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Kandidaatintutkielman tavoitteena on selvittää vaikuttavatko euroalueella toteutetut osto-ohjel-

mat Suomen ja Saksan osakemarkkinoiden tuottoihin. Määrällinen elvytys lisää kulutus- ja in-

vestointimahdollisuuksia, mikä voi mahdollisesti heijastua osakemarkkinoille. Tutkimuksen 

hypoteesina on, että osto-ohjelmat vaikuttavat positiivisesti osakemarkkinoiden tuottoihin. Hy-

poteesi nojautuu rahan kvantiteettiteoriaan ja aikaisempien tutkimuksien tuloksiin. Aikasarja-

analyysin avulla tutkitaan onko Euroopan keskuspankin laajennetulla omaisuuserien osto-oh-

jelmalla vaikutusta OMXH25- ja DAX30-osakeindekseihin. Tutkimuksen aikaväli määräytyy 

laajennetun omaisuuserien osto-ohjelman aloituksen mukaan eli vuodesta 2015 eteenpäin vuo-

teen 2020 saakka. Tutkimusaineisto kerätään kuukausitasolla ja niistä muodostuu 72 havaintoa.  

 

Tulosten perusteella osto-ohjelmilla ei voida yksinään selittää osakemarkkinoiden tuottoja. 

Regressiomallit sekä estimaatit eivät ole tilastollisesti merkitseviä, jolloin tutkimustulokset ovat 

suuntaa antavia ja niitä tulee tulkita varauksella. Euroopan keskuspankin toteuttamilla osto-

ohjelmilla ei voida selittää Helsingin ja Frankfurtin pörssien osaketuottojen kehitystä. Muuttu-

jien välillä ei löydy selkeää yhteyttä. Osto-ohjelmien vaikutus kääntyy negatiiviseksi viiväste-

tyn muuttujan viiveen kasvaessa yli yhden. Tämän perusteella tutkimuksen hypoteesia ei voida 

vahvistaa todeksi. Jatkotutkimuksien kannalta voisi testata soveltuvampia malleja ja hyödyntää 

suurempaa aineistoa, kun laajennetusta omaisuuserien osto-ohjelmasta on saatavilla enemmän 

havaintoja.   
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This thesis examines the effects of the Expanded Asset Purchase Programme of the European 

Central Bank on the Finnish and German stock markets. In general, the quantitative easing 

actions of central banks is expected to stimulate the economy by increasing consumption and 

investment opportunities, which may also be reflected to stock prices. The research hypothesis 

is that purchase programs have a positive effect on stock markets. The hypothesis is based on 

implications made from the quantity theory of money and results of prior academic literature. 

Time series regression analysis is employed on nonstationary monthly data to study the effect 

of the European Central Bank’s Expanded Asset Purchase Programme on stock returns. The 

stock returns are measured using OMXH25- and DAX30 total return indices. The investigated 

period starts from 2015 and ends in 2020 corresponding to 72 observations.  

 

Based on the results, the Purchase Programmes alone do not explain the returns of the studied 

stock markets. The regression models and coefficients are insignificant, and the study only pro-

duces implications that should be interpreted with caution. However, considering the reliability 

of this study, the effect of the Purchase Programmes seems to change sign from positive to 

negative with lags larger than one. Hence, the hypothesis of this study cannot be confirmed to 

be true. There is a research gap for future studies on testing more sophisticated models in stud-

ying the effects of purchase programmes to stock returns in the euro area. Furthermore, the 

problem of small sample size may be alleviated once more data is available on the purchase 

programmes carried out by the European Central Bank.  
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1. JOHDANTO   

Perinteinen keskuspankkitoimintaan perustuva rahataloudellinen vakauttaminen on kokenut 

voimakkaita muutoksia Euroopassa viimeisten 20 vuoden aikana. Finanssikriisin jälkeen Eu-

roopan keskuspankki on esitellyt epätavanomaisia rahapolitiikan keinoja perinteisen rahapoli-

tiikan tueksi. Epätavanomaiset rahapolitiikan keinot poikkeavat tavanomaisesta rahapolitiikasta 

muun muassa siten, että epäsuorien vaikutuksien sijaan keskuspankki toteuttaa toimenpiteitä 

vaikuttaen suoraan rahoitusmarkkinoiden toimintaan synnyttäen suoria sekä epäsuoria vaiku-

tuksia (Fiedler, Hanisch, Jannsen & Wolters 2017, 458).  

 
Väistämättä tutkimus on alkanut tarkastelemaan epätavanomaisen rahapolitiikan vaikutuksia 

eri omaisuuserien hintakehitykseen. Lima, Vasconcelos, Simão ja de Mendonça (2016) tutkivat 

määrällisen elvytyksen vaikutuksia Yhdysvaltojen, Englannin sekä Japanin osakemarkkoihin 

finanssikriisin jälkeisenä aikana. He huomasivat määrällisellä elvytyksellä olevan positiivisia 

vaikutuksia osakemarkkinoiden kehitykseen. Yleisesti ottaen Euroopan keskuspankin osto-oh-

jelmien vaikutuksia osakemarkkinoihin ei ole aikaisemmin tutkittu Euroopan pörssien konteks-

tissa laajamittaisesti. Yksi merkittävä syy tähän voi olla se, että suoria osto-ohjelmia on toteu-

tettu vasta suhteellisen lyhyen aikaa Euroopassa, verrattuna esimerkiksi Japanin tai Yhdysval-

tojen keskuspankkeihin, joista Japanin keskuspankki on jo vuodesta 2001 toteuttanut osto-oh-

jelmia ja vastaavasti Yhdysvaltojen keskuspankki Fed (Federal Reserve) on vuoden 2008 fi-

nanssikriisin jälkeen ottanut käyttöön laaja-alaisemmin osto-ohjelmat osana sen toteuttamia ra-

hapolitiikan keinoja (Albertazzi, Becker & Boucinha 2021).  

 

Myös Apergis (2018, 373) on todennut, ettei nykyisessä tutkimuskentässä ole tarpeeksi kattavia 

tuloksia Euroopan keskuspankin (tästä eteenpäin EKP) tekemistä osto-ohjelmista. Vuonna 

2015 EKP käynnisti laajennetun omaisuuserien osto-ohjelman (EAPP = expanded asset pur-

chase programme), joka on yksi EKP:n epätavanomaisista rahapolitiikan keinoista. Viimeisim-

pänä lisäyksenä EKP:n neuvosto laajensi osto-ohjelmiaan käynnistämällä koronapandemiaa 

torjuvan ohjelman. PEPP-ohjelman (Pandemic Emergency Purchase Programme) on suunni-

teltu jatkuvan vähintään vuoden 2022 maaliskuun loppuun saakka ja sitä on määrä jatkaa tar-

vittaessa (Suomen Pankki 2021b). Toimien tarkoituksena on ehkäistä stagnaation eli hitaan in-

flaation ja matalien korkojen uhkakuva euroalueella. Keskusteluissa pitkittynyt stagnaatio lii-
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tetään vahvasti Japanin 1990-luvun alun talouskehitykseen, mitä pyritään välttämään viimei-

seen saakka tekemällä voimakkaita rahapoliittisia toimenpiteitä. (Ikonen, Oinonen, Schmöller 

& Vilmi 2020) Tutkimuskentässä osto-ohjelmiin viitataan myös määrällisellä elvytyksellä ja 

vakiintuneita englanninkielisiä ilmaisuja ovat quantitative easing (QE) ja asset purchase prog-

ramme (APP). Tässä tutkielmassa ilmiöön viitataan edellä mainituilla vakiintuneilla ilmaisuilla.  

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymys 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia EKP:n toteuttaman laajennetun omaisuuserien osto-ohjel-

man vaikutuksia Suomen ja Saksan osakemarkkinoilla. Tutkimuksen kohteena ovat valittujen 

osakemarkkinoiden tuotot, sillä vaikutuksia niihin ei ole vielä tutkittu Euroopan pörssin kon-

tekstissa laajamittaisesti. Ilmiötä tutkitaan aikasarja-analyysimallien avulla ja tutkimusta tuke-

vana kysymyksenä toimii seuraava kysymys, johon etsitään vastausta: 

 

Mikä on ollut Euroopan keskuspankin toteuttaman laajennetun omaisuuserien osto-oh-

jelman vaikutus Suomen ja Saksan osakemarkkinoihin? 

 

Aineistona käytetään Suomen ja Saksan osakemarkkinoiden tuottoja kuvaavia osakeindeksejä 

OMXH25 ja DAX30. EKP:n osto-ohjelmien vaikutusta kuvataan nettomääräisten arvopape-

riostojen tasearvoilla. Tutkimushypoteesina toimii odotus positiivisesta yhteydestä osto-ohjel-

mien ja osakemarkkinoiden välillä, mikä perustuu rahan kvantiteettiteoriaan ja aikaisempien 

tutkimuksien tuloksiin. Rahan kvantiteettiteorian perusteella rahan määrän ja hintatason välillä 

vallitsee suoraan verrannollinen yhteys (Pohjola 2015, 195–197). Teoria ei kuitenkaan huomioi, 

että osa rahan määrästä voi virrata taloudessa kulutuksen sijasta säästöiksi erilaisiin varalli-

suuseriin, kuten osakkeisiin. Tutkimushypoteesi esitellään tarkemmin kappaleessa 5. 

1.2 Tutkimuksen rajoitteet ja rakenne 

Tutkimus rajataan käsittelemään Eurooppaa sekä euroaluetta, missä virallisena valuuttana toi-

mii euro.  Maantieteellisesti tutkimus rajoittuu käsittelemään Suomea ja Saksaa. Suomi edustaa 

pientä avotaloutta ja Saksa on valittu sen koon vuoksi ilmentämään suurempaa avotaloutta. 

Maavertailun kautta pyritään tutkimaan EKP:n osto-ohjelmien vaikutusta erikokoisille markki-

noille. Ajallisesti tutkimuksen empiirinen osio on rajattu alkamaan vuodesta 2015, jolloin laa-
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jennettu omaisuuserien osto-ohjelma käynnistettiin eikä tutkimuksessa huomioida muita aikai-

semmin alkaneita osto-ohjelmia tai muita epätavanomaisen rahapolitiikan välineitä. Empiirinen 

osio keskittyy tutkimaan osto-ohjelman vaikutusta osakemarkkinoihin. 

 

Tutkielman seuraava luku käsittelee euroalueen rahapolitiikan kehittymistä viimeisten vuosi-

kymmenien aikana ja rahapolitiikan tavoitteita sekä strategiaa. Kolmas ja neljäs luku esittelevät 

euroalueella käytettävät epätavanomaisen rahapolitiikan keinot sekä osto-ohjelmien vaikutus-

kanavat reaalitaloudessa. Viides kappale keskittyy hypoteesin muodostamiseen rahan kvanti-

teettiteorian ja aikaisempien tutkimuksien pohjalta. Tutkielma painottuu vahvasti määrällisen 

elvytyksen teorioihin ja keskittyy loppua kohden tarkastelemaan EKP:n toteuttaman osto-oh-

jelman vaikutuksia Suomen ja Saksan osakemarkkinoilla. Empiirinen osio alkaa kuudennesta 

luvusta, jossa tutkitaan EKP:n osto-ohjelmien vaikutuksia Suomen ja Saksan osakemarkkinoi-

hin. Osio etenee tutkimusmetodologian kautta tutkimustuloksiin, validiteettitarkasteluun sekä 

päättyy lopullisiin johtopäätöksiin. 

2. RAHAPOLITIIKKA 

Euroalueella rahapolitiikan toteutuksesta vastaa Euroopan keskuspankkijärjestelmä, johon kuu-

luvat EKP sekä jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit. Euroalueen muodostavat Euroopan 

unionin jäsenvaltiot, joiden virallisena valuuttana toimii euro. Euroalueeseen kuulumattomat 

valtiot (Monaco, Andorra, San Marino ja Vatikaani) voivat käyttää euroa virallisena valuutta-

naan, vaikka niitä ei lueta osaksi euroaluetta. (Euroopan komissio 2021) Euroopan keskuspank-

kijärjestelmän tavoitteena on noudattaa avointa markkinataloutta, vapaan kilpailun periaatteita 

ja suosia voimavarojen tehokasta jakamista. (Euroopan parlamentti 2020) Rahapoliittinen pää-

töksenteko tapahtuu EKP:n päätoimipaikassa Frankfurtissa neuvoston johdolla. Neuvosto on 

EKP:n ylin toimielin ja sen muodostavat johtokunta sekä kansallisten pankkien pääjohtajat. 

Toimipaikassa kokoontuminen tapahtuu kaksi kertaa kuukaudessa ja kokousten päätöksistä ker-

rotaan yleisölle lehdistötilaisuudessa. Vuodesta 2019 alkaen EKP:n pääjohtajana on toiminut 

Christine Legarde. (Euroopan Keskuspankki 2021) 
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2.1 Rahapolitiikan tavoitteet ja strategia 

Rahapolitiikan keskeisimpänä tavoitteena on ylläpitää pitkän aikavälin hintavakautta sääntele-

mällä ohjauskorkoja sekä suojelemalla euron ostovoimaa. Hintavakaus toteutuu silloin kun in-

flaation kasvuvauhti pysyttelee lähellä kahta prosenttia, mutta kuitenkin alle sen (Suomen 

Pankki 2021a). Ylläpitämällä hintavakautta EKP pyrkii torjumaan deflaation eli hintatason ale-

nemisen riskiä (Pohjola 2015, 195). Rahapolitiikan strategialla tarkoitetaan periaatteita, joiden 

pohjalta rahapoliittisia päätöksiä tehdään. EKP:llä näitä on kaksi, joista ensimmäinen määritte-

lee raamit päätöksentekoprosessille. Tämä tarkoitta sitä, että päätöksenteon rinnalla on oltava 

käytössä tarvittava tieto sekä selvitykset, jotta hintavakauden tavoite saavutettaisiin mahdolli-

simman tehokkaasti. Toinen periaate liittyy rahapolitiikan viestintään. Rahapolitiikka on teho-

kasta silloin kun se on uskottavaa ja yleisö luottaa hintavakauden tavoitteeseen. (Suomen 

Pankki 2021c)  

 

Päätöksenteon yhteydessä on tärkeää ymmärtää, miten talous toimii ja siitä syystä rahapolitii-

kan strategia noudattaa kahta peruspilaria, joista on apua kokonaistalouden kehityksen arvioin-

nissa. Ensimmäinen pilari koskee laajaa taloudellista analyysiä, jonka avulla arvioidaan hinta-

vakauteen kohdistuvia riskejä. Analyysissä otetaan huomioon kokonaistaloutta, talouden toi-

meliaisuutta sekä finanssipolitiikkaa kuvaavat muuttujat. Näiden lisäksi analyysissä huomioi-

daan muita tekijöitä, kuten hinta- ja kustannusindeksit sekä suhdannekyselyt. Toinen pilari kos-

kee rahatalouden analyysiä. Analyysin avulla tunnistetaan hintavakauteen kohdistuvia riskejä 

ja analyysin pohjalla hyödynnetään rahataloudellisia muuttujia, kuten taloudessa kiertävän ra-

han määrää, luotonannon lisääntymistä sekä likviditeettiä mittaavia indikaattoreita. (Suomen 

Pankki 2021c) Vuonna 2020 EKP:n neuvosto suunnitteli rahapolitiikan strategian uudelleenar-

viointia, jonka käsittely lykkääntyi koronapandemian sekä sen aiheuttaman talouskriisin 

vuoksi. Uudelleenarviointiin on vaikuttanut euroalueen luonnollisen korkotason alentuminen, 

jonka on havaittu olevan alempana kuin ennen vuoden 2008 finanssikriisiä. Euroalueen matala 

inflaatiotaso on nähtävissä kuvassa 1. 2010-luvulta lähtien euroalueen inflaatiotaso on ollut Yh-

dysvaltoihin ja OECD-maihin verrattuna selkeästi alempana. Täten rahapolitiikan strategian 

uudistuksessa kiinnitetään huomioita muuttuneeseen toimintaympäristöön sekä euroalueen hi-

taaseen inflaatioon. (Rehn 2020, 327–329) 
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Kuva 1 Euroalueen inflaatio globaalissa vertailussa (Euro & talous 2018a) 

2.2 Muutokset rahapolitiikassa 

Euroalueen rahapolitiikka on kokenut suuria muutoksia viimeisen 20 vuoden aikana. Euroalu-

eella vallinneet finanssi-, euro- ja velkakriisi ovat alentaneet markkinoiden korkotasoa (kuva 

1), minkä vuoksi keskuspankki ei ole pystynyt reagoimaan muutoksiin yhtä tehokkaasti kuin 

ennen suuria kriisejä. Nykyinen rahapolitiikan strategia on jäänyt menneisyyteen, sillä se on 

määritelty vuonna 1998 ja täsmennetty viimeksi vuonna 2003. Rahapolitiikan murroskohdan 

nähdään alkaneen vuonna 2012, kun EKP:n pääjohtaja Mario Draghi piti kuuluisan ”whatever 

it takes”-puheensa. Puheen jälkeen euroalueella otettiin käyttöön OMT-ohjelma (Outright Mo-

netary Transactions), jossa EKP:llä oli lupa hankkia jäsenvaltioidensa joukkovelkakirjoja jäl-

kimarkkinoilta. (Rehn 2020, 322, 325–326)  

 

Ennen vuoden 2012 eurokriisiä rahapolitiikka oli toteutettu epäsuorasti vaikuttamalla pankkien 

lyhyen aikavälin korkoihin eli jälleen rahoittamalla pankkien luotonantoa, mutta kriisin seu-

rauksena EKP ryhtyi suoriin toimenpiteiseen ja lupautui ostamaan lainakirjoja jälkimarkki-

noilta. Vaikka ohjelmaa ei koskaan toteutettu, niin pelkästään siitä viestiminen lisäsi yleisön 

luottamusta talouteen. Vuoden 2014 jälkeen EKP otti käyttöön useampia suoran vaikutuksen 

välineitä, kuten esimerkiksi negatiiviset korot ja vuonna 2015 laajennetun omaisuuserien osto-

ohjelman. (Rehn 2020, 322, 325–326) Näin ollen kriisit saattavat muuttaa rahapolitiikan väli-

neitä sekä toiminnan edellytyksiä.  
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3. EPÄTAVANOMAINEN RAHAPOLITIIKKA 

Epätavanomaisella rahapolitiikalla tarkoitetaan EKP:n tekemiä poikkeuksellisia toimenpiteitä, 

joiden tarkoituksena on ylläpitää hintavakautta sekä edistää luottamusta talouteen. Osto-ohjel-

mia sekä pitkään kohdennettuja operaatioita voidaan pitää merkittävimpinä epätavanomaisen 

rahapolitiikan toimenpiteinä niiden yleisyyden vuoksi. Epätavanomaisen rahapolitiikan myötä 

pankkien roolit ovat muuttuneet aktiivisemmiksi, niiden toteuttaessaan keskuspankin määrää-

miä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi osto-operaatioita. Epätavanomainen rahapolitiikka ilme-

nee euroalueella EKP:n toteuttamina suorina markkinaoperaatioina, joista viimeisimpinä käyn-

nistettiin koronapandemiaa koskevat PEPP-osto-ohjelma sekä PELTRO (Pandemic emergency 

longer-term refinancing operations) -jälleenrahoitusoperaatiot. Epätavanomaisen rahapolitiikan 

keinot esitellään tarkemmin seuraavissa luvuissa.  

3.1 Negatiiviset korot 

Negatiiviset korot ovat eräs epätavanomaisen rahapolitiikan keinoista, joka on EKP:n ohella 

käytössä Tanskassa, Sveitsissä, Ruotsissa, Unkarissa ja Japanissa. Sitä pidetään harvinaisem-

pana työkaluna, sillä se on käytössä vain edellä mainituilla talousalueille. Negatiivisten korko-

jen avulla keskuspankit voivat vakauttaa inflaatio-odotukset ja tukea kasvua. (Arteta, Kose, 

Stocker & Taskin 2017, 8–9) Käytännössä negatiiviset korot näkyvät pankkitoiminnassa siten, 

että keskuspankki veloittaa liikepankkeja rahan säilyttämisestä tilillään, mikä luo haasteita 

pankkien kannattavuudelle. Negatiivinen talletuskorko välittyy suoraan rahamarkkinakorkoi-

hin alentaen korkokuluja, mikä puolestaan edistää lainojen kysyntää ja lisää ulkomaankauppaa 

valuutan ulkoisen arvon heikentyessä. Euroalueella instrumentin vaikutukset välittyvät pankin 

luotonantokanavan kautta reaalitalouteen. (Kerola & Koskinen 2019) Negatiivinen korko toimii 

kannustimena pankeille hankkia paremman tuoton eriä taseeseensa. Talletusten säilyttämisen 

sijaan pankit voivat esimerkiksi lisätä luotonantoa yksityissektorille tai hankkia korkean tuoton 

arvopapereita. (Freystätter 2016, 424) 
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3.2 Pitkään kohdennetut rahoitusoperaatiot 

Pitkään kohdennettujen luotto-operaatioiden tarkoituksena on edesauttaa pankkeja luotonan-

nossa, etenkin silloin kun markkinoiden alhainen korkotaso ei välity pankkien antolainauskor-

koihin. Pitkään kohdennetuilla rahoitusoperaatioilla (TLTRO = targeted longer-term refinan-

cing operations) EKP myöntää pitkäaikaista rahoitusta pankeille vakuuksia vastaan. Toimen-

piteiden tarkoituksena on edesauttaa euroalueen pankkitoimintaa ja kannustaa pankkeja luoton-

antoon yksityissektorilla. Kuvasta 2 näkyy kuinka vuosina 2013–2014 markkinoiden korkotaso 

ei välittynyt euroalueen antolainakorkoihin ja korkotaso lähti laskemaan vasta vuoden 2014 

jälkeen, jolloin pankeille tarjottiin ensimmäisen sarjan TLTRO-luottoa (European Central Bank 

2021a)   

 

 

 
Kuva 2 Euroalueen antolainakorko yrityksille vuosina 2010–2020 (European Central Bank 

Statistical Data Warehouse 2021) 

 

Vuonna 2016 EKP aloitti toisen, TLTRO II-rahoitusoperaation, jossa pankit saivat aikaisempaa 

kovemmilla kannustimilla halpaa lainaa EKP:ltä. TLTRO II -lainan ehtona oli korkokulujen 

alentaminen, mikäli pankki onnistuisi kasvattamaan luotonantoaan kuluttaja- ja yrityssektorille. 

Vuonna 2019 aloitettiin kolmas TLTRO-ohjelma, jossa lainaa myönnettiin kolmen vuoden ma-

turiteetilla ja keskimääräistä alemmalla korolla (Suomen Pankki 2019). Ensimmäisen, toisen ja 

kolmannen rahoitusoperaation avulla euroalueen antolainakorko on saatu laskemaan vuodesta 

2014 eteenpäin (Kuva 2). Vuonna 2020 EKP lanseerasi koronakriisiä torjuvan PELTRO-ohjel-

man, joka tarjoaa rahoitusta seitsemässä erässä ja kiinteällä korolla vuoden 2021 loppuun 
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saakka (European Central Bank 2021a). Houkuttelevat ehdot lisäävät rahoitusoperaatioiden 

suosiota ja käytännössä alentavat pankkien rahoituskustannuksia, samalla laskien antolainaus-

korkoja eli myönnettyjen pankkilainojen korkokuluja. Välillisesti operaatiot lisäävät investoin-

teja ja kulutusta sekä kiihdyttävät inflaatiota. (Euro & talous 2019) 

3.3 Ennakoiva viestintä  

Ennakoivalla viestinnällä tarkoitetaan EKP:n tekemiä ilmoituksia rahapoliittisista toimenpi-

teistä markkinoille. Tällä tavoin keskuspankki voi tehostaa rahapoliittisten toimien vaikutusta. 

Ennakoivan viestinnän odotetaan toimivan siten, että markkinat alkavat hinnoittelemaan odo-

tuksia ennakoidusti, mikä edistää markkinoiden luottamusta talouteen paremman ennakoitu-

vuuden kautta. Ennakoivalla viestinnällä on merkittävä vaikutus omaisuuserien hintoihin, mikä 

näkyy termiinikurssien sekä valtio- ja yritysvelkakirjojen koroissa. Etenkin nollakorkoympä-

ristössä ennakoiva viestintä on tehokas keino lisätä määrällisen elvytyksen vaikutuksia. (Aper-

gis 2018, 374–376) Bernanken ja Reinhartin (2004, 85) mukaan korkojen ollessa lähellä nollaa, 

ennakoivalla viestinnällä saavutetaan odotettua pidempiä elvytysvaikutuksia. Toisin sanoen 

EKP:n kannattaa lisätä viestintäänsä silloin kun se toteuttaa osto-ohjelmia sekä silloin kun 

markkinoilla vallitsee nollakorkoympäristö. 

3.4 Laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma  

Laajennetun omaisuuserien osto-ohjelmassa EKP sekä jäsenvaltioiden kansalliset pankit osta-

vat suoraan arvopapereita jälkimarkkinoilta. Ohjelman tarkoituksena on vastata euroalueella 

pitkittyneeseen matalaan inflaatiotasoon ja edistää hintavakaustavoitteen saavuttamista. Mää-

rällinen elvytys on prosessi, jossa keskuspankki tuottaa uutta rahaa ostaakseen arvopapereita 

jälkimarkkinoilta.  Prosessin seurauksena arvopapereiden tarjonta laskee markkinoilla, mikä 

johtaa niiden hintojen nousuun sekä tuottojen laskuun. Toisin sanoen määrällinen elvytys on 

prosessi, jonka avulla keskuspankki alentaa korkoja ja mahdollistaa kohtuullisen lainanoton 

kustannukset markkinoille. (Al-Jassar ja Moosa 2019, 1817) Dunnen, Everettin & Stuartin 

(2015, 65) mukaan osto-ohjelmien vaikutuksilla odotetaan lavean rahan määrän kasvavan ta-

loudessa, minkä tulisi nostaa omaisuuserien hintoja, samalla laskien joukkovelkakirjojen tuot-

toja sekä pitkiä korkoja. Lavea raha (M3) on EKP:n määrittämä raha-aggregaatti, joka kuvastaa 

laajinta rahan määrää taloudessa (European Central Bank 2021b).   
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Laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma eli EAPP-ohjelma (Expanded Asset Purchase Prog-

ramme) käynnistettiin euroalueella vuonna 2015 ja arvopaperiostoja toteutetaan kuukausittain 

ennakkoon sovitulla määrällä. Alun perin netto-ostojen oli tarkoitus päättyä vuonna 2018, mutta 

ohjelmaa päätettiin jatkaa vuoden 2019 marraskuussa inflaatiotavoitteen saavuttamiseksi lä-

helle kahden prosentin. Uudelleensijoitusvaiheen jälkeen ohjelman netto-ostot ovat olleet vä-

hintään 20 miljardia euroa kuukaudessa ja ostojen on suunniteltu päättyvän, kunnes EKP näkee 

hyödylliseksi nostaa ohjauskorkoja. (Suomen pankki 2021b)  

 

EAPP-ohjelma koostuu alun perin neljästä osto-ohjelmasta, joissa arvopapereita ostetaan tiet-

tyjen kelpoisuusvaatimusten rajoissa, kuten esimerkiksi tietyltä sektorilta. Viimeisin merkittävä 

laajennus tehtiin vuonna 2020, jolloin käynnistettiin koronapandemiaan liittyvän osto-ohjelma. 

EKP:llä on yhteensä viisi osto-ohjelmaa, joita se toteuttaa aktiivisesti. (Suomen pankki 2021b) 

Vuoden 2021 huhtikuussa eurojärjestelmän yhteenlaskettu joukkovelkakirjojen arvo oli yh-

teensä 3128 biljoonaa euroa (European Central Bank 2021c). Ohjelmien nimet sekä niiden vi-

ralliset lyhenteet ovat listattuna alla.  

 

1) Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma (public sector purchase programme, 

PSPP) 

2) Omaisuusvakuudellisten arvopapereiden osto-ohjelma (asset-backed securities pur-

chase programme, ABSPP) 

3) Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma (covered bond purchase programme, 

CBPP3)  

4) Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma (corporate sector purchase programme, 

CSPP) 

5) Pandemiaan liittyvä osto-ohjelma (pandemic emergency purchase programme, PEPP) 

 

Osto-ohjelmat eroavat niiden sisällöltään sekä toteuttajien mukaan. Ohjelmissa hankitaan eri-

laisia sijoitusinstrumentteja tiettyjen kelpoisuusvaatimusten rajoissa ja niistä vastaa joko eu-

rojärjestelmä tai tietyt jäsenvaltioiden keskuspankit. PSPP-ohjelmassa eurojärjestelmä hankkii 

valtioiden liikkeelle laskemia joukkolainoja. Pääasiallisesti jäsenvaltioiden kansalliset pankit 

ostavat oman maansa velkakirjoja suhteessa talouden kokoon. Ohjeellista jakosuhdetta kutsu-

taan pääoma-avaimeksi ja netto-ostot osto-ohjelmien sisällä toteutetaan sen mukaisesti. 

ABSPP-ohjelma koostuu omaisuusvakaudellisista arvopapereista, jota toteutetaan kuuden kan-
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sallisen keskuspankin toimesta. (Suomen Pankki 2021b) Omaisuusvakuudellisella arvopape-

rilla tarkoitetaan sijoitusinstrumenttia, joka rakentuu useasta eri omaisuuserästä ja jolle makse-

taan kiinteää tuottoa (Fermanian 2013, 481). Kolmannessa katettujen joukkolainojen osto-oh-

jelmassa eurojärjestelmä hankkii pankkien liikkeelle laskemia katettuja joukkolainoja eli jouk-

kovelkakirjoja ja ohjelmasta vastaa eurojärjestelmä. Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjel-

maa toteuttaa kuusi kansallista keskuspankkia, Suomen keskuspankki mukaan lukien ja ohjel-

massa hankitaan yrityslainoja. Pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa ei ole ennalta määritel-

tyjä kelpoisuusvaatimuksia ja ostoja tehdään joustavasti rahapoliittisten tavoitteiden saavutta-

miseksi (European Central Bank 2021d). EAPP-ohjelman seurauksena EKP:n taseen koko sekä 

rakenne on muuttunut merkittävästi, mikä on nähtävissä kuvassa 3. Kuvasta nähdään, että 

PSPP-ohjelma on määrällisesti suurin. Vuoden 2020 jälkeen pandemiaan liittyvä osto-ohjelma 

(PEPP) on kasvattanut taseen kokoa entisestään.  

 

 

Kuva 3 Euroopan keskuspankin kumulatiiviset netto-ostot ohjelmakohtaisesti vuosina 2015–

2020 

Ohjelmaa kutsutaan laajennetuksi osto-ohjelmaksi, sillä se laajensi aiemmin perustettuja 

ABSPP- ja CBPP3-ohjelmia (Fiedler et al. 2017). Urbschat ja Watzka (2020, 16) kuvailevat 

EKP:n osto-ohjelmia muista keskuspankeista poikkeaviksi sen ainutlaatuisen instituutioraken-

teen vuoksi, missä jäsenvaltioiden kansalliset pankit tekevät arvopaperiostoja kotimaan mark-

kinoilta samalla kantaen niistä koituvat tappiot ilman, että ne välittyvät EKP:n tappioiksi.  
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4. OSTO-OHJELMIEN VAIKUTUSKANAVAT 

Seuraavassa kappaleessa esitellään kirjallisuuden pohjalta yleisesti keskuspankkien harjoitta-

mien osto-ohjelmien vaikutuskanavia. Portfolio-, likviditeetti- ja signalointikanava ovat välit-

tymisteitä, joita pitkin määrällisen elvytyksen vaikutukset välittyvät reaalitalouteen. Tutkimus-

kentässä huomio kiinnittyy erityisesti vaikutuskanavien tehokkuuteen ja toimivuuteen. Kuvassa 

4 on havainnollistettu osto-ohjelmien elvyttävä vaikutus, missä lisääntynyt kulutus ja tulojen 

kasvu johtavat lopulta inflaatiopaineen syntyyn reaalitaloudessa. Vaikutuskanavat avataan tar-

kemmin luvun seuraavissa alakappaleissa.  

 

 

Kuva 4 Osto-ohjelman välittymisen kanavat (mukailtu Dunne et al. 2015, 66) 

4.1 Portfoliokanava 

Kirjallisuudessa portfoliokanava tunnetaan myös portfolion uudelleenjärjestelykanavana (port-

folio rebalancing). Uudelleenjärjestelyllä viitataan sijoittajan näkökulmaan siirtää sijoituksensa 

parempien tuottojen perässä. Alentuneiden tuottojen seurauksena sijoittajat siirtyvät korkeam-

man tuoton sekä riskin sijoituskohteisiin, pyrkien kasvattamaan riskipreemiotaan. Osakemark-

kinoiden riskipreemiolla tarkoitetaan osakemarkkinoiden tuottoa yli riskittömän tuoton, joka 

maksetaan sijoittajan kantamasta riskistä (Sharpe 1964, 425). Toisin sanoen ostamalla velka-

kirjoja markkinoilta, keskuspankki pystyy vaikuttamaan kyseisen varallisuuserän hintaan ja sen 
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tuottoihin. Lisäksi Dobbs, Lund, Koller & Shwayder (2013, 27) korostavat portfoliokanavan 

vaikutusten riippuvan siitä, kuinka sijoittajat kokevat pääomasijoittamisen substituuttina eli 

korvaavana kohteena kiinteän tuoton sijoituksille.   

 

Albertazzi et al. (2021) tutkivat miten EKP:n laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma vaikuttaa 

institutionaalisten sijoittajien portfolioiden uudelleenjärjestelyyn. Tutkimuksessa vertaillaan 

euroalueen institutionaalisten sijoittajien arvopaperisalkkujen koostumuksia ja erityisesti uu-

sien liikkeeseen laskettujen arvopapereiden määrää. Tutkimuksessa haavoittuvien maiden 

(Kypros, Kreikka, Irlanti, Italia, Portugali, Slovenia ja Espanja) liikkeelle laskettujen arvopa-

pereiden volyymin muutosta vertaillaan vähemmän haavoittuneisiin maihin (Itävalta, Belgia, 

Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Alankomaat ja Slovakia). 

Arvopapereiden volyymin muutoksen tarkastelu perustuu siihen, että arvopapereiden kokonais-

määrän näkökulmasta uudelleenjärjestelykanava toimii vain silloin, kun riskisten arvopaperei-

den tarjonta kasvaa (Albertazzi et al. 2021, 4).  

 

Albertazzi et al. (2021, 10) raportoivat portfolion uudelleenjärjestelyvaikutuksen olevan suu-

rempaa haavoittuvien maiden keskuudessa verrattuna ei-haavoittuviin maihin ja esittävät yh-

deksi selitykseksi eroavaisuuden arvopapereista saatavissa tuotoissa ja riskisyydessä. Ei-haa-

voittuvien maiden tuottojen ja korkojen ollessa jo ennestään alhaisempia verrattuna haavoittu-

vaisiin maihin, vaatisi portfolion keskimääräisen tuoton parantaminen suuria muutoksia port-

foliossa, jolloin portfoliovaikutus on mahdollisesti jäänyt näissä maissa pieneksi. Vastaavasti 

haavoittuvissa maissa portfoliovaikutus on tulosten perusteella huomattavasti suurempi, koska 

portfolion uudelleenjärjestelystä on saatavilla helpommin suuremmat hyödyt tuotto- ja riskita-

sojen ollessa näissä maissa korkeampia. (Albertazzi et al. 2021, 10) 

4.2 Likviditeettikanava  

Likviditeettikanavalla tarkoitetaan klassista pankkien luotonantokanavaa, jossa keskuspankki 

luo uutta rahaa ostaessaan valtion joukkovelkakirjoja. Seurauksena euroalueen rahaperusta kas-

vaa joukkovelkakirjoihin käytetyn rahasumman verran, mikä näkyy pankkien kasvaneena tal-

letuksien määränä. Tätä kautta pankit voivat käyttää saamiaan talletuksia luotonantoon. (Dunne 

et al. 2015, 68) Liiketoimintaa harjoittavalla pankilla ei ole kannustimia säilyttää talletuksia 

tileillään, olettaen että pankit pyrkivät saamaan tuottoa omistuksistaan.  
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Muun muassa Martins, Batista ja Ferreira-Lopes (2019) tutkivat EKP:n määrällisen elvytyksen 

vaikutuksia pankkien luotonantoon 19 eri Euroopan valtiossa. He huomasivat keskuspankin 

toimilla olevan kasvattava sekä viivästyen esiintyvä vaikutus luotonantoon. Likviditeettikana-

van välittyminen voidaan jakaa kahteen; suora vaikutus syntyy silloin, kun keskuspankki ostaa 

valtionvelkakirjoja jälkimarkkinoilta ja epäsuorasta välittymisestä puhutaan silloin, kun insti-

tutionaalinen (ei pankkitoimintaa harjoittava) sijoittaja myy omistamansa valtionvelkakirjat 

pois. (Dunne et al. 2015, 68) Lainanannon lisääntyessä kotitalouksille ja yrityksille, myönnet-

tyjen lainojen korot yleensä laskevat ja sitä kautta rahoitusolot paranevat (Euroopan Keskus-

pankki 2019).  

4.3 Signalointikanava 

Gambetin ja Musson (2020, 3) mukaan signalointikanavalla tarkoitetaan keskuspankin omai-

suuserien osto-ohjelmien välittämää signaalia sitoutua noudattamaan pitkäkestoisia hintava-

kauden säilyttämiseen pyrkiviä toimia. Gambetti ja Musso (2020) kuvailevat signalointikana-

van toimivan kuten keskuspankin rahapoliittinen ohjeistus pitää lyhyet korot asetetulla tasolla. 

Esimerkkinä signalointikanavan toimivuudesta pidetään inflaatio-odotuksia, koska pitkänaika-

välin odotukset inflaation kasvusta voidaan olettaa johtuvan odotuksista liittyen keskuspankin 

aikomukseen toteuttaa mandaattiaan hintavakaudesta (Gambetti & Musso 2020). 

 

Urbschatin ja Watzkan (2020, 18) mukaan signalointikanavalla tarkoitetaan uutta tietoa mitä 

markkinaosapuolet voivat oppia EKP:n lehdistöjulkistuksista ja linjauksista liittyen talouteen 

tai keskuspankin tulevasta reagoinnista vallitsevaan markkinatilanteeseen. Heidän mukaansa 

signalointikanavaan sisältyvät markkinoilla toimivien ja markkinoihin vaikuttavien tahojen, 

toisin sanoen taloudellisien agenttien, odotuksien muodostuminen tulevista EKP:n korko-oh-

jeistuksista. Näin ollen odotukset lyhyistä koroista oletetaan sisältyvän signalointikanavaan. 

Uuden tiedon muokatessa odotuksia tulevaisuuden preemioista, markkinaosapuolet vaikuttavat 

sopeutumisensa seurauksena useampaan eri taloudelliseen muuttujaan. On kuitenkin epäselvää, 

onko vaikutus muuttujaan nostava vai laskeva varsinkin eteenpäin katsovassa kontekstissa sillä 

vaikutus riippuu pitkälti siitä painottavatko markkinoille osallistuvat tahot laskevia ohjauskor-

koja vai pelkoa inflaation noususta. (Urbschat & Watzka 2020, 18)  
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5. LAAJENNETUN OMAISUUSERIEN OSTO-OHJELMAN 

VAIKUTUS OSAKEMARKKINOIHIN 

Tutkimus määrällisen elvytyksen vaikutuksista osakemarkkinoihin keskittyy pitkälti tarkaste-

lemaan Yhdysvaltoja. Tieteelliset artikkelit keskustelevat paljon siitä, kuinka määrällinen elvy-

tys todellisuudessa selittää osakemarkkinoiden hintamuutoksia. Al-Jassar ja Moosa (2019) tut-

kivat määrällisen elvytyksen vaikutuksia S&P 500-osakeindeksiin vuosina 2007–2018. Tutki-

mus on tehty tapahtumatutkimuksena ja vaikutusten tarkastelu on jaettu neljään aikaikkunaan, 

joista viimeisimmässä (vuosina 2015–2018) Fed vähensi ostojen määrää markkinoilta, mikä 

poikkeuksellisesti johti aikaisempaa suurempaan muutokseen osakemarkkinoilla. Tämä ei vas-

tannut tutkimuksen yleistä trendiä, että osto-ohjelmien määrän ja osakemarkkinoiden välillä 

odotetaan olevan positiivinen yhteys. Tutkimuksessa ilmeni, että Fedin toteuttamien osto-oh-

jelmien vaikutus ei ole samankaltaista yli ajan ja osakkeiden hinnat eivät ole selitettävissä pel-

kästään Fedin elvytystoimenpiteillä, vaan tulkinnassa tulee ottaa huomioon myös muita mallista 

puuttuvia muuttujia. He myös huomauttivat, että Donald Trumpin harjoittamalla politiikalla on 

ollut vaikutusta Yhdysvaltojen osakemarkkinoihin. (Al-Jassar & Moosa 2019, 1822–1824) 

 

Samoin Bhar, Malliaris ja Malliaris (2015) tutkivat Yhdysvaltojen vuonna 2008–2014 toteutet-

tujen osto-ohjelmien vaikutuksia S&P 500-indeksiin, pitkän aikavälin korkoihin ja työttömyy-

teen. Tarkasteluajankohtana Fedin osto-ohjelmien tavoitteena oli alentaa pitkän aikavälin kor-

koja ja sitä kautta edistää osakemarkkinoiden toimivuutta sekä kuluttajien investointimahdolli-

suuksia (Bhar et al. 2015, 6010). Tutkimus on tehty kolmen regressioyhtälön avulla, joilla tes-

tataan määrällisen elvytyksen vaikutuksia kaikille kolmelle tutkimuskohteelle. Näitä ovat S&P 

500-osakemarkkinaindesi, Yhdysvaltojen 10 vuoden velkakirjakorko sekä työttömyys. Osto-

ohjelmadatana on käytetty Fedin tasearvoja toteutuneista ostoista ja tutkimusmenetelmänä on 

hyödynnetty regressioanalyysiä. Bharin et. al (2015, 6017) mukaan QE-toimenpiteet vaikuttivat 

eniten S&P 500-osakemarkkinaindeksiin ja vähiten valtion 10 vuoden velkakirjakorkoihin.  

Myös Chortareas, Karanasos ja Noikokyris (2019) löysivät samankaltaisia tutkimustuloksia 

kuin Al-Jassar ja Moosa (2019) sekä Bhar et al. (2015). Chortareas et al. (2019) tutkivat Ison-

Britannian keskuspankin tekemien QE-ilmoitusten vaikutuksia Lontoon pörssin FTSE 100 -

osakemarkkinaindeksiin. Tutkimus on tehty tapahtumatutkimuksena ja tutkimustulokset osoit-

tavat positiivisen yhteyden QE-ilmoitusten sekä osaketuottojen välillä.  
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Miyakoshi, Shimada ja Li (2017) tutkivat Yhdysvaltojen, Euroopan ja Japanin keskuspankkien 

elvytystoimenpiteiden vaikutuksia Aasian kehittyvillä osakemarkkinoilla. Miyakoshin et al. 

(2017) tutkimus keskittyy tarkastelemaan osakemarkkinoita vuosina 2001–2016 ja tuloksista 

käy ilmi, että ennen vuotta 2008 Japanin määrällisillä elvytystoimenpiteillä oli merkittävä vai-

kutus Aasian kehittyviin osakemarkkinoihin, mutta vuoden 2008 jälkeen Yhdysvaltojen elvy-

tystoimenpiteillä oli merkittävämpi vaikutus. Lisäksi EKP:n elvytystoimenpiteillä oli tarkaste-

luajankohtana vaikutuksia, mutta ne todetaan heikoksi. Myös McDonaldin ja Popielin (2020) 

havainnot vahvistavat Miyakoshin et al. (2017) tutkimustuloksia ja he korostavat kuinka pieni 

avotalous voi hyötyä ulkomaan elvytystoimenpiteistä läikkymisvaikutusten kautta. Tulosten 

perusteella Yhdysvaltojen teollisen tuotannon kasvaessa myös Kanadan talous elpyy. Miy-

akoshin et al. (2017) sekä McDonaldin ja Popielin (2020) tutkimuksista huomataan, että mää-

rällisellä elvytyksellä on monikansallisia vaikutuksia.  

5.1 Rahan kvantiteettiteoria 

Rahan kvantiteettiteoria selittää rahan määrän kiinteää yhteyttä inflaatiovauhdin kasvuun. Teo-

ria perustuu yksinkertaiseen vaihdon määritelmään, jossa rahan kysynnän oletetaan liittyvän 

vain yleisön tarpeeseen suorittaa liiketoimintoja. Teorian mukaan rahan tarjontaa kuvataan ra-

han määrän ja kiertonopeuden tulona, kun taas kysyntää mitataan bruttokansantuotteen arvolla 

eli BKT:n ja yleisen hintatason tulona. Rahan kiertonopeus oletetaan vakioksi ja bruttokansan-

tuotteen määrän oletetaan pysyvän talouskasvun ja työttömyyden teoriaan pohjautuvalla luon-

nollisella tasolla. (Pohjola 2015, 195–197) Yhtälön mukaan rahan määrän muutos heijastuu 

yhtälön muuttujissa joko hintatason nousuna, tuotoksen määrän nousuna tai rahan kiertonopeu-

den hidastumisena.  Rahan määrä ei kuitenkaan vaikuta talouden kokonaistuotoksen arvoon 

rahan neutraaliusolettaman perusteella, jolloin rahan määrän tulisi heijastua hintatasoon olet-

taen, että rahan kiertonopeus pysyy tasaisena. Rahan määrän ja inflaation välistä suhdetta kuvaa 

rahan kvantiteettiteorian yhtälö: 

 

𝑀	𝑥	𝑉 = 𝑃	𝑥	𝑄       (1) 

M = Rahan määrä 

V = Rahan kiertonopeus 

P = Hintataso 

Q = Kansantalouden kokonaistuotoksen arvo. (Mankiw 2018, 634–636) 
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Yhtälön muuttujien aikasidonnaisuutta on mahdollista kuvata aikaderivaattojen avulla. Otetaan 

yhtälöstä 1 logaritmi, jolloin yhtälö muuttuu seuraavasti: 

 

𝑙𝑛(𝑀	𝑥	𝑉) = 𝑙𝑛(𝑃	𝑥	𝑄)      (2) 

 

Logaritmisääntöjen summasäännön mukaisesti yhtälö saa muodon: 

 

𝑙𝑛(𝑀) + 𝑙𝑛(𝑉) = 𝑙𝑛(𝑃) + 𝑙𝑛	(𝑄)     (3) 

 

Aikaderivoimisen jälkeen yhtälö saa muodon: 

 
!"
"!#

+	 !$
%!&

=	 !'
'!#

+	 !(
)!&

,  t = aika    (4) 

 

Rahan kvantiteettiteorian oletuksia ja todenmukaisuutta voi kyseenalaistaa, koska osa rahan 

määrästä voi kuluttamisen sijaan allokoitua säästöiksi, mikä ei näy hintatason nousuna kulutta-

jahintaindekseissä. Näin ollen EKP:n toteuttaman laajennetun osto-ohjelman seurauksena ta-

loudessa lisääntynyt rahan määrä saattaa valua säästämisen yhteydessä erilaisiin varalli-

suuseriin, kuten osakkeisiin. Suomen ja Saksan kuluttajahinnat ovat nousseet suhteellisen vä-

hän vuosien 2015–2020 välisenä aikana (Kuva 5). On hyvinkin mahdollista, että osa rahan mää-

rästä paisuttaa varallisuusluokkia, jolloin osto-ohjelmilla voi olla positiivinen yhteys esimer-

kiksi osakemarkkinoihin. Rahan määrän kasvu ei välttämättä kasvata inflaatiota, mikäli rahan 

kiertonopeus hidastuu. Rahan kiertonopeuden hidastumiseen voi vaikuttaa liikepankkien teke-

mät talletukset keskuspankkiin sekä rahaerät liikepankkien taseissa.  
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Kuva 5 Saksan ja Suomen yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksien kehitys (European Cent-

ral Bank Statistical Data Warehouse 2021). 

5.2 Hypoteesin muodostaminen 

Tutkimushypoteesi perustuu rahan kvantiteettiteorian avulla johdettuun yhteyteen rahan mää-

rän ja hintatason välillä, ja aikaisempiin tutkimustuloksiin osto-ohjelmien yhteydestä osake-

markkinoiden kehitykseen. Osto-ohjelmilla on saavutettu inflaation kasvua, mutta osa rahan 

vaikutuksista saattaa kanavoitua varallisuuseriin, kuten osakkeisiin, nostaen niistä saatavia tuot-

toja arvonnousun myötä. Rahan kvantiteettiteoriaan nojautuen tutkimushypoteesi on seuraava: 

 

H1: Määrällisellä elvytyksellä odotetaan olevan positiivinen vaikutus osakemarkkinoiden ke-

hitykseen. 

 

Tutkimushypoteesia ehdollisesti tukevat Bhar et al. (2015) ja Miyakoshin (2017) löydökset 

osto-ohjelmien ja osakemarkkinoiden välisestä positiivisesta yhteydestä, sillä tutkimukset kes-

kittyvät toiselle markkina-alueelle. Myös Dobbs et al. (2013) korostavat osto-ohjelmien vaiku-

tusta osakemarkkinoiden portfoliokanavan kautta etenkin silloin, kun sijoittajat kokevat pää-

omasijoittamisen (osakesijoittamisen) substituuttina kiinteän tuoton sijoituksille. Edellä mai-

nittu tilanne voi syntyä keskuspankkien toimien seurauksena osto-ohjelmien alentaessa velka-
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kirjoista saatavia tuottoja, kun lisääntynyt kysyntä nostaa velkakirjojen hintoja. Näin ollen ris-

kipitoisemmat sijoituskohteet muuttuvat aikaisempaa houkuttelevammaksi riski-tuottosuh-

teella mitattuna ja sijoittajien odotetaan siirtävän sijoituksia muun muassa osakemarkkinoille 

korkeampien tuottojen perässä. Varojen siirtämisen seurauksena osakemarkkinoiden hintojen 

oletetaan nousevan. Lisäksi osto-ohjelmilla saattaa olla välillinen vaikutus osakemarkkinoiden 

kehitykseen, kun taloudessa syntyy kannustimia kuluttaa ja investoida. Lisääntyneet kannusti-

met puolestaan vahvistavat odotuksia talouden kasvun suhteen, mikä voi myös heijastua osa-

kemarkkinoiden hintoihin. 

6. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄ 

Kvantitatiivisen tutkimuksen pohjalla hyödynnetään kolmenlaista aikasarjadataa, jotka ovat ke-

rätty kuukausitasolla. Helsingin (OMXH25) ja Frankfurtin (DAX30) osakemarkkinaindeksien 

historialliset tuottoaikasarjat on kerätty Refinitiv Datastream-ohjelmalla.  Helsingin pörssin 

osakeindeksi kuvastaa 25 eniten vaihdettua yritystä, missä Frankfurtin osakeindeksi koostuu 

pörssin 30 suurimmasta sekä vaihdetuimmasta saksalaisyhtiöstä. Osakeindeksit kuvaavat valit-

tujen maiden osakemarkkinoiden kehitystä. Osto-ohjelmia koskeva aineisto on kerätty EKP:n 

omilta sivuilta, joissa osto-ohjelmiin liittyvä historiallinen aineisto on ladattavissa (European 

Central Bank 2021c). Aineisto kattaa vuodesta 2015 eteenpäin vuoden 2020 loppuun saakka 

olevan aikavälin. Tutkimusmenetelmänä toimii lineaarinen regressioanalyysi ja sen toteutta-

miseksi empiirisessä osiossa käydään läpi menetelmää sekä aikasarjadataa koskevat taustaole-

tukset. Analyysit tehdään STATA-ohjelmaa hyödyntäen.  

6.1 Muuttujien kuvailu 

Tutkimuksessa käytettävät muuttujat ovat nimetty taulukon 1 mukaisesti ja niiden kuvaajat ovat 

koottuna liitteesä 1. Osto-ohjelmia kuvaava summamuuttuja kuvastaa EKP:n kumulatiivisten 

netto-ostojen tasearvoja eli sitä rahasummaa, joka on käytetty osto-ohjelmien toteutukseen. Osa 

Euro-alueen osto-ohjelmista on kokonaan eurojärjestelmän toteutettavissa ja osaa osto-ohjel-

mista toteuttavat vain valitut maakohtaiset keskuspankit. Esimerkiksi CBPP3-ohjelmasta vas-

taa ainoastaan eurojärjestelmä ja ABSPP- sekä CSPP-ohjelmista vastaavat tietyt keskuspankit. 

Osto-ohjelmien vaikutusten ollessa laajoja, on osto-ohjelmia erittelevä maakohtainen tarkastelu 

vaikeaa ja siksi tutkimuksessa keskitytään osto-ohjelmien kokonaisvaikutukseen pörssituo-

toissa.  
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OMXH25 ja DAX30 -muuttujat kuvaavat Helsingin ja Frankfurtin pörssien osakeindeksejä 

kuukausitasolla. Osakeindeksimuuttujina käytetään kokonaistuottoindeksejä, joka huomioi 

osinkotuoton. Alkuperäisillä muuttujilla viitataan muuttujiin, joille ei ole tehty muuttujamuun-

noksia. Lähtötilanteessa käytössä on 72 havaintoa ja muuttujamuunnosten jälkeen havaintoja 

on yhteensä 71. Muuttujamuunnoksia perustellaan myöhemmässä osiossa.  

 

Taulukko 1 Muuttujien selitteet 
Muuttuja Selite 

app_sum Osto-ohjelmia kuvaava summamuuttuja. 
omxh25 Helsingin pörssin osakeindeksi 25 vaihdetuimmasta osakkeesta. 
dax30 Frankfurtin pörssin osakeindeksi 30 suurimmasta yrityksestä volyymin ja markkina-arvon 

perusteella. 
Alkuperäiset 
muuttujat 

Logaritmiin muunnetut muuttujat Logaritmimuuttujat ensimmäisessä differenssissä 

app_sum ln_app app_ret 
omxh25 ln_omxh25 omxh25_ret 
dax30 ln_dax30 dax30_ret 

 

Ennen varsinaista tutkimusta tarkastellaan muuttujia kuvailevia keskeisiä tunnuslukuja, nämä 

ovat koottuna taulukkoon 2. Taulukossa prosentuaalisella arvolla tarkoitetaan sitä, että luku on 

kerrottu sadalla, jotta tulokset on helpompi esittää taulukossa. Tunnuslukujen perusteella 

Frankfurtin pörssituotot heilahtelevat enemmän, sillä se saa suuremman keskihajonnan ja pi-

demmän vaihteluvälin verrattaessa Helsingin pörssi-indeksimuuttujaan. Muuttujien negatiivi-

set vinouskertoimet viittaavat siihen, että muuttujien jakaumat ovat vasemmalle vinoja ja päin-

vastoin. Alkuperäisten muuttujien vinouskertoimet ovat melkein kaikissa lähellä nollan, mikä 

viittaa jakaumien symmetrisyyteen eli normaalijakautuneisuuteen. Jakauma tulkitaan normaa-

lijakautuneeksi silloin kun vinous sekä huipukkuus saavat arvoja väliltä [-2, +2] (Heikkilä 2014, 

101).  

 

Logaritmoidut differenssimuuttujat saavat merkittävän suuria arvoja vinoudessa ja huipukkuu-

dessa, mikä johtuu niille suoritetuista muuttujamuunnoksista. Differenssimuuttuja kuvastaa al-

kuperäisen muuttujan muutosta, joka muodostetaan alkuperäisestä muuttujasta seuraavasti 

∆𝑌# =	𝑌# − 𝑌#*+ (Hill, Griffiths & Lim 2018, 564). Differenssimuuttujien muodostamiseen liit-

tyviä muuttujan muunnoksia käsitellään tarkemmin kappaleessa 6.3. 
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Taulukko 2 Muuttujia kuvailevat tunnusluvut 

 n Keskiarvo Keskiha-
jonta 

Varianssi Min Max Vinous Huipukkuus 

app_sum 72 1928686 975453 9.5E+11 42581 3666073 -0.43 2.15 

omxh25 72 4517 740 547453 3123 6085 -0.18 1.87 

dax30 72 11678 1068 1140832 9509 13466 -0.43 2.16 

 n Keskiarvo 
(%) 

Keskiha-
jonta (%) 

Varianssi 
(%) 

Min 
(%) 

Max 
(%) 

Vinous  Huipukkuus 

app_ret 71 6.28 11.12 1.24 -0.36 74.86 4.09 23.10 

omxh25_ret 71 0.94 5.19 0.27 -20.01 13.66 -0.82 6.02 
dax30_ret 71 0.44 5.87 0.34 -21.70 14.11 -0.62 5.16 
         

6.2 Lineaarinen regressioanalyysi 

EKP:n tekemien osto-ohjelmien vaikutuksia Helsingin ja Frankfurtin pörssiin tutkitaan yhden 

muuttujan lineaarisella regressioanalyysilla. Menetelmän avulla kuvataan yksittäisen muuttujan 

vaikutusta selitettävään muuttujaan. Yhden selittäjän lineaarinen regressiomalli esitetään ylei-

sessä muodossa seuraavasti (Mellin 2006, 287): 

 

𝑦 = 	𝛽,	 +	𝛽+𝑥. +	𝜀., 𝑛 = 1, 2… , 𝑛   (5) 

 

𝛽,	 = 𝑣𝑎𝑘𝑖𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖 

𝛽+ = 	𝑠𝑒𝑙𝑖𝑡𝑡ä𝑗ä𝑛	𝑥	𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 

𝑥. = 	𝑠𝑒𝑙𝑖𝑡𝑡ä𝑣ä	𝑚𝑢𝑢𝑡𝑡𝑢𝑗𝑎 

𝜀. = 𝑗ää𝑛𝑛ö𝑠𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖 

 

Yhtälöön sisällytettävä jäännöstermi kuvaa mallissa esiintyvää satunnaisvaihtelua eli virheen 

suuruutta, jota malli ei pysty ennustamaan. Regressiomallin hyvyyttä mitataan selitysasteella 

eli korrelaatiokertoimen neliöllä, joka ilmaisee kuinka suuri osa y-muuttujasta selittyy selittä-

vällä muuttujalla (Heikkilä 2014, 223). Mikäli selitysaste jää heikoksi voidaan mallia parantaa 

tekemällä muuttuja- ja mallimuunnoksia tai valita toinen estimointimenetelmä. Tutkimuskysy-

mys on rakennettu tutkimushypoteesin pohjalta ja yhden muuttujan lineaarisella regressiomal-

lilla vastataan seuraavaan tutkimuskysymykseen: 

 

Mikä on ollut Euroopan keskuspankin laajennetun omaisuuserien osto-ohjelman vaikutus  

Suomen ja Saksan osakemarkkinoihin? 
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Regressioyhtälöiden muodostamisessa ja estimoinnissa otetaan huomioon, että osto-ohjelmat 

voivat vaikuttaa osakemarkkinoihin viiveellä. Selitettävänä muuttujana hyödynnetään sekä al-

kuperäisiä selitettävän muuttujan arvoja että k aikayksikön eteenpäin siirrettyjä muuttujan ar-

voja kuuteen aikayksikköön saakka sekä ilman viivettä. Tällöin estimoitavia regressioyhtälöitä 

muodostuu seitsemän kappaletta kullekin maalle. Estimoitavat regressioyhtälöt esitetään seu-

raavassa muodossa:  

 

𝑂𝑀𝑋𝐻25#/0 = 𝛽,	 + 𝐸𝐴𝑃𝑃 + 𝜀	         (6) 

𝐷𝐴𝑋30#/0 = 𝛽,	 + 𝐸𝐴𝑃𝑃 + 	𝜀,  missä 𝑘 = 𝑣𝑖𝑖𝑣𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛	𝑚ää𝑟ä.  (7) 

 

Lineaarista regressioanalyysia koskee seuraavat taustaoletukset, jotka tulee testata estimointien 

luotettavuuden varmistamiseksi: 

 

i. Selitettävä muuttuja saa arvon regressioyhtälöstä  𝑦 = 	𝛽,	 +	𝛽+𝑥. +	𝜀. 

ii. Jäännöstermin odotusarvo on    𝐸(𝑒) = 0 

iii. Malli on homoskedastinen    𝑣𝑎𝑟(𝑒) = 	𝜎1 = 𝑣𝑎𝑟(𝑦) 

iv. Jäännöstermit eivät ole autokorreloituneita.    

v. Selittävä muuttuja ei ole satunnaismuuttuja ja se saa vähintään kaksi erilaista arvoa. 

vi. Jäännöstermit noudattavat normaalijakaumaa, mikäli Y noudattaa ja päinvastoin. 

 

6.3 Aikasarjan huomiointi regressioanalyysissa 

Aikasarja-aineiston hyödyntämisessä on tärkeää tarkastaa käytettävien aikasarjojen stationaa-

risuus, jotta vältetään näennäisregression vaara.  Näennäisregression tulokset voivat olla tilas-

tollisesti erinomaisia, mutta vääristyneitä, jolloin tuloksien perusteella tehnyt johtopäätökset 

eivät ole luotettavia (Hill et al. 2018, 574–575). Aikasarjaregression lähtökohtana toimii siis 

perusoletus siitä, että aikasarjan tulee olla stationaarinen. Stationaarisessa aikasarjassa kes-

kiarvo sekä varianssi pysyvät ajan suhteen vakioina ja kahden havainnon kovarianssi (autokor-

relaatiot) riippuu vain kahden muuttujan välisestä ajasta eikä itse arvojen havaintoajankohdista 

(Hill et al. 2018, 566). Autokorrelaatiot riippuvat siis ajasta havaintojen välillä ja havaintojen 

väliset autokorrelaatiot pienentyvät ajan kasvaessa havaintojen välillä (Hill et al. 2018, 564). 
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Aikasarjassa voi esiintyä epästationaarisuutta kahdessa eri muodossa, joiden takia yllä mainitut 

eivät toteudu. Aikasarjassa voi olla stokastista trendiä, determinististä trendiä tai molempia. 

Deterministinen trendi tarkoittaa selkeää ylös tai alaspäin suuntautunutta arvojen kehitystä suh-

teessa aikaan. Stokastinen trendi puolestaan tarkoittaa trendiä, joka voi muuttaa suuntaansa tie-

tyin välein, josta hyvä esimerkki on kausiluontainen vaihtelu aikasarjassa. Jos aikasarjasta on-

nistustaan saamaan stationaarinen poistamalla deterministinen trendi, voi aikasarjaa kutsua 

trendistationaariseksi. (Hill et al. 2018, 567) Poikkeuksena estimointiin epästationaarisia aika-

sarjoja hyödyntäen voidaan pitää tilannetta, jossa tutkittavat aikasarjat ovat yhteisintegroitu-

neita ja stationaarisia ensimmäisessä differenssissä. Analyysin voi toteuttaa myös epästationaa-

risten aikasarjojen kohdalla, mikäli ne ovat yhteisintegroituneita ensimmäisessä differenssissä 

(Hill et al. 2018, 582). 

 

Aineiston stationaarisuus tutkitaan Dickey Fuller -yksikköjuuritestin avulla. Testin nollahypo-

teesina on epästationaarisuus, jolloin aikasarjalla on yksikköjuuri. Mikäli nollahypoteesi hylä-

tään, on aikasarja stationaarinen. Aikasarjan stationaarisuutta voi testata graafisesti tekemällä 

kuvaajan aineistosta. Kuvaajan perusteella tarkastellaan trendin esiintymistä aikasarjassa eli 

viittausta siitä onko aineiston keskiarvo ajan suhteen vaihteleva. Trendin esiintyessä voidaan 

implikoida, että aikasarja on epästationaarinen. Epästationaarisuuden voi eliminoida pois näky-

vistä differensoimalla tai ensin logaritmoimalla ja sitten differensoimalla. Tämä helpottaa aika-

sarjamuuttujien hyödyntämistä. Aikasarjan logaritmoinnin ja differoinnin avulla tutkitaan 

muuttujan arvossa tapahtuvia suhteellisia muutoksia sen sijaan, että tutkittaisiin niiden abso-

luuttisia muutoksia (Mellin 2007, 42–49). Rahoitusta käsittelevässä alan kirjallisuudessa on 

yleistä tutkia osaketuottoja aikasarja-analyysissä hyödyntäen logaritmituottoja. Logaritmituot-

toaikasarja muodostetaan jakamalla luonnolliseen logaritmiin korotetun arvonkehitystä kuvaa-

van muuttujan seuraavan aikaperiodin arvo edellisellä arvolla seuraavasti: 

 

𝑟2. = 𝑙𝑛 Q 3!
3!"#

R , missä    (8) 

 

𝑥 = 𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠𝑒𝑟ä𝑛	𝑎𝑟𝑣𝑜𝑛𝑘𝑒ℎ𝑖𝑡𝑦𝑠𝑡ä	𝑘𝑢𝑣𝑎𝑎𝑣𝑎	𝑚𝑢𝑢𝑡𝑡𝑢𝑗𝑎 

𝑟2. = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑖𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝑎	𝑘𝑢𝑣𝑎𝑎𝑣𝑎	𝑚𝑢𝑢𝑡𝑡𝑢𝑗𝑎 

t = aika. (Brooks 2014, 7–9) 
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Näin ollen logaritmoidusta kokonaistuottoa kuvaavasta indeksiarvosta laskettu ensimmäinen 

differenssi on sama asia kuin logaritmituottojen käyttäminen aikasarja-analyysissä, koska loga-

ritmisääntöjen mukaisesti ln Q 3!
3!"#

R = ln(𝑥#/+) − ln	(𝑥#). Mikäli muuttujien epästationaari-

suutta ei onnistuta eliminoimaan, voi regressioyhtälön estimoida tiettyjen ehtojen täyttyessä. 

Hill et al. (2018, 588) mukaan epästationaariset aikasarjamuuttujat voi sisällyttää malliin ja 

estimoida kuvan 6 testivalintakaavion mukaisesti, jossa mahdollisia estimointimenetelmiä on 

neljä.  

 

 
 

Kuva 6 Testivalintakaavio epästationaarisille aikasarjamuuttujille (mukailtu Hill et al. 2018, 

588) 

7. TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimustuloksia ja testisuureita tulkitaan kolmella eri riskitasolla: yhden, viiden ja kymmenen 

prosentin riskitasoilla. Tilastollinen merkitsevyys ilmoitetaan ” * ” -merkillä.  Tutkimuksessa 

käytettävien muuttujien ollessa aikasarjamuuttujia, tarkastellaan muuttujien kuvaajia mahdol-

lisen epästationaarisuuden havaitsemiseksi. Graafisen tarkastelun perusteella epäillään epästa-

tionaarisuutta (liite 1), sillä osto-ohjelmia ja OMXH25 kuvaavissa muuttujissa on havaittavissa 

trendiä. Tulosten varmistamiseksi tehdään laajennettu Dickey Fuller -testi, jonka tulokset on 

kerätty taulukkoon 3. Alkuperäisten muuttujien testisuureet ovat suurimmaksi osaksi kriittisiä 

arvoja suurempia, jolloin testin nollahypoteesi jää voimaan eli aikasarjat ovat epästationaarisia, 

jolloin niillä on yksikköjuuri.   

 

Trendistationaarinen Stokastinen trendi 

Estimointi ARDL-
mallilla, johon sisälly-

tetty trendi 

Muuttujat yhteisin-
tegroituneita 

Muuttujat eivät ole yhteisin-
tegroituneita 

Regressio epästationaarisilla aikasarjamuuttujilla 

Pitkän aikavälin esti-
mointi pienimmän ne-

liösumman menetelmällä 

Lyhyen aikavälin esti-
mointi virheenkorjaus-

mallilla 

Estimointi ARDL-mallilla 
ensimmäisessä differenssissä 
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Alkuperäisillä muuttujilla tarkoitetaan muuttujia, joille ei ole tehty muuttujamuunnoksia. Muut-

tujalla omxh25 epästationaarisuus jää voimaan yhden prosentin riskitasoilla. Myös muuttuja 

dax30 on hyvin heikosti stationaarinen kymmenen prosentin riskitasolla, mutta epästationaari-

nen muilla riskitasoilla. Testitulosten perusteella mahdollista epästationaarisuutta on korostettu 

punaisella värillä taulukoissa 3 ja 4. Kun otetaan huomioon kolmen eri riskitason testitulokset, 

päädytään siihen lopputulokseen, että muuttujat ovat epästationaarisia.  

 

Taulukko 3 Augmented Dickey-Fuller testit alkuperäisille ja logaritmiin muunnetuille muut-

tujille. 

 Viive (DF-GLS 
Min Schwert) 

Trendi Testisuure 
Z(t) 

1 % riski-
taso 

5 % ris-
kitaso 

10 % 
riskitaso 

p-arvo 

app_sum  1 Kyllä -3.00 -4.11 -3.48 -3.17 0.13 
omxh25 1 Kyllä -3.48 -4.11 -3.48 -3.17 0.04 
dax30 1 Ei -2.60 -3.55 -2.91 -2.59 0.09 
ln_app 1 Kyllä -11.33 -4.11 -3.48 -3.17 0.00 
ln_omxh25 1 Kyllä -3.34 -4.11 -3.48 -3.17 0.06 
ln_dax30 1 Ei -2.65 -3.55 -2.91 -2.59 0.08 

 

Tulosten parantamiseksi epästationaarisille muuttujille tehdään muuttujamuunnokset. Muuttu-

jat logaritmoidaan, jonka jälkeen yksikköjuuritestit suoritetaan uudelleen. Logaritmoidut arvot 

ovat merkitty ”ln_” -etuliitteellä. Logaritmointia tukee myös se, että muuttujat ovat logarit-

moinnin jälkeen stationaarisia ensimmäisessä differenssissä ainakin 5 % riskitasolla, jota ei il-

man logaritmointia saavutettaisi käytetyillä muuttujilla. Alkuperäisten muuttujien ensimmäisen 

differenssin yksikköjuuritestituloksia ja kuvaajia ei ole raportoitu tutkimustuloksissa, koska 

niitä ei päädytty käyttämään tutkimuksessa. Osto-ohjelmia kuvaava muuttuja on nyt stationaa-

rinen kaikilla riskitasoilla Dickey-Fuller testitulosten perusteella, mutta osakeindeksimuuttujat 

ovat edelleen epästationaarisia yhden ja viiden prosentin riskitasolla.  

 

Kuitenkin logaritmoidun osto-ohjelman kuvaajasta (liite 1) havaitaan selkeä trendi, jolloin ei 

pystytä varmuudella todeta, että se on stationaarinen pelkän Dickey-Fuller testin valossa. Koska 

muuttujien logaritmointi ei eliminoinut epästationaarisuutta, otetaan jo logaritmoiduista muut-

tujista vielä ensimmäinen differenssi. Logaritmiset differenssimuuttujat merkitään ”_ret” -päät-

teellä. Graafisen analyysin perusteella osakeindeksien kuvaajat (liite1) vaikuttavat stationaari-

silta ja niiden arvot vaihtelevat nollan molemmin puolin. Tulosten varmistamiseksi tehdään 

laajennettu Dickey Fuller -testi lisäksi ilman vakiota. Uudet yksikköjuuritestitulokset ovat tau-

lukossa 4. 
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Taulukko 4 Augmented Dickey-Fuller testit logaritmimuuttujien ensimmäisille differensseille 

 
Viive (DF-
GLS Min 
Schwert) 

Trendi 
Testisuure 

Z(t) 
1 % 

riskitaso 
5 % 

riskitaso 
10 % 

riskitaso p-arvo 

(DF ilman vakiota)        
app_ret 1 Ei -19.87 -2.61 -1.95 -1.61 - 
omxh25_ret 6 Ei -2.86 -2.61 -1.95 -1.61 - 
dax30_ret 6 Ei -3.21 -2.61 -1.95 -1.61 - 
app_ret 1 Ei -22.89 -3.55 -2.92 -2.59 0.00 
omxh25_ret 6 Ei -3.51 -3.56 -2.92 -2.59 0.01 
dax30_ret 6 Ei -3.21 -3.56 -2.92 -2.59 0.02 

 

Testitulokset, joissa on huomioitu muuttujien arvon vaihtelu nollan molemmin puolin, kertoo 

DAX30 -muuttujan olevan edelleen epästationaarinen yhden sekä viiden prosentin riskitasolla. 

Samoin testitulokset, joissa arvon vaihtelua ei ole huomioitu, kertoo osakeindeksimuuttujien 

olevan epästationaarisia yhden prosentin riskitasolla. Yksikköjuuritestin nollahypoteesia ei hy-

lätä kaikilla riskitasoilla. Testivalintakaavion (kuva 6) mukaan aikasarjamuuttujien yhteisinteg-

roituvuus on tutkittava, jotta voidaan selvittää sopiva estimointimenetelmä.   

 

Yhteisintegroituvuutta tarkastellaan aikasarjamuuttujien residuaalien avulla. Epästationaaristen 

muuttujien residuaalikuvaajat ovat tarkasteltavissa liitteessä 2. Molemmissa kuvaajissa residu-

aalit näyttävät liikkuvan samansuuntaisesti, etenkin kuvaajan loppupuolella. Residuaalit liikku-

vat samansuuntaisesti, minkä perusteella epäillään muuttujien yhteisintegroituvuutta. Yhteisin-

tegroituvuustestin tulokset (taulukko 5) ovat kaikilla riskitasoilla testisuureen ylittäviä, jolloin 

nollahypoteesi hylätään ja aikasarjat ovat yhteisintegroituneita. Testivalintakaavion (kuva 6) 

mukaan epästationaariset ja yhteisintegroituneet aikasarjamuuttujat voi estimoida pienimmän 

neliösumman menetelmällä tai virheenkorjausmallilla. Regressioyhtälöiden estimoinnit 

suoritetaan kumpaakin menetelmää hyödyntäen. 

 

Taulukko 5 Yhteisintegroituvuustestin tulokset. Augmented Dickey-Fuller ilman vakiota. 

 Viive (DF-GLS Min Schwert) Testisuure Z(t) 
1 % 

riskitaso 
5 % 

riskitaso 
10 % 

riskitaso 

ehat 1 -3.494 -2.612 -1.95 -1.61 
ehat2 1 -3.435 -2.612 -1.95 -1.61 
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7.1 Osto-ohjelman vaikutukset Helsingin pörssissä 

Osto-ohjelman vaikutuksia Helsingin pörssiin on tutkittu yhtälöllä (2). Estimoidut tulokset ovat 

kerätty taulukkoihin 6 ja 7.  Pienimmän neliösumman mallissa (taulukko 6) mallin selittä-

vyysaste on pieni jokaisella viiveellä ja selitysasteet eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Pieni 

selitysaste tarkoittaa sitä, että osto-ohjelma ei yksinään riitä selittämään Helsingin pörssin tuot-

toja. Osto-ohjelmien vaikutus ilman viivettä (+0) ja yhdellä viiveellä (+1) on positiivista, mutta 

viiveiden kasvaessa vaikutus kääntyy negatiiviseksi. Tulosten perusteella osto-ohjelmat eivät 

vaikuta osakemarkkinoiden tuottoihin positiivisesti, koska vaikutus kääntyy negatiiviseksi en-

simmäisen viiveen jälkeen. Tutkimushypoteesin perusteella osto-ohjelmien vaikutuksen pitäisi 

olla positiivinen ja mahdollisesti laskea ajan myötä, mutta sen ei tulisi kääntyä negatiiviseksi. 

Positiivinen vaikutus voi mahdollisesti näkyä viiveellä, kuten yleisesti ottaen taloudelliset vai-

kutukset näkyvät. Osto-ohjelman vaikutus pörssi-indeksiin ei ole tilastollisesti merkitsevä il-

man viiveitä ja viiveillä.  

 

Taulukko 6 Pienimmän neliösumman malli – vaikutukset OMXH25-osakeindeksiin 

VIIVE (+0) (+1) (+2) (+3) (+4) (+5) (+6) 
MUUTTUJAT omxh25_ret omxh25_F

1 
omxh25_F

2 
omxh25_F

3 
omxh25_F

4 
omxh25_F

5 
omxh25_F

6 
app_ret 0.05 0.02 -0.03 -0.02 -0.04 -0.03 -0.07 
 (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) 
Vakio 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01* 
 (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 
Havainnot 71 70 69 68 67 66 65 
R^2 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 

Keskivirheet ilmoitettu suluissa ja tilastollinen merkitsevyys on ilmoitettu (*) merkillä seuraavasti: 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Virheenkorjausmallissa (taulukko 7) mallin selittävyysaste on korkein ilman viiveitä (+0) ja 

pienenee viiveiden kasvaessa. Tosin regressioiden selitysasteet eivät ole tilastollisesti merkit-

seviä, vaikkakin ne ovat yleisesti parempia verrattaessa pienimmän neliösumman mallien seli-

tysasteisiin. Virheenkorjausmallissa osto-ohjelmien vaikutus kääntyy negatiiviseksi, kun vii-

veen määrä on (+2) tai enemmän, ja estimointikertoimet eivät ole tilastollisesti merkitseviä. 

Virheenkorjausmallin tulokset eivät vastaa tutkimuksen hypoteesia osto-ohjelmien positiivi-

sesta vaikutuksesta osaketuottoihin ja osto-ohjelman vaikutukset eivät ole tilastollisesti merkit-

seviä.   
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Taulukko 7 Virheenkorjausmalli – vaikutukset OMXH25-osakeindeksiin 

VIIVE (+0) (+1) (+2) (+3) (+4) (+5) (+6) 
MUUTTUJAT omxh25_ret omxh25_F

1 
omxh25_F

2 
omxh25_F

3 
omxh25_F

4 
omxh25_F

5 
omxh25_F

6 
app_ret 0.07 0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.02 -0.08 
 (0.05) (0.05) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) 
L.ehat -0.31*** -0.26*** -0.09 -0.05 -0.11 -0.03 0.02 
 (0.09) (0.09) (0.09) (0.10) (0.10) (0.10) (0.10) 
Vakio 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01* 
 (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 
Havainnot 71 70 69 68 67 66 65 
R^2 0.16 0.11 0.02 0.01 0.03 0.00 0.03 

Keskivirheet ilmoitettu suluissa ja tilastollinen merkitsevyys on ilmoitettu (*) merkillä seuraavasti: 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

7.2 Osto-ohjelman vaikutukset Frankfurtin pörssissä 

Osto-ohjelman vaikutuksia Frankfurtin pörssiin on tutkittu yhtälöllä (3). Estimoidut tulokset 

ovat kerätty taulukkoihin 8 ja 9. Tulosten mukaan pienimmän neliösumman malli (taulukko 8) 

ja mallien selitysasteet eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Alhaiset selitysasteet kertovat mallin 

heikkoudesta ja mahdollisesti siitä, että siihen tulisi lisätä muita selittäviä tekijöitä selitysasteen 

parantamiseksi. Myös Frankfurtin pörssin kontekstissa osto-ohjelmien vaikutus kääntyy posi-

tiivisesta negatiiviseksi viiveiden kasvaessa. Osto-ohjelmilla ei ole tilastollisesti merkitseviä 

vaikutuksia DAX30 -osakeindeksiin. Mallin selittävyys näyttää parantuvan, kun malliin lisä-

tään viivettä.  

 

Taulukko 8 Pienimmän neliösumman malli – vaikutukset DAX30 -osakeindeksiin 

Keskivirheet ilmoitettu suluissa ja tilastollinen merkitsevyys on ilmoitettu (*) merkillä seuraavasti: 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 

VIIVE (+0) (+1) (+2) (+3) (+4) (+5) (+6) 
MUUTTUJAT dax30_ret dax30_F1 dax30_F2 dax30_F3 dax30_F4 dax30_F5 dax30_F6 

app_ret 0.05 0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.09 
 (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) 
Vakio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 
 (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 
Havainnot 71 70 69 68 67 66 65 
R^2 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 
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Virheenkorjausmallilla estimoidut regressioyhtälöt (taulukko 9) sekä niiden selittävät tekijät 

eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Myös tässä mallissa tulokset eivät vastaa tutkimuksen hy-

poteesia osto-ohjelmien positiivisesta vaikutuksesta. Virheenkorjausmallin selitysaste paranee, 

kun viivemuuttujat jätetään pois mallista. Ilman viivettä (+0) osto-ohjelmat selittävät 15 pro-

senttia Frankfurtin pörssin osaketuottojen vaihtelusta. Siitä huolimatta selitysasteet eivät ole 

kuitenkaan tilastollisesti merkitseviä. 

Taulukko 9 Virheenkorjausmalli – vaikutukset DAX30 -osakeindeksiin 

Keskivirheet ilmoitettu suluissa ja tilastollinen merkitsevyys on ilmoitettu (*) merkillä seuraavasti: 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 7.3 Regressioanalyysin taustaoletukset ja validiteettitarkastelu 

Aikasarja aineiston kannalta stationaarisuus oletuksen tarkasteleminen on tärkeä osa aikasarja-

regressioiden tulosten luotettavuuden kannalta. Stationaarisuus oletuksen tarkasteleminen kat-

taa aikasarja-aineistolla estimoimiseen liittyvien ehtojen tutkimisen. Tässä tutkimuksessa on 

hyödynnetty yhteisintegroituvuuden mahdollistamaa poikkeusta aikasarja-analyysiestimoin-

nissa mahdollistaen epästationaarisen aikasarjan hyödyntämisen estimoinnissa. Tulosten tulisi 

olla luotettavia estimointimenetelmän kannalta, jos käytetyt aikasarjat ovat yhteisintegroitu-

neita ja stationaarisia ensimmäisessä differenssissä. Tulosten reliabiliteetin tutkimiseksi on tar-

kasteltu lineaarisen regression taustaoletuksia. 

 

Pienimmän neliösumman lineaarisen regressioiden ja virheenkorjausmallien homoskedastisuus 

oletus on tutkittu hyödyntämällä residuaalikuvaajia (liitteet 3 & 4) sekä Breusch-Pagan ja 

Cook-Weisberg testiä (Liite 5). Residuaalikuvaajien perusteella residuaalit eivät ole jakautu-

VIIVE (+0) (+1) (+2) (+3) (+4) (+5) (+6) 
MUUTTUJAT dax30_ret dax30_F1 dax30_

F2 
dax30_F3 dax30_F4 dax30_F5 dax30_F6 

app_ret 0.07 0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.09 
 (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) 
L.ehat2 -0.28*** -0.26*** -0.16* -0.06 -0.06 -0.04 -0.00 
 (0.08) (0.08) (0.09) (0.09) (0.09) (0.09) (0.09) 
Vakio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 
 (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 
Havainnot 71 70 69 68 67 66 65 
R^2 0.15 0.13 0.05 0.01 0.02 0.01 0.03 



 29 

neet tasaisesti, vaan ne muodostavat ryppäitä ja yksittäisiä havaintoja on näiden ryppäiden ul-

kopuolella viitaten heteroskedastisuuden mahdolliseen olemassaoloon. Kuvaajien perusteella 

malleissa on syytä epäillä heteroskedastisuutta, mutta tilastollisten testien perusteella nollahy-

poteesi homoskedastisuudesta (residuaalien varianssi pysyy vakiona) jää voimaan jokaisen 

mallin kohdalla. Ramseyn RESET-testitulosten perusteella mallit eivät kärsi mallin määrittely-

virheestä eikä niistä testin perusteella puutu selittäviä muuttujia. Residuaalien normaalijakau-

tuneisuus oletus ei toteudu malleissa Shapiro-Wilk testituloksien p-arvojen saadessa pieniä ar-

voja, jolloin nollahypoteesi normaalijakautuneisuudesta hylätään.  

 

Yleisesti ottaen estimoitavia malleja voisi yrittää parantaa lisäämällä selittäviä muuttujia mal-

leihin. Se voi mahdollisesti parantaa tilastollista merkitsevyyttä sekä selitysastetta, jolloin mal-

lin luotettavuus saattaa parantua. Tutkimustuloksiin voi vaikuttaa myös se, että käytetyissä 

muuttujissa voi vielä esiintyä epästationaarisuutta yhden prosentin riskitasoilla tarkastellessa 

yksikköjuuritestituloksia. Lisäksi tutkittava aikaväli on lyhyt ja kuukausiaikasarjadatan kan-

nalta havaintojen määrä on pieni, mikä mahdollisesti asettaa haasteita lineaarisien menetelmien 

hyödyntämiselle estimointimenetelminä. Kuitenkin tutkimuksen laajuus huomioiden monimut-

kaisemmat mallit on jätetty estimointimenetelminä tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimustulos-

ten ollessa tilastollisesti merkityksettömiä, voi niitä tulkita vain varauksella ja ehdollisesti suun-

taa antavina.  

8. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksessa selvitetään vaikuttaako EKP:n toteuttama laajennetun omaosuuserien osto-oh-

jelma Helsingin ja Frankfurtin pörssien tuottoihin. Tutkimushypoteesin mukaan osto-ohjelmilla 

pitäisi olla positiivisia vaikutuksia osakemarkkinoiden tuottokehitykseen. Hypoteesi nojautuu 

rahan kvantiteettiteoriaan ja aikaisempien tutkimuksien löydöksiin. Hypoteesin testaamiseen 

käytetään kahta eri estimointimenetelmää, joiden valintaan vaikuttaa aikasarja-aineiston aset-

tamat rajoitteet. Pienimmän neliösumman malleissa selitysasteet jäävät hyvin alhaisiksi ja ne 

selittävät enimmillään kolme prosenttia osaketuottojen vaihtelusta. Virheenkorjausmalli onnis-

tuu selittämään suuremman osuuden vaihtelusta verrattuna pienimmän neliösumman malleihin. 

Kuitenkin tulokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä kummallakaan estimointimenetelmällä 

Helsingin tai Frankfurtin pörssin kontekstissa. Tilastollinen luotettavuus huomioiden ja tarkas-

telun rajaaminen kattamaan vain virheenkorjausmallien tuloksia ilman viivettä ja yhdellä vii-
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veellä suoritetaan maavertailu osto-ohjelmien vaikutuksista. Ilman viivettä osto-ohjelmia ku-

vaavan virheenkorjausmallin selitysaste on suurempi Helsingin pörssissä verrattuna Frankfurtin 

pörssiin. Toisaalta yhdellä viiveellä vastaava vaikutus on suurempi Saksan pörssissä. Kaiken 

kaikkiaan maiden välillä ei tulosten perusteella ole kuitenkaan merkittävää eroa, koska selitys-

asteet eroavat vain vähän. 

 

Helsingin ja Frankfurtin pörsseissä osto-ohjelmien vaikutus kääntyy negatiiviseksi tietyn aika-

välin jälkeen. Osto-ohjelmat eivät välttämättä yksinään riitä selittämään osakemarkkinoiden 

tuottokehitystä taikka positiivista vaikutusta. Tuloksien heikkouden perusteella mallista saattaa 

puuttua muuttujia, jotka selittäisivät paremmin osaketuottojen vaihtelua. Toisaalta eri estimoin-

timenetelmän valinta saattaisi antaa parempia tuloksia, koska tutkimuksessa käytetyt estimoin-

timenetelmät eivät välttämättä huomioi muita mahdollisia tekijöitä liittyen osakemarkkinoiden 

tuottojen vaihteluun. Rahan kvantiteettiteoriasta johdetun hypoteesin pitävyyttä saattaa heiken-

tää rahan kiertonopeuden mahdollinen hidastuminen. Euroalueen pitkittynyt alhaisen inflaation 

taso saattaa selittyä rahan kiertonopeuden hidastumisella, jolloin oletus rahan allokoitumisesta 

varallisuuseriin ei välttämättä toteudu. Tulosten perusteella tutkimushypoteesia ei pystytä to-

dentamaan.  

 

Al-Jassar ja Moosa (2019) päätyvät tutkimuksessaan vastaavanlaisiin tuloksiin, mutta eri mark-

kinoiden ja eri keskuspankkien kontekstissa. He toteavat, että tarkasteluajankohdan poliittisella 

ympäristöllä on merkittävä vaikutus osakemarkkinoiden tuottokehitykseen. Tutkimuskentän 

keskittyessä enimmäkseen Yhdysvaltojen osto-ohjelmien vaikutuksiin osakemarkkinoilla on 

tulosten vertailu vaikeaa. Muun muassa Freystätter (2016) korostaa, että osto-ohjelmien eli 

määrällisen keventämisen vaikutuksia on haastavaa tutkia, sillä kyseiset toimenpiteet ovat epä-

tavanomaisia euroalueella ja empiirisiä tutkimustuloksia on saatavilla enimmäkseen muilta ta-

lousalueilta. Jatkotutkimusten kannalta malleihin voisi lisätä makrotaloudellisia muuttujia, 

jotka selittäisivät laajemmin osakemarkkinoiden vaihtelua. Osto-ohjelmat eivät itsessään hei-

jastele tulevaisuuden tulosodotuksia tai muita markkinoiden yleisiä epävarmuustekijöitä. Näin 

ollen malliin voisi sisällyttää taloudentilaa kuvaavia muuttujia, kuten esimerkiksi inflaatio- tai 

korkomuuttujia. Lisäksi jatkotutkimuksissa voisi hyödyntää eri estimointimenetelmiä, jotka so-

pisivat paremmin makrotaloudellisien ilmiöiden tutkimiseen. Tulevaisuuden tutkimuksen kan-

nalta tulee olemaan olennaista euroalueen epätavanomaisen rahapolitiikan kehittyminen ja tie-

teellisen tutkimuksen laajentuminen EKP:n harjoittamaan rahapolitiikkaan liittyen osakemark-

kinoihin. 
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Liite 5: Regressiotulosten jälkiestimointi 1 
 

Pienimmän neliösumman mallit OMXH25_ret.  

Viivästykset (+) Shapiro-Wilk (resi-
duaali) Ramsey RESET Breusch-Pagan / Cook-

Weisberg 
0 0,00 0,85 0,99 
1 0,00 0,85 0,65 
2 0,00 0,61 0,47 
3 0,00 0,35 0,61 
4 0,00 0,55 0,81 
5 0,01 0,10 0,45 
6 0,00 0,12 0,58 

 
Virheenkorjausmalli OMXH25_ret.  

Viivästykset (+) Shapiro-Wilk (residu-
aali) Ramsey RESET Breusch-Pagan / Cook-

Weisberg 
0 0,00 0,54 0,27 
1 0,00 0,99 0,29 
2 0,00 0,76 0,18 
3 0,00 0,74 0,82 
4 0,00 0,66 0,26 
5 0,01 0,27 0,25 
6 0,00 0,10 0,52 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
Virheenkorjausmalli DAX30_ret.  

Viivästykset (+) Shapiro-Wilk (residu-
aali) Ramsey RESET Breusch-Pagan / Cook-

Weisberg 
0 0,00 0,44 0,11 
1 0,02 0,70 0,29 
2 0,01 0,92 0,02 
3 0,01 0,88 0,28 
4 0,01 0,82 0,15 
5 0,02 0,40 0,24 
6 0,01 0,26 0,45 

 

 
1 Taulukoissa raportoitu p-arvot kahden desimaalin tarkkuudella. 

Pienimmän neliösumman malli DAX30_ret.  

Viivästykset (+) Shapiro-Wilk (residu-
aali) Ramsey RESET Breusch-Pagan / Cook-

Weisberg 
0 0,01 0,87 0,86 
1 0,01 0,76 0,81 
2 0,01 0,78 0,59 
3 0,01 0,35 0,67 
4 0,01 0,71 0,95 
5 0,01 0,16 0,39 
6 0,01 0,25 0,45 


