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EKP:n neuvosto päätti 5.6.2014 laskea korkonsa historiallisen alas sekä li-

sätä likviditeettiä lopettamalla aiemmin tehdyistä arvopaperiostoista 

(SMP) rahamarkkinoille tulleen rahamäärän poistamisen. Miten nämä toi-

met tulevat vaikuttamaan rahapolitiikan välittymismekanismiin lyhyiden 

rahamarkkinakorkojen kautta?  

Kuviossa 1 on kuvattu likviditeetin eli keskuspankkirahan määrän ja hinnan 

(lyhyt rahamarkkinakorko) suhde. Ylimääräinen likviditeetti viittaa keskus-

pankkirahan määrään, joka ylittää pankeille asetetut vähimmäisvarantovel-

voitteet. Kun todennäköisyys pankkien ajautumisesta maksuvalmiusluo-

toille kasvaa, lyhyt markkinakorko nousee kohti maksuvalmiusluoton kor-

koa. Vastaavasti pankkien yötalletusten kasvaessa ylimääräisen likviditeetin 

mukana rahamarkkinoiden tasapainokorko painuu kohti keskuspankin yö-

talletuksille maksamaa korkoa. 

 



 

Eurojärjestelmän ohjauskehikko pohjautuu malliin, jossa "normaalioloissa" 

pankkijärjestelmän likviditeetti ei juuri poikkea vähimmäisvarantovelvoit-

teiden edellyttämästä keskuspankkirahan määrästä. Tällöin lyhyt rahamark-

kinakorko liikkuu perusrahoitusoperaatioissa sovellettavan koron (eli oh-

jauskoron) tasolla (kuvion 1 alue A). Finanssikriisin aikana korko- ja likvidi-

teettipolitiikassa on toteutettu menettelyjä, joiden johdosta rahamarkki-

noilla on ollut runsaasti ylimääräistä likviditeettiä, joka pankkien on pitänyt 

tallettaa keskuspankkiin yötalletuksina. Tällöin rahamarkkinakorko on pai-

nunut lähelle keskuspankin yötalletuskorkoa (kuviossa 1 on liikuttu alueella 

B). 

Viimeisen vuoden mittaan pankit ovat maksaneet huomattavassa määrin ta-

kaisin keskuspankista aiemmin lainaamiaan kolmen vuoden luottoja. Tämän 

johdosta ylimääräinen likviditeetin määrä on pienentynyt viime vuoden alun 

yli 600 miljardista eurosta ajoittain alle sataan miljardiin euroon. Kuvion 1 

termein kevään mittaan on liikuttu ylimääräisen likviditeetin B -tasapainosta 

kohti normaalia A -tasapainoa. Sinänsä positiivinen normalisoituminen on 

johtanut lyhyimpien markkinakorkojen nousuun ja korkovaihteluiden kas-

vuun tilanteessa, jossa tämä kehitys on ollut rahapoliittisten tarpeiden (hin-

tavakaustavoitteen) vastaista. 

EKP:n neuvoston päätös laskea korkoja sekä kasvattaa likviditeettiä nk. kui-

vausoperaatioiden lopettamisella ovat omiaan ehkäisemään ei-toivottua ra-

hamarkkinakehitystä. Kuvio 2 esittää päätösten odotettavissa olevat vaiku-

tukset rahamarkkinoille. Koronlasku näkyy likviditeetin kysyntäkäyrän liik-

keenä alaspäin, ja vihreä nuoli osoittaa tämän liikkeen sekä likviditeettipää-

töksen yhteisvaikutuksen. SMP -kuivauksen lopettaminen saattaa osaltaan 

vauhdittaa pankkien kolmenvuoden keskuspankkiluottojen takaisin mak-

sua, minkä johdosta ei ole selvää, laskeeko lyhyin rahamarkkinakorko eonia 

päätösten jälkeenkään negatiiviseksi.     



 

  

 

Yllä kuvattujen korko- ja likviditeettipäätösten lisäksi EKP lupasi jatkaa täyden jaon 

politiikkaa säännöllisissä rahoitusoperaatioissaan aina 2016 loppuun saakka. Tämä 

päätös osaltaan poistaa pankkien likviditeettiepävarmuutta. Kun tähän lisätään koh-

dennetuista pitempiaikaisista rahoitusoperaatioista syksystä alkaen kertyvä likvidi-

teetti, voidaan olettaa, että nollanpinnassa oleva lyhyin rahamarkkinakorko heijastuu 

myös pitempiin rahamarkkinakorkoihin mukaan lukien Suomessa rahoituksen välit-

tymisen keskiössä olevat euriborit.  
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