehokkaiden markkinoiden. 

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesilla on kolme oletusta markkinatehokkuudesta, joista 

ensimmäinen on, ettei tehokkailla markkinoilla tulisi olla kaupankäyntikustannuksia eikä 

veroja. Toinen oletus on, että informaation tulee olla saatavilla kaikille osapuolille tasaisesti ja 

maksutta. Kolmas oletus on, että kaikki olemassa oleva informaatio on jo valmiiksi hinnoiteltu 

osakkeiden hintoihin. Tämän valossa sijoittajalla ei ole mahdollista saavuttaa ylituottoja 

markkinoilla. Fama kuitenkin itse julkaisussaan toteaa, etteivät tällaiset ehdot päde 

markkinoilla.  

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi voidaan jakaa myös kolmeen eri tasoon, jotka ovat 

vahva, puolivahva ja heikko. Näistä jokainen käsittelee tiedon vaikutuksia 

markkinatehokkuuteen. Vahva taso on sama kuin tehokkaiden markkinoiden hypoteesi, joka 

käsiteltiin jo yllä. Puolivahvassa tasossa vaatimuksia on kuitenkin löysätty siten, että 

ainoastaan kaikki julkinen tieto on jo hinnoiteltu osakkeisiin.  On siis mahdollista saavuttaa 

ylituottoja esimerkiksi sisäpiiritiedolla. Heikko taso taas olettaa, että kaikki historiallinen tieto 

on jo hinnoiteltu osakkeisiin. Tällöin menneisyyden tiedoilla ei voi saada ylituottoja. (Tung ja 

Marsden, 1998). 

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesille on esitetty myös runsaasti kritiikkiä. Todellisuudessa 

haluttava tieto on usein maksullista. Tiedon maksullisuus itsessään voi jo estää vahvan 

muodon syntymisen  (Grossman and Stiglitz, 1980). Maksullinen informaatio johtaa myös 

siihen, ettei jokaisella markkinataholla ole käytössä samaa informaatiota. Tällöin voidaan 

miettiä, ovatko markkinat puolivahvat vai heikot. Useat tutkimukset ovat lisäksi löytäneet 

hinta-anomalioita markkinoilta. Näiden anomalioiden ei tulisi olla olemassa, mikäli markkinat 

olisivat tehokkaat. Näistä kuuluisin on varmasti (P/E) anomalia, joka löydettiin Yhdysvaltojen 

osakemarkkinoilta vuonna 1977 (Basu, 1977) . Tämän jälkeen sen olemassaolo on todettu 

myös muillakin markkinoilla.  
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Keskustelu markkinoiden todellisesta tehokkuudesta elää jatkuvasti. Esimerkiksi hinta-

anomalioita on pyritty selittämään joukkopsykologialla, riskeillä ja erilaisilla tilastollisilla 

menetelmillä. On todennäköistä, että markkinoiden tehokkuudelle ei voida koskaan tehdä 

varsinaisesti tyhjentävää määritelmää. Tämän työn kannalta markkinoiden tehokkuuden 

tarkka määrittely ei kuitenkaan ole olennaista. Tärkeintä on, että voidaan luottaa uuden 

informaation muokkaavan markkinoiden tuotto-oletuksia. Tämä johtaa siihen, ettei vain 

ohjauskoron muutosta voida puhtaasti käyttää selittävänä suureena. Tehokkaiden 

markkinoiden hypoteesin mukaan odotetun ohjauskoron muutoksen tulisi olla jo 

hinnoiteltuna osakkeisiin, varsinkin kun EKP on aloittanut panostamaan läpinäkyvyyteen 

entistä enemmän. Tämän takia ohjauskoron muutos jaetaan kahteen komponenttiin, joista 

ensimmäinen on odotettu ja toinen odottamaton muutos.  

2.4 Yllätyksen mallintaminen 

Vuonna 2001 Kenneth N Kuttner kehitti metodin, jolla hän pystyi erottelemaan FED:n 

ohjauskoron odotetun ja odottamattoman muutoksen. Tämän jaon avulla hän sai ennustettua 

aiemmista tutkimuksista poiketen ohjauskoron vaikutuksen korkoihin tilastollisesti 

merkittävästi. Yllätyksen mallintaminen tapahtui käyttämällä keskuspankin ilmoitus 

päivämäärän korkofutuuria ja vähentämällä siitä edellisen päivän korkofutuurin arvo. 

Tekniikka perustuu siihen, että futuurin hinta edustaa odotettuja tuottoja. Korkofutuurin 

hinta määräytyy kaavasta: 

𝐹0,𝑡
𝑆0
= 1 − 𝐶 

 

Jossa F on futuurin hinta, joka erääntyy ajankantana t. 𝑆0 kohde-etuuden tämänhetkinen arvo 

(spot-hinta) ja C  on takaisinostokorko (Kolb and Overdahl, 2006). Jos markkinat odottavat 

koron nousevan, kasvaa takaisinostokorko, jolloin futuurin hinta laskee. Korko odotusten 

laskiessa futuurin hinta taas nousee.  
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Koska EURIBOR-korko seuraa pitkälti ohjauskoron tasoa ja EURIBOR-futuurit kuvaavat 

odotettua korkotasoa, yllätyksellisen ohjauskoron muutoksen seurauksena futuurinhinnan 

tulisi muuttua yllätyksen vastaiseen suuntaan. Vertaamalla futuurin hintaa ennen ja jälkeen 

rahapoliittisen kokouksen, voidaan yllätyksen suuruus arvioida futuurien hintojen erotuksesta 

(Kuttner, 2001). Bernoth ja von Hagen (2004) toteavat tutkimuksessaan 3kk:n EURIBOR-

futuurin olevan hyvä mittari keskuspankin rahapoliittisen yllätyksen mallintamiseen.   

2.5 Katsaus aikaisempaan tutkimukseen 

Keskuspankin rahapolitiikan vaikutuksia pörssikursseihin on tutkittu maailmalla verrattain 

paljon. Useat aikaisemmat tutkimukset ovat löytäneet todisteita siitä, että rahapolitiikan 

muutoksella on käänteinen vaikutus osakekursseihin. Eli jos ohjauskorkoa nostetaan, niin 

pörssikurssit laskevat ja laskiessa ohjauskorkoa taas pörssikurssit nousevat. Ilmiön 

olemassaolon maailmalla ovat todistaeet esimerkiksi Hayo ja Niehof (2011), Ehrmann ja 

Fratzscher (2004) sekä Rigobon ja Sack vuonna (2004).  

Euroopassa käänteisen vaikutuksen on havainnut Bohl et al. (2008) sekä Angeloni  ja  Ehrmann 

(2003) jotka löysivät euroalueelta kymmenkunta valtiota, joiden osakekursseihin EKP:n 

rahapolitiikka vaikutti. Suomi ei kuitenkaan ollut näiden joukossa. Tutkimusten tulokset niin 

merkitsevyyden kuin vaikutuksen määrän suhteen vaihtelevat paljonkin riippuen mallista sekä 

käytettävästä estimaattorista. Aikaisemmin mainittujen tutkimusten kanssa täysin ristiriitaisia 

tuloksia on raportoitu ainakin Saksasta vuonna 2009. Bredin et al. (2009)  eivät havainneet 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ohjauskorolle ja pörssikursseille. Tämän työn kannalta 

huolestuttavaa on, että heidän mallinsa oli lähes identtinen tämän työn mallin kanssa. 

Toisaalta merkitsemättömyyttä saattaa selittää se, ettei heidän mallinsa sisältänyt 

maailmantalouden suhdannemuuttujaa. 

Viime aikoina on tutkittu, että vaihteleeko yllätyksellisen rahapolitiikan vaikutus ennen 

finanssikriisiä ja sen jälkeen. Tähän on löytynyt useamman kaltaisia eri tuloksia. Hayo ja Niehof 

toteavat vuonna 2011, etteivät estimoidut parametrit olleet merkittävästi erilaisia ennen 

kriisiä tai sen aikana, kun taas Wang ja Mayes (2012) toteavat tämän työn kanssa identtisellä 

tilastollisella mallilla, että kriisin aikana osakekurssien reaktio yllätykselliseen politiikkaan 

muuttuu käänteisestä yhtäläiseen muutokseen. Tämä tapahtuu heidän mukaansa varsinkin 
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silloin, kun ohjauskorko lähestyy nollaa. Mielenkiintoista on, että heidän tutkimuksensa 

mukaan myös odotetulla ohjauskoron muutoksella on tilastollista merkitsevyyttä, ja sen 

saama parametriestimaatti on ollut jopa yllätyksellistä suurempi ennen kriisiä. Wangin ja 

Mayesin kanssa samanlaisia tuloksia havaitsivat Fausch ja Sigonius (2018) jotka eri metodein 

ja mallein tutkii rahapolitiikan yllätyksen vaikutusta Saksan pörssiin ennen ja jälkeen kriisin. 

Heidän tuloksissaan myös odotettu ohjauskoron muutos on merkitsevä ennen kriisiä, ja 

odottamaton merkitsevä vain silloin kun ohjauskorko lähestyy nollaa. He myös toteavat, että 

vaikutus pörssiin syntyy lähinnä ohjauskoron vaikutuksesta osinkotuottoihin.  

Haitsma et al. (2016) julkaisivat Euroopan yleisindeksiä koskevan tutkimuksen, joka myös 

puoltaa väitettä, että ohjauskoron muutoksen vaikutus eroaa ennen ja jälkeen kriisin. 

Tutkimuksessa todetaan, että kriisinaikainen rahapolitiikan löysääminen saattaa indikoida 

enemmänkin ekonomisia ongelmia, kuin antaa investoijille mahdollisuuksia löytää uusia 

parempia sijoituskohteita. Myös heidän tutkimuksessaan odotettu ohjauskoron muutos on 

merkitsevä ennen kriisiä, kun taas kriisin jälkeen perinteisellä rahapolitiikalla ei ole vaikutusta.  

  



12 
 

 

3.Tutkimusmenetelmä ja aineisto 
 

Työn tutkimusosuus toteutetaan kvantitatiivisena tapahtumatutkimuksena. 

Tapahtumatutkimuksen isänä pidetään James Dolleyta, joka vuonna 1933 tutki menetelmän 

avulla osakkeen jakamisen vaikutusta sen hintaan. Tapahtumatutkimus on ollut suosittu 

tutkimus-metodina, erityisesti rahoituksessa- ja laskentatoimessa (MacKinlay, 1997). Kun 

tutkitaan keskuspankin rahapolitiikan vaikutuksia, käytetään usein kahta lähestymistapaa. 

Näistä toinen on event study -analyysi ja toinen VAR -analyysi. Valitsin itse omaan 

tutkimukseeni käytettäväksi event study -analyysin, sillä esimerkiksi Haitsman et. al (2016) 

toteaa tutkimuksessaan OLS approksimaatiolla toteutetun event study -analyysin olevan hyvä 

metodi tämän tyyppiseen tutkimuksen toteuttamiseen.  

3.1 Tapahtumatutkimus 

Tapahtumatutkimukselle ei ole ennalta määrättyä rakennetta, mutta se perustuu ajatukseen 

ilmiön vaikuttamisesta tietyn aikaikkunan sisällä tutkittavaan kohteeseen. 

Tapahtumatutkimuksen onnistumisen kannalta on olennaista, että aikaikkuna on estimoitu 

oikein. Liian pieni aikaikkuna ei huomioi koko rahapolitiikan muutoksen vaikutusta, kun taas 

liian pitkä ikkuna voi saastuttaa tulokset muilla uutisilla. 

  

Kuvio 2. Aikaikkuna 

 

Pitkällä aikavälillä kehittyneillä markkinoilla rahapolitiikalla ei ole reaalitaloudellisia 

vaikutuksia, vaan vaikutus on lähinnä inflaatioon vaikuttava (Belke and Beckmann, 2015). 

Tämä johtuu siitä, että markkinoiden oletetaan olevan tehokkaat, jolloin vain yllätyksillä pitäisi 
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olla merkitystä. Tällöin tutkittavaksi jää pieneen aikaikkunaan sisältyvä odottamaton 

rahapoliittinen muutos. Koska uuden informaation tullessa markkinoille markkinoiden tulisi 

tehdä korjausliike välittömästi, päädyttiin tässä tutkimuksessa käyttämään estimointi 

ikkunana yhtä päivää. Aikaisemmissa tutkimuksissa on käytetty lyhyempiä sekä pidempiä aika 

ikkunoita. 

Yhden päivän aikaikkunan valinnalle on kaksi syytä, joista ensimmäinen on, että markkinoilla 

on taipumus ylireagoida. Tällöin esimerkiksi kahden minuutin aikaikkuna ei välttämättä kuvaa 

varsinaista muutosta vaan antaa liian vahvoja tuloksia. Toisaalta taas pidempi aikaikkuna voi 

saastuttaa tulokset muilla korkopäätökseen liittymättömillä uutisilla. Toinen syy on, että 

päivittäinen data on kaikkein helpoimmin saatavissa ja muokattavissa tämän tutkimuksen 

tarpeisiin.  
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3.2 Lineaarinen regressioanalyysi  

Lineaarinen regressioanalyysi on tilastollinen menetelmä, jolla pyritään tutkimaan selittävien 

muuttujien vaikutusta selitettävään muuttujaan. Tutkimuksen kohteena on vaikuttaako jokin 

mitattava asia tutkittavaan asiaan, ja jos vaikuttaa, niin kuinka paljon. Tarkoituksena on 

havaintojen avulla estimoida regressiosuora, joka kuvaa tutkittavan kohteen käytöstä, jos 

selittävä/selittävät muuttujat muuttuvat. (Hill et al., 2012) 

Lineaarisen regression yleinen muoto on: 

 

𝑌 = 𝛽1  +  𝛽2𝑥1+ . . . + 𝛽𝑛𝑥𝑛 + 휀 

 

Jossa Y kuvaa selitettävää muuttujaa ja 𝛽1 vakiota. 𝛽2, 𝛽3,…., 𝛽𝑛 ovat estimoitavia parametreja 

ja 𝑥1, 𝑥𝑛  ovat selittäviä muuttujia sekä 휀 on residuaali eli virhetermi. Tässä työssä käytettävällä 

monen muuttujan lineaarisessa regressioanalyysissä on kuusi olettamaa: 

1. Selitettävä muuttuja saa arvonsa käytetystä regressio yhtälöstä: 

 𝛽1  +  𝛽2𝑥1+ . . . + 𝛽𝑛𝑥𝑛 + 휀 

2. Jäännöstermin odotus arvo E(e) = 0, koska oletetaan Y:n vaihtelun selittyvän 1. kohdan 

mukaan.  

3. Mallin tulee olla homoskedastinen eli jäännöstermin varianssi on: 

var (𝑦𝑖) = var (𝑒𝑖) = 𝜎2. 

4. Jäännöstermit eivät saa olla autokorreloituneita. 

5. Mikään selittävä muuttuja ei ole satunnaismuuttuja, eikä muuttujalla saa olla 

lineaarista yhteyttä toiseen muuttujaan. 

6. Jäännöstermi noudattaa normaalijakaumaa, mikäli Y noudattaa ja toisinpäin. 

Tässä työssä käytetään lineaariseen regressioanalyysiin OLS-menetelmää. Menetelmällä 

muodostetaan regressiosuora minimoimalla havaintopisteiden neliöiden vertikaalinen 

etäisyys suorasta (Hill et al., 2012). OLS on paras estimaatti regressiosuoralle, mikäli kaikki 6 

lähtöolettamaa pitävät paikkansa. Keskivirheiden sekä merkitsevyyksien arviointiin käytämme 

Whitin heteroskedastisesti konsitentteja estimaatteja. 
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3.3 Tilastollinen malli 

Tutkittaessa rahapolitiikan yllätyksen vaikutuksia pörssikursseihin, käytän tutkimuksessani 

samanlaista lähestymistapaa kuin Kuttner, (2001), Ehrmann ja Fratzscher (2004), (Haitsma et 

al., 2016b) sekä Wang and Mayes (2012). Koska tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita 

erityisesti yllätyksen vaikutuksesta pörssikursseihin, estimoidaan vaikutusta seuraavalla 

mallilla: 

𝑅𝑡
𝑖 = ∝ + 𝛽∆𝑟𝑡

𝑢 +  𝛾∆𝑟𝑡
𝑒 +  𝛿𝑋𝑡 + 휀𝑡 

Mallissa estimoidaan EKP:n hallintoneuvoston kokouspäivän pörssikurssin muutosta päivänä 

t, joka on EKP:n hallintoneuvoksen kokouspäivä. Jotta päivittäiset tuotot olisivat 

normaalijakautuneempia, on 𝑅𝑡
𝑖  laskettu seuraavasti:  

𝑅𝑡
𝑖 = 𝑙𝑛

𝑃𝑡
𝑖

𝑃𝑡−1
𝑖

 

Kaavassa P on osakeindeksin hinta ajanhetkellä t. Tässä tutkimuksessa t on hallituksen 

kokouksen päivä ja t-1 sitä edeltänyt päivä. Hinnat jakamalla saadaan päivän prosentuaalinen 

muutos, josta otetaan luonnollinen logaritmi jakauman normalisoimiseksi.  

Mallissa ∝ on vakiotermi.  Vakiotermin voidaan ajatella kuvaavan normaalia päivittäistä 

muutosta. Estimaatti 𝛽 kuvaa yllätyksellisen rahapolitiikan vaikutuksia, kun taas 𝛾 kuvaa 

yllätyksettömän rahapolitiikan vaikutuksia. 𝛿 on kontrollimuuttujan estimaatti.  

Koska on oletettavaa, että maailmantalouden muutokset vaikuttavat myös Suomen 

pörssikursseihin, on mukaan otettu 𝑋𝑡 kontrollimuuttuja, joka sisältää maailman 

osakeindeksin kehityksen Eurooppaa lukuun ottamatta. Kontrollimuuttuja on mallin 

merkitsevyyden kannalta tärkeä. Ottamalla mukaan maailmantalousmuuttuja vähennetään 

virhetermiin 휀𝑡 kokoa, jolloin mallin estimaatit kuvaavat paremmin todellisia maailman 

tapahtumia.  
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Yllätyksen parametrit lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

∆𝑟𝑡
𝑢 = 𝐹𝑠,𝑡 − 𝐹𝑠,𝑡−1 

Kaavassa 𝐹𝑠 on 3kk- EURIBOR koron futuurin spot-arvo, joka vähennetään sadasta. t on 

kokouksen päivä, t-1 on edeltävä päivä ja ∆𝑟𝑡
𝑢 on arvojen erotus. Tämä erotus kuvaa 

markkinoille syntynyttä yllätystä. Kun tiedetään koron muutokseen sisältyvän yllätyksen 

määrä, voidaan laskea odotetun muutoksen komponentin määrä varsinaisesta muutoksesta. 

Tämä tehdään käyttäen seuraavaa kaavaa: 

 

∆𝑟𝑡
𝑒 =  𝛥𝑟𝑡 − ∆𝑟𝑡

𝑢 

Kaavassa 𝛥𝑟𝑡 on ohjauskoron muutoksen määrä. ∆𝑟𝑡
𝑢 on edellä laskettu yllätyksen määrä.  

Nämä vähentämällä saadaan odotettu koron muutos ∆𝑟𝑡
𝑒. 
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3.4 Aineiston kuvaaminen 

Tutkimusta varten on Euroopan keskuspankin sivulta kerätty 246 rahapoliittisen neuvoston 

kokousta (European Central Bank, n.d.) aikaväliltä 1.1.1999 – 25.1.2018 sekä niissä ilmoitetut 

ohjauskoron muutokset (main refinancing operations). Muutokset ovat kuvattu siten, että 

yhden prosentin muutos on 100 pistettä. Yleisin muutos on 25 pistettä (24kpl) ja toiseksi 

yleisin on 50 (12kpl). Ohjauskoron muutoksia vuodesta 1999 yhteensä on vain 40 kappaletta, 

jolloin otanta jää pieneksi. Tämän vuoksi mukana ovat myös kokoukset, jolloin muutoksia ei 

ole tehty. Ei myöskään ole pois suljettua, etteikö muuttumattomuus voisi olla odottamatonta. 

 

Kuvaaja 1. EKP:n ohjauskoron kehitys. 

Ohjauskorontaso on selkeästi jakautunut kahtia finanssikriisiä edeltäneeseen ja sen jälkeiseen 

aikaan. Ennen vuotta 2008 korko on vaihdellut 2 ja 4,75 prosentin välillä, jonka jälkeen vajaan 

vuoden sisällä vuoden 2008 kesäkuusta vuoden 2009 toukokuuhun ohjauskorko teki 

historiansa suurimman pudotuksen 4,25 prosentista aina yhteen prosenttiin. Tästä eteenpäin 

korkoa on laskettu kohti nollaa, joka saavutettiin 10.3.2016 (European Central Bank, n.d.). 
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Viimeaikainen rahapolitiikka on painottunut poikkeuksellisiin toimiin ohjauskoron muutoksen 

sijaan, mistä johtuen vuoden 2016 jälkeen muutoksia ei ole tullut.  

Helsingin pörssi-indeksinä on käytetty Thomson Datastreamista saatua OMX Helsinki indeksiä. 

Pörssidata on päivittäinen sulkemishetken yleisindeksi. Tämän jälkeen datasta on suodatettu 

ylimääräiset päivät pois siten, että se sisältää vain rahapoliittisten kokouksien päivät sekä 

näitä edeltäneiden päivien indeksiarvot. Lopussa on laskettu päiväkohtainen nousuprosentti 

ja tehty logaritmimuunnos. Lopullisissa testeissä yksikkönä on ollut desimaali. Esim 1% muutos 

vastaisi 0,01. 

Maailman talouden suhdannemuuttuja on haettu Datastreamista koodilla MSCI WORLD ex 

EUROPE e – price index. Se on käsitelty samalla tavalla kuin Helsingin pörssi-indeksi pois lukien 

logaritminen muunnos. Lopullisissa testeissä yksikkönä on ollut desimaali kuten edellä. 

3kk EURIBOR-futuuri noteeraukset on haettu myös Datastreamista koodilla EUREX- 3mth 

EURIBOR CONTINUOUS- SETT-PRICE. Yksittäisen päivän futuurihinta määräytyy 100 % - 

sopimushinta, joka on markkinoiden näkemys tulevasta koron kehityksestä seuraavan kolmen 

kuukauden aikana (CME Group, 2018). Futuurien käsittely on toteutettu siten, että sadasta 

vähennetään päivittäinen hinta, jotta saadaan päivän odotettu korkotaso. Tämän jälkeen 

päivittäisiä hintoja on verrattu kokousta edeltäneisiin ja saatu siten odotetun korkotason 

muutos. Tämän avulla on laskettu odotettu ja odottamaton muutos kappaleen 3.3 mukaisesti. 

Lopullisissa testeissä on kaikille korkomuutosmuuttujille käytetty yksikkönä korkopistettä eli 

0,25% muutos on 25 korkopistettä.  
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4. Tulokset 
 

Tässä osiossa käydään läpi tutkimuksen tulokset siten, että ensimmäisenä käsitellään 

varsinaisen tutkimuskysymyksen tulokset. Tämän jälkeen käsitellään finanssikriisiä edeltäneet 

ja sen jälkeiset mallit. Lopuksi pohditaan kaikkien tulosten merkitsevyyttä sekä verrataan niitä 

muihin vastaaviin tutkimuksiin. 

Kaikkiin testeihin on käytetty OLS-estimaattoria ja Whiten konsistenttejä keskivirheitä. 

Muuttujien tilastollisen merkitsevyyden arviointi perustuu Whiten HC-korjattuihin 

keskivirheisiin. Tämän työn kannalta kaikkia regression lähtöoletuksia ei voitu täyttää. Tämä 

johtuu siitä, että odotettu muutos on laskettu odottamattoman muutoksen avulla, jolloin 

odotetun ja odottamattoman muutoksen arvot ovat lineaarisessa suhteessa keskenään. 

Tutkimus asetelman kannalta ei ole mahdollista jättää odotettua muutosta pois, sillä se on 

välttämätön osa, jotta itse testit voidaan sitoa teoriaan ja aikaisempaan tutkimukseen.  

 

4.1 EKP:n rahapolitiikan vaikutus Suomen pörssikursseihin.  

Ensimmäisenä estimoitiin malli, jossa oli mukana vain rahapolitiikan muutokset. Mallin 

korjattu 𝑅2 oli ~0,04, mutta malli ei silti ollut tilastollisesti merkittävä edes 10 % tarkkuudella.  

 

Taulukko 1. Rahapolitiikan vaikutus OMX Helsinkiin (vain muutokset). 

Muuttuja Estimaatti t-arvo 

Vakiotermi 0,00348 0,86 

Odottamaton muutos -0,000359 -0,58 

Odotettu muutos -2,27E-7 -0,00 

Kontrolli muuttuja* 0,541 1,84 

***merkitsevä 1 % riskitasolla **merkitsevä 5 % riskitasolla * merkitsevä 10 % riskitasolla 
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Mallin selitysastetta ja tilastollista merkitsemättömyyttä voisi selittää havaintojen 

suhteellisen pieni määrä (40). Tästä johtuen mukaan otetaan myös kaikki kokoukset, mukaan 

lukien myös ne, joissa muutosta ei tehty. Markkinoilla voi kuitenkin olla odotuksia jokaiselle 

rahapoliittiselle kokoukselle. Kasvattamalla havaintojen määrä 246:een muuttuu malli 

tilastollisesti erittäin merkittäväksi riskitasolla 1 %. Mallin korjattu 𝑅2 nousee, ja on nyt ~0,09. 

Malli siis selittää 9 % Helsingin pörssikurssin kokouspäivän vaihtelusta.  

 

Taulukko 2. Rahapolitiikan vaikutus OMX Helsinkiin (Kaikki kokoukset). 

Muuttuja Estimaatti t-arvo 

Vakiotermi 0,00257 1,7 

Odottamaton muutos** 0,00080657 2,03 

Odotettu muutos 0,0000591 0,46 

Kontrollimuuttuja*** 0,567 3,37 

***merkitsevä 1 % riskitasolla **merkitsevä 5 % riskitasolla * merkitsevä 10 % riskitasolla 

 

Taulukosta 2 on havaittavissa sekä odottamaton muutos että kontrollimuuttuja, jotka ovat 

tilastollisesti merkitseviä (t=2,03 ja t=3,37). Markkinoiden tehokkuudesta johtuen odotettu 

muutos taas on erittäin merkityksetön, ja saa t-arvon 0,46. Mielenkiintoiseksi tuloksen tekee 

se, että odottamaton muutos näyttää käyttäytyvän päinvastoin kuin teoria antaa odottaa. 

Ensimmäinen malli antoi odottamattomalle muutokselle teorian pohjalta oikeanmerkkisen 

arvon, mutta toisaalta keskivirheen sisällä estimaatti saattaa mennä positiiviseksi.  

Mallin mukaan 25 peruspisteen yllätyksellinen muutos johtaa 2,04 % samansuuntaiseen 

muutokseen Helsingin pörssissä (liite 1). Toisin sanoen, mikäli EKP tekee odottamattoman 

0,25 % ohjauskoron muutoksen, vaikuttaa se 8 kertaisena OMX Helsinkiin. Vaikutus on siten 

sekä tilastollisesti että taloudellisesti merkittävä.  

Toisen mallin alhainen selitysaste sekä teorian pohjalta vääränsuuntainen estimaatti 

odottamattomalle muutokselle voi kuitenkin tarkoittaa, ettei malli ole validi. On hyvin 

mahdollista, että ottamalla mukaan 0 muutokset, odotetun muutoksen vaihtelu ei selity 
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pelkästään EKP:n rahapolitiikalla. Futuurien hintojen muutokseen voi vaikuttaa myös muut 

talouden uutiset, jolloin mittari ei enää mittaa tarkasti tutkittavaa kohdetta.  

Tarkastelemalla Cook’s D kuvaajaa (liite 5.2) on havaittavissa, että molemmat aineistot 

sisältävät huomattavia ääriarvoja, jotka voivat vaikuttaa testien luotettavuuteen. Tämän 

vuoksi suurimmat yllätykset päädyttiin poistamaan siten, että datasta suodatettiin kaikki alle 

-15 ja yli 15 pisteen odottamattoman muutoksen arvot. Aineistojen havaintomäärät ovat nyt 

36 ja 236. Datasta lähti enimmäkseen ennen vuotta 2006 esiintyneitä arvoja.  

Aineiston muutoksella saatiin myös pelkät ohjauskoron muutokset sisältävä malli tilastollisesti 

merkittäväksi 1 % riskitasolla. Yleisesti sekä korjattu 𝑅2 että mallien F-arvot kasvoivat. Nyt 

selitysaste pelkkiä muutoksia sisältävälle mallille on 32% ja kaikki kokoukset sisältävälle 25 %. 

 

Taulukko 3.  Suodatun aineiston tulokset. 

Muuttuja Vain muutokset t-arvo Kaikki kokoukset t-arvo 

Vakiotermi 

 

0,0013 

 

0,42 

 

0,00142 1,01 

 

Odottamaton 

muutos 

-0,0018** 

 

-2,44 -0,000852* 

 

-1,72 

 

Odotettu muutos -0,0000619 

 

-0,71 

 

-0,00005 

 

-0,52 

Kontrollimuuttuja 1,113** 2,44 1,04*** 6,10 

***merkitsevä 1 % riskitasolla **merkitsevä 5 % riskitasolla * merkitsevä 10 % riskitasolla  

 

Kuten taulukosta 3 voi huomata, odottamattoman muutoksen estimaatin etumerkki on 

negatiivinen molemmilla aineistoilla.  Vain muutokset sisältävän aineiston mukaan 0,25 % 

yllätyksellinen ohjauskoron nosto saa aikaan -4,4 % muutoksen OMX Helsingissä (liite 2). Kaikki 

rahapoliittiset kokoukset sisältävälle aineistolle vastaava luku on -2,1 % (liite 3).  
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4.2 EKP:n rahapolitiikan vaikutus Suomen pörssikursseihin 

ennen ja jälkeen finanssikriisin.  

 

Seuraavaksi käsitellään rahapolitiikan vaikutus ennen ja jälkeen finanssikriisin. Tutkimuksen 

nollahypoteesi on: Rahapolitiikan vaikutuksella OMX Helsinkiin ei ole eroa ennen ja jälkeen 

kriisin. 

Edellisten testien perusteella tutkimukseen käytettiin vain rahapoliittiset muutokset 

sisältävää suodatettua aineistoa. Tämä johtuu siitä, että sen saama selitysaste oli aiemmin 

korkeampi kuin kaikki kokoukset sisältävällä aineistolla, ja pystyy siten selittämään tutkittavan 

ilmiön vaihtelusta enemmän. Tässä kohtaa on hyvä mainita, että aineiston suodattaminen ei 

vaikuttanut ollenkaan finanssikriisin jälkeiseen dataan. Tämä johtuu todennäköisesti osin 

Euroopan Keskuspankin yhä avoimemmasta rahapolitiikasta. 

Ennen finanssikriisiä estimoitu malli ei ollut tilastollisesti merkittävä F-arvon ollessa 0,34. 

Tällöin Pr>F jää 0,79, eikä nollahypoteesia tilastollisesta merkitsemättömyydestä voida hylätä. 

Yksikään muuttuja ei myöskään ollut merkittävä.  

Finanssikriisin jälkeinen malli sen sijaan on erittäin merkitsevä 1:n prosentin riskitasolla (F-

arvo = 11,34), ja mallin selitysastekin on peräti 65 %.   

Taulukko 4. Rahapolitiikan vaikutus OMX Helsinkiin ennen ja jälkeen Finanssi kriisin 

Muuttuja Ennen kriisiä t-arvo Jälkeen kriisin t-arvo 

Vakiotermi 0,00679 1,52 -0,00171 -0,44 

Odottamaton muutos -0,00166 -1,14 -0,00213*** -2,99 

Odotettu muutos -0,000114 -0,75 -0,000115 -0,68 

Kontrollimuuttuja -0,312 -0,38 1,50175*** 5,35 

***merkitsevä 1 % riskitasolla **merkitsevä 5 % riskitasolla * merkitsevä 10 % riskitasolla 
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Kriisin jälkeisen mallin mukaan 0,25 % odottamaton ohjauskoron nosto laskee OMX Helsinkiä 

huimat 5,2 % (liite 4). Odotetun ohjauskoron muutoksella ei puolestaan ole tilastollisesti 

merkitsevää vaikutusta.  

Mallien perusteella voidaan sanoa, että rahapolitiikan vaikutuksilla on merkittävä ero ennen 

ja jälkeen finanssikriisin. Tutkimuksen pohjalta voidaan väittää, että ohjauskoron muutoksella 

ei ole ollut minkäänlaista vaikutusta Helsingin pörssikursseihin ennen finanssikriisiä, kun taas 

finanssikriisin jälkeen rahapolitiikalla on erittäin merkittävä vaikutus sekä tilastollisesti että 

taloudellisesti.  

 

4.3 Mallien luotettavuuden arviointi  

Koska malleissa käytettiin kontrollimuuttujaa (maailmantalouden suhdannemuuttuja pois 

lukien Eurooppa), on hyvä kyseenalaistaa, johtuuko mallien merkitsevyys ja niiden antamat 

tulokset vain kontrollimuuttujasta, vai onko yllätyksellisellä rahapolitiikalla aidosti vaikutusta 

pörssikursseihin.   

Mikäli malleista poistaa kontrollimuuttujan, tipahtaa niiden selitysaste sekä F-arvo. Yksikään 

kolmesta mallista ei ole tilastollisesti merkitsevä 5% riskitasolla. Kaikki rahapoliittiset 

kokoukset sisältävällä aineistolla on korkein F-arvo, joka on 3,0 (pr>F 0,052). Kuitenkin tämän 

mallin selitysaste jää 1,7 %:iin, joka on todella pieni. Paras selitysaste on finanssikriisin 

jälkeisessä aineistossa 10,9 %, vaikka sen f-arvo jääkin 2,0:aan.  Vakiotermi tai kumpikaan 

muuttujista eivät ole millään aineistolla tilastollisesti merkitseviä 5% riski tasolla.  

Jos selittäväksi muuttujaksi valitaan ainoastaan kontrollimuuttuja, on jokaisella aineistolla 

tehdyt mallit tilastollisesti merkitseviä, ja niiden selitysasteet ovat kohtalaisen korkeat.  On siis 

selvää, että maailman yleinen talouskehitys vaikuttaa huomattavan paljon Suomen 

pörssikursseihin. Kaikista huomattavin vaikutus ilmenee finanssikriisin jälkeen, jolloin vain 

kontrollimuuttuja selittää 51 % pörssin vaihtelusta. Ennen kriisiä malli jää puolestaan 

tilastollisesti merkityksettömäksi f-arvon ollessa 0,56. Tämä vahvistaa aiemmat tulokset siitä, 

että finanssikriisin jälkeen Suomen finanssimarkkinat ovat integroituneet yhä vahvemmin 

maailmantalouden yleiseen kehitykseen.  
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Vaikka rahapolitiikalla yksinään ei näytä olevan tilastollista merkitsevyyttä, vaikuttaa sen ja 

maailmantalouden yhteisvaikutuksella kuitenkin olevan. Vain rahapoliitiset muutokset 

sisältävällä aineistolla tehty malli, joissa ei ole mukana kuin kontrollimuuttuja, selitysaste jää 

10% alhaisemmaksi kuin alkuperäisessä mallissa. Käytettäessä finanssikriisin jälkeistä 

aineistoa jää pelkän kontrollimuuttujan mallin selittävyys 13 % alkuperäisestä. Tämä kertoo 

siitä, että ottamalla huomioon suuren osan pörssin satunnaisvaihtelusta käyttämällä kontrolli 

muuttujaa, pystytään löytämään rahapolitiikan varsinainen vaikutus.  Toisaalta se myös kertoo 

että rahapoliittiset yllätykset eivät ole niin yllättäviä että niiden aiheuttama päiväkohtainen 

heilahdus olisi itsesään tarpeeksi merkitsevä.  

 

4.4 Tulosten yhteenveto ja vertailu aiempiin tutkimuksiin.  

 

Tulokset Suomen osalta ovat erittäin mielenkiintoisia, sillä aiemmissa Euroopan yleisindeksiä 

tutkivissa julkaisuissa on odotettu ohjauskoron muutos ollut lähes poikkeuksetta niin 

tilastollisesti kuin taloudellisestikin merkittävä. Kuitenkaan Suomen kohdalla ei tällaista 

tulosta ole pystytty toistamaan. Selitys tälle voisi olla, että Suomen osakemarkkinat ovat 

Euroopan tehokkaimmat yhdessä Hollannin ja Espanjan kanssa (Urquhart, 2014). Korkeasta 

tehokkuudesta johtuen odotettu muutos olisi siis jo hinnoiteltuna osakkeisiin, eikä siten 

vaikuttaisi merkitsevästi. Näyttää myös siltä, että finanssikriisin jälkeen Helsingin pörssi on 

huomattavan herkkä rahapoliittisille yllätyksille. Tätä puoltaa finanssikriisin jälkeinen malli, 

jonka mukaan yllätyksellinen 0,25 % ohjauskoron nosto johtaisi 5,2 % laskuun Helsingin 

pörssissä. Esimerkiksi, ennen finanssikriisiä EURO STOXX 50 Indeksille vastaava muutos on 

1,78 %. (Haitsman et al.2016).  

Syitä, miksi Suomen pörssi on niin herkkä shokeille, on vaikea löytää. Yksi selitys voisi kuitenkin 

olla reuna-alue syndrooma. Negatiivisen yllätykset tullessa rahoitusmarkkinoille, suuret 

kansainväliset institutionaaliset sijoittajat vetävät ensimmäisenä sijoituksensa pois reuna-

alueilta, joihin muun muassa Suomi kuuluu. Tämän jälkeen sijoittajat siirtävät sijoituksensa 

isommille markkinoille, kuten yleisindeksiin. Tämä johtaa volatiliteetin kasvuun, ja siten 

herkkyyteen shokeille (Pätäri ja Leivo, 2009).  
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Jälkimmäisen mallin mukaan, ennen vuotta 2007 tapahtunut rahapoliittinen muutos ei selitä 

osakkeiden muutoksia. On vaikea sanoa, voidaanko neljän ensimmäisen testin tuloksia 

rahapolitiikan vaikutuksista vuosina 1999-2017 pitää luotettavina. On hyvin mahdollista, että 

ensimmäisten testin tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä vain siksi, että finanssikriisin 

jälkeisellä rahapolitiikalla on niin merkittävä vaikutus. Tätä puoltaa havainto siitä, että 

finanssikriisin jälkeisen mallin selitysaste sekä F-arvo ovat huomattavasti korkeammat kuin 

koko ajanjaksolle tehdyn mallin. Finanssikriisiä edeltänyt malli puolestaan oli erittäin 

merkityksetön. Tätä ilmiötä voisi selittää finanssikriisistä alkanut Suomen talouden integraatio 

Euroopan talouksien kautta osaksi maailmantaloutta. Integraatio -oletusta tukee myös 

kontrollimuuttujalla tehty testi, jonka tuloksena maailmantalous ei vaikuta tilastollisesti 

merkitsevästi, kun vasta finanssikriisin jälkeen.   

Aiemmista tutkimuksista Wangin ja Mayesin tekemä tutkimus on lähimpänä tätä tutkimusta. 

Heidän tutkimuksensa mukaan finanssikriisin jälkeen yllätyksellisellä ohjauskoron muutoksella 

olisi saman suuntainen vaikutus Saksan pörssikursseihin. Tämän työn pohjalta taas Suomeen 

vaikutus olisi käänteinen. Eli jos EKP tekee yllättävän koronnoston, Saksan pörssikurssit 

nousevat. Suomessa ne taas puolestaan laskisivat. Eroa voi selittää aikajänne, sillä Wangin ja 

Mayesin aineisto oli vuoteen 2012 asti, kun taas tässä tutkimuksessa käsitellään ilmiötä aina 

vuoteen 2017 asti. Toisaalta myös Suomen ja Saksan erilainen talousrakenne voi selittää 

muutosta. Esimerkiksi Haitsman et al. toteavat eri alojen olevan eri tavoin herkkiä 

rahapoliittisille yllätyksille.  Toinen eron syy voi olla edellä mainittu reuna-alue syndrooma.  

Tutkimuksen luotettavuutta vähentää havaintojen pieni määrä. Toisaalta samankaltaisia 

tuloksia on kuitenkin saatu esimerkiksi Amerikan keskuspankin FED:in vaikutuksesta 

Yhdysvaltojen pörssiin, jossa keskuspankilla on pidempi historia kuin Suomessa. 
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5. Johtopäätökset 
 
Tutkielmassa tarkasteltiin Euroopan Keskuspankin rahapolitiikan vaikutuksia Helsingin 

pörssiin. Vaikutusta tutkittiin tilastollisella mallilla, johon teorian pohjalta kuului odotettu 

ohjauskoron muutos, odottamaton ohjauskoron muutos sekä maailmantalouden 

kontrollimuuttuja. Lisäksi tutkittiin, onko rahapolitiikan vaikutus muuttunut ennen ja jälkeen 

finanssikriisin. Tutkimus ajoittui vuosien 1999 ja 2017 välille.  

Tutkimuksen teoria pohjautuu tehokkaisiin markkinoihin. Tehokkaiden markkinoiden vuoksi 

on tärkeää, että erotellaan ohjauskoron muutoksesta yllätyksellinen ja yllätyksetön muutos. 

Erotteluun löydettiin aikaisemman kirjallisuuden pohjalta metodi, joka hyödyntää kolmen 

kuukauden EURIBOR-futuureja ennustamaan odotettua korkotasoa. Yllätyksellinen vs. 

yllätyksetön erottelun ansiosta tutkimustulokset olivat tilastollisesti sekä taloudellisesti 

merkittäviä.  

Saatujen tutkimustulosten valossa voidaan sanoa, että Euroopan keskuspankin rahapolitiikalla 

on selkeä vaikutus OMX Helsinkiin. Tarkemmin sanottuna ohjauskoron odottamaton nosto 

johtaa OMX Helsingin laskuun, kun taas odotetulla rahapolitiikalla ei ole minkäänlaista 

vaikutusta. Koko EMU ajalle (1999-2017) tutkimus (aineistosta riippuen) ehdottaa, että 0,25 

% yllätyksellinen ohjauskoronnosto laskisi Helsingin pörssiä 2,5- 4,4 %. Tämä vaikutus on 

entistä korostuneempi finanssikriisin jälkeen (vuodesta 2007 eteenpäin), jolloin tutkimuksen 

mukaan on mahdollista, että 0,25 % prosentin yllättävä nosto laskisi OMX Helsinkiä 5,4 %. 

Johtopäätösten kannalta on kuitenkin epäselvää, voidaanko koko EMU ajan kattavia tuloksia 

pitää luotettavina, sillä jakamalla aineisto kriisiä edeltäneeseen ja sen jälkeiseen aikaan, vain 

jälkeinen aika on tilastollisesti merkitsevä.  

Tutkimuksen tulokset ovat osittain ristiriidassa aikaisemman kirjallisuuden kanssa. Muista 

maista/yleisindekseistä on myös löydetty odotetulla ohjauskorolla olevan tilastollisesti 

merkittävä vaikutus, kun taas Suomessa odotettu vaikutus oli tilastollisesti merkityksetön. 

Ennen finanssikriisiä on myös löydetty tilastollinen yhteys ohjauskoron muutoksen ja 

osakekurssien välillä, kun taas Suomessa tällaista yhteyttä ei näytä olevan.  
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Tutkimusta tehdessä syntyi myös muutama jatkotutkimuskysymys. Näistä ensimmäinen 

selvittäisi, miksei Suomessa odotetulla rahapolitiikalla ole vaikutusta. Tämän tarkka 

selvittäminen vaatisi lisäaineistoa sekä paneutumista siihen, miten ohjauskoron vaikutus 

jalkautuu kohti pörssikursseja. Lisäksi tätä tutkimusta voisi jatkaa tutkimalla epätavallisten 

rahapoliittisten välineiden vaikutuksia. Tästä aiheesta on jo maailmalla tehty muutama 

tutkimus, muttei kuitenkaan Suomessa. Tutkimusta voisi myös laajentaa Suomen kanssa 

samanlaisille taloudellisille alueille, jotta tutkimustulosten ristiriitaisuutta muiden 

tutkimusten kanssa voitaisiin selittää paremmin.   
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Liitteet 
 

Liite 1 Kaikkien rahapoliittisten kokousten vaikutus: 

ln( 𝑅) = 0,00080657𝑟𝑢
𝑅𝑎𝑡𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑅
⇔          𝑅 = 𝑒0,00080657𝑟𝑢-1 

 

Jos 𝑟𝑢= 25 Niin R = 0,0203689 ≈ 2,0 % 

 

Liite 2 Suodatetun aineiston vain ohjauskoron muutosten vaikutus: 

ln( 𝑅) = 0,0018𝑟𝑢
𝑅𝑎𝑡𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑅
⇔          𝑅 = 𝑒0,0018𝑟𝑢-1 

 

Jos 𝑟𝑢= 25 Niin R = -0,0440025 ≈ - 4,4 % 

Liite 3 Suodatetun aineiston kaikkien rahapoliittisten kokousten vaikutus: 

ln( 𝑅) = 0,000852𝑟𝑢
𝑅𝑎𝑡𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑅
⇔          𝑅 = 𝑒0,000852𝑟𝑢-1 

 

Jos 𝑟𝑢= 25 Niin R = - 0,0210748 ≈ - 2,2 % 

 

Liite 4 Finanssikriisin jälkeisen ohjauskoron muutoksen vaikutus: 

ln( 𝑅) = 0,00213𝑟𝑢
𝑅𝑎𝑡𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑅
⇔          𝑅 = 𝑒0,00213𝑟𝑢-1 

 

Jos 𝑟𝑢= 25 Niin R = - 0,051857 ≈ - 5,2 % 

 

  



 
 

 

Liite 5. Testien Tulosteet 

5.1 Vain ohjauskoron muutokset sisältävä aineisto 1999-2017(suodattamaton) 

Number of Observations Read 40 

Number of Observations Used 40 

 

 

Analysis of Variance 

Source DF 

Sum of 

Squares 

Mean 

Square F Value Pr > F 

Model 3 0.00295 0.00098452 1.60 0.2067 

Error 36 0.02217 0.00061585   

Corrected Total 39 0.02512    

 

 

Root MSE 0.02482 R-Square 0.1176 

Dependent Mean 0.00226 Adj R-Sq 0.0440 

Coeff Var 1098.19995   

 

 

Parameter Estimates 

Variable DF 

Parameter 

Estimate 

Standard 

Error t Value Pr > |t| 

Heteroscedasticity Consistent 

Standard 

Error t Value Pr > |t| 

Intercept 1 0.00348 0.00405 0.86 0.3955 0.00349 1.00 0.3249 

Xt 1 0.54148 0.29430 1.84 0.0740 0.49753 1.09 0.2837 

rU 1 -0.00035934 0.00062254 -0.58 0.5674 0.00079496 -0.45 0.6540 

rE 1 -2.26996E-7 0.00013235 -0.00 0.9986 0.00011350 -0.00 0.9984 

 



 
 

 

Parameter Estimates 

Variable DF 

 

95% Confidence Limits 

Heteroscedasticity 

Consistent 95% 

Confidence Limits 

Intercept 1 -0.00473 0.01168 -0.00359 0.01055 

Xt 1 -0.05539 1.13835 -0.46757 1.55053 

rU 1 -0.00162 0.00090323 -0.00197 0.00125 

rE 1 -0.00026864 0.00026819 -0.00023042 0.00022997 

 

Test of First and Second 

Moment Specification 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

9 7.76 0.5584 

 

 

  

Fit Diagnostics for lnR
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5.2 Kaikki kokoukset vuosilta 1999-2017(suodattamaton) 

Number of Observations Read 246 

Number of Observations Used 246 

 
 

Analysis of Variance 

Source DF 
Sum of 

Squares 
Mean 

Square F Value Pr > F 

Model 3 0.01639 0.00546 9.27 <.0001 

Error 242 0.14255 0.00058905   

Corrected Total 245 0.15893    

 
 

Root MSE 0.02427 R-Square 0.1031 

Dependent Mean 0.00244 Adj R-Sq 0.0920 

Coeff Var 996.01068   

 
 

Parameter Estimates 

Variable DF 
Parameter 

Estimate 
Standard 

Error t Value Pr > |t| 

Heteroscedasticity Consistent 

Standard 
Error t Value Pr > |t| 

Intercept 1 0.00257 0.00155 1.66 0.0988 0.00151 1.70 0.0904 

rU 1 0.00080657 0.00025101 3.21 0.0015 0.00039674 2.03 0.0431 

rE 1 0.00005913 0.00010921 0.54 0.5887 0.00012761 0.46 0.6435 

Xt 1 0.56665 0.11001 5.15 <.0001 0.16815 3.37 0.0009 

 

Parameter Estimates 

Variable DF 

 

95% Confidence Limits 

Heteroscedasticity 
Consistent 95% 

Confidence Limits 

Intercept 1 -0.00048569 0.00564 -0.00040853 0.00556 

rU 1 0.00031213 0.00130 0.00002506 0.00159 

rE 1 -0.00015600 0.00027426 -0.00019224 0.00031051 

Xt 1 0.34996 0.78334 0.23542 0.89787 

 

  



 
 

 

Test of First and Second 

Moment Specification 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

9 7.25 0.6113 

 

 

 

 

  

Fit Diagnostics for lnR
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5.3 Suodatettu kaikki kokoukset sisältävä aineisto 

Number of Observations Read 236 

Number of Observations Used 236 

 
 

Analysis of Variance 

Source DF 
Sum of 

Squares 
Mean 

Square F Value Pr > F 

Model 3 0.03944 0.01315 26.75 <.0001 

Error 232 0.11405 0.00049157   

Corrected Total 235 0.15349    

 
 

Root MSE 0.02217 R-Square 0.2570 

Dependent Mean 0.00191 Adj R-Sq 0.2474 

Coeff Var 1161.86133   

 
 

Parameter Estimates 

Variable DF 
Parameter 

Estimate 
Standard 

Error t Value Pr > |t| 

Heteroscedasticity Consistent 

Standard 
Error t Value Pr > |t| 

Intercept 1 0.00142 0.00145 0.98 0.3283 0.00141 1.01 0.3159 

rU 1 -0.00085163 0.00040400 -2.11 0.0361 0.00049377 -1.72 0.0859 

Xt 1 1.04012 0.12223 8.51 <.0001 0.17046 6.10 <.0001 

rE 1 -0.00005002 0.00011011 -0.45 0.6501 0.00009627 -0.52 0.6039 

 

Parameter Estimates 

Variable DF 

 

95% Confidence Limits 

Heteroscedasticity 
Consistent 95% 

Confidence Limits 

Intercept 1 -0.00144 0.00427 -0.00136 0.00420 

rU 1 -0.00165 -0.00005566 -0.00182 0.00012121 

Xt 1 0.79930 1.28095 0.70427 1.37598 

rE 1 -0.00026696 0.00016693 -0.00023969 0.00013966 

 

 

  



 
 

 

5.4 Suodatettu aineisto vain muutokset 

Number of Observations Read 36 

Number of Observations Used 36 

 
 

Analysis of Variance 

Source DF 
Sum of 

Squares 
Mean 

Square F Value Pr > F 

Model 3 0.00830 0.00277 6.43 0.0016 

Error 32 0.01378 0.00043070   

Corrected Total 35 0.02209    

 
 

Root MSE 0.02075 R-Square 0.3760 

Dependent Mean 0.00008263 Adj R-Sq 0.3175 

Coeff Var 25116   

 
 

Parameter Estimates 

Variable DF 
Parameter 

Estimate 
Standard 

Error t Value Pr > |t| 

Heteroscedasticity Consistent 

Standard 
Error t Value Pr > |t| 

Intercept 1 0.00132 0.00356 0.37 0.7136 0.00317 0.42 0.6799 

rU 1 -0.00180 0.00079225 -2.27 0.0300 0.00073845 -2.44 0.0206 

rE 1 -0.00006191 0.00011647 -0.53 0.5987 0.00008726 -0.71 0.4832 

Xt 1 1.11312 0.29146 3.82 0.0006 0.45674 2.44 0.0205 

 

Parameter Estimates 

Variable DF 

 

95% Confidence Limits 

Heteroscedasticity 
Consistent 95% 

Confidence Limits 

Intercept 1 -0.00593 0.00857 -0.00513 0.00777 

rU 1 -0.00341 -0.00018519 -0.00330 -0.00029477 

rE 1 -0.00029916 0.00017534 -0.00023965 0.00011583 

Xt 1 0.51943 1.70680 0.18277 2.04346 

 

  



 
 

 

5.5 Suodatettu aineisto vain muutokset ennen finanssi kriisiä 

Number of Observations Read 18 

Number of Observations Used 18 

 
 

Analysis of Variance 

Source DF 
Sum of 

Squares 
Mean 

Square F Value Pr > F 

Model 3 0.00055015 0.00018338 0.34 0.7940 

Error 14 0.00746 0.00053314   

Corrected Total 17 0.00801    

 
 

Root MSE 0.02309 R-Square 0.0686 

Dependent Mean 0.00459 Adj R-Sq -0.1309 

Coeff Var 503.55581   

 
 

Parameter Estimates 

Variable DF 
Parameter 

Estimate 
Standard 

Error t Value Pr > |t| 

Heteroscedasticity Consistent 

Standard 
Error t Value Pr > |t| 

Intercept 1 0.00679 0.00621 1.09 0.2923 0.00446 1.52 0.1498 

rU 1 -0.00166 0.00175 -0.95 0.3587 0.00145 -1.14 0.2726 

rE 1 -0.00011414 0.00018817 -0.61 0.5538 0.00015313 -0.75 0.4684 

Xt 1 0.31153 0.54825 0.57 0.5789 0.82686 0.38 0.7120 

 

Parameter Estimates 

Variable DF 

 

95% Confidence Limits 

Heteroscedasticity 
Consistent 95% 

Confidence Limits 

Intercept 1 -0.00652 0.02011 -0.00277 0.01636 

rU 1 -0.00540 0.00209 -0.00477 0.00146 

rE 1 -0.00051773 0.00028945 -0.00044256 0.00021429 

Xt 1 -0.86435 1.48741 -1.46190 2.08496 

 

  



 
 

 

5.6 Suodatettu aineisto vain muutokset finanssikriisin jälkeen 

Number of Observations Read 18 

Number of Observations Used 18 

 
 

Analysis of Variance 

Source DF 
Sum of 

Squares 
Mean 

Square F Value Pr > F 

Model 3 0.00945 0.00315 11.34 0.0005 

Error 14 0.00389 0.00027782   

Corrected Total 17 0.01334    

 
 

Root MSE 0.01667 R-Square 0.7085 

Dependent Mean -0.00442 Adj R-Sq 0.6460 

Coeff Var -377.09607   

 
 

Parameter Estimates 

Variable DF 
Parameter 

Estimate 
Standard 

Error t Value Pr > |t| 

Heteroscedasticity Consistent 

Standard 
Error t Value Pr > |t| 

Intercept 1 -0.00171 0.00527 -0.32 0.7507 0.00389 -0.44 0.6678 

rU 1 -0.00213 0.00075874 -2.81 0.0140 0.00071214 -2.99 0.0097 

rE 1 -0.00011536 0.00017899 -0.64 0.5296 0.00016933 -0.68 0.5068 

Xt 1 1.50175 0.30800 4.88 0.0002 0.28066 5.35 0.0001 

 

Parameter Estimates 

Variable DF 

 

95% Confidence Limits 

Heteroscedasticity 
Consistent 95% 

Confidence Limits 

Intercept 1 -0.01301 0.00959 -0.01006 0.00665 

rU 1 -0.00376 -0.00050171 -0.00366 -0.00060166 

rE 1 -0.00049925 0.00026852 -0.00047855 0.00024782 

Xt 1 0.84116 2.16233 0.89978 2.10371 

 

  



 
 

 

5.7 Robustisuus: Odotettu ja odottamaton muutos kaikki kokoukset 

Number of Observations Read 236 

Number of Observations Used 236 

 
 

Analysis of Variance 

Source DF 
Sum of 

Squares 
Mean 

Square F Value Pr > F 

Model 2 0.00385 0.00192 3.00 0.0519 

Error 233 0.14964 0.00064224   

Corrected Total 235 0.15349    

 
 

Root MSE 0.02534 R-Square 0.0251 

Dependent Mean 0.00191 Adj R-Sq 0.0167 

Coeff Var 1328.02995   

 
 

Parameter Estimates 

Variable DF 
Parameter 

Estimate 
Standard 

Error t Value Pr > |t| 

Heteroscedasticity Consistent 

Standard 
Error t Value Pr > |t| 

Intercept 1 0.00201 0.00165 1.22 0.2249 0.00163 1.23 0.2183 

rU 1 -0.00079748 0.00046172 -1.73 0.0855 0.00054399 -1.47 0.1440 

rE 1 0.00015131 0.00012292 1.23 0.2196 0.00012122 1.25 0.2132 

 

Parameter Estimates 

Variable DF 

 

95% Confidence Limits 

Heteroscedasticity 
Consistent 95% 

Confidence Limits 

Intercept 1 -0.00125 0.00527 -0.00120 0.00522 

rU 1 -0.00171 0.00011219 -0.00187 0.00027428 

rE 1 -0.00009086 0.00039349 -0.00008752 0.00039014 

 

  



 
 

 

5.8 Robustisuus: Odotettu ja odottamaton muutos vain kokoukset joissa rahapoliittinen 

muutos 

Number of Observations Read 36 

Number of Observations Used 36 

 
 

Analysis of Variance 

Source DF 
Sum of 

Squares 
Mean 

Square F Value Pr > F 

Model 2 0.00202 0.00101 1.66 0.2052 

Error 33 0.02006 0.00060802   

Corrected Total 35 0.02209    

 
 

Root MSE 0.02466 R-Square 0.0915 

Dependent Mean 0.00008263 Adj R-Sq 0.0365 

Coeff Var 29842   

 
 

Parameter Estimates 

Variable DF 
Parameter 

Estimate 
Standard 

Error t Value Pr > |t| 

Heteroscedasticity Consistent 

Standard 
Error t Value Pr > |t| 

Intercept 1 0.00186 0.00423 0.44 0.6631 0.00382 0.49 0.6296 

rU 1 -0.00112 0.00091725 -1.22 0.2310 0.00115 -0.97 0.3374 

rE 1 0.00015137 0.00012145 1.25 0.2214 0.00011528 1.31 0.1982 

 

Parameter Estimates 

Variable DF 

 

95% Confidence Limits 

Heteroscedasticity 
Consistent 95% 

Confidence Limits 

Intercept 1 -0.00674 0.01046 -0.00591 0.00962 

rU 1 -0.00299 0.00074691 -0.00346 0.00122 

rE 1 -0.00009572 0.00039845 -0.00008317 0.00038591 

  



 
 

 

5.9 Robustisuus: Finanssikriisin jälkeen, vain kokoukset joissa rahapoliitinenmuutos 

Number of Observations Read 18 

Number of Observations Used 18 

 
 

Analysis of Variance 

Source DF 
Sum of 

Squares 
Mean 

Square F Value Pr > F 

Model 2 0.00037801 0.00018901 0.37 0.6960 

Error 15 0.00764 0.00050907   

Corrected Total 17 0.00801    

 
 

Root MSE 0.02256 R-Square 0.0472 

Dependent Mean 0.00459 Adj R-Sq -0.0799 

Coeff Var 492.05886   

 
 

Parameter Estimates 

Variable DF 
Parameter 

Estimate 
Standard 

Error t Value Pr > |t| 

Heteroscedasticity Consistent 

Standard 
Error t Value Pr > |t| 

Intercept 1 0.00695 0.00606 1.15 0.2696 0.00529 1.31 0.2088 

rU 1 -0.00141 0.00165 -0.85 0.4071 0.00156 -0.90 0.3804 

rE 1 -0.00007536 0.00017136 -0.44 0.6664 0.00016317 -0.46 0.6508 

 

Parameter Estimates 

Variable DF 

 

95% Confidence Limits 

Heteroscedasticity 
Consistent 95% 

Confidence Limits 

Intercept 1 -0.00597 0.01987 -0.00433 0.01822 

rU 1 -0.00493 0.00211 -0.00473 0.00191 

rE 1 -0.00044059 0.00028988 -0.00042315 0.00027243 

 

  



 
 

 

5.10 Robustisuus: Finanssikriisiä ennen, vain kokoukset joissa rahapoliitinenmuutos 

Number of Observations Read 18 

Number of Observations Used 18 

 
 

Analysis of Variance 

Source DF 
Sum of 

Squares 
Mean 

Square F Value Pr > F 

Model 2 0.00285 0.00142 2.03 0.1652 

Error 15 0.01049 0.00069963   

Corrected Total 17 0.01334    

 
 

Root MSE 0.02645 R-Square 0.2134 

Dependent Mean -0.00442 Adj R-Sq 0.1085 

Coeff Var -598.41650   

 
 

Parameter Estimates 

Variable DF 
Parameter 

Estimate 
Standard 

Error t Value Pr > |t| 

Heteroscedasticity Consistent 

Standard 
Error t Value Pr > |t| 

Intercept 1 0.00406 0.00815 0.50 0.6258 0.00632 0.64 0.5307 

rU 1 -0.00149 0.00119 -1.25 0.2290 0.00154 -0.96 0.3502 

rE 1 0.00037447 0.00023507 1.59 0.1320 0.00019961 1.88 0.0803 

 

Parameter Estimates 

Variable DF 

 

95% Confidence Limits 

Heteroscedasticity 
Consistent 95% 

Confidence Limits 

Intercept 1 -0.01331 0.02142 -0.00942 0.01753 

rU 1 -0.00401 0.00104 -0.00477 0.00180 

rE 1 -0.00012657 0.00087552 -0.00005099 0.00079994 

  



 
 

 

5.11 Kontrollimuuttujan vaikutus kaikki kokoukset 

Number of Observations Read 236 

Number of Observations Used 236 

 
 

Analysis of Variance 

Source DF 
Sum of 

Squares 
Mean 

Square F Value Pr > F 

Model 1 0.03726 0.03726 75.00 <.0001 

Error 234 0.11623 0.00049672   

Corrected Total 235 0.15349    

 
 

Root MSE 0.02229 R-Square 0.2427 

Dependent Mean 0.00191 Adj R-Sq 0.2395 

Coeff Var 1167.93062   

 
 

Parameter Estimates 

Variable DF 
Parameter 

Estimate 
Standard 

Error t Value Pr > |t| 

Heteroscedasticity 
Consistent  

Standard 
Error t Value Pr > |t| 

95% Confidence 
Limits 

Heteroscedasticity 
Consistent 95% 

Confidence Limits 

Intercept 1 0.00150 0.00145 1.03 0.3020 0.00142 1.05 0.2930 -0.00136 0.00436 -0.00130 0.00431 

Xt 1 1.03835 0.11990 8.66 <.0001 0.17727 5.86 <.0001 0.80214 1.27457 0.68911 1.38759 

  



 
 

 

5.12 Kontrollimuuttujan vaikutus vain kokoukset joissa rahapoliittinen muutos 

Number of Observations Read 36 

Number of Observations Used 36 

 
 

Analysis of Variance 

Source DF 
Sum of 

Squares 
Mean 

Square F Value Pr > F 

Model 1 0.00608 0.00608 12.90 0.0010 

Error 34 0.01601 0.00047088   

Corrected Total 35 0.02209    

 
 

Root MSE 0.02170 R-Square 0.2751 

Dependent Mean 0.00008263 Adj R-Sq 0.2538 

Coeff Var 26262   

 
 

Parameter Estimates 

Variable DF 
Parameter 

Estimate 
Standard 

Error t Value Pr > |t| 

Heteroscedasticity 
Consistent  

Standard 
Error t Value Pr > |t| 

95% Confidence 
Limits 

Heteroscedasticity 
Consistent 95% 

Confidence Limits 

Intercept 1 0.00049895 0.00362 0.14 0.8911 0.00360 0.14 0.8907 -0.00685 0.00785 -0.00682 0.00782 

Xt 1 0.94826 0.26399 3.59 0.0010 0.48152 1.97 0.0571 0.41178 1.48474 -0.03031 1.92683 

 

  



 
 

 

5.13 Kontrollimuuttujan vaikutus ennen Finanssikriisiä 

Number of Observations Read 18 

Number of Observations Used 18 

 
 

Analysis of Variance 

Source DF 
Sum of 

Squares 
Mean 

Square F Value Pr > F 

Model 1 0.00004560 0.00004560 0.09 0.7661 

Error 16 0.00797 0.00049803   

Corrected Total 17 0.00801    

 
 

Root MSE 0.02232 R-Square 0.0057 

Dependent Mean 0.00459 Adj R-Sq -0.0565 

Coeff Var 486.69349   

 
 

Parameter Estimates 

Variable DF 
Parameter 

Estimate 
Standard 

Error t Value Pr > |t| 

Heteroscedasticity 
Consistent  

Standard 
Error t Value Pr > |t| 

95% Confidence 
Limits 

Heteroscedasticity 
Consistent 95% 

Confidence Limits 

Intercept 1 0.00421 0.00540 0.78 0.4473 0.00385 1.09 0.2906 -0.00725 0.01567 -0.00396 0.01238 

Xt 1 0.14853 0.49087 0.30 0.7661 0.82223 0.18 0.8589 -0.89206 1.18912 -1.59451 1.89157 

 

 

  



 
 

 

5.14 Kontrollimuuttujan vaikutus finanssikriisin jälkeen 

Number of Observations Read 18 

Number of Observations Used 18 

 
 

Analysis of Variance 

Source DF 
Sum of 

Squares 
Mean 

Square F Value Pr > F 

Model 1 0.00722 0.00722 18.88 0.0005 

Error 16 0.00612 0.00038254   

Corrected Total 17 0.01334    

 
 

Root MSE 0.01956 R-Square 0.5412 

Dependent Mean -0.00442 Adj R-Sq 0.5126 

Coeff Var -442.49292   

 
 

Parameter Estimates 

Variable DF 
Parameter 

Estimate 
Standard 

Error t Value Pr > |t| 

Heteroscedasticity 
Consistent  

Standard 
Error t Value Pr > |t| 

95% Confidence 
Limits 

Heteroscedasticity 
Consistent 95% 

Confidence Limits 

Intercept 1 -0.00004905 0.00472 -0.01 0.9918 0.00418 -0.01 0.9908 -0.01005 0.00995 -0.00891 0.00881 

Xt 1 1.28489 0.29573 4.34 0.0005 0.39921 3.22 0.0054 0.65796 1.91181 0.43861 2.13117 

 


