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Tiivistelmä 
Rahoitusmarkkinoiden häiriön laajennuttua globaaliksi talouskriisiksi EKP on ottanut käyttöön 

koko välinearsenaalinsa. Korkopolitiikka ja likviditeettipolitiikka ovat tukeneet toisiaan rahoi-

tusmarkkinoiden toimintakyvyn palauttamiseksi ja makrotaloudellisten vaurioiden minimoimi-

seksi. Toimien seurauksena markkinakorot ovat alentuneet ennennäkemättömän mataliksi ja 

riskilisät palautuneet vähittäin kesällä 2008 ennen kriisin kärjistymistä vallinneille tasoilleen. 

Muiden keskuspankkien tavoin EKP on kriisin aikana sopeuttanut rahapolitiikkansa väli-

neitä voimakkaasti. EKP:n kohdalla merkittävimpiä epätavanomaisia toimia ovat olleet mää-

rällisten rajoitteiden poistaminen likviditeettioperaatioissa ja operaatioiden maturiteettien pi-

dentäminen. Toisin kuin eräät muut keskuspankit, jotka ovat jo liittäneet rahapolitiikkansa 

välineisiin mittavat arvopaperien ostot, EKP on ottamassa tällä saralla vasta ensi askeliaan. 

EKP:n tähän asti noudattama strategia keskittyä operoimaan ensisijaisesti pankkisektorin 

välityksellä heijastaa pankkien keskeistä roolia euroalueen rahoituksen välityksessä. 

EKP:n voimakas likviditeettipolitiikka on kasvattanut merkittävästi Eurojärjestelmän tasetta 

ja siihen sisältyviä riskejä. Riskejä on jo realisoitunut eräiden EKP:n vastapuolien ajauduttua 

konkurssiin. Kriisiaikana luottotappiot ovat väistämätön osa keskuspankkitoimintaa, eivätkä 

ne uhkaa Eurojärjestelmän toimintakykyä. 

Kriisin aikanaan väistyessä EKP – samoin kuin muutkin keskuspankit – joutuu sopeutta-

maan korkopolitiikkansa ja välinearsenaalinsa jälleen normaalioloihin soveltuviksi. Tähän ei 

sisälly merkittäviä teknisiä vaikeuksia. Sen sijaan rahapoliittisen elvytyksen poistaminen tilan-

teessa, jossa talouden tila on yhä hauras ja työttömyys korkealla, voi muodostua poliittisesti 

merkittäväksi haasteeksi. 
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1 Rahoitusmarkkinoiden häiriön 
kärjistyminen kriisiksi 

Kesällä 2008 tilanne kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla näytti päälle päin suhteellisen va-

kaalta. Yhdysvaltain subprime-markkinoilta vuotta aiemmin alkanut häiriö oli tosin jättänyt 

riskilisät korkealle tasolle, ja globaalille pankkijärjestelmälle arvioitiin syntyvän mittavia tap-

pioita. Rahoitusmarkkinoiden tilanteeseen nähtiin sisältyvän riskejä, mutta akuutin kriisiyty-

misen merkkejä ei näkynyt. Rahoituksen välitys taloudessa toimi auttavasti, ja maailmanta-

lous näytti olevan matkalla kohti hallittua kasvun hidastumista ja kasvuvuosien aikana kerty-

neiden tasapainottomuuksien vähittäistä korjaantumista. Keskuspankkien viesti markkinoille 

oli selkeä ja rauhoittava: likviditeetin riittävästä tarjonnasta tullaan huolehtimaan vakavarais-

ten pankkien tarpeet huomioiden. 

Syyskuussa 2008 tilanne alkoi kuitenkin nopeasti huonontua. Rahoitussektorin ongelmien 

syvyys alkoi selvitä, kun Yhdysvaltain liittovaltio otti haltuunsa Fannie Maen ja Freddie  
Macin, maan puolijulkiset asuntoluottopankit. Tuolloin alkoi myös levitä tietoja vakuutusyhtiö 

AIG:n syvenevistä vaikeuksista, jotka olivat perua yhtiön myöntämistä luottoriskivakuutuksis-

ta.  

Välittömänä kriisin laukaisijana toimi kaksi tekijää. Ensimmäinen näistä oli Yhdysvaltalai-

sen Lehman Brothers -investointipankin konkurssi. Lehmanin vaikeudet olivat tunnettuja, 

mutta monelle oli yllätys, että Yhdysvaltain viranomaiset lopulta päästivät pankin konkurssiin. 

Saman vuoden keväällä viranomaiset olivat kätilöineet Bear Sterns -investointipankin pelas-

tusoperaation, jossa pankki siirrettiin valtion tuella kilpailijansa haltuun. Vaikka viranomaiset 

olivat viestineet, että poliittisia edellytyksiä ei vastaavanlaiseen operaatioon nyt ollut, oli silti 

laajalti uskottu, että vastaavan kaltainen velkojien saatavat turvaava ratkaisu olisi löydetty 

myös Lehmanin kohdalla. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan 15.9.2008 Lehman haki oikeuden 

suojaa velkojiltaan.  

Toinen kriisin laukaiseva tekijä tuli muutama päivä myöhemmin, kun Yhdysvaltain valmis-

teilla olleen pankkitukisuunnitelman (TARP) ensimmäinen versio kaatui senaatin käsittelyssä. 

Nämä tapahtumat muuttivat rahoitusmarkkinoiden tunnelmia perusteellisesti ja johtivat ly-

hyessä ajassa häiriötilan kärjistymiseen akuutiksi kriisiksi. Lehman oli yksi kansainvälisten 

rahoitusmarkkinoiden suurimmista toimijoista. Sillä tiedettiin olevan sitoumuksia tuhansien 

vastapuolien kanssa ympäri maailmaa, mutta selvää käsitystä ei ollut siitä, millä rahoituslai-

toksilla oli konkurssissa suurimmat altistumat. Samalla Lehmanin päästäminen konkurssiin 

tulkittiin yleisempänä viestinä siitä, että viranomaisten tuen varaan ei voi laskea rahoituslai-
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tosten vastuiden takaajana. Pelättiin, että Lehmanin konkurssista aiheutuvat tappiot käynnis-

tävät dominoefektin, mutta siitä, mitkä rahoituslaitokset päätyisivät sen uhriksi, vallitsi suuri 

epätietoisuus.  

Harva pankki välttyi epäilyksiltä, ja epävarmuuden kasvaessa rahoituslaitokset alkoivat ra-

joittaa riskejään pidättymällä rahoitustoimista toistensa kanssa. Vaihto pankkien välisillä ra-

hamarkkinoilla supistui jyrkästi. Jo aiemmin rahoitusmarkkinoiden häiriö oli lyhentänyt pank-

kienvälisten luottojen maturiteettia häiriötä edeltäneeseen aikaan verrattuna, mutta häiriön 

kärjistyttyä kriisiksi pankit uskalsivat lainata toisilleen rahaa käytännössä enää vain yön yli  

-lainoilla.  

Rahamarkkinoiden likviditeettiä heikensi myös se, että pitemmissä maturiteeteissa aiem-

min pankeille rahaa tallettaneet rahamarkkinarahastot joutuivat varautumaan rahasto-

osuuksien laajamittaisiin myynteihin lyhentämällä omien sijoitustensa juoksuaikaa. Tämä 

merkitsi huomattavaa likviditeetin hiipumista euriborkorkojen noteerausten kannalta relevan-

teissa rahamarkkinamaturiteeteissa.   

Uudessa tilanteessa rahoituslaitokset eivät voineet luottaa edellytyksiinsä kattaa äkilliset 

rahoitustarpeensa markkinaehtoisella velalla tai arvopaperimyynneillä. Niinpä ne pyrkivät 

varautumaan tuleviin rahoitustarpeisiin siirtämällä omaa varallisuuttaan mahdollisimman lik-

vidiin, helposti realisoitavaan muotoon. Käytännössä tämä tarkoitti vähemmän likvidien rahoi-

tusvaateiden myyntiä ja pidättäytymistä vapaan likviditeetin sitomisesta pitempiaikaisilla so-

pimuksilla.  

Kun kaikki rahoituslaitokset pyrkivät parantamaan taseensa likvidiyttä samanaikaisesti, 

ehtyi vähemmän likvidien rahoitusvaateiden kysyntä täysin ja niiden hinta laski jyrkästi. Mo-

net rahoitusvaateet, jotka ennen olivat helposti realisoitavissa markkinoilla, muuttuivat epäli-

kvideiksi.  

Lokakuussa 2008 päädyttiin tilanteeseen, jossa yhtäältä suuri epävarmuus lisäsi pankkien 

likviditeetin tarvetta ja toisaalta markkinoiden kuivuminen vähensi niiden taseen likvidiyttä. 

Tämä likviditeetin kysynnän ja tarjonnan epäsuhta altisti erityisesti markkinarahoituksella 

toimintaansa rahoittaneet pankit spekulaatioille ja talletuspaon riskille ja uhkasi viime kädes-

sä koko globaalin rahoitusjärjestelmän vakautta. 
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2 EKP:n rahapolitiikan operatiivisen 
paradigman muutos 

EKP oli ryhtynyt sopeuttamaan rahapolitiikkansa välineitä jo rahoitusmarkkinoiden häiriön 

alkaessa kesällä 2007. Se lisäsi pankeille jaettavan likviditeetin määrää ja kasvatti rahapoli-

tiikan instrumenttien valikoimaa. Rahapolitiikan toimeenpanon perusperiaatteitaan EKP ei 

kuitenkaan rahoitusmarkkinahäiriön ensimmäisen vaiheen aikana muuttanut. Rahapolitiikan 

toteuttamista ohjasi ns. separaatioperiaate.  

Separaatioperiaate teki selvän eron EKP:n korkopolitiikan ja likviditeettipolitiikan välille: 

korkopolitiikkaa ohjasi yksinomaan rahapolitiikan ensisijainen tavoite eli hintavakaus, kun 

taas likviditeettipolitiikalla taattiin rahamarkkinoiden joustavan toiminnan edellytykset. Likvidi-

teettipolitiikka toimi ikään kuin puskurina, joka eristi reaalitalouden rahamarkkinoiden häiriöltä 

ja mahdollisti sen, ettei korkopolitiikan tarvinnut suoraan reagoida rahoitusmarkkinoiden ti-

laan. Vastaavasti likviditeettipolitiikan mitoitus ei riippunut hintavakauden näkymistä eikä sii-

hen sisältynyt rahapoliittisia viestejä. 

EKP:n toiminta rahoitusmarkkinahäiriön alusta loppukesään 2008 heijasti tätä paradig-

maa. Samalla kun runsaalla likviditeettipolitiikalla pyrittiin rauhoittamaan rahamarkkinoita, 

padottiin kasvavia inflaatiopaineita rahapolitiikkaa kiristämällä. Separaatioperiaatteen muo-

dossa pyrittiin markkinoille viestimään, että rahapoliittisia signaaleja on syytä lukea yksin-

omaan kiristyvästä rahapolitiikasta, ei keventyvästä likviditeettipolitiikasta. 

Rahoitusmarkkinoiden kriisin kärjistyminen Lehmanin konkurssin jälkeen muutti rahapoli-

tiikan toimintaympäristöä ratkaisevasti. Pankkien likviditeettiin ja varainhankintaan liittyvät 

ongelmat kärjistyivät dramaattisesti ja johtivat luotonannon nopeaan kiristymiseen. Kävi pian 

selväksi, että EKP:n likviditeettipolitiikalla ei enää ollut edellytyksiä padota rahoituskriisin le-

viämistä reaalitalouteen. Samalla rahoitusmarkkinoiden toiminnan hyytyminen rampautti kor-

kopolitiikan välittymistä talouteen. Näin rahoituskriisin syventyminen ja laajentuminen ylei-

seksi talouskriisiksi kytki yhteen likviditeettipolitiikan ja korkopolitiikan tavoitteet ja toiminnan 

tavalla, joka ei enää mahdollistanut separaatioperiaatteen yksioikoista noudattamista.  

Separaatioperiaatetta ei suoranaisesti hylätty. Osin oli kyse yksinkertaisesti siitä, että krii-

sin kärjistyessä ja inflaatiopaineiden hellittäessä korkopolitiikan ja likviditeettipolitiikan tarpeet 

kääntyivät yhdensuuntaisiksi. Samalla kuitenkin oli selvää, että rahoitusmarkkinoiden toimin-

nan häiriytyessä koetulla tavalla korkopolitiikan ja likviditeettipolitiikan välittyminen ei ollut 

enää toisistaan riippumatonta, eikä tavoitteiden erottaminen siten enää ollut mielekäs politii-

kan lähtökohta.  



23.6.2009  BOF ONLINE    

   

  
Suomen Pankki • Finlands Bank – Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 8 • 2009 7   

Syksystä 2008 eteenpäin EKP on reagoinut kriisin kärjistymiseen koko käytössä 
olevalla arsenaalillaan. Kaikkien toteutettujen toimien päämääränä on ollut tukea rahoituk-

sen saatavuutta taloudessa ja alentaa sen hintaa. Käytännön tasolla toimet ovat kuitenkin 

olleet varsin monimuotoisia ja ne voidaan jakaa väljästi kolmeen luokkaan. EKP on käyttänyt 

perinteisintä rahapolitiikan välinettään eli korkopolitiikkaa voimakkaan elvyttävästi. Loka-

kuun 2008 ja toukokuun 2009 välillä EKP alensi ohjauskorkoaan yhteensä 3,25 prosenttiyk-

siköllä. Samanaikaisesti EKP on tukenut pankkisektorin likviditeetin saatavuutta sopeutta-

malla rahapolitiikan toimeenpanotapaansa usein tavoin. Kolmanneksi EKP on päättänyt ryh-

tyä tukemaan suorin arvopaperiostoin sellaisten markkinoiden likviditeettiä, joiden toimin-

taedellytykset ovat pahasti häiriytyneet. Seuraavassa taustoitetaan EKP:n toimia tarkemmin. 

3 EKP:n korkopoliittiset toimet 
Kriisin kärjistyessä välittömänä uhkana oli markkinakorkojen kehityksen irtautuminen EKP:n 

ohjauskorosta. Rahoitusmarkkinoiden keskeisinä viitekorkoina käytettäviin vakuudettomiin 

rahamarkkinakorkoihin (kuten euribor- ja liborkorot) sisältyvä riskilisä oli jo rahoitusmarkkina-

häiriön alkuvaiheessa kasvanut historiaansa nähden korkealle tasolle (kuvio 1). Kesään 2008 

mennessä riskilisä näytti kuitenkin vakiintuvan tavalla, joka mahdollisti suhteellisen tehok-

kaan rahapoliittisen ohjauksen. 

Kuvio 1. Euroalueen rahamarkkinoiden riskilisiä (euriborkorkojen ja swapien välinen  
korkoero) 
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Syyskuussa 2008 riskilisät lähtivät uudelleen räjähdysmäiseen nousuun tavalla, joka uhkasi 

katkaista markkinakorkojen yhteyden rahapolitiikkaan. Euroalueella pankkien vakuudetto-

masta lyhytaikaisesta luotonannosta toisiltaan perimä riskilisä räjähti parissa viikossa kolmin-

kertaiseksi noin kahteen prosenttiyksikköön, ja mm. Yhdysvalloissa nousu oli vielä rajumpaa.  

Riskilisien nousun ansiosta markkinakorot lähtivät voimakkaaseen nousuun huolimatta sii-

tä, että EKP:n korkopolitiikkaa koskevat odotukset kääntyivät samalla laskuun. Syys-

lokakuun vaihteessa 12 kuukauden euriborkorko saavutti historiansa korkeimman tason 5,5 

prosenttia (kuvio 2). 

Kuvio 2. 1, 3 ja 12 kuukauden euriborkorkojen kehitys tammikuu 2007 - kesäkuu 2009 
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Kuvio 3. 2, 5 ja 10 vuoden inflaatio-odotukset 
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EKP:n koronlaskut ovat olleet keskeinen tekijä markkinakorkojen voimakkaassa alentumi-

sessa. Rahoitusmarkkinoiden kriisin jatkuessa koronlaskujen koetun kaltainen välittyminen 

markkinakorkoihin ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista ilman likviditeettipolitiikan voimakasta 

tukea. Keskeinen osa EKP:n rahapolitiikan kokonaisuutta olivatkin ne likviditeetin hal-
lintaan liittyvät toimet, joilla varmistettiin rahapolitiikan välittyminen myös rahoitus-
kriisin oloissa. Näitä toimia käsitellään seuraavassa osiossa. 

4 EKP:n likviditeetin saatavuutta tu-
kevat toimet 

4.1 Rahoitusmarkkinahäiriön alkuvaihe: elokuu 2007 - syyskuu 
2008 

Euroalueen pankkikeskeisessä rahoitusjärjestelmässä rahoituksen saatavuus taloudessa 

määräytyy pitkälti keskuspankin ja pankkisektorin toimien yhteisvaikutuksesta. Kun pankit 

ostavat keskuspankilta seteleitä tai tekevät keskuspankkiin vähimmäisvarantotalletuksia, 

niiden hallussa oleva likviditeetti vähenee ja pankkisektorille syntyy likviditeettivaje, joka kes-

kuspankin on muodossa tai toisessa rahoitettava. Rahoitusmarkkinahäiriön alkuun asti EKP 

täytti likviditeettivajeen pääosin tarjoamalla viikoittain huutokaupoissaan keskuspankkirahaa 

vastapuolipankeilleen. Noin kolmasosa vajeesta täytettiin kuukausittain tehdyillä pitempiai-

kaisilla (3kk) jälleenrahoitusoperaatioilla.   

Normaalioloissa EKP kykenee arvioimaan pankkisektorin likviditeetin tarpeen, ns. normial-

lokaation, varsin tarkasti ja mitoittamaan huutokauppansa tämän arvion perusteella. Kesä-

kuusta 2000 syyskuuhun 2008 asti EKP suoritti lähes kaikki likviditeettihuutokauppansa vaih-

tuvakorkoisina. Tällaisissa huutokaupoissa EKP ilmoittaa huutokaupattavan likviditeetin ta-

voitemäärän sekä minimitarjouskoron ja hyväksyy saamistaan tarjouksista korkeimmasta 

alkaen tätä summaa vastaavan määrän tarjouksia. Normiallokaatiosta poikkeamat olivat 

yleensä alle prosentin jaetusta kokonaismäärästä, ja merkittävimmät poikkeamat olivat reak-

tioita vuodenvaihteisiin liittyviin erityistekijöihin. 

Vaihtuvakorkoisessa huutokaupassa pankki ei tarjousta jättäessään tiedä, kuinka paljon 

likviditeettiä se huutokaupassa saa. Markkinoiden toimiessa hyvin tällä ei olekaan väliä – 

vain pankkisektorin saamalla kokonaislikviditeetillä on rahapoliittista merkitystä, ei sen jakau-

tumisella pankkien kesken. Kun pankkijärjestelmän kokonaislikviditeetin määrä on oikea, 
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vastaa kunkin yksittäisen pankin likviditeettivajetta jonkun toisen pankin likviditeettiylijäämä. 

Likviditeettiylijäämäiset ja -alijäämäiset pankit tasaavat likviditeettiasemansa pankkienvälisillä 

markkinoilla niin, että kaikilla pankeilla on lopulta juuri riittävästi likviditeettiä vaadittujen re-

servitalletusten tekemiseen. Siten EKP:n rahapolitiikan toimeenpano nojasi olennaisilta osin 

pankkien välisten markkinoiden toimivuuteen.  

Tämä mekanismi toimi hyvin kesään 2007 asti. Tilanne alkoi kuitenkin muuttua elokuussa 

2007, kun rahoitusmarkkinoiden toiminnan häiriintyminen johti pankkienvälisen rahamarkki-

nan hiipumiseen tavalla, joka alkoi vaikeuttaa rahapolitiikan toimeenpanoa. Runsaasti likvidi-

teettiä omaavien pankkien halukkuus lainata ylijäämäänsä eteenpäin pankkienvälisillä mark-

kinoilla väheni, ja riskejä välttääkseen ne usein päätyivät tallettamaan ylijäämänsä keskus-

pankkiin. Pankkijärjestelmän kyky kanavoida järjestelmässä oleva likviditeetti sitä tarvitseville 

pankeille heikkeni.  

EKP pyrki yhä aktiivisesti kontrolloimaan pankkijärjestelmän kokonaislikviditeettiä, mutta 

se ei enää yksin riittänyt. EKP joutui kiinnittämään kasvavaa huomiota likviditeetin jakautumi-

seen pankkijärjestelmän sisällä ja huolehtimaan, että yksittäisillä pankilla oli edellytykset 

saada riittävästi likviditeettiä. 

Likviditeetin varmistamiseksi EKP joutui sopeuttamaan toimintamallejaan. Jaettavan lik-
viditeetin määrää lisättiin ja huutokauppojen ajoitusta ja pituutta sopeutettiin tarpeen 
mukaan. Tyydyttääkseen pankkien kasvavan likviditeetin kysynnän EKP joutui kasvatta-

maan likviditeetin tarjontaa ajoittain voimakkaastikin normiallokaatioita suuremmaksi.  

Keskuspankkirahan maturiteetin kasvattaminen toteutettiin siirtämällä tarjonnan painopiste 

viikoittaisista perusrahoitusoperaatioista pitempiaikaisiin jälleenrahoitusoperaatioihin. Pitem-

pikestoisten operaatioiden maturiteettikirjoa lavennettiin häiriötä edeltäneestä kolmesta kuu-

kaudesta kattamaan yhden, kolmen ja kuuden kuukauden operaatiot. Rahoituksen keski-

määräisen maturiteetin kasvattamisella pyrittiin vastaamaan pitempimaturiteettisten raha-

markkinoiden tarjonnan kuivumiseen ja siitä seuranneeseen liiallisina pidettyihin likviditeetti-

preemioihin euribor -maturiteeteissa.  

Rahoitusmarkkinahäiriö vaikeutti myös likviditeetin välittymistä valtameren yli. Yhdysvalta-

laisten pankkien halukkuus lainata dollarilikviditeettiä eurooppalaisille pankeille oli ajoittain 

heikkoa, mikä heijastui valuuttaswappien hinnoissa erityisesti aamuisin ennen Fedin tuloa 

markkinoille. Vastauksena tähän markkinahäiriöön EKP ryhtyi jakamaan myös dollarimää-
räistä likviditeettiä omille vastapuolilleen euromääräisiä vakuuksia vastaan.  

Ylimääräisen likviditeetin kasvanut kysyntä yhdessä dollarioperaatioiden kanssa kasvatti 

EKP:n operaatioiden kokoa ja nosti esiin huolen pankkien käytössä olevan vakuuskelpoisen 
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omaisuuden riittävyydestä. EKP:n käytäntö hyväksyä laaja kirjo erilaisia arvopapereita pank-

kien keskuspankkirahoituksen vakuudeksi antoi pankeille kuitenkin mahdollisuuden hyödyn-

tää arvopaperiomistuksiaan laaja-alaisesti ilman tätä tarkoitusta varten erikseen luotuja jär-

jestelyjä, joihin muilla valuutta-alueilla jouduttiin turvautumaan.  

EKP sopeutti rahapolitiikkansa toimeenpanoa monin tavoin jo ennen rahoitusmarkkinahäi-

riön kärjistymistä kriisiksi. Häiriön ajoittaisesta syventymisestä huolimatta rahapolitiikan toi-

meenpano toteutettiin kuitenkin pääosin perinteisin välinein. Laadullisesti merkittävämpiin 

muutoksiin EKP ryhtyi vasta kriisin kärjistyttyä syksyllä 2008.  

 

4.2 EKP:n likviditeettitoimet syksystä 2008 eteenpäin 

 Kiinteäkorkoiset täyden jaon huutokaupat perusrahoitusoperaatioissa 

Syyskuun lopulla 2008 Lehmanin konkurssista alkanut luottamuspulan syventyminen kärjisti 

vuoden kyteneen finanssihäiriön nopeasti akuutiksi kriisiksi. Vaihto jo aiemmin huonosti toi-

mineilla pankkienvälisillä markkinoilla tyrehtyi lähes täysin kaikilla tärkeimmillä valuutta-

alueilla.  

Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että pankkienväliset markkinat menettivät roolinsa pank-

kien likviditeettiasemien tasaajana. Sen sijaan että likviditeettiylijäämäiset pankit olisivat lai-

nanneet ylijäämänsä muille pankeille, ne tallettivat sen keskuspankkeihin yötalletuskorolla. 

Jos euroalueen pankki ei saanut tarvitsemaansa likviditeettiä EKP:n huutokaupoista, se ei 

voinut kattaa syntynyttä vajausta pankkienvälisiltä markkinoilta, vaan joutui turvautumaan 

EKP:n kalliimpiin maksuvalmiusluottoihin. Näin pankkijärjestelmän sisäinen rahoituksen välit-

tyminen siirtyi pankkienvälisiltä markkinoilta keskuspankin kautta tapahtuvaksi. 

Rahamarkkinoiden kuivuessa pankit pyrkivät varmistamaan likviditeetin saannin suoraan 

keskuspankista kasvattamalla hintaa, jolla ne tarjoutuivat rahaa perusrahoitusoperaatioista 

lainaamaan. Tämän seurauksena EKP:n likviditeettioperaatioissa maksettavat korot alkoivat 

erkaantua yhä kauemmas EKP:n neuvoston määrittämästä politiikkakorosta. Pahimmillaan 

keskimääräinen rahan hinta politiikkaoperaatioissa oli 73 peruspistettä rahapolitiikan ohjaus-

koron yläpuolella.  

Pankkienvälisten markkinoiden romahdus mursi tärkeältä osin sen perustan, jolle 
EKP:n likviditeetinhallinnan toiminta oli rakennettu. EKP ei enää voinut keskittyä sään-

nöstelemään pankkisektorin kokonaislikviditeettiä ja luottaa siihen, että markkinat kanavoivat 

likviditeetin sitä tarvitseville pankeille. Keskuspankin operaatioiden kaksi päätehtävää ovat 

yhtäältä pankkien likviditeettitarpeen tyydyttäminen ja toisaalta markkinakorkojen ohjaaminen 
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rahapolitiikan tavoitteen saavuttamiseksi. Muuttuneissa olosuhteissa EKP:n perinteinen toi-

mintamalli ei kyennyt enää täyttämään kumpaakaan näistä tavoitteista. Oli ilmeistä, että tar-

vittiin perustavanlaatuisempia muutoksia. 

Lokakuun 8. päivänä EKP ilmoitti muutoksesta viikoittaisissa perusrahoitusoperaatioissa 

soveltamaansa mekanismiin. EKP luopui vaihtuvakorkoisista huutokaupoista ja pyrkimykses-

tä säädellä pankkijärjestelmän kokonaislikviditeetin määrää. Näiden sijaan EKP otti käyttöön 

kiinteäkorkoisen täyden jaon huutokauppamenettelyn.  

Kiinteäkorkoisessa huutokaupassa keskuspankki ilmoittaa koron, jolla se on valmis myön-

tämään vastapuolilleen vakuudellista luottoa. Täysi jako tarkoittaa, että jokainen vastapuoli-

pankki saa ilmoitetulla korolla haluamansa määrän likviditeettiä. Ainoan rajoitteen yksittäisel-

le pankille myönnettävälle likviditeetille muodostaa pankin käytettävissä olevan hyväksyttä-

vän vakuusmateriaalin määrä. 

Kiinteäkorkoinen täyden jaon huutokauppajärjestelmä paransi merkittävästi likviditeetin-

hallinnan ennustettavuutta euroalueen pankkien näkökulmasta. Toisin kuin vanhassa menet-

telyssä, jossa pankkien viikoittaisissa huutokaupoissa saaman likviditeetin hinta ja määrä 

riippuivat muiden huutokauppaan osallistuvien pankkien tarjouksista, uudessa menettelyssä 

hinta oli EKP:n ennalta ilmoittama ja kukin pankki sai likviditeettiä itse tarpeelliseksi arvioi-

mansa määrän. Uusi menettely käytännössä poisti pankeilta likviditeettiepävarmuuden sekä 

saatavuuden että hinnan osalta.  

Akuutin kriisin ja ennennäkemättömän epävarmuuden oloissa euroalueen pankit käyttivät 

EKP:n tarjoamaa turvattua likviditeetin lähdettä täysimääräisesti hyväkseen. Ensimmäisessä 

kiinteäkorkoisessa huutokaupassa 14.10.2008 pankit jättivät tarjouksia yhteensä 310 miljar-

din euron edestä, mikä ylitti EKP:n laskeman normiallokaation yli 350 miljardilla eurolla. 

Pankkisektorin lainatessa likviditeettiä yli määrän, jota keskuspankki edellyttää varantotalle-

tuksina pitämään, palautuu tämä "ylimääräinen" likviditeetti väistämättä keskuspankkiin yötal-

letuksina (kuvio 4).  
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Kuvio 4. EKP:n operaatioiden operaatiolajeittain 

 
 

Yötalletuksille maksettava korko alittaa operaatiokoron, mikä luo ylimääräisen likviditeetin 

hamstraamiselle kustannuksen ja estää likviditeetin liiallista paisumista myös täyden jaon 

politiikan vallitessa. Kriisiin liittyvän suuren likviditeettiepävarmuuden vallitessa pankit olivat 

valmiita maksamaan tämän kustannuksen, mikä johti likviditeetin ylikysyntään. Kuluvan vuo-

den mittaan likviditeettiepävarmuus on pienentynyt ja pankkien tarjouskäyttäytyminen hiljal-

leen normalisoitunut niin, että likviditeetin ylikysyntä on viime viikkoina poistunut lähes koko-

naan.  

Pitempiaikaiset kiinteäkorkoiset huutokaupat 

Lokakuun puolivälissä – hieman perusrahoitusoperaatioihin tehtyjen muutosten jälkeen – 

EKP ilmoitti siirtymisestä kiinteäkorkoisiin täyden jaon huutokauppoihin myös pitkä-
aikaisissa likviditeettioperaatioissaan. Perusrahoitusoperaatioiden tavoin pitempiaikaiset 

likviditeettioperaatiot on suoritettu takaisinostosopimusten muodossa, eli EKP saa myöntä-

mänsä lainan vakuudeksi turvaavan määrän vakuuksia.  

Aiemmin pitempiaikaisten operaatioiden rooli oli lähinnä rakenteellinen. Niiden avulla pe-

rusrahoitusoperaatioiden kasvua voitiin rajoittaa setelistön paisumista hitaammaksi.  Rahoi-

tusmarkkinahäiriön aikana pitempiaikaisten operaatioiden merkitys on kuitenkin kasvanut. Ne 

tarjoavat merkittävälle osalle vastapuolipankeista hyödyllisen välineen pidentää varainhan-

kinnan maturiteettia, ja näin pienentää niiden varojen ja velkojen välistä maturiteettieroa. 

EKP on huomioinut tämän laajentaessaan pitkäaikaisten operaatioidensa valikoimaa katta-

maan yhden, kolmen ja kuuden kuukauden operaatiot. 
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Pitkäaikaisten operaatioiden muuttaminen kiinteäkorkoiseen järjestelmään ei ollut itses-

tään selvä päätös, sillä rahapoliittisesta näkökulmasta siihen sisältyi riskejä. Perinteisesti 

keskuspankkien korko-ohjaus on tapahtunut hyvin lyhyissä maturiteeteissa. Rahapoliittinen 

näkemys on viestitty lyhimpien korkojen kautta – eurojärjestelmän tapauksessa yhden viikon 

maturiteetissa – kun taas pitemmät korot ovat määräytyneet markkinaehtoisesti keskuspan-

kin tulevia toimia koskevien odotusten perusteella. Järjestelmän yksi etu on ollut rahapoliitti-

sen signaloinnin selkeys: kaikille markkinaosapuolille on ollut selvää, minkä koron kautta 

keskuspankin rahapoliittinen näkemys pantiin toimeen. Toisaalta pitemmät, markkinaehtoi-

sesti määräytyvät korot tarjosivat hyödyllistä informaatiota markkinoiden rahapolitiikkaa kos-

kevista odotuksista. 

Pitkäaikaisten operaatioiden siirtäminen kiinteäkorkoisiksi muutti tätä asetelmaa. Operaa-

tioidensa kautta EKP alkoi vaikuttaa voimakkaasti aiemmin markkinaehtoisesti määräytynei-

den 1–6 kuukauden vakuudellisten korkojen määräytymiseen. EKP:n operaatioissaan sovel-

tamasta korosta muodostui yläraja vakuudellisille markkinakoroille, jolloin odotusten lukemi-

nen rahamarkkinakoroista vaikeutui. Riskinä oli myös, että vaikuttaminen korkojen muodos-

tumiseen useassa eri maturiteetissa hämärtäisi rahapoliittista signalointia. 

Nämä riskit ymmärrettiin päätöstä tehdessä. Rahoitusmarkkinoiden akuutin luottamuspu-

lan syventyessä kuitenkin katsottiin, että pankkien likviditeettiaseman turvaaminen pitemmäl-

lä aikajänteellä oli rahoitusmarkkinoiden vakauden ja rahapolitiikan välittymisen näkökulmas-

ta välttämätöntä. Rahapolitiikan signaloinnille koituvat riskit nähtiin tätä taustaa vasten hy-

väksyttäviksi. 

Tämänhetkisen kokemuksen valossa rahapolitiikan signalointi ei ole päätöksen seurauk-

sena kärsinyt. Yksi syy tähän on se, että koronlaskuodotusten johdosta pitkäaikaisten ope-

raatioiden maturiteettia vastanneet vakuudelliset markkinakorot (esim. eurepo-korot) olivat 

järjestelmällisesti viikon pituisissa perusrahoitusoperaatioissa sovelletun koron alapuolella. 

Näin pitempiaikaisissa operaatioissa voitiin soveltaa samaa kiinteää korkoa kuin perusrahoi-

tusoperaatioissa ilman että EKP:n operaatiokorko olisi tosiasiassa muodostunut pitempiä 

rahamarkkinakorkoja sitovaksi tekijäksi.  
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Kuvio 5. 3kk:n repo-korko ja pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden korot 

 
 

EKP:n ohjauskoron lähentyessä alinta tasoaan tilanne voi muuttua. Kun odotukset uusista 

koronlaskuista poistuvat, korkokäyrän lyhyt pää, joka on viime aikoihin asti ollut laskeva, ta-

saantuu tai kääntyy nousevaksi. Tällöin pitempiaikaisissa operaatioissa sovellettava korko 

voi muodostua rahamarkkinakorkoja suoraan sitovaksi elementiksi. Tämä voi olla toivotta-

vaakin, jos EKP sillä haluaa viestiä pitempiaikaista sitoutumista mataliin korkoihin. Muussa 

tapauksessa EKP joutuu nostamaan pitkäaikaisissa operaatioissa soveltamansa koron pe-

rusrahoitusoperaatioiden korkoa korkeammaksi. 

Toukokuussa 2009 EKP ilmoitti päätöksestään lisätä operaatiovalikoimaansa kesä-
kuusta alkaen 12 kuukauden operaatiot. Näissä sovelletaan samaa huutokauppamenette-

lyä kuin muissakin pitkissä operaatioissa. Vaikka uuden välineen muoto seuraa aiemmin 

käyttöön otettuja pitkäaikaisia operaatioita, on päätöksen taustalla oleva harkinta erilainen. 

Kuuden kuukauden operaatioiden käyttöön otossa oli aikanaan kyse puhtaasti pankkien lik-

viditeetinhallintaan kohdistuvien rajoitteiden helpottamisesta. Sitä vastoin päätös vuoden 

operaatioiden käyttöön otosta tehtiin ajankohtana, jolloin pankkien likviditeetinhallinnassa ei 

enää ollut erityisen suuria ongelmia. Päätökseen johtanut harkinta oli luonteeltaan ensisijai-

sesti rahapoliittista. Tilanteessa, jossa keskuspankin ohjauskoron jäljellä oleva liikkumavara 

on lähes käytetty, tila rahapolitiikan lisäkevennykseen ja signalointiin on haettava muualta. 

Vuoden operaatio tarjoaa välineen vaikuttaa rahoitusoloihin myös pisimmissä rahamarkki-

namaturiteeteissa.  
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Selkeä rahapoliittinen signalointi vuoden operaatioiden avulla edellyttää koherenssia lyhy-

empien operaatioiden kanssa. Vuoden operaatioissa sovellettava korko on asetettava tasol-

le, joka on sopusoinnussa EKP:n neuvoston perusrahoitusoperaatioiden korkoa koskevien 

odotusten kanssa. Rahapolitiikan nykyisen toimeenpanokehikon pisimpiä operaatioita on 

luvattu jatkaa niin kauan kuin markkinatilanne sitä vaatii, mutta vähintään kuitenkin kuluvan 

vuoden loppuun saakka. Sama aikamääre koskee myös EKP:n sitoutumista nykyiseen huu-

tokauppamenettelyyn. 

Korkoputken muutokset 

Normaalisti toimivilla rahoitusmarkkinoilla likviditeetti kanavoituu pankkien välillä yksityisten 

transaktioiden kautta. Keskuspankki takaa sen, että markkinoilla on kokonaisuudessaan riit-

tävä määrä keskuspankkirahaa – markkinat hoitavat sen jakautumisen eri osapuolten välillä. 

Rahoituskriisin kärjistyessä tämä malli lakkasi toimimasta ja likviditeetin kanavoituminen 

euroalueen rahoitusmarkkinoilla muutti muotoaan. Kun luottamuspula hyydytti pankkien kes-

kinäisen kaupanteon, ei likviditeettiä enää tasattu pankkien välillä, vaan eurojärjestelmästä 

tuli pahimmillaan euroalueen rahoitusmarkkinoiden universaali vastapuoli, jonka kanssa kai-

kenlaiset likviditeettiepätasapainot tasattiin.  

Ylimääräinen likviditeetti talletettiin EKP:hen yötalletuksina, kun taas mahdolliset likvidi-

teettivajeet täytettiin EKP:n maksuvalmiusluottojen avulla. Useimmat EKP:n vastapuolista 

olivat likviditeettiylijäämäisiä, sillä ne varautuivat eriasteisiin likviditeettisokkeihin hakemalla 

EKP:n huutokaupoista likviditeettiä selvästi enemmän kuin neutraali arvio likviditeettitarpeista 

olisi edellyttänyt. Tämä ilmeni selvimmin EKP:hen tehtyjen yötalletusten määrän kasvuna. 

Lokakuun toisella viikolla 2008 yötalletuksia tehtiin päivätasolla lähes 250 miljardin euron 

edestä.  
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Kuvio 6. Maksuvalmiusjärjestelmän käyttö 

 
 

Yötalletukset ja maksuvalmiusluotot ovat molemmat maturiteetiltaan yhden päivän mittaisia 

ja luonteeltaan likviditeetinhallinnan varajärjestelmiä – niitä ei ole tarkoitettu normaaleiksi 

pankkien päivittäisen likviditeetinhallinnan välineiksi. Jotta likviditeetintasaus tapahtuisi mark-

kinaehtoisesti, EKP soveltaa näihin maksuvalmiusjärjestelmän osasiin politiikkakorosta poik-

keavaa "sakkokorkoa": perinteisesti yötalletuksille on maksettu korkoa, joka on prosenttiyksi-

kön alempi kuin perusrahoitusoperaatioissa sovellettava korko. Vastaavasti maksuvalmius-

luotoista on peritty prosenttiyksikön perusrahoitusoperaatioissa sovellettavaa korkeampi kor-

ko.  

Näin yötalletuskorko ja maksuvalmiuskorko ovat määrittäneet kahden prosenttiyksikön le-

vyisen korkoputken, jonka keskipiste on perusrahoitusoperaatiokorko. Markkinoilla muodos-

tuva yli yön -korko vaihtelee tämän korkoputken sisällä. Mitä leveämpi maksuvalmiusjärjes-

telmän korkoputki on, sitä voimakkaampi kannustin pankeilla on tasata likviditeettiä keske-

nään ja siten minimoida keskuspankin rooli rahoituksen välityksessä.  

Yötalletusten ja maksuvalmiusluottojen voimakas kasvu tarkoitti, että pankeille koitui sak-

kokoron kautta mittavia tulonmenetyksiä. Samalla likviditeettiepävarmuus ja likviditeetin yli-

kysyntä johtivat eonian eli kauppamäärillä painotetun yön yli -koron erkanemiseen perusra-

hoitusoperaatioiden korosta. EKP vastasi näihin ongelmiin lokakuun puolivälissä puolittamal-

la korkoputken leveyden; ts. sekä yötalletuskoron että maksuvalmiuskoron ero perusra-
hoituskorkoon asetettiin 0,5 prosenttiyksiköksi. Tällä toimella yhtäältä alennettiin pankeil-
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le yötalletuksien pitämisestä koituvia korkotappioita ja toisaalta taattiin, ettei eonia painu yli 

puolta prosenttiyksikköä alle perusrahoitusoperaatioiden koron. 

Korkoputken kaventamisen varjopuoli oli pankkienvälisten markkinoiden toiminnan hiljen-

tyminen entisestään. EKP:n kanssa operointiin sisältyvä sakkokorko oli siihen asti pitänyt yllä 

jonkinlaisia kannusteita pankkien välisiin transaktioihin rahamarkkinoiden lyhyimmissä (1–2 

päivää) maturiteeteissa. Näiden kannusteiden puolittaminen käänsi pankkienvälisten markki-

noiden vaihdon yhä jyrkempään laskuun myös näissä maturiteeteissa. Kun rahoitusmarkki-

nat joulukuussa alkoivat näyttää tasaantumisen merkkejä, EKP päätti palauttaa tammi-
kuusta alkaen korkoputken alkuperäiseen leveyteensä ja näin parantaa kannusteita 

markkinaehtoiseen rahoituksen välittymiseen. 

Toukokuun kokouksessaan suorittamansa koronlaskun ohessa neuvosto päätti jälleen 
kaventaa korkoputkea, tällä kertaa ± 0,75 prosenttiyksikköön. Päätöksen taustalla oli 

korkojen nollarajan lähestyminen: kun perusrahoitusoperaation korko aleni yhteen prosent-

tiin, olisi korkoputken leveyden säilyttäminen tarkoittanut yötalletuskoron alentumista nollaan.  

5 Arvopaperien suorat ostot  

5.1 Määrällinen kevennys ja luottokevennys 

Lyhyiden korkojen lähestyessä nollaa ja perinteisen korkopolitiikan liikkumavaran siten ehty-

essä keskuspankit ovat pyrkineet keventämään rahoitusoloja muilla keinoin. Yksi tällainen 

keino on operoiminen pidemmissä maturiteeteissa. Kuten yllä kuvattiin, myös EKP on kas-

vattanut voimakkaasti jälleenrahoitusoperaatioidensa maturiteettia.  

Vaikka EKP:n operaatioiden volyymi ja maturiteetti ovat kasvaneet kriisin edetessä, sen 

operaatioiden perustyyppi on tähän asti säilynyt ennallaan. Kaikki sen likviditeettiä kasvatta-

vat operaatiot on tehty vastapuolipankkien kanssa takaisinostosopimusten eli käytännössä 

vakuudellisen luotonannon muodossa.  

Vaihtoehtoisesti keskuspankki voi lisätä likviditeetin tarjontaa ostamalla arvopapereita 

suoraan omaan taseeseensa. Joillekin keskuspankeille tämä on pääasiallinen rahapolitiikan 

toimeenpanon väline: esim. Yhdysvaltain Fed säätelee normaalioloissakin talouden likvidi-

teettiä etupäässä ostamalla ja myymällä valtion lyhytaikaisia velkapapereita. 
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Kriisioloissa tai deflaatioriskin uhatessa arvopaperien ostojen rooli on perinteisesti kasva-

nut. Jo klassiseksi esimerkiksi on muodostunut Japanin keskuspankin vuosituhannen alku-

vuosien ”määrällisen keventämisen” (quantitative easing) politiikka, jolla se pyrki pysäyttä-

mään talouden pitkittyneen deflatorisen kehityksen. Tuolloin Japanin keskuspankki asetti 

tavoitteen pankkijärjestelmän reservien määrälle ja osti monenlaisia arvopapereita tavoitteen 

saavuttamiseksi. Ajatuksena oli, että pankkien reservien kasvu kannustaisi niitä lisäämään 

luotonantoaan ja sijoittamaan myös pitkäaikaisiin arvopapereihin ja alentaisi viime kädessä 

myös pitkiä korkoja.  

Keskuspankit ovat käyttäneet arvopaperien ostoja markkinahäiriöiden korjaamiseen myös 

tilanteessa, jossa deflaation uhkaa ei ole. Aasian kriisin aikaan Hong Kongin keskuspankki 

osti mittavan määrän osakkeita pysäyttääkseen maan osakemarkkinoilla käynnissä olleen, 

itseään ruokkivan paniikin.  

Käsillä olevan kriisin aikana monet keskuspankit ovat lisänneet voimakkaasti arvopaperi-

en ostoja. Fed on liittänyt ostamiensa arvopapereiden valikoimaan lyhyiden valtionpaperei-

den lisäksi valtion pitkäaikaisia velkasitoumuksia, asuntovakuudellisia arvopapereita sekä 

asuntoluottoyhtiöiden velkasitoumuksia. Fed rahoittaa myös yritystodistusten suoria ostoja 

Yhdysvaltain valtion pääomittaman erillisyhtiön kautta.  

Lisäksi Fed on pyrkinyt elvyttämään arvopaperistettujen luottojen markkinoita myöntämäl-

lä tällaisten arvopaperien hankintaan ns. takautumisoikeudettomia (”non-recourse”) lainoja. 

Vaikka nämä jälkimmäiset toimet ovat teknisesti luonteeltaan vakuudellista luotonantoa, ta-

kautumisoikeudettomuus merkitsee, että luotottaja kantaa osan arvopaperin hintariskistä, 

joten ne ovat luonteeltaan lähellä suoria ostoja. 

Myös Englannin Pankki on ryhtynyt arvopaperien suoriin ostoihin. Pääosa sen ostoista 

kohdistuu maturiteetiltaan yli viiden vuoden valtion velkapapereihin, mutta ohjelma mahdollis-

taa myös valikoitujen yrityslainojen ostot.  

Se, minkälaisiin arvopapereihin keskuspankki suorat ostonsa keskittää, riippuu tavoitel-

luista rahapoliittisista vaikutuksista. Usein suorien ostojen tavoitteena on alentaa pidempiä 
korkoja ja siten tehostaa rahapoliittista elvytystä tilanteessa, jossa perinteisen rahapoli-

tiikan liikkumavara on käytetty ja deflaatioriski nähdään merkittävänä. Tällaisessa tapauk-

sessa keskuspankin on perusteltua keskittää ostonsa mahdollisimman hyvälaatuisiin ja likvi-

deihin pitkäaikaisiin velkapapereihin. Tyypillisesti nämä ovat valtion velkapapereita, mutta ne 

voivat olla myös vakavaraisten yritysten tai rahoituslaitosten liikkeeseen laskemia velkapape-

reita.  
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Koska tuottokäyrän painamiseen tähtäävät suorat ostot kohdistuvat turvallisiin velkapaperei-

hin, niistä ei yleensä koidu keskuspankille merkittävää luottoriskiä. Sen sijaan keskuspankki 

voi altistua merkittävillekin korkoliikkeisiin liittyville arvostusriskeille. Japanin keskuspankin 

takavuosien määrällinen kevennys luetaan pääosin tähän kategoriaan. 

Toinen mahdollinen arvopaperiostojen tavoite on huonosti toimivien markkinoiden tu-
keminen. Käsillä olevan kriisin leimallinen piirre on vaihdon tyrehtyminen ja hinnoittelun vai-

keutuminen monilla aiemmin suhteellisen likvideillä markkinoilla. Tällaisessa tilanteessa kes-

kuspankki voi elvyttää markkinoiden toimintaa ostamalla riittäviä määriä epälikvideiksi muut-

tuneita arvopapereita, eli ryhtymällä eräänlaiseksi markkinatakaajaksi. Markkinoiden toimin-

taa tukevat suorat ostot kohdistuvat määritelmällisesti heikkolaatuisempiin ja epälikvidimpiin 

arvopapereihin kuin tuottokäyrään vaikuttamiseen tähtäävät ostot. Niiden kohdalla keskus-

pankki altistuu myös tyypillisesti suuremmalle luottoriskille. 

Tärkeimmistä keskuspankeista Fed on rahoituskriisin aikana toiminut molemmissa kate-

gorioissa. Pääosa Fedin toimista – erityisesti arvopaperistettujen lainojen ja yrityslainojen 

markkinoihin kohdistuvat - ovat luonteeltaan kuuluneet jälkimmäiseen kategoriaan. Erotuk-

sena Japanin keskuspankin harjoittamaan määrälliseen keventämiseen Fed on luonnehtinut 

näitä toimiaan ”luottokevennykseksi” (credit easing). Se on korostanut, että toimien ensisijai-

sena tavoitteena ei ole ollut lisätä likviditeetin määrää vaan ylläpitää erilaisten rahoituksenvä-

lityksen kanavien toimintakuntoa ja siten kaventaa niillä vallitsevia riskilisiä. Viime aikoina 

aloittamillaan pitkäaikaisten valtionpapereiden ostoilla Fed on kuitenkin siirtynyt selvemmin 

myös perinteisen määrällisen keventämisen suuntaan.  

 

5.2 EKP:n toimet ja rajoitteet 

EKP ei toistaiseksi ole turvautunut arvopaperiostoihin. Toukokuussa 2009 EKP kuitenkin 
ilmoitti aloittavansa ns. katettujen joukkovelkakirjojen ostot. Katetut joukkovelkakirjat 

ovat pankkien liikkeeseen laskemia vakuudellisia arvopapereita, joiden takaisinmaksun tur-

vaa ensisijaisesti liikkeeseenlaskijapankin oma sitoumus ja toissijaisesti joukko velkakirjan 

vakuudeksi korvamerkittyjä pankin myöntämiä lainoja.  

EKP:n päätös ryhtyä ostamaan katettuja joukkovelkakirjoja heinäkuun alusta alkaen on 

luonteeltaan luottokevennyksen tyyppinen. Vaihto katettujen joukkovelkakirjojen markkinoilla 

on kriisin aikana selvästi vähentynyt ja uudet liikkeeseen laskut vaikeutuneet. EKP:n alusta-

vasti ilmoittama ostojen mitoitus (noin 60 miljardia euroa) vastaa ostokohteiden rajaustavois-
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ta riippuen 5-9 % kyseisten velkakirjojen kannasta. Tämän suuruinen kysynnän lisäys voi 

tukea markkinoiden toimintaa jo merkittävästi. 

EKP ei ole ryhtynyt ostamaan valtioiden tai pankkisektorin ulkopuolisten yritysten velka-

papereita vaan on toimissaan keskittynyt operoimaan yksinomaan pankkisektorin kanssa. 

Tämä ei ole sattumaa, vaan valintaan on selkeä syy. Euroalueen rahoituksenvälitys on lei-

mallisesti pankkikeskeinen, ja markkinaehtoisen, pankkien ulkopuolella tapahtuvan rahoituk-

senvälityksen rooli on suhteellisen pieni. Siten euroalueen rahoituksen toimivuuden turvaa-

misessa tärkein elementti on varmistaa pankkien kyky myöntää luottoja. 

Eurojärjestelmä voi kuitenkin niin halutessaan laajentaa toimiaan sekä määrällisen keven-

nyksen että luottokevennyksen suuntaan. EU:n perustamissopimus asettaa rajoituksia EKP:n 

mahdollisuuksille ostaa valtioiden velkakirjoja mutta sallii niiden ostot jälkimarkkinoilta raha-

poliittisessa tarkoituksessa. Juridiikka ei aseta varsinaisia esteitä myöskään esim. yritysten 

liikkeeseen laskemien velkakirjojen ostoille.  

Sen sijaan tällaisiin toimiin liittyvät tekniset ja poliittiset haasteet ovat ilmeisiä. Ei esimer-

kiksi ole selvää, miten ostot kohdennettaisiin valuutta-alueella, joka koostuu kuudestatoista 

valtiosta, joiden rahoitusmarkkinoiden rakenteet ja juridiikka eroavat. Avoin kysymys on 

myös, miten tällaisista operaatioista mahdollisesti realisoituvat luottotappiot jaettaisiin. 

6 EKP:n taseen kasvu ja riskit 
Eurojärjestelmän taseessa tapahtuneet muutokset kuvastavat rahoituksen välityksen kana-

voitumista kriisin aikana yhä enemmän keskuspankkijärjestelmän kautta tapahtuvaksi. Ennen 

rahoitusmarkkinahäiriön alkua kesällä 2007 eurojärjestelmän konsolidoidun taseen loppu-

summa oli noin 1 200 miljardia euroa. Häiriön alkuvaiheessa taseen kasvu pysyi melko mal-

tillisena. Vuodenvaihteessa 2007/2008 taseen loppusumma oli kohonnut noin 1 500 miljar-

diin euroon. Tuolloinen kasvu heijasteli vuodenvaihteeseen liittynyttä epävarmuutta ja siitä 

seurannutta likviditeetin ylikysyntää. Ylimääräisen likviditeetin määrä pieneni kuitenkin nope-

asti alkuvuodesta 2008, ja kesäkuussa 2008 jälleenrahoitusoperaatioiden koko vastasikin 

kesäkuun 2007 määriä.   

Lehmanin konkurssia seurannut huomattava likviditeettikysynnän kasvu yhdessä ulko-

maanvaluuttamääräisten operaatioiden kanssa johti taseen äkilliseen ja merkittävään paisu-

miseen. Suurimmillaan vuodenvaihteessa 2008/2009 euroalueen konsolidoitu tase ylsi 
noin 2 080 miljardiin euroon, jolloin se ylitti "lähtötasonsa" 73 prosentilla. Merkittävä 
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osa (yli 400 mrd. euroa) varallisuuserien kasvusta oli seurausta rahapoliittisten operaatioiden 

koon kaksinkertaistumisesta. Ulkomaanvaluuttamääräisten operaatioiden vaikutus taseen 

loppusummaan oli myös huomattava (noin 200 miljardia euroa). Tasetta kasvatti osaltaan 

myös eurojärjestelmän arvopaperiomistusten kasvu sekä kullan hinnan nousu. 

Velkapuolella taseen kasvu heijastui erityisesti ylimääräisen likviditeetin määrässä. Pankit 

käyttivät vuodenvaihteessa 2008/2009 keskuspankin yötalletusmahdollisuutta noin 200 mil-

jardin euron edestä, minkä lisäksi niiden sekkitilitalletusten määrä ylitti keskimääräisen vä-

himmäisvarantovelvoitteen liki 100 miljardilla. Lisäksi ulkomaanvaluuttamääräisten operaati-

oiden teko heijastuu eurojärjestelmän taseen molemmille puolille.1 Loppuosa velkapuolen 

laajenemista oli pääosin seurausta setelistön sekä valtioiden kansallisissa keskuspankeissa 

pitämien talletusten kasvusta. 

Kuluvan vuoden toukokuuhun mennessä eurojärjestelmän konsolidoidun taseen loppu-

summa on pudonnut noin 1 760 miljardiin euroon. Tämä heijastaa epävarmuuden pienenty-

misestä johtuvan likviditeetin ylikysynnän vähentymistä, joka näkyy yhtäältä rahapoliittisten 

operaatioiden pienenemisenä sekä toisaalta vaimentuneena eurojärjestelmän vastapuolten 

dollarilikviditeetin kysyntänä.  

Eurojärjestelmän soveltama malli, jossa rahapolitiikan operaatioiden vakuuksiksi hyväksy-

tään laaja kirjo sekä julkisen että yksityisen sektorin liikkeeseen laskemia velkapapereita, 

osoittautui kriisin mittaan rahoitusmarkkinoiden vakautta tukevaksi ratkaisuksi. Vuonna 2008 

tapahtunut eurojärjestelmän myöntämien luottojen määrän huomattava kasvu johti kuitenkin 

myös operaatioihin liittyvien luottotappioriskien lisääntymiseen.  

Vaikka eurojärjestelmä pienentääkin operaatioihinsa liittyviä riskejä vaatimalla vastapuolil-

taan täydet vakuudet myöntämiensä luottojen katteeksi, rahoitusmarkkinakriisin kaltaisissa 

poikkeuksellisissa oloissa taloudellisten menetysten vaara on ilmeinen. Vastapuolten va-

kuuskäytössä tapahtuneiden muutosten ja rahoitusinstrumenttien kehityksen myötä EKP 

päättikin kiristää riskienhallintamenettelyjään kahteen otteeseen – ensin syyskuussa 2008 ja 

uudelleen tammikuussa 2009.  

Riskienhallintatoimista huolimatta osa kriisin myötä lisääntyneistä riskeistä realisoitui syk-

syllä 2008 Lehman Brothers Bankhaus AG:n, kolmen islantilaisen pankin tytärpankkien sekä 

Indover NL:n ajauduttua maksukyvyttömyyteen. Vuoden 2008 lopussa eurojärjestelmällä oli 
                                                
1 Myöntäessään dollarimääräistä jälleenrahoitusta vastapuolilleen eurojärjestelmälle muodostuu ulkomaanvaluuttamääräinen 

saatava. EKP rahoittaa tämän saatavan Fedin kanssa tekemällään valuutanvaihtosopimuksella. Käytännössä Fed lainaa 

EKP:lle dollarit, jotka se lainaa eteenpäin vastapuolilleen. EKP puolestaan antaa Fedille euroja dollarilainan vakuudeksi. Näin 

keskuspankkien väliset valuutanvaihtosopimukset näkyvät EKP:n taseen velkapuolella euromääräisen velan kasvuna euro-

alueen ulkopuolisille yhteisöille. 
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saatavia näistä pankeista reilun 10 miljardin euron edestä. Lainojen vakuuksiksi oli pääasi-

assa toimitettu sellaisia omaisuusvakuudellisia velkakirjoja, joiden likviditeetti oli vallinneissa 

markkinaolosuhteissa erittäin heikko. Niinpä eurojärjestelmä päättikin tehdä varauksia yh-

teensä 5,7 miljardin euron edestä näistä operaatioista mahdollisesti seuraavien tappioiden 

kattamiseksi. Rahapolitiikan operaatioista seuraavat tappiot jaetaan eurojärjestelmän sisällä 

lähtökohtaisesti kansallisten keskuspankkien pääoma-avainten mukaisessa suhteessa. Näin 

toimittiin myös kyseisen tappiovarauksen osalta.  

Keskuspankki pyrkii luonnollisesti välttämään luottotappioita rahapolitiikkansa toteutuk-

sessa. Laaja-alaisen rahoituskriisin oloissa tappioiden välttäminen ei kuitenkaan saa muo-

dostua itseisarvoksi, jota pyritään noudattamaan rahoitussektorin vakaudesta välittämättä. 

Aika ajoin keskuspankin on punnittava näiden toimintaa erisuuntiin ohjaavien päämäärien 

suhteellista painoa. Tässä arvioinnissa keskuspankin tulonmuodostuspohjalla on keskeinen 

merkitys.  

Huomattavista tappiovarauksista huolimatta eurojärjestelmän rahapoliittiset operaatiot 

tuottivat vuonna 2008 tuloa 28,7 miljardia euroa. Yleisen korkotason alentuminen tulee jat-

kossa väistämättä vähentämään keskuspankkien rahoitustuloa. Silti vahva tulonmuodostus-

pohja auttaa eurojärjestelmää kohtaamaan tulevista epätavanomaisista rahapolitiikan toi-

meenpanokeinoista aiheutuvat riskit ja varmistaa järjestelmän itsenäisen toimintakyvyn. 

7 Paluu normaaliin rahapolitiikkaan 
Kun rahoitusmarkkinoiden tila aikanaan normalisoituu ja maailmantalouden elpyminen alkaa, 

keskuspankit ovat uudenlaisen haasteen edessä. Kriisin aikana paisuneet taseet täytyy pa-

lauttaa normaalimpiin mittasuhteisiin ja kriisinhoitoon luotuja operatiivisia välineitä karsia. 

Samalla korkoja täytyy nostaa mahdollisesti nopeastikin nykyiseltä, historiallisen matalalta 

tasoltaan. 

EKP:n kohdalla rahapoliittisen elvytyksen purkamiseen sisältyy ainakin seuraavat kuusi 

elementtiä: 

 

• Ylimääräisen keskuspankkilikviditeetin kuivaaminen. 

• Kriisin aikana luotujen pitkäaikaisten likviditeettioperaatioiden lopettaminen. 

• Likviditeettioperaatioissa sovellettavien huutokauppamekanismien sovittaminen nor-

maaliaikoihin. 



23.6.2009  BOF ONLINE    

   

  
Suomen Pankki • Finlands Bank – Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 8 • 2009 25   

• Suorin ostoin hankittujen arvopaperien myyminen. 

• Hyväksyttävän vakuusmateriaalin valikoiman supistaminen. 

• Ohjauskorkojen palauttaminen normaalitasolle.  

 

Ylimääräisen likviditeetin kuivaamiseen ei liity varsinaisia teknisiä ongelmia. Kuten yllä 

kuvattiin, euroalueen rahoitusmarkkinoiden ylimääräinen keskuspankkilikviditeetti syntyi, kun 

pankkien luottamus vastapuoliinsa ja pankkienvälisten markkinoiden toimintaan horjui. Pankit 

reagoivat lisääntyneeseen likviditeettiepävarmuuteen mitoittamalla EKP:n huutokaupoista 

hakemansa likviditeetin yli aidon tarpeensa. Rahoitusmarkkinoiden tilan normalisoituessa 

pankit pienentävät tarjouksiaan ja ylimääräinen likviditeetti sulaa todennäköisesti pois itses-

tään ilman tarvetta aktiivisiin toimiin EKP:n taholta. 

Yhden, kuuden ja kahdentoista kuukauden kiinteäkorkoisina suoritettavat likvidi-
teettioperaatiot ovat luonteeltaan kriisiajan välineitä. Kriisin väistyessä peruste niiden käy-

tölle vähenee tai poistuu. Koska rahoitusmarkkinoiden tila tyypillisesti pysyy varsinaisen 

akuutin kriisivaiheen jälkeen normaalia hauraampana melko pitkään, haasteena tulee ole-

maan näistä välineistä luopuminen tavalla, joka ei horjuta rahoitusmarkkinoiden vakautta. 

Siksi pisimpien operaatioiden alasajo joudutaan tekemään vähittäin, luomatta likviditeetin 

tarjontaan epäjatkuvuuskohtia.  

Luontevin tapa tältä osin palata normaalitilanteeseen olisi ensin siirtyä pisimmissä operaa-

tioissa vaihtuvakorkoiseen huutokauppamenettelyyn. Tällöin eurojärjestelmän rooli näissä 

operaatioissa käytännössä vaihtuisi koron asettajasta koron ottajaksi. Sen jälkeen pitkissä 

operaatioissa jaettavan likviditeetin määrää vähennettäisiin vähin erin, jolloin pankeille jäisi 

aikaa sopeuttaa omaa likviditeetinhallintaansa. Se, minkälaiseen järjestelmään kriisin jälkeen 

palataan, jää nähtäväksi. Pitempiaikaisten operaatioiden nykyinen maturiteettikirjo antaa 

eurojärjestelmälle tilaisuuden harkita uudelleen, minkälaisella operaatiorakenteella normaa-

liolojen likviditeetinhallintaa halutaan toteuttaa.  

Kolmen kuukauden operaatiot olivat osa EKP:n rahapoliittista välineistöä jo ennen ra-

hamarkkinahäiriötä, joten niistä tuskin tullaan luopumaan. Sen sijaan rahapoliittisen signa-

loinnin selkeyden takaamiseksi on luontevaa, että niissä palataan kriisin väistyttyä takaisin 

vaihtuvakorkoisiin huutokauppoihin. Viikon mittaisten perusrahoitusoperaatioiden rooli 

rahapolitiikan varsinaisina politiikkaoperaatioina tultaneen säilyttämään, mutta nähtäväksi 

jää, minkälaisella mekanismilla niitä tullaan toteuttamaan. EKP on perinteisesti tehnyt niihin 

liittyvät huutokaupat vaihtuvakorkoisina, mutta periaatteessa ei ole estettä sille, että kriisin 

aikana käyttöön otettuja kiinteäkorkoisia huutokauppoja jatketaan myös normaaliaikoina. 
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Kriisin väistyessä eurojärjestelmän taseessa saattaa olla merkittäviä määriä suorin os-
toin hankittuja arvopapereita. Niin kauan kuin keskuspankki pitää arvopapereita tasees-

saan, niistä ostettaessa maksettu hinta säilyy osana pankkijärjestelmälle jaettua likviditeettiä. 

Siten voidaan kysyä, syntyykö tästä riski eurojärjestelmän likviditeetinhallinnalle. 

Käytännössä arvopaperiostoilla jaetun likviditeetin poistamiseen ei sisälly mainittavia on-

gelmia. Osa jaetusta likviditeetistä neutraloituu lähes välittömästi pankkien pienentäessä 

huutokaupoissa hankkimansa likviditeetin määrää. Jatkossa likviditeetti kuivuu ostettujen 

arvopapereiden erääntymisten seurauksena. Jos Eurojärjestelmän hallussaan pitämien ar-

vopaperien määrä on niin suuri, että sen neutraloituminen johtaisi huutokauppavolyymien 

liialliseen kutistumiseen, voi eurojärjestelmä kuivata likviditeettiä myymällä hallussaan olevia 

arvopapereita, tai – jos kyseisten arvopaperien jälkimarkkinoiden tila ei mahdollista myyntiä – 

laskemalla liikkeeseen omia velkasitoumuksiaan. 

Kriisin aikana eurojärjestelmälle vakuuksiksi toimitettujen arvopapereiden joukko on muut-

tunut merkittävästi – erityisesti likviditeettiominaisuuksiensa osalta – verrattuna ennen raha-

markkinahäiriötä käytettyyn vakuusmateriaaliin. Kun tilanne aikanaan normalisoituu, puol-

taa riskienhallintanäkökulma vakuusmateriaalin kriteerien kiristämistä. Operaatiovolyymien 

pienentyessä ja pankkienvälisten markkinoiden elpyessä tämä voidaan tehdä ilman pankkien 

likviditeetinhallinnan häiriintymistä. 

Ehkä vaativin osa rahapolitiikan normalisoimista tulee olemaan korkotason oikea-
aikainen nosto kriisin jälkeen. Vaikka maailmantalouden tasapainottomuuksien sulattelu 

pitää globaalin kysynnän pitempään vaatimattomana ja hillitsee inflaatioriskejä, nykyinen 

korkotaso on selkeästi kriisiajan ilmiö eikä kuulu elpyvään talouteen. Vuosien 2005–2007 

globaalit epätasapainoilmiöt olivat osaltaan seurausta korkotason jäämisestä liian pitkään 

liian matalalle tasolle eri maissa, eikä sitä virhettä ole syytä toistaa. Toisaalta myös vastak-

kaissuuntaisen virheen mahdollisuus on olemassa: Japanin 2000-luvun taantumassa pariin-

kin otteeseen orastaneen elpymisen tyrehtymisen on arvioitu osin johtuneen viranomaisten 

puutteellisesta sitoutumisesta elvyttävään politiikkaan ja siten talouspolitiikan ennenaikaises-

ta kiristämisestä. 

Joka tapauksessa ensimmäinen koronnosto joudutaan luultavasti tekemään tilanteessa, 

jossa euroalueen talouden tila on yhä hauras ja työttömyys verrattain korkea. Korko-

odotusten oikea-aikainen ja oikein mitoitettu kääntäminen nousuun tulee olemaan vaativa 

tehtävä, ja sen yhteydessä eurojärjestelmän on syytä varautua ottamaan vastaan voimakas-

takin kritiikkiä. 
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