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Tiivistelmä – Abstract 
 
Tämä tutkielma käsittelee pankkien kannattavuutta nollakorkojen ja negatiivis-
ten korkojen aikana, joka on jatkunut noin viimeiset kymmenen vuotta. Pank-
kien kannattavuus nollakorkojen aikana on yksi kuumimmista puheenaiheista 
taloustieteellisessä tutkimuksessa ja tämä työ kokoaa yhteen asiasta tehdyt tut-
kimukset. Tutkimus vastaa kysymyksiin siitä, miten keskuspankkien harjoit-
tama poikkeuksellinen rahapolitiikka on vaikuttanut pankkien kannattavuu-
teen ja mitä muutoksia tilanne on aiheuttanut pankkien toiminnassa? Tämä tut-
kielma tukee pankkien kannattavuudesta tehtyjä tutkimuksia pohjautuen aikai-
sempaan kirjallisuuteen pankkien kannattavuudesta ja niistä tekijöistä, joista 
pankkien kannattavuus rakentuu. Tämä työ on tehty kirjallisuuskatsauksena, 
joka kokoaa yhteen laajan määrän aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia ja näiden 
tutkimuksien perusteella vetää yhteen nykyisen korkotason vaikutukset pank-
kien kannattavuuteen. Negatiiviset korot ovat vaikuttaneet vasta lyhyen ajan, 
joten tähänastiset tutkimukset kertovat lyhyen aikavälin vaikutuksista. Tutkiel-
massa havaittiin pankkien pystyneen säilyttämään lyhyen aikavälin kannatta-
vuuden osaltaan hyödyntämällä negatiivisia korkoja toiminnan rahoittamisessa 
ja toisaalta keräämään lisätuloja muilla aktiviteeteilla kuin korkotuloilla. Osa 
pankeista on voinut parantuneen luottokannan seurauksena purkaa luottotap-
piovarauksia, joiden avulla on saatu lyhyellä aikavälillä säilytettyä kannatta-

vuutta. Pidempään jatkuessa erittäin matalat korot saattavat aiheuttaa pankeissa 
liiketomintamallien muutoksia. Lukijalle tämä työ tarjoaa katsauksen erittäin 
matalien korkojen tähänastisista vaikutuksista ja toimii hyvänä pohjana tuleville 
tutkimuksille esimerkiksi pidemmän aikavälin vaikutusten seurantaan. 
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1 JOHDANTO  

1.1 Yleistä 

Negatiivisten korkojen vaikutus pankkien kannattavuuteen on ollut yksi viime 
vuosien kuumimmista puheenaiheista pankkisektorilla. Tässä pro gradu -tutkiel-
massa tarkastellaan keskuspankkien harjoittaman poikkeuksellisen rahapolitii-
kan vaikutuksia pankkien kannattavuuteen. Vuonna 2007 alkanut globaali ta-
louskriisi jatkui pitkään ja keskuspankit kohtasivat uusia haasteita talouden el-
vyttämiseksi. Perinteiset rahapolitiikan työvälineet eivät enää riittäneet saamaan 
haluttuja vaikutuksia kansantalouksien taloudellisen tilanteen parantamiseksi ja 
kokonaiskysynnän lisäämiseksi. Monet keskuspankit ottivat käyttöön negatiivis-
ten korkojen politiikan. Negatiivisten ohjauskorkojen käyttö ei ole taloudessa 
uusi ilmiö, mutta negatiivisten korkojen käyttö näin systemaattisesti on uusi il-
miö. Negatiivisia korkoja on käyttänyt Euroopassa Euroopan keskuspankki ja 
monet muut maat, jotka eivät kuulu euroon esimerkiksi Ruotsin keskuspankki, 
Tanskan keskuspankki ja Sveitsin keskuspankki. Maailmalla myös Japanin kes-
kuspankki on ottanut tämän politiikan käyttöön. 
 Keskuspankit käyttävät ohjauskorkoja säännelläkseen markkinakorkoja. 

Pankit lainaavat pankkien välisillä koroilla rahaa toisilleen ja nämä korot myös 
vaikuttavat niihin korkoihin, joilla pankit lainaavat rahaa asiakkailleen. Esi-
merkki tällaisesta korosta on Euribor. Pankit säilyttävät ylimääräisiä rahareser-
vejä keskuspankkien talletustileillä ja myös pankkitoiminnan sääntely velvoittaa 
pankkeja säilyttämään tietty osuus varoistaan reserveissä. Näille talletuksille 
keskuspankit normaalisti maksavat korkoa. Tätä talletuskorkoa monet keskus-
pankit ovat laskeneet ensiksi hyvin lähelle nollaa ja sitten negatiiviselle maape-
rälle asteittaan ja voimakkaammin. Tarkoituksena tällä toiminnalla oli saada 
pankit vähentämään ylimääräisten talletuksien osuutta ja näin saada pankit lai-
naamaan rahaa yhä enemmän asiakkailleen. Tämän toivottiin lisäävän taloudel-
lista aktiivisuutta ja kiihdyttää talouskasvua. 
 Negatiiviset talletuskorot ovat suhteellisen uusi ilmiö ja olemassa oleva tut-
kimusaineisto perustuu tällä kohtaa negatiivisten korkojen vaikutukseen 
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lyhyellä aikavälillä pankkien kannattavuuteen. Negatiiviset korot ovat laskeneet 
pankkien nettokorkomarginaaleja ja näin asettaneet pankkien tasapainoisen kan-
nattavuuden kasvun uuteen asemaan. 
 Tämän työn tarkoituksena on tutkia negatiivisten ohjauskorkojen vaikutuk-
sia pankkien kannattavuuteen. Työ suoritetaan käymällä läpi aikaisemmin teh-
tyjä tutkimuksia aiheesta ja näiden yhteenvetona tehdään tulkinnat negatiivisten 
korkojen vaikutuksista. Tarkoituksena on myös tutkia, miten pankkien rahoitus-
perusta vaikuttaa pankkien kannattavuuteen negatiivisten korkojen aikana. Osa 
pankeista rahoittaa toimintansa voimakkaasti talletuksilla. Talletuskorot eivät 
ole niin joustavia kuin lainanantokorot. Tämä asettaa pankit uusien haasteiden 
eteen, kun talletuskorkojen jäykkyys alaspäin vaikeuttaa perinteisen korkokat-
teen säilyttämisen. Toinen rahoitusmuoto on markkinoilta haettava tukkurahoi-
tus. Tämä muuttuu markkinatilanteiden mukaan ja markkinakorot vaikuttavat 
rahoituksen ehtoihin. Negatiiviset ohjauskorot vaikuttavat pankkeihin eri lailla 
riippuen muun muassa juuri rahoitusperustasta. 

 Tässä työssä käytetty aineisto on peräisin pääasiassa Euroopassa tehdyistä 
tutkimuksista, koska Euroopan keskuspankki on käyttänyt vahvasti negatiivis-
ten korkojen politiikkaa työkalupakissaan. Negatiiviset korot ovat kuitenkin vain 
osa keskuspankkien työkalupakkia. Keskuspankit ovat myös suorittaneet erilai-
sia avomarkkinaoperaatioita, joilla on yritetty lisätä rahan määrää taloudessa ja 
siten stimuloida talouskasvua. Toinen keskuspankkien elvyttävään politiikkaan 
pyrkivä toiminto on ollut tiedon ja ohjeistuksien välittäminen talouden toimi-
joille. Nämä toiminnot eivät ole kuitenkaan tuottaneet keskuspankkien mielestä 
tarpeellisia tuloksia tarpeeksi nopeasti. Huolena keskuspankeilla on ollut myös 
mahdollisuus deflaatiosta. Inflaatio on ollut alle keskuspankkien tavoitteiden 
eikä se ole lähtenyt kiihtymään matalista koroista huolimatta. Pelko deflaatiosta 
eli hintojen alenemisesta on saanut keskuspankit laskemaan korkoja. Korkojen 
laskeminen nollaan ei tuottanut haluttuja tuloksia, joten keskuspankit näkivät 
tarpeelliseksi ottaa poikkeukselliset aseet käyttöön ja laskea korot nollan alapuo-
lelle negatiiviseksi. 
 Tarve tälle tutkimukselle kumpuaa halusta ymmärtää laajemmassa koko-
naisuudessa negatiivisten korkojen vaikutus pankkien kannattavuuteen. Kuten 
aikaisemmin todettu, laajamittainen negatiivisten korkojen käyttö on uusi asia 
taloudessa. Myös pankit ovat jo nyt toimineet pitkän aikaa erittäin matalien kor-
kojen kanssa. Tätä asiaa on tutkittu ympäri maailmaa erilaisissa tutkimuksissa. 
Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on tuoda yhteen nämä aiheesta tehdyt 
tutkimukset ja tarkastella negatiivisten korkojen vaikutuksista pankkien kannat-
tavuuteen. Tutkielma myös käsittelee sitä, miten pankit ovat selviytyneet ylipää-
tään viimeisimmän finanssikriisin jälkeen ja miten nämä vaikutukset vaikuttavat 
eri pankkityyppeihin. Pankkien liiketoimintamalleilla ja organisoinnilla on vai-
kutuksia pankkien kannattavuuteen, ja finanssikriisin jälkimainingit sekä korko-
tilanne ei ole vaikuttanut kaikkiin pankkeihin samalla lailla. Tutkielma myös an-
taa näkymiä pankeille ja pankkisektorille siitä, miten on mahdollista selvitä 
pankkiliiketoiminnassa erittäin matalien korkojen aikana. Tutkimuksessa käsi-
tellään myös pankkien riskiä ja riskin kehittymistä korkoleikkauksien 
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aiheuttamana. Tällä on merkittävä vaikutus pankkisektorin kehittymiseen ja ana-
lyysin tarkoituksena on laajentaa ymmärrystä korkojen vaikutuksista. 

1.2 Tutkimuksen rakenne 

Tämä työ rakentuu seuraavasti. Ensimmäinen luku tuo yleiskäsityksen työn tee-
masta ja aiheesta. Se antaa lyhyen tiivistelmän syistä tutkimuksen tekemiselle. 
Toinen luku kertoo teoreettisella tasolla pankkien toiminnasta ja korkopolitii-
kasta. Siinä käydään läpi pankkien vaikutukset talouteen ja millaisia muutoksia 
pankkijärjestelmissä on tapahtunut globaalin finanssikriisin jälkeen. Käydään 
myös tarkemmin syitä, miksi keskuspankit ovat toimineet poikkeuksellisesti kor-
kopolitiikan kanssa. Kolmannessa luvussa käydään läpi tutkimuksia korkojen 
vaikutuksista pankkien kannattavuuteen. Tutkimustulokset esitellään myös sa-

massa luvussa. Neljännessä luvussa vedetään yhteen tutkimusten tulokset ja 
käydään läpi yhteenvetona negatiivisten korkojen vaikutukset pankkien kannat-
tavuuteen.  
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2 TEORIA 

Pankkien taloudellinen tuloksentekotaito on muuttunut viimeisten vuosien ai-
kana. Maailmanlaajuinen taloudellinen kriisi aiheutti poliittisissa päättäjissä re-
aktion, jonka seurauksena nimelliskorot ovat laskeneet negatiiviseksi. Taloustie-
teellisen teorian mukaan tätä on pidetty hankalana asiana, koska negatiiviset oh-
jauskorot aiheuttavat haastavuutta ja luovat rajoitteita taloudelliselle elvytyk-
selle tulevaisuudessa. Tämän osuuden tarkoituksena on avata negatiivisten kor-
kojen tilannetta ja sitä, miten se on vaikuttanut pankkien taloudelliseen asemaan. 

2.1 Pankkitoiminta nollakorkoalueella 

Kansainvälisen talouskriisin jälkeen, joka alkoi vuonna 2007, ajautui lähes koko 
maailma taantumaan. Taantumasta toipumiseksi monet keskuspankit alkoivat 
käyttämään taloudellisia elvytyskeinoja taloudellisen tilanteen korjaamiseksi. 
Monet keskuspankit laskivat ohjauskorkojaan vuosien 2012 ja 2016 välillä. Tällä 
aikavälillä keskuspankit laskivat korot negatiivisiksi, ensimmäistä kertaa histo-
riassa. Reaalikorot ovat olleet aikaisemmin negatiivisia, mutta nimelliskorot ei-
vät ole olleet negatiivisia. Keskuspankit ovat siis ottaneet käyttöön negatiiviset 
ohjauskorot. Tämä asettaa haasteita taloustieteellisille teorioille. Taloustieteelli-
sessä teoriassa on käytetty nollakorkorajaa (zero lower bound). (Eggertsson ym. 
2019). 

Nollakorkoraja tarkoittaa tilannetta, jossa keskuspankit ovat laskeneet ko-
rot nollaan tai lähelle nollaa. Tätä nollakorkorajaa on pidetty ansana, koska se 
rajoittaa keskuspankkien toimintoja tulevaisuudessa. Aikaisemmin on ajateltu, 
että korkoja ei voida laskea nollan alapuolelle. Kun korot on laskettu nollaan, tai 
lähelle nollaa, tulee käyttää muita elvytyskeinoja kuin elvyttämistä ohjauskorko-
jen avulla. Rahapolitiikalla voidaan kuitenkin vaikuttaa samanlaisten mekanis-
mien kautta sekä nollan yläpuolella että alapuolella. Negatiiviset korot antavat 
kuluttajille ja yrityksille ajatuksen kuluttaa enemmän kuin vain pitää rahaa ti-

leillä, jossa niiden arvoa laskee inflaatio. Negatiivisten korkojen käyttöön liittyy 
kuitenkin huolia, joita käsitellään myös tarkemmin tässä tutkielmassa. Toinen 
huolista liittyy nimenomaisesti pankkien kannattavuuteen ja toinen säästäjien 
haluun vaihtaa talletukset käteiseksi. Erittäin matalien nimelliskorkojen käyttö 
on siis huomattu olevan mahdollista ja korkojen voivan olla matalalla tasolla pit-
kään toisin kuin aikaisemmin on teorian valossa uskottu. Tämä haastaa keskus-
pankkeja ajattelemaan tästä uudessa valossa ja haastamaan vanhoja ajatuksia. 
(Haksan & Kopp 2020). 

Korot ovat laskeneet pidemmän aikaa jo 1980-luvulta lähtien. Nimelliskor-
koja on laskettu jo 1970-luvulta lähtien. Vastaavanlaisia leikkauksia koroissa on 
vaikea saavuttaa laskemalla korkoja negatiivisiksi. Muita vaihtoehtoja elvytyk-
seen korkojen laskun lisäksi on esimerkiksi luottoelvytys, setelirahoitus ja 
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opastus. Luottoelvytys on ollut ainakin Yhdysvalloissa haasteellinen poliittisten 
päätösten takia. Yhdysvalloissa tehdyt lakimuutokset eivät enää mahdollista 
luottoelvytystä ilman lakimuutoksia. Tämä nostaa korkoelvytyksen roolia. Ta-
loustieteellisten tutkijoiden keskuudessa on paljon epäselvyyksiä siitä, miten te-
hokkaita setelirahoitus ja ennakoiva viestintä ovat. Tämän epäselvyyden ja epä-
johdonmukaisuuden takia on hyvä tarkastella negatiivisten korkojen vaikutuk-
sia taloudellisen elvytyksen keinona. (Eggertsson ym. 2019). 

 Keskuspankit ovat perustelleet negatiivisten korkojen käyttöä. Negatiivisia 
korkoja käyttäneet keskuspankit ovat kertoneet, että nollarajassa ei ole mitään 
ihmeellistä. Ruotsin keskuspankki totesi esimerkiksi, että koron, jolla pankit voi-
vat lainata rahaa keskuspankista (repo rate) laskeminen negatiiviseksi ei vaikuta 
merkittävästi rahanvälitysmekanismiin, vaikka korot olisivat negatiiviset tai vä-
hän positiiviset. Tilanne pysyy Ruotsin keskuspankin mukaan muuttumatto-
mana silloin, jos korot ovat maltillisesti negatiiviset. Myös Sveitsin keskuspankki 
totesi, että taloustieteelliset mekanismit eivät muutu merkittävästi, vaikka korot 

laskettaisiin negatiivisiksi. Negatiiviset korot ovat saaneet myös kritiikkiä osak-
seen. Iso-Britannian keskuspankki kertoo, että negatiivisten korkojen aiheutta-
mia ongelmia näkyy koko taloudellisessa järjestelmässä. Yhtenä näistä ongel-
mista on pidetty pankkien kannattavuuden laskua. Negatiivisten korkojen kriti-
soijat näkevät negatiiviset korot lisäverona, jotka laskevat pankkien kannatta-
vuutta. (Eggertsson ym. 2019). 

Yksi tärkeimpiä pankkien toimintoja on laina-aikojen muuttaminen. Pankit 
lainaavat itse rahaa (esimerkiksi keskuspankista) lyhyellä korolla. Samaan ai-
kaan pankit lainaavat asiakkailleen rahaa ja tekevät sijoituksia pidemmäksi aikaa 
pidempiaikaisella korolla. Perinteinen ajatus pankkimaailmassa on, että pankit 
hyötyvät jyrkästä tuottokäyrästä, joka muuntuu suureksi eroksi lyhyen- ja pitkän 
koron välillä. Tuottokäyrällä tarkoitetaan eri maturiteetin korkojen yhteyttä toi-
siinsa yli ajan. Kun tuottokäyrä jyrkkenee, pankkien nettokorkomarginaalit kas-
vavat. Tällä marginaalilla tarkoitetaan pankkien itse lainaaman rahan ja pank-
kien ulos lainaaman rahan välistä eroa, marginaalia. Kun vuorostaan tuottokäyrä 
loivenee, laskee samalla pankkien nettokorkomarginaalit. Jos muut asiat pysyvät 
muuttumattomina, mikä tahansa muutos koroissa pitäisi näkyä pankin tulok-
sessa. Jos pankit ovat muuttaneet toimintojaan korkomuutoksia vastaan, pitäisi 
korkomuutoksilla olla vain vähän vaikutuksia pankin tulokseen. Tällaisia toi-
mintoja ovat esimerkiksi korkosuojaus tai muiden toimintojen roolin kasvattami-
nen (koroista riippumattomat tulot). (Genay & Podjasek 2014.) 

Kun tutkitaan korkotason vaikutuksia pankkien ansaintaan, tulee huomi-
oida myös muut makrotaloudelliset asiat ympäröivässä taloudessa. Talouskriisin 
jälkeen alkaneen taantuman korjaamiseksi keskuspankit ovat aloittaneet elvytys-
toimintoja. Korot ovat olleet pitkään matalalla tasolla. Tämän lisäksi keskuspan-
kit ovat aloittaneet erilaisia elvytysohjelmia, joista esimerkkinä käy velkakirjojen 
takaisinosto-ohjelmat. Näiden tarkoitus on ollut pitää korkotaso matalalla ja näin 
lisätä taloudellista aktiviteettia. (Genay & Podjasek 2014.) 

Rahapolitiikka ei kuitenkaan toimi yksin ja erillään muusta taloudesta. Kor-
kotaso kuvastaa talouden tilaa. Talouskriisin aikaansaama taantuma aiheuttaa 
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myös odotuksia pienemmistä reaalisista tuotoista. Tasapainokorko on myös las-
kenut odotettujen tuottojen kanssa. Tasapainokorolla tarkoitetaan korkotasapai-
noa, jossa säästöjen tarjonta ja investointien kysyntä kohtaa. Alhainen inflaatio 
yhdistettynä matalaan reaalikoron tasapainoon ovat johtaneet matalaan nimel-
liskorkoon. Koska nimelliskorot ovat olleet historiallisen alhaisella tasolla, näkyy 
tämä pankkien loivina tuottokäyrinä. (Genay & Podjasek 2014.) 

Talouskriisistä alkanut taantuma on näkynyt pankkien toiminnoissa. Lai-
nojen kysyntä on laskenut käsikädessä investointien kysynnän kanssa. Huono 
taloustilanne yhdistettynä muihin taloutta heikentäneisiin seikkoihin, kuten 
työttömyys, ovat heikentäneet pankkien lainakantaa. Viime vuosien aikana ta-
loustilanne on alkanut paranemaan. Lainojen kysyntä on näin hieman kasvanut. 
Parantunut taloustilanne on näkynyt lainanhakijoiden parempana luottoluoki-
tuksena ja täten mahdollistanut pankkien kasvattaa lainanantoaan. Tämä puoles-
taan on kasvattanut pankkien ansaintaa. (Genay & Podjasek 2014.) 

Matalat korot voivat auttaa taloutta nousemaan matalasuhdanteesta. Sa-

malla ne voivat parantaa pankkien taloudellista asemaa vähentämällä huonojen 
lainojen osuuksia taseessa ja parantamalla varallisuuden arvoa. Kuten aikaisem-
min mainittu, pitkään jatkuvat matalat korot saattavat aiheuttaa puolestaan ne-
gatiivisia ongelmia pankeille supistuvan nettokorkokatteen takia. Pankit kitsas-
televat monesti talletuskorkojen laskun kanssa etenkin vähittäispankkiasiakkai-
den osalta. Samaan aikaan pankit joutuvat monesti hinnoittelemaan jo olemassa 
olevat lainasopimuksen uudelleen ja näin välittämään matalien korkojen vaiku-
tuksen lainasopimuksiin. Rahoitusalalla on kova kilpailu ja asiakkaat ovat val-
miita vaihtamaan rahoitusratkaisuja toisiin. Näin ollen poliittisten ohjauskorko-
jen vaikutus kaikkiin markkinakorkoihin on epätäydellinen. Tämä tieto vaikut-
taa monetaarisen talouspolitiikan toimivuuteen. Nämä vaikutukset laittavat kes-
kuspankit miettimään toimintojaan. Vaikka yleisesti globaalin finanssikriisin jäl-
keen pankkien kannattavuudet ovat lähteneet nousuun, silti monissa kehitty-
neissä maissa pankit raportoivat suhteellisen huonoja kannattavuuslukuja. 
(Claessen ym. 2018). 

Lyhytkestoinen matalan korkotason aika painaa alas pankkien marginaa-
leja, koska pankit ovat haluttomia laskemaan esimerkiksi talletuskorkojen ja vas-
taavien varojen korkoja. Alarajan talletuskoroille aiheuttaa asiakkaiden (talletta-
jien) mahdollisuus vaihtaa rahatalletukset käteiseksi. Marginaaleja pienentää 
myös pankkien pelko asiakaskunnan menettämisestä ja tämän takia pankit eivät 
laske talletuskorkojaan. Asiakkaat tuovat pankkeihin sisään talletuksia, jotka toi-
mivat tärkeänä rahoitusmuotona pankeille. Talletuskorkojen alaraja ja pelko 
asiakaskunnan kadosta korostuvat, kun ohjauskorot laskevat alle nollan. Joissain 
harvinaisissa tilanteissa pankit ovat välittäneet negatiiviset korot yritysasiak-
kaille. Monella tapaa pankit hyötyvät matalista koroista lyhyellä aikavälillä. Suo-
raa hyötyä tulee niistä arvopapereista, joiden tuotto on kiinteä ja pankki omistaa 
ne. Epäsuoraa hyötyä tulee esimerkiksi lainakannan paranemisesta, kun velkaa 
olevat asiakkaat voivat maksaa todennäköisesti lainansa paremmin takaisin ma-
talien korkojen aikana. Matalat korot saattavat myös piristää kokonaistaloutta ja 
näin johtaa suurempaan lainojen kysynnän määrään. Se, miten nämä seikat 
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vaikuttavat pidemmällä aikavälillä pankkien kannattavuuteen riippuu siitä ta-
sosta, jolle korkotaso asettuu. Lainakannanosalta myös on tärkeää huomata, että 
sen parantuminen riippuu kotitalouksien ja yrityksien aseman paranemisesta, jo-
hon matalilla ja negatiivisilla koroilla pyritään. (Claessen ym. 2018). 

Cleassen ym. (2018) korostavat tutkimuksessaan myös makrotaloudellisten 
asioiden vaikutuksia pankkien kannattavuuteen. Keskuspankit laskevat korkoja 
huonojen aikojen aikana ja nostavat korkoja hyvien aikojen aikana. Taloudelliset 
tilanteet vaikuttavat suoraan pankkien toimintaan. Jos taloustilanne heikkenee, 
myös todennäköisesti lainojen kysyntä heikkenee samalla. Tämä mahdollisesti 
laskee pankkien marginaaleja myös. Samalla huono taloustilanne saattaa laskea 
kotitalouksien halukkuutta säästää. On myös mahdollista, että säästämisaste 
nousee heikon taloustilanteen aikana. Heikko taloustilanne saattaa myös nostaa 
riskitasoja lainanhakijoiden keskuudessa ja täten nostaa marginaaleja, korkeam-
man riskin ja siten korkeamman koron takia.  

Kun Euroopan keskuspankki laski talletuskorkoaan negatiiviseksi, talletus-

pankit keskittivät lainanantonsa riskialttiimpiin kohteisiin. Perinteinen ajatus-
malli rahapoliittisten päätösten välittymisestä pankkien lainanantoon ei päde 
käytännössä. Tässä ajattelumallissa ei ole huomioitu erikseen pankkien talletuk-
sia. Yleisesti pankkien pitäisi lainata enemmän rahaa, kun korot ovat matalat. 
Matalampi ohjauskorko laskee pankin rahoituskustannuksia ja täten nostaa pan-
kin nettoarvoa. Korkeampi nettovarallisuus vähentää tarvetta ulkoiselle rahoi-
tukselle ja näin pankin pitäisi pystyä lainaamaan rahaa enemmän. Kun korot las-
kevat ja pankkien sietokyky paranee, muuttuu myös niiden riskiprofiili matala-
riskisemmäksi. (Heider ym. 2019.) 

Talletuspankeilla (eli pankeilla, jotka nojaavat rahoituksessa markkinalai-
noihin, eli asiakkaiden talletuksiin) negatiiviset ohjauskorot näkyivät kääntei-
senä vaikutuksena pankkien nettoarvoon kuin yleinen ajatus oletti. Tämä kään-
teinen vaikutus selittää sen, miksi pankit keskittyivät enemmän riskillisempiin 
kohteisiin ja vähensivät lainanantoaan. Negatiiviset ohjauskorot satuttavat talle-
tuspankkeja, koska negatiiviset korot eivät välity pankkien talletuksiin samalla 
tavalla kuin ne välittyvät markkinakorkoihin. Normaalitilanteessa (teoriassa) ne-
gatiiviset korot siirtyvät sekä talletuskorkoihin että markkinaperusteisiin lainoi-
hin. Pankit, jotka nojaavat enemmän talletusrahoitukseen kuin markkinalainoi-
hin kokivat pienemmän pudotuksen rahoituskustannuksissa, joka kääntäen vai-
kuttaa heidän lainanantoonsa. (Heider ym. 2019.) 

Kuten aikaisemmin mainittu, pankit eivät ole halukkaita siirtämään nega-
tiivisia ohjauskorkoja talletuskorkoihin. Teoreettinen selitys tälle on intuitiivinen. 
Jos pankki laskee talletuskorkonsa nollan alapuolella, muuttuu talletukset infe-
rioriseksi hyödykkeeksi. Käteinen raha ei tuottaisi mitään, mutta talletusten pi-
täminen aiheuttaisi arvon laskun rahoille. Tämä johtaisi talletuksien nostoon 
pankista. Talletuspaon pelko saa pankit pitämään talletuskoron vähintään nol-
lassa. Normaalitilanteessa korkojen ollessa positiiviset, korkojen lasku lisää pan-
kin lainanottoa, koska korkojen lasku vähentää pankin ulkoisen rahoituksen kus-
tannuksia. Matalampi ohjauskorko välittyy matalampina korkoina pankkien ly-
hytaikaisissa veloissa. Pienemmät rahoituskustannuksen näkyvät pienempinä 
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pankin rahoituskustannuksina ja tämä parantaa pankin nettoarvoa. Tämä paran-
taa myös koko pankin arvostusta ulkopuolisten velkojien silmissä. (Heider ym. 
2019.) 

Korkojen lasku negatiiviselle puolelle on erikoistapaus sen takia, koska se 
vaikuttaa talletusrahoitukseen ja lyhyiden lainojen markkinaperusteiseen rahoi-
tukseen eri lailla. Perinteinen ajatus rahapolitiikan vaikutuksista ei ota huomioon 
talletuskorkojen erikoista luonnetta. Ne eivät ole täysin joustavia. (Heider ym. 
2019.) 

Rahapolitiikka ei ole ainut asia, joka vaikuttaa lyhyen aikavälin korkota-
soon. Se on kuitenkin yksi suurimmista siihen vaikuttavista asioista. Keskuspan-
kit vaikuttavat myös pitkäaikaisiin korkoihin erilaisten osto-ohjelmien kautta ja 
vaikuttamalla markkinaodotuksiin lyhyen aikavälin koron kautta. Pankkien kor-
kotuloihin voidaan vaikuttaa korkojen kautta ainakin kahden mekanismin 
kautta. Ensimmäinen näistä mekanismeista on vähittäistalletusten sääntely vai-
kutus. Yleisesti talletuskorot ovat hieman alempana kuin markkinakorot. Talle-

tukset siis hinnoitellaan hinnanalennuksena markkinakoroista. Talletuskorot ei-
vät voi mennä kovin negatiiviseksi, joten tämä hinnanalennus tiivistyy ohjaus-
korkojen laskiessa. Tämän takia nettokorkotulot ja korkotason välinen suhde on 
epälineaarinen, konkaavi.  

Toinen mekanismi on määrällinen efekti. Tämä vaikuttaa määrään, jolla 
pankit lainaavat rahaa eteenpäin asiakkaille. Lainojen kysyntä reagoi voimak-
kaammin korkotasoihin kuin talletuksiin. Korkojen kasvaessa tarpeeksi korke-
alle lainojen kysyntä laskee. (Heider ym. 2019.) 

Korotaso vaikuttaa myös pankkien koroista riippumattomiin tuloihin kah-
den mekanismin kautta. Ensimmäinen näistä on arvopapereiden valuaatio. Toi-
nen on pankit perimät maksut ja palkkiot. Korkojen kasvu saattaa aiheuttaa ar-
vonlaskuja pankkien taseessa. Palkkiot ja maksut kattavat noin 60 prosenttia 
pankkien koroista riippumattomista tuloista. Korkeat korot saattavat laskea näitä 
tuloja arvopapereiden arvostuksen ja tuottojen etsinnän kautta. Matalien korko-
jen aikana arvopapereiden arvostus on korkeampi ja tuottojen etsintä on korke-
ampaa. Matalien korojen aikana asiakkaat arvostavat ja haluavat maksaa ammat-
timaisesta salkunhoidosta enemmän. 

Pankit yleensä säilyttävät osan ylimääräisistä varoistaan keskuspankkien 
talletustileillä turvassa. Korkojen ollessa positiivinen keskuspankki maksaa 
näille talletuksille korkoa. Kun talletuskorko lasketaan negatiiviseksi, pankit jou-
tuvat maksamaan näistä talletuksista keskuspankille. Tällä keskuspankki yrittää 
saada ylimääräinen raha kiertämään taloudessa ja näin saada taloudellista elvy-
tystä aikaiseksi. Pankit ovat tärkeitä rahapolitiikan toimivuuden kannalta eten-
kin pankkikeskeisissä taloudellisissa järjestelmissä kuten esimerkiksi euroalu-
eella. Pankkeja ei suoranaisesti kiinnosta itse korko vaan ero pankkien maksavan 
talletuskoron ja esimerkiksi lainoista saatavista koroista. Tämä korkoero määrit-
telee pankkien ja muiden taloudellisten toimijoiden korkotulon. Keskuspankkien 
määrittelemä ohjauskorko vaikuttaa näin pankkien mahdollisuuteen ansaita ko-
roilla. Pitkään odotetuilla matalilla koroilla saattaa olla loiventava vaikutus 
pankkien tuottokäyrään. Pankit pystyvät hinnoittelemaan osittain 
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hinnoittelemaan uudelleen matalat korot, mutta koska talletuskoroilla on alaraja, 
eivät pankit voi uudelleen hinnoitella kaikkia korkoja. Negatiivisilla on muitakin 
haasteita ja ulottuvuuksia kuin pankkien korkomarginaalit. Joissakin maissa ja 
lainsäädännöissä voi olla haasteita negatiivisten korkojen välittämiselle asiak-
kaille tai se voi olla ainakin harmaalla alueella. Monissa sopimuksissa ei välttä-
mättä ole mainintoja negatiivisista koroista ja maksuista negatiivisilla koroilla. 
Lainan antajien voi olla haastavaa kerätä velallisilta korkotuloja negatiivisten 
korkojen aikana. Voi myös olla tilanne, että tietojärjestelmät eivät välttämättä tue 
negatiivisia korkoja. Lisärajoitteita voi tuoda negatiivisten korkojen verokohtelu. 
Myös pankkien sisäiselle riskienhallinalle negatiiviset korot voivat aiheuttaa on-
gelmia, jos investointien tuotto näyttää negatiiviselta. (Demiralp ym. 2017.) 

EKP:n tavoite oli vakauttaa hintatasapaino taloudellisen elvytyksen avulla, 
johon kuuluu osana negatiiviset talletuskorot. Tavoitteena oli tukea Euroopan 
alueen talouskasvua, jossa hintavakaus on yksi tärkeimmistä alueista. Tutkimus-
ten mukaan talouskasvua tukevat talouspoliittiset elvytystoimet paransivat lai-

nanannon olosuhteita Euroopassa, joka johti lopulta lainojen määrän kasvuun. 
Matalat korot myös helpottivat taloudellisten toimijoiden painetta. Kuitenkin 
pitkittyneet matalat korot yhdistettynä heikkoon talouskasvuun saattavat ai-
heuttaa haasteita toimijoille, jotka ovat luvanneet varmoja tuottoja pitkällä aika-
välillä, kuten eläkeyhtiöt. Tämä tilanne on saanut mm. eläkeyhtiöt ja vakuutus-
yhtiöt muuttamaan liiketoimintamallejaan välttääkseen pitkään jatkuneiden ma-
talien korkojen aikana. Finanssitoimijat ovat myös joutuneet vähentämään pro-
visioitaan pitkän aikavälin tuottokohteissa. Matalat korot saattavat myös heiken-
tää pankkien korkotuottoja etenkin niiden pankkien kohdalla, jotka rahoittavat 
toimintansa talletuksilla. Talletuskorkojen ollessa sidottuja nollaan. Korkotulot 
ovat perinteisesti pankkien suurin tulonlähde. Matalien korkojen aikana muut 
toimet korostuvat pankkien kannattavuuden osalta. Palkkiomaksut ja etenkin 
kulujen hallinta korostuvat matalien korkojen aikana. Kompensoidakseen kor-
kojen mataluutta, pankit ovat muuttaneet liiketoimintamalleja. Palkkioiden 
osuus tuloista on ollut perinteisesti pieni pankeilla, jotka ovat keskittyneet lai-
noittamiseen. Viime aikoina pankit ovat keränneet tuloja asuntolainojen uudel-
leen järjestelyistä ja muutoksista. Velalliset asiakkaat ovat halunneet neuvotella 
uudelleen lainasopimukset matalien korkojen takia ja näin pyrkineet hyötymään 
asiasta. Tämä ilmiö näkyy etenkin maissa, joissa asuntolainoissa ei käytetä kiin-
teitä korkoja. Suomessa on usein tilanne, jossa ei käytetä kiinteitä korkoja. (EKP 
vuosiraportti 2016.) 

Pankit ovat myös hyötyneet negatiivisista koroista ja elvyttävästä rahapoli-
tiikasta. Korkotaso on pitänyt hintatasapainon vakaana ja samalla talouskasvu 
on hyödyntänyt pankkeja. Velallisten luottokelpoisuus on parantunut, lainojen 
laatu on kehittynyt ja tukkurahoituksen kustannukset ovat laskeneet. Matalat ko-
rot helpottavat yksityisen sektorin lainanottoa ja näin yksityinen sektori voi ra-
hoittaa paremmin toimintojaan, niin yksityishenkilöt kuin yritykset. Tämä tietää 
myös hyviä uutisia reaalitaloudelle. Talletuksilla toiminnan rahoittaminen kui-
tenkin supistaa korkokatetta. Negatiivisten korkojen vaikutukset pankkien kan-
nattavuuteen riippuu siitä, miten pankit pystyvät uudelleenhinnoittelemaan 
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palveluitaan olemassa olevan markkinatilanteen mukaisesti. (IMF Global Finan-
cial Stability Report 2016.) 

Yksi tärkeä uudelleenhinnoittelun kohde on talletuksista koostumattomien 
velvoitteiden uudelleenhinnoittelu. Tämä laskee pankkien rahoituskustannuksia. 
Tukkurahoituksen uudelleenhinnoittelu saa aikaan nopeita vaikutuksia pan-
keille. Toinen kohta on varallisuuden uudelleenhinnoittelu. Kolmas uudelleen-
hinnoittelun kohde on nettokorkomarginaali ja tuottoprofiili. Samankokoinen 
nettokorkomarginaali vaikuttaa eri tavoin pankkien tuottoihin, koska tuottopro-
fiilit ovat erilaisia eri pankeilla. Italian, Saksan ja Japanin pankit ovat suhteessa 
herkempiä matalille koroille, koska näiden pankkien kannattavuuden lähtökoh-
dat ovat suhteessa heikommat. Viimeinen kohta uudelleenorganisoida toimin-
toja on luoda muita tuloja, jotka eivät riipu korkotasosta. Tutkijoiden mukaan 
pankkien on vaikeaa luoda tarpeeksi tuloja, jotta korkokatteen supistuksesta ai-
heutuvat menetykset saataisiin kompensoitua täysin. Eurooppalaisilla pankeilla 
on mahdollisuuksia kasvattaa tuloja lisäämällä palvelumaksuja ja komissioita. 

Eurooppalaiset pankit ansaitsevat ainoastaan puolesta kolmeen neljäsosaan siitä 
mitä yhdysvaltalaiset pankit ansaitsevat. Eurooppalaiset pankit suuntaavat toi-
mintojaan korkeampia maksuja kohti, mutta prosessi on hidasta pankkien väli-
sestä kilpailusta johtuen. (IMF Global Financial Stability Report 2016.). 

Matalan inflaation takia keskuspankit todennäköisesti päättävät pitää ne-
gatiiviset korot paikallaan elleivät jopa mene syvemmälle negatiiviselle puolelle. 
Näin negatiiviset korot ovat muodostuneet osaksi maisemaa, jossa säästöille saa-
daan negatiivista tuottoa. Pitkään jatkuessaan negatiiviset korot tarkoittavat ma-
talia tuottoja, joka aiheuttaa ongelmia esimerkiksi eläkevakuutusyhtiöille. (IMF 
Global Financial Stability Report 2016.) 

Negatiiviset korot eivät kuitenkaan ole uusi asia. Uuden asian negatiivisista 
koroista tekee kuitenkin eritoten keskuspankkien ilmoitus negatiivisten ohjaus-
korkojen käytöstä. Tämä on johtanut myös eri julkisen vallan toimijoiden koor-
dinointiin negatiivisten korkojen viemisessä reaalitalouteen. Rahamarkkinakorot 
on viety systemaattisesti negatiivisiksi. Tämä tietoinen toiminta kuvastaa nega-
tiivisten korkojen politiikkaa. Osa maista on seurannut muiden perässä negatii-
visten ohjauskorkojen käyttöönottoa, mutta se ei suoraan tarkoita negatiivisten 
ohjauskorkojen politiikan implementointia. Norja ja Unkari ovat esimerkkejä 
maista, jotka ovat ottaneet käyttöön negatiiviset korot vain estääkseen rahavaro-
jen liikkeitä maan rajojen ylitse. Tämä ei suoranaisesti tarkoita negatiivisten oh-
jauskorkojen politiikan harjoittamista. Käytännössä kyseessä oli vain reflektoin-
tia muun talouden liikkeitä vastaan. Osa Euroopan maista on myös ankkuroinut 
valuuttakurssin euroon, ja tämän takia seuranneet muuta Eurooppaa negatiivis-
ten korkojen käyttöönotossa. (Angricki & Nemoto 2017.) 

Pankkien välinen yliyönkorko on se korko, jota käytetään, kun kaupalliset 
pankit lainaavat keskuspankissa olevia rahareservejään toisille pankeille. Se ku-
vastaa siis keskuspankin likviditeetin marginaalihintaa. Vaikka pankkien väli-
nen lainanannon korko vaikuttaa lopulta muihin markkinakorkoihin, se ei vai-
kuta suoraan pankkien kannattavuuteen. Pankkien kannattavuuden määrittää 
keskimääräinen korkotaso. Pankin keskimääräinen korkotaso muodostuu 
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pankin kokonaisreserveistä ja määräytyy eri varallisuusluokkien hinnoista ja 
määristä. Jos osa pankin reserveistä ei ole negatiivisten marginaalikorkojen alai-
nen, pankin keskimääräinen korkotaso ja marginaalikorko eroavat toisistaan. 
Marginaalikorot ja keskimääräinen korkotaso saattavat erota toisistaan huomat-
tavasti. Pankkien keskimääräiset korot eivät välttämättä ole matalimpia maissa, 
joiden ohjauskorot ovat matalimmat. Syynä tähän on se, että osa kansantalouk-
sista nojaa porrastettuihin reserveihin, kulutuksen kynnykseen, suunnattuihin 
avomarkkinaoperaatioihin tai erityiseen keskuspankkien taitoon, jotka pyrkivät 
eristämään osan pankkien reserveistä negatiivisten korkojen sidonnaisuudesta. 
Kaikki nämä toiminnat ryhmittävät pankkien reservejä eri lailla, josta osa vain 
altistuu negatiivisille koroille. Näin nämä toimenpiteet syrjäyttävät negatiivisten 
korkojen negatiivisia vaikutuksia pankkien kannattavuuteen, vaikka pankkien 
tuottokäyrä loivenee negatiivisten korkojen avulla. (Angricki & Nemoto 2017.) 

Negatiivisten korkojen vaikutus pankkien kannattavuuteen ja reaalitalou-
teen riippuu myös keskuspankkien reservien vaihtoehtoisista käyttökohteista, 

jotka tuottavat vähemmän negatiivisia tuloja. Pankit voivat käyttää vaihtoehtoi-
sia kohteita keskuspankkien talletustilien sijaan. Tällaisia kohteita ovat esimer-
kiksi valuuttatilit tai pitkäaikaiset talletukset. Pankit voivat myös ostaa valtioi-
den velkakirjoja. Mahdollista on myös lainata rahaa toisille pankeille hieman 
suuremmalla riskillä ja pankkien välisellä korolla. Vielä yksi mahdollisuus on 
muuttaa talletuksia fyysiseksi rahaksi. Tämä ei kuitenkaan ole kovin kannattava 
ratkaisu ottaen huomioon taloustilanteen. Matalat korot laskevat pankkien va-
rallisuuden tuottoa, mutta parantaa pankkien varallisuuden arvoa. Laskeva va-
rallisuuden tuotto laskee pankkien korkomarginaaleja, joita voidaan kompen-
soida nostamalla lainanantokorkoja tai laskemalla talletuskorkoja. Tästä haasta-
van tilanteen tekee se, että pankit ovat haluttomia laskemaan talletuskorkoja nol-
lan alapuolelle ja kiristynyt kilpailu asettaa haasteita lainanantokorkojen nosta-
miselle supistuneen korkomarginaalin kasvattamiseksi. (Angricki & Nemoto 
2017.) 

On ollut hyvin haastavaa mukauttaa rahapolitiikka laskemaan reaalikor-
koja tasolle, joka on inflaation ja tuotannon mukaisella potentiaalisella tasolla, 
kun otetaan huomioon annettuna inflaation ja inflaatio-odotusten lasku ja lyhyen 
aikavälin ohjauskorkojen lähestyminen nollaa. Tästä korkotasosta käytetään ni-
mitystä luonnollinen korkotaso. Keskuspankit ajattelivat pitkään, että ohjausko-
rot eivät voi laskea nollan alapuolelle. Tähän johti ajatus siitä, että kotitaloudet ja 
yritykset saattaisivat muuttaa talletuksia käteiseksi devalvaation pelossa. Nollan 
alittamatta jättäminen ei toisi apua kokonaiskysynnän kasvulle. Se ei myöskään 
auta korkeiden velkataakkojen vähentämisessä. (Jobst & Lin 2016.) 

Lasku nimellisessä korkotasossa voi laskea reaalisen koron komponenttia. 
Tämä saattaa kasvattaa inflaatio-odotuksia ja siten kiihdyttää kokonaiskysyntää. 
Sekä nimellisen koron että reaalikoron lasku kuitenkin johtaa kasvaviin deflaa-
tiopaineisiin. Jos pankeilla on paljon ylimääräisiä reservejä tallessa keskuspankin 
tileillä, keskuspankin talletuskoron lasku saattaa hyvinkin johtaa muiden korko-
jen laskuun (esim. pankkien välisen lainanannon korot). Tämä rohkaisee 
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pankkeja korkeampaan riskinottoon ja helpottamaan portfolioiden tasapaino-
tusta. (Jobst & Lin 2016.) 

Kun pankit pitävät varallisuutta keskuspankissa negatiivisten korkojen ai-
kana, seuraa siitä suoraan kustannuksia. Osa keskuspankeista on tämän takia ot-
tanut käyttöön lieventäviä käytäntöjä, jotta pankit eivät muuttaisi keskuspan-
kissa olevia talletuksia käteiseksi. Tällaisia toimintoja saattaa olla esimerkiksi si-
dotut talletusmäärät, joita keskuspankissa tulee olla sekä rangaistukset isoja tal-
letusnostoja varten. Kun korot painuvat negatiivisimmiksi, alempi negatiivinen 
raja määrittyy kasvavissa määrin epäsuoran paineen kautta, joka muodostuu ka-
toavasta pankkien kannattavuudesta, koska lainanantokorkojen uskotaan piene-
nevät enemmän kuin talletuskorot. (Jobst & Lin 2016.) 

Pankkitalletuksien alaraja saattaa aiheuttaa vaikean haasteen tehokkaan ra-
hapolitiikan välittymisen ja pankkien kannattavuuden välillä. Jos negatiiviset oh-
jauskorot välittyvät suoraan pankkien lainanantokorkoihin, pankit todennäköi-
sesti kohtaavat korkotulojen menetyksiä elleivät pankit laske talletuskorkoja tai 

nosta talletuksista perittäviä maksuja. Toinen vaihtoehto on korvata pankkien 
rahoitustarpeet talletuksien sijaan tukkurahoituksella markkinoilta matalalla ko-
rolla. Vähittäisasiakkaiden talletuskorot ovat tahmeita, koska kotitaloudet eivät 
kohtaa samoja hinnoittelumalleja rahan varastoimisesta kuin pankit ja yritykset. 
Toinen syy talletuskorkojen tahmeuteen voi olla nollakoron psykologinen kyn-
nys. (Jobst & Lin 2016.) 

Pitkään jatkuva negatiivisten korkojen ajanjakso saattaa aiheuttaa huolia ta-
louden vakaudelle. Talletuskorkojen jäykkyys saattaa saada pankit vaihtamaan 
talletukset rahoitusmuotona vähemmän stabiiliin markkinaperusteiseen tukku-
rahoitukseen. Tämä vaatii paljon valvontaa, jotta pankeilla säilyy tarvittava 
määrä käteisreservejä. Vaikka negatiiviset korot helpottavat velallisten taloudel-
lista tilannetta lyhyellä aikavälillä, voivat negatiiviset korot vääristää velallisten 
pitkän aikavälin lainanottomahdollisuuksia, jos korot laskevat negatiivisiksi 
myös reaalisilla mittareilla. Matalat korot saattavat hidastaa heikkojen yrityksien 
poistumista markkinoilta ja näin häiritä tehokkaita markkinoita. (Jobst & Lin 
2016.) 

Negatiiviset korot ovat olleet tehokkaita laskemaan rahamarkkinakorkoja, 
ja ne ovat välittyneet laajemmalle talouteen matalien lainanantokorkojen kautta. 
Sekä yrityksien että kotitalouksien on ollut myös helpompi saada lainaa laske-
neiden kriteerien kautta. Kun lainamarginaalit ovat laskeneet, ovat monet pankit 
siirtyneet enemmän palkkioperusteiseen laskutukseen ja näin kompensoineet 
korkotulojen laskua. Lainanantokorkoja on laskettu pankkien toimesta monissa 
maissa, vaikka talletuskorot ovat tavoittaneet alarajansa. Tähän on johtanut 
pankkien kilpailutilanne. Tilannetta on pyritty korjaamaan pankkien oman liike-
toiminnan kustannustehokkuuden parantamisella ja maksujen kasvattamisella. 
Monissa tilanteissa näin on jatkunut niin kauan kuin talletuskoroilla on ollut tilaa 
laskea kohti alarajaa. Näin pankit ovat voineet välittää negatiiviset ohjauskorot 
omaan toimintaansa vaikuttamatta juuri kannattavuuteen. Ruotsissa ja Tans-
kassa osa pankeista on laskenut suurien yrityksien talletuskorkoja negatiiviseksi, 
mutta vähittäisasiakkaille on jätetty positiiviset korot. Pankkien kannattavuus on 
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huomattavasi vähemmän herkkä ylimääräisten varojen talletukselle negatiivis-
ten korkojen alla keskuspankkien alla. Käteistalletukset kuitenkin vain edustavat 
vain pientä osaa pankkien varallisuudesta. Tämä kuitenkin vaihtelee paljon esi-
merkiksi euroalueen sisällä. (Jobst & Lin 2016.) 

Negatiiviset korot ovat laskeneet pankkien korkomarginaaleja, mutta kui-
tenkin negatiivisten ohjauskorkojen haitallisesta vaikutuksesta pankkien kannat-
tavuuteen ei ole kovin paljon todisteita. Negatiiviset korot ovat kuitenkin loiven-
taneet pankkien tuottokäyrää. Pankkien kannattavuus ei ole heikentynyt, koska 
negatiivisten korkojen positiiviset vaikutukset ovat korvanneet negatiiviset vai-
kutukset. Esimerkiksi monet euroalueen pankit ovat pystyneet parantamaan 
kannattavuuttaan kasvavien lainamäärien, matalampien korkomenojen, mata-
lampien riskien ja pääomatulojen kautta. Kuitenkin laskevat lainamarginaalit 
ovat asettaneet pankeille paineita lujittaa ja vahvistaa toiminnallista tehokkuutta. 
Monissa maissa pankit ovat pystyneet pitämään kokonaiskannattavuuden ta-
sonsa ja hyötymään ennätysmatalista koroista mm. tukkurahoituksen lisäämisen 

kautta. (Jobst & Lin 2016.) 
Keskuspankin negatiivinen talletuskorko on välittynyt tehokkaasti markki-

noille luottomarkkinoiden kautta. Kotitaloudet ovat ottaneet euroalueella enem-
män lainaa negatiivisten korkojen aikana ja sama trendi näyttää jatkuvan tule-
vaisuudessa. Negatiivisten korkojen politiikan vaikutukset pankkien kannatta-
vuuteen ovat toistaiseksi olleet rajalliset, mutta rahapolitiikan vaikutus saattaa 
muuttua tehottomaksi, jos korot laskevat yhä negatiivisemmiksi. Negatiivisten 
korkojen politiikan aikana rahapolitiikan vaikutukset ovat muuttuneet euroalu-
eella heterogeeniseksi. Tämän politiikan vaikutukset ovat välittyneet nopeam-
min alueille, jossa kotitalouksien lainanotto perustuu vaihtuvakorkoisiin lainoi-
hin. Pankit tuskin tulevat laskemaan lainanantokorkojaan elleivät he voi vaihtaa 
kallista talletusrahoitusta markkinoilta saatavaan tukkurahoitukseen. Talletuk-
set koostavat euroalueella suuren osan pankkien velvoitteista. On mahdollista, 
että pankkien kannattavuus saattaa laskea ja muuttua epälineaariseksi, kun korot 
muuttuvat yhä negatiivisemmiksi. Korkeampi lainojen kysyntä ja pankkien ta-
seiden kunnon parantuminen ovat olleet suotuisia kompensoimaan negatiivisten 
korkojen haitallisia vaikutuksia. Kuitenkin nämä hyvät puolet tulevat haihtu-
maan tilanteen pitkittyessä etenkin maissa, joissa ohjauskorot ovat välittyneet 
pankkien korkoihin ja lainojen kysyntä on heikkoa. Sijoittajien heikentyvä luot-
tamus ja madaltuva riskinottokyky saattavat kiihdyttää negatiivisten korkojen 
haitallisia vaikutuksia. Samaan aikaan, kun rahapoliittinen elvytys on madalta-
nut lainauskuluja, pääoman riski preemiot ovat nousseet. Pääoman keskimääräi-
nen kustannus ylittää pääoman keskimääräisen tuoton. Kestävämpi tasainen 
kannattavuus on yhä vaikeampaa saavuttaa, pääomarajoitetut pankit tulevat to-
dennäköisesti vähentämään lainanantoa laskevista koroista huolimatta. (Jobst & 
Lin 2016.) 

Negatiivisilla koroilla on ollut positiivinen vaikutus talouteen. Negatiiviset 
korot ovat laskeneet pankkien rahoituskustannuksia ja parantaneet pankkien va-
rallisuuden arvoa. Negatiivisten korkojen politiikka on vahvistanut Euroopan 
keskuspankin rahapolitiikkaa ja vahvistanut sen signaaleja tulevaisuuden 
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ohjeistukseen. Negatiiviset korot ovat myös saaneet pankit vaihtamaan ylimää-
räiset reservit riskillisempiin vaihtoehtoihin ja näin rahaa on saatu markkinoille 
lisää. Viime aikoina tulevaisuuden näkymät pankkien kannattavuudelle ovat 
heikentyneet. Tämä tilanne on etenkin niissä euroalueen maissa, joissa lainat ovat 
vaihtuvakorkoisia ja pankit ovat turvautuneet rahoituksessa paljon talletuksiin. 
Heikko luottojen määrän kasvu aiheuttaa huolia pankkien kestävälle kannatta-
vuudelle. Näin negatiivisten korkojen politiikka aiheuttaa haasteita päättäjille. 
Käyttääkö epänormaaleja rahapolitiikan keinoja kokonaiskysynnän lisäämiseksi 
ja samaan aikaan koittaa vähentää negatiivisten korkojen negatiivisia vaikutuk-
sia pankkien nettokorkomarginaaleihin. (Jobst & Lin 2016.) 

2.2 Muutokset Euroopan pankkijärjestelmässä 

Euroopan keskuspankki (EKP) on laskenut talletuskorkojaan useaan otteeseen. 
Talletuskorko on yksi kolmesta ohjauskorosta, jolla EKP pyrkii kontrolloimaan 
rahamarkkinoita. Talletuskorosta päätetään kuuden viikon välein. Talletuskorko 
on korko, joka maksetaan pankeille, jotka tallettavat rahaa keskuspankin tileille 
lyhyeksi aikaa, yön yli.  

Kesäkuussa 2014 EKP laski talletuskoron 0,10 %:iin. Pian tämän jälkeen 
syyskuussa 2014 EKP laski koron ensimmäistä kertaa historiassa negatiiviselle 
maaperälle, kun korko laskettiin -0,20 %. Tarkoituksena negatiivisilla koroilla oli 
tehdä tilaa rahapolitiikalle. Yleisesti negatiivisten korkojen käyttöönotto nähtiin 
todella rohkeana ja kiistanalaisena liikkeenä. Näiden laskujen jälkeen EKP laski 
talletuskorkoa vielä kahdesti. Seuraava lasku tapahtui joulukuussa 2015 –0,30% 
ja maaliskuussa 2016 -0,40%. (Bech & Malkhozov 2016.) 

Koronlaskuja on tapahtunut myös muissakin maissa kuin EKP:n alueella. 
Ruotsin keskuspankki laski lainanantokorkoaan 0 %:sta -0,10% helmikuussa 2015. 
Tämä korko määrittelee sen koron, jolla pankit voivat lainata rahaa keskuspan-
kista. Ruotsi seurasi koronlaskun kanssa Tanskan keskuspankkia, joka laski lai-
nauskoronsa -0,20 % vuonna 2012. Tanskan keskuspankki nosto koron positii-
viseksi 0,05 % huhtikuussa 2014, mutta laskivat koron jälleen negatiiviseksi syys-
kuussa 2014 (-0,05 %). Myös Sveitsin keskuspankki laski korot negatiivisella alu-
eelle joulukuussa 2014. (Bech & Malkhozov 2016.) 

Keskuspankit ovat laskeneet korkoja eri syistä. Euroopan keskuspankki 
laski ohjauskorkojaan vahvistaakseen keskipitkän -ja pitkän aikavälin inflaatio-
tavoitettaan. Ruotsin keskuspankki laski omia korkojaan samanlaisista syistä. He 
halusivat varmistaa inflaation kehityksen, jonka he näkivät olevan pääosissa 
määrittämään hinta -ja palkkakehitystä. Vaikka korkoja laskettiin negatiiviselle 
puolelle, EKP jatkoi samaan aikaan talouden tukemista erilaisilla velkakirjojen 
osto-ohjelmillaan. EKP tarjosi myös pankeille pitkän aikavälin rahoitusta. Ruot-
sin keskuspankki tarjosi vastaavanlaisia paketteja ja suoritti samaan aikaan vel-
kakirjojen osto-ohjelmia. (Bech & Malkhozov 2016). 

Talouden elvyttäminen Euro-alueella asetti kallistuspaineita Sveitsin fran-

gille. Tyrehdyttääkseen rahojen virtauksen sisään Sveitsiin, Sveitsin 



20 
 
keskuspankki päätti laskea talletuskorkonsa negatiiviselle puolelle. Tämä tehtiin 
sen takia, että valuuttakurssin suhde euroon pysyisi määritellyissä rajoissa. 
Sveitsin keskuspankki päätti laskea entuudestaan, koska tilanne valuuttakurssin 
kanssa ei ollut muuttunut. Tanskan keskuspankki seurasi Sveitsin esimerkkiä. 
Tanska on pitänyt valuuttakurssinsa lähes kiinteänä euroon nähden. Tanskan 
keskuspankki havaitsi piikin Tanskan kruunun kysynnässä ja tämän takia puut-
tui voimakkaasti valuuttakurssimarkkinoihin. Keskuspankki laski merkittävim-
piä ohjauskorkojaan merkittävästi negatiiviseksi. Tämä toimenpide tasapainotti 
kruunun valuuttakurssin ja varojen sisään virtaaminen taantui. (Bech & Malkho-
zov 2016). 

2.3 Nollakorkoympäristö ja pankkien kannattavuus 

Nollakorkoympäristö vaikuttaa pankkien kannattavuuteen ja haastaa pankit uu-
desta näkökulmasta. Helppo oletus nollakorkoympäristön vaikutuksista pank-
kien kannattavuuteen on olettaa, että korkojen lasku madaltaa pankkien tuotto-
käyrää ja täten aiheuttaa painetta nettokorkotuotoille. Kuitenkin nollakorkoym-
päristön vaikutus pankkien kannattavuuteen ja nettokorkomarginaaleihin on 
epäselvä, kun otetaan huomioon esim. mahdollinen korkokäyrän siirtymät. Jos 
pankkien taseen molemmat puolet siirtyvät yhtä paljon, ei vaikutusta juurikaan 
ole. Viimeisimmät tutkimukset kuitenkin osoittavat, että pankkien korkotuotot 
vähenevät, kun korkotasot yleisesti laskevat. Tämä viittaa siihen, että taseessa 
kaikki erät eivät päivity uudelle korkotasolle yhtä tehokkaasti ja tästä kitkasta 
johtuu korkotuoton lasku. (Kerbl & Sigmund 2017.) 

Mario Draghi piti kuuluisan puheensa vuonna 2012, jossa hän kertoi Euroo-
pan keskuspankin tekevän kaikkensa Euro-alueen talouskasvun eteen. Tämän 
puheen jälkeen Euroopassa elvyttävä rahapolitiikka on ottanut suurempaa ja 
suurempaa roolia. Monessa Euroopan maassa matalia korkoja on korvattu yhä 
enenevissä määrin negatiivisilla koroilla. (Kerbl & Sigmund 2017.) 

Se miksi negatiiviset korot vaikuttavat paljon pankkien kannattavuuteen 
avautuu seuraavan esimerkin avulla. Pankki rahoittaa omaa toimintaansa otta-
malla lainaa, jonka korko on markkinakorko (esim. Euribor) ja tämän päälle mar-
ginaali, joka perustuu yleisesti pankin vakavaraisuuteen. Tätä korkoa voidaan 
kutsua ”kokonaisrahoituskoroksi”. Pankin varoista veloitettava korko on koko-
naisrahoituskorko plus lisämaksu, jonka tavoitteena on rahoittaa pankin toimin-
nan kustannukset ja sekä odotetut että odottamattomat riskikustannukset. Oleel-
linen kohta tässä kehikossa ja nykytilanteessa on siinä, että vähittäisasiakkaiden 
talletuskorot on laskeutunut nollaan ja eivät voi laskea nollan alapuolelle. Tämä 
nollakorkolattia ei kuitenkaan välity pankin uudelleenrahoituskuluihin. Tämä 
tarkoittaa, että jos markkinat korot putoavat ja pankin omaisuuspuoli seuraa 
mahdollisesti perässä jopa negatiivisella korolla ja pankki kuitenkin edelleen 
maksaa uudelleenrahoituksesta. Toisin sanoen negatiiviset korot saavat aikaan 
tilanteen, jossa vertailukorko tai markkinakorko (esim. Euribor) ei kuvasta pank-

kien oikeaa kokonaisrahoituskorkoa. On mahdollista, että pankit kärsivät 
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tappioita sitä enemmän mitä syvemmälle negatiiviseen korkoympäristöön syök-
sytään, jos pankki pitää samaan aikaan talletuksia hallussaan. Tämä on uhkaava 
tilanne taloudellisen stabiliteetin kannalta, koska tämä tilanne koskee koko pank-
kisektoria samaan aikaan. (Kerbl & Sigmund 2017.) 

Osassa Euroopan maita negatiiviset talletuskorot ovat lain mukaan kiellet-
tyjä esim. Itävallassa. Maissa, joissa negatiiviset talletuskorot ovat mahdollisia, 
on kuitenkin oltu kovin vastahakoisia negatiivisten talletuskorkojen aktivoimi-
sen suhteen. Tämä tilanne koskee eritoten pienempiä vähittäisasiakkaiden talle-
tuksia. Sekä Sveitsissä että Irlannissa olisi ollut mahdollista ottaa käyttöön nega-
tiiviset talletuskorot, mutta molemmissa maissa oli pelko, että tämä aiheuttaisi 
laajamittaisen pankkipaon. Uskottiin ihmisten nostavan rahat pois pankista, jos 
niiden säilyttäminen pankin tileillä aiheuttaisi kustannuksia negatiivisen talle-
tuskoron muodossa. (Kerbl & Sigmund 2017.) 

Taloustieteellisen teorian mukaan rationaaliset asiakkaat alkavat etsimään 
vaihtoehtoja talletuksille, jos pankit alkavat veloittamaan asiakkailtaan negatii-

visia talletuskorkoja talletustileiltä. Rahat tuskin menisivät patjojen alle, mutta 
mahdollisesti talletukset muuttuisivat käteiseksi rahaksi ja talletettaisiin tallelo-
keroihin. Suurin osa pankkien asiakkaista maksaa jo nyt palvelumaksuja talle-
tuksista, mutta lisäkustannukset negatiivisen koron merkeissä saa tallelokerot 
vaikuttamaan yhä paremmalta vaihtoehdolta asiakkaiden näkökulmasta. Pahim-
massa tapauksessa negatiiviset talletuskorot saattaisivat ajaa laajamittaiseen tal-
letuspakoon. (Kerbl & Sigmund 2017.) 

Taseen vastaavaa puolella negatiiviset korot ovat merkityksellisiä valtion 
velkakirjojen omistukselle, pankkien välisille saataville ja erityisesti pankkien 
laina-asiakkaille, joiden korot lähtökohtaisesti ovat Euribor-korkoja. 

Pankit kohtaavat systemaattisen väärinhinnoittelutilanteen negatiivisten 
korkojen takia. Tämä ei johdu riskien väärinhinnoittelusta vaan siitä, että pank-
kien uudelleenrahoituskorko ei vastaa pankkien tilannetta, jonka ne kohtaavat 
negatiivisten korkojen takia. Tämä epäsymmetrinen dilemma on uusi tilanne 
pankeille, kun negatiiviset korot ovat tulleet tänne jäädäkseen. (Kerbl & Sigmund 
2017.) 

Epätoivoiset ajat vaativat epätoivoisia tekoja. Negatiivisten korkojen käyt-
töönottoon johti finanssikriisin jälkeinen heikko taloudellinen kehitys ja matala 
inflaation taso. Euroopan maiden keskuspankkien lisäksi negatiivisen ohjausko-
ron on ottanut käyttöön Japanin keskuspankki. Negatiivisten korkojen perustelu 
pohjautuu ajatukseen taloudellisesta elvytyksestä, jossa pankeille tulee halu lai-
nata rahaa reaalisektorille, eikä pitää rahaa keskuspankkien tileillä ja täten tukea 
talouskasvua sekä inflaation kehitystä. Euroopan keskuspankin inflaatiotavoite 
on kaksi prosenttia ja siitä on oltu jäljessä viime vuodet. (Nucera ym. 2017.) 

Negatiivisia korkoja on myös kyseenalaistettu. Niiden epäillään aiheutta-
van ainakin kahdenlaista huolta. Ensiksi negatiivisten korkojen uskotaan aiheut-
tavan painetta rahoituslaitosten toiminnassa. Pankit ja rahoituslaitokset saattavat 
lainata rahaa riskillisemmille tahoille eivätkä saa tälle riskille vaadittavaa kom-
pensaatiota. Tästä on tehty havaintoja Euro-alueella. Toiseksi rahoituslaitosten 
tuottojen etsintä saattaa johtaa suhteettomien korkojen vaatimiseen. Epäsuora 
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varallisuuden hinnoittelun inflaatio saattaa heikentää taloudellista vakautta ja 
syrjäyttää yksityistä kysyntää. 

Toisaalta negatiiviset korot saattavat hyötyä negatiivisista koroista luotto-
kannan paranemisen myötä. Negatiiviset korot myös saattavat nostaa varallisuu-
den arvoa. (Nucera ym. 2017.) 

 

2.4 Pankkien kannattavuus 

 
Pankkien kannattavuuden määrittäminen on tärkeää, kun mietitään matalien 
korkojen vaikutuksia pankkien kannattavuuteen. Taloustieteellisessä kirjallisuu-
dessa pankkien kannattavuus rakentuu seuraavista pankkispesifeistä tekijöistä: 

pankin pääoma, luottoriski, tulojen jakautuminen, liiketoimintamalli tai pankin 
tyyppi, tehokkuus ja julkisesti omistettujen pankkien osakkeet. 

Pankkien koon vaikutus pankkien kannattavuuteen on taloustieteen kirjal-
lisuuden valossa kaksijakoinen. Osan tutkimusten mukaan pankin koko vaikut-
taa positiivisesti pankkien kannattavuuteen. Mitä suurempi pankki on, sitä pa-
rempi pankin kannattavuus on. Euroopan keskuspankki (2015) löysi tutkimuk-
sessaan vuorostaan pankin suuren koon vaikuttavan negatiivisesti pankin kan-
nattavuuteen. On myös havaittu, että pankkien kannattavuus on epälineaari pan-
kin koon suhteen. On huomattu, että ensiksi pankin kasvaessa kannattavuus 
myös nousee ja sitten myöhäisemmässä vaiheessa pankin koko vaikuttaa nega-
tiivisesti kannattavuuteen. Pankin koko vaikuttaa myös kannattavuuden kehit-
tymiseen. Shehzad ym. (2013) huomasivat, että suuret pankit ovat pieniä pank-
keja kannattavampia, mutta pienien pankkien kannattavuus kasvaa nopeammin 
kuin suurten pankkien. Suuret pankit saattavat hyötyä suurtuotannon eduista, 
kun taas pienet pankit saattavat panostaa kasvuun kannattavuuden kustannuk-
sella. (Bikker & Vervliet 2017.) 

Pankkien pääoma, mitattuna omalla pääomalla suhteessa varoihin, on toi-
nen pankkien kannattavuuteen vaikuttava asia. Pankkien pääoman määrään vai-
kuttaa kansainväliset määräykset esim. Basel-sopimukset. Suuremmat pääoman 
tasot saattavat paljastaa pankeilta suurempia määriä riskillistä omaisuutta. Suu-
rempien voittojen kautta suuremmat pääoman määrät saattavat vaatia suurem-
pia tuottoja. Tutkimusten mukaan pankkien pääomavarastot toimivat turvaverk-
kona huonompaa taloudellista kehitystä varten ja mahdollistavat pankkien kan-
nattavuustasojen ylläpidon huonommassakin taloudellisessa tilanteessa. Ylei-
sesti ottaen pankkien kannattavuudella on nähty olevan positiivinen vaikutus 
pankkien kannattavuuteen. (Bikker & Vervliet 2017.) 

Luottoriskillä on nähty olevan laajalti pankkien kannattavuutta heikentävä 
vaikutus. Korkeampi luottoriski vaikuttaa suoraan pankkien kannattavuuteen, 
kun luottotappiovarausten määrä vähennetään suoraan nettotuotoista. Keskipit-
källä aikavälillä huonolaatuinen lainaportfolio myös vähentää tuottoja, kun luot-

totappiot itseasiassa on vähennetty. Luottoriskin on havaittu olevan 
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myötäsyklinen ja epäsymmetrinen. Talouden laskusuhdanteen aikana tämä syk-
linen efekti on voimakkaampi. Luottoriskillä ja provisioinnin tasolla on siis ylei-
sesti ottaen negatiivinen vaikutus pankkien kannattavuuteen. (Bikker & Vervliet 
2017.) 

Antolainaus on myös yksi pankkien kannattavuutta määrittävä tekijä. Kaik-
kien lainojen suhde kokonaisvarallisuuteen kuvastaa pankin lainauskokoa. Suu-
rempi lainaportfolio tuottaa suurimman osan pankkien nettokorkotulosta, joka 
vaikuttaa positiivisesti pankkien kannattavuuteen. Suuri lainaportfolio puoles-
taan altistaa suuremmille luottoriskeille, joka puolestaan heikentää pankkien 
kannattavuutta. Tutkimuksien mukaan suurempi lainaportfolio vaikuttaa tasa-
painoisessa tilanteessa positiivisesti pankkien kannattavuuteen. On huomattu, 
että pankkien lainaus on myötäsyklistä ja pankit, joilla on enemmän tuottoja lai-
naavat myös avokätisimmin. (Bikker & Vervliet 2017.) 

Tulojen hajautuksella on myös osansa pankkien kannattavuutta määritel-
lessä. Hajautuksella tarkoitetaan pankkien koroista riippumattomia tuloja suh-

teessa kokonaistuloihin. Korkotulojen ulkopuolisia tuloja ovat esimerkiksi palk-
kiomaksut ja aktiivisesta kaupankäynnistä saatavat tulot. Tutkimukset kertovat 
kahta tarinaa muiden tulojen vaikutuksesta pankkien kannattavuuteen. Osan 
tutkimuksien mukaan suurempi riippuvuus korkojen ulkopuolisiin tuloihin joh-
taa pankeilla heikompaan kannattavuuteen. Päinvastaiseen tutkimukseen on 
myös päästy ja huomattu, että muut tulos kasvattavat pankkien marginaaleja ja 
eheyttävät pankkien kannattavuutta. (Bikker & Vervliet 2017.) 

Pankkisektorilla on merkittävä rooli moderneissa talouksissa. Tämän takia 
pankkien kannattavuus ja koko pankkisektorin eheys on suuren huomion koh-
teena poliittisessa päätöksenteossa ja lainsäädännössä. Viimeisimmät sääntelyn 
muutokset ovat vahvistaneet tätä ajatusta. Basel III sääntely kiristää entisestään 
pankkien pääomarajoituksia. Pankit, jotka joutuvat parantamaan sääntelyn mu-
kaista pääoman määrää, ajaa pankit valitsemaan kahdesta eri vaihtoehdosta. En-
siksi pankit voivat päästä sääntelyn rajoihin omarahoituksella esimerkiksi jaka-
malla vähemmän voittoja omistajilleen. Toinen on oman pääoman kasvattami-
nen. Nämä molemmat strategiat nojaavat siihen, että pankit pystyvät luomaan 
tarvittavaa tuottoa pääomalle. Pääoman tuottamiselle aiheuttaa paineita markki-
noiden kova kilpailu ja pankkitoiminnan sääntelyn noudattamisen ja valvonnan 
aiheuttamat kustannukset. (Bikker & Vervliet 2017.) 

Pankkisektorilla tapahtuu paljon muutoksia viime vuosien aikana. Pankit 
kilpailevat nykyään paljon monimutkaisemmassa ja kompleksisemmassa talou-
dessa kuin aikaisemmin. Tämä on ajanut pankit muuttamaan heidän liiketoimin-
tamallejansa. Viimeisimmät taloudelliset kriisit ovat alleviivanneet niitä riskite-
kijöitä, joilla pankit ovat taistelleet kilpailuilla markkinoilla. Aikaisemmin näh-
tiin luotonannon ja korkean riskin rahoituksen olevan kannattava tapa kasvattaa 
pankkien kannattavuutta. Kuitenkin viimeisimmän finanssikriisin jälkeinen huo-
mio on saattanut tämän strategian huonoon valoon, kun riskit laukesivat. Liian 
riksillinen luotonanto on nähty olevan yksi suurimmista syistä epästabiliteetin 
luomisessa markkinoilla. Viimeisin finanssikriisi on osunut lähes päällekkäin tiu-
kentuneemman pankkisääntelyn kanssa. Basel III aikaisemman sääntelyn versio 
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Basel II esiteltiin vuonna 2008 lähes samaan aikaan, kun taloutta kohtasi globaali 
finanssikriisi, joka sai alkunsa juuri pankkien huonosta luottokannasta. Myö-
hemmät muutokset sääntelyssä tulevat saamaan todennäköisesti tavan tehdä 
pankkitoimintaa muuttumaan, joka tulee mahdollisesti vaikuttamaan pankkien 
kannattavuuden määrääviin tekijöihin. (Bikker & Vervliet 2017.) 

Erityisesti viimeiset finanssikriisit ovat dramaattisesti laskeneet pankkien 
marginaaleja, madaltanut pankkien tuottorakennetta ja lisännyt pankkien ei-toi-
mivien lainojen määrää taseessa. Tässä uudessa kehikossa makrotaloudelliset 
muuttujat ja makrotaloudellinen tilanne sekä pankkien kustannustehokkuus pi-
täisi nousta määrääviksi tekijöiksi pankkien kannattavuuden osalta. Rankkoina 
aikoina mahdollisuudet kasvattaa tuottoja tulee pohjautua viisaaseen kustannus-
ten johtamiseen. Suhdannetilanteella on välitön vaikutus taloudelliseen dyna-
miikkaan, joka pitää sisällään myös lainojen kysynnän ja tarjonnan. Tämä tilanne 
vaikuttaa etenkin perinteisiin pankkeihin, joiden liiketoiminta perustuu perin-
teikkääseen lainausliiketoimintaan. Ympäröivä taloudellinen ympäristö vaikut-

taa luottokanavan kautta suoraan näiden toimijoiden tuloslaskelmiin. (Rossi ym. 
2018.) 

2.4.1 Pankkien kannattavuuden toimialakohtaiset tekijät 

Pankkien omistajuuden vaikutuksia pankkien kannattavuuteen on tutkittu myös. 
Tutkimuksien perusteella pankkien omistajuuden järjestämisellä ei ole havaittu 
olevan vaikutuksia pankkien kannattavuuteen. (Bikker & Vervliet 2017.) 

Toimialan keskittyneisyyden vaikutukset ovat myös yksi tekijä, jonka vai-
kutuksia on arvioitu. On huomattu, että toimialalla, jossa on suuri toimijoiden 
keskittyminen, keskittyminen on lisännyt pankkien kannattavuutta suuremman 
markkinavoiman kautta ja pankit pystyvät nostamaan hintoja kilpailun puutteen 
takia. Markkinatehokkuuden näkökulmasta on huomattu, että tehokkaammalla 
toiminnalla saavutetaan suurempi markkinavoima ja tehokkaampi toiminnan 
järjestäminen johtaa myös parempaan kannattavuuteen. (Bikker & Vervliet 2017.) 

Makrotaloudellinen ympäristö vaikuttaa suuresti pankkien kannattavuu-
teen. Taloudellisella syklillä on merkittävä vaikutus pankkien kannattavuuteen. 
Myötäsyklinen kannattavuuden kasvu perustuu hyvin pitkälle myötäsykliseen 
lainaamisen lisääntymiseen, joka generoi kannattavuuden kasvua. Myönteisessä 
taloudellisessa tilanteessa lainojen kysyntä kasvaa, kun kotitaloudet ja yritykset 
haluavat investoida. Tämä lisää pankkien kannattavuutta. Taloudellisella kasvu-
kaudella on arvioitu luottoriskien määrän laskevan ja lainaportfolion kasvavan. 
Tämä vaikuttaa positiivisesti pankkien kannattavuuteen, koska tappiot luotto-
tappoista vähenevät ja samalla lainojen määrän kasvu nostaa korkotuloja. On 
kuitenkin huomattu, että taloudellisessa syklissä vain nousukaudella vaikutuk-
set ovat tilastollisesti merkitseviä. (Bikker & Vervliet 2017.) 

Inflaatiolla on myös huomattu olevan vaikutuksia pankkien kannattavuu-
teen. Inflaatiolla on nähty olevan positiivinen vaikutus pankkien kannattavuu-
teen, mutta tämän muuttujan vaikutusta on lähes mahdoton numeerisesti arvi-
oida. On hyvä huomioida, että poliittisilla päättäjillä on tiedossa vain nimellinen 
korko, inflaatio on merkittävä tekijä reaalikoron määräytymisessä. Tosiasiassa 
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inflaatio vaikuttaa pankkien kannattavuuteen suoraan ja epäsuoraan. (Bikker & 
Vervliet 2017.) 

Korot ovat osa makrotaloudellista ympäristöä. Lyhyen -ja pitkän ajan korot 
sekä pankkien tuottokäyrä määrittävät pankkien kannattavuuden. Korkoja on 
käsitelty paljon osana rahapolitiikkaa, koska nimelliskorko on rahapolitiikan 
suorin väline stimuloida taloutta. Aikaisemmassa kirjallisuudessa on huomattu 
lyhyen koron nousun vaikuttavan positiivisesti pankkien kannattavuuteen. Tä-
män yhteyden on nähty olevan konkaavi. Tämä tarkoittaa sitä, että tuottojen 
kasvu on voimakkaampaa, kun korkotasot ovat olleen matalalla ja lähteneet siitä 
nousemaan. Lyhyen aikavälin korkojen nousulla on nähty laskevan suhteessa 
korkojen ulkopuolisia tuloja. Korkojen nousulla ja tuottokäyrän jyrkkyydellä on 
myös nähty olevan positiivinen vaikutus lainojen luottotappioiden määrään. Ko-
konaisuudessaan korkeat korot ovat pankkien kannattavuudelle tärkeä osa ja sen 
vaikutus on nähty olevan konkaavi. Tämä konkaavi yhteys on etenkin huolestut-
tavaa, kun otetaan huomioon nykytilanne, jossa matalat korot ja loiventuneet 

tuottokäyrät suurentavat matalien korkojen vaikutusta pankkien kokonaiskan-
nattavuuteen. (Bikker & Vervliet 2017.) 

Toisissa tutkimuksissa (Bolt ym. 2012) on huomattu, että lyhyen aikavälin 
korkojen nousu vaikuttaa positiivisesti luottotappioihin, mutta lyhyen aikavälin 
korko vaikuttaisi negatiivisesti pankkien kannattavuuteen. Pitkän aikavälin ko-
rokojen kohdalla huomattiin positiivinen vaikutus. Tässä tutkimuksessa ei huo-
mattu vaikutusta muiden tulojen määrään kuin korkotuloihin. (Bikker & Vervliet 
2017.) 

2.5 Korkojen vaikutus pankkien riskinottoon 

Epätavallisen matalat korot näyttäytyvät pankkien toiminnassa suurempana ris-
kinottona. Pankit saattavat ottaa uutta riskiä korottamalla palvelumaksuja ja 
muita palkkioita. Pankit myös pyrkivät lisäämään koroista riippumattomia tu-
loja generoimalla lisää korkojen ulkopuolista aktiviteettia, kuten kaupankäyn-
tiaktiviteettia arvopaperimarkkinoilla. Esimerkiksi Japanissa pitkään jatkuneet 
todella matalat korot ovat aikaansaaneet pankeissa reaktion, jossa on yritetty 
muuttaa liiketoimintamalleja ja tavoitella tuottoja ydinliiketoiminnan ulkopuo-
lelta ja laajentaa toimintaa muille markkinoille. Liiketoimintamallien muuttami-
sella on kuitenkin huomattu olevan kannattavuutta enemmän horjuttavampi 
vaikutus kuin sitä tukevampi. Selityksenä tälle havainnolle saattaa olla se, että 
liiketoimintamalleja muuttaneet pankit olivat jo suuremmissa vaikeuksissa läh-
tökohtaisesti. (Bikker & Vervliet 2017.) 

Matalat korot saattavat saada pankit myös etsimään tuottoja kovemmin. 
Matalat korot saattavat saada pankit unohtamaan riskien välttelyn. Tämä tilanne 
on havaittu yleisesti taloustieteellisessä kirjallisuudessa. Suurin riskinottoon liit-
tyvä asia liittyy luottoriskeihin. Matalat korot saattavat näkyä pankkien laina-
portfolioissa kahdella vastakkaisella tavalla. Yhtäältä matalat korot saattavat vä-

hentää lainatappioiden todennäköisyyttä. Toisaalta pankit saattavat matalien 
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korkojen aikana keventää lainananto standardeja ja täten heikentää lainaportfo-
lion laatua. Tämä saattaa keskipitkällä aikavälillä realisoitua suurempana mää-
ränä luottotappioita. (Bikker & Vervliet 2017.) 
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3 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 

Taloustieteellisessä kirjallisuudessa on tehty paljon tutkimuksia viime vuosina 
globaalin talouskriisin jälkeen. Tutkimukset ovat osaltaan painottuneet selvittä-
mään, mitä pankkien tulokselle on tapahtunut kriisin jälkeen. Taloudellisen el-
vyttämisen takia keskuspankit Euroopassa ja muualla ovat joutuneet laskea oh-
jauskorkoja. Tämä lasku on lopulta johtanut nimellisten korkojen vajoamisen ne-
gatiiviselle puolelle. Taloustieteellisten teorioiden mukaan korkojen lasku nega-
tiiviseksi aiheuttaa todennäköisesti samanlaisia, mutta suurempia vaikutuksia 
pankkien toimintaan kuin korkojen lasku positiivisten korkojen aikana.  

Tämän osion tarkoituksena tarkastella negatiivisten korkojen vaikutuksia 
pankkien tulokseen. Korkokate on laskenut viime vuosina (talletuskorkojen ja 
lainakorkojen välinen suhde). Miten tämä on vaikuttanut pankkien kannattavuu-
teen ja mitä pankit ovat tehneet kompensoidakseen tulostaan korkokatteen las-
kun jälkeen.  

3.1 Tutkimuksia pankkien kannattavuudesta 

Berglund & Mäkinen (2016) tutkivat pankkien kannattavuutta pohjoismaissa 
(Norja, Ruotsi ja Suomi) sekä vertasivat näitä tuloksia muihin Euroopan pank-
keihin. Tutkimuksessa tutkittiin pankkien kannattavuutta kriisiaikoina. Heidän 
painopisteensä oli ns. normaaleissa pankeissa, jotka toimivat lähes samalla ta-
valla jokaisessa maassa. Pääpainona heidän tutkimuksessansa oli selvittää, miten 
pohjaiset pankit ovat oppineet aikaisemmista pankkikriiseistä ja vaikuttiko se 
näiden pankkien parempaan selviytymiseen viimeisestä vuonna 2008 alkaneesta 
kriisistä. 

Tutkimuksessa Berglund & Mäkinen (2016) keskittyivät peruspankkitoi-
mintaan keskittyviin pankkeihin, koska ne tarjoavat samankaltaisia pankkipal-
veluita, kuten säästötilejä ja lainoja sekä yksityistalouksille että yrityksille. Tutki-
muksessa analyysi perustuu tilinpäätöstietoihin ja omistaja informaatioon. Tut-

kimuksessa vertailtiin eroja pohjoisten pankkien ja muiden eurooppalaisten 
pankkien välillä avainmuuttujien avulla. Aikaperiodit, joilla näitä tutkittiin, ovat 
vuodet 1994–2007 ja 2008–2010. Tutkimuksessa olleet muuttujat ovat: vakavarai-
suussuhde (capital ratio), lainaamisen aktiivisuus (lending activity), altistumista 
markkina rahoitukselle lainanannossa (loan-to-deposit ratio), likvidit varat, pan-
kin omistustyyli ja makromuuttujat (tässä tutkimuksessa kuluttajahintaindeksi). 

Tutkimuksessa havaittiin, että pohjoismaiset pankit perustavat toimintansa 
enemmän lainoittamiseen, kuin muut eurooppalaiset pankit. Syynä tähän voi 
olla kulttuurierot investointien rahoituksessa. Pohjoismaissa pankit yleensä to-
teuttavat rahoittamisen esim. asuntolainoilla, kun taas muualla Euroopassa käy-
tetään muita instituutioita. Antolainaukset pankit rahoittavat Pohjoismaissa 
enemmän ulkopuolisella rahoituksella (eli pankit lainaavat rahaa esim. muilta 
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pankeilta), kun muualla Euroopassa lainat rahoitetaan pääosin asiakkaiden tal-
letuksilla. Tällä on negatiivisia vaikutuksia Pohjoismaisiin pankkeihin, jos pank-
kien välinen lainaaminen kallistuu (eli korot kasvavat). Tutkimuksessa havaittiin 
myös, että huonojen lainojen osuus koko lainakannasta on Pohjoismaissa pa-
rempi kuin muualla Euroopassa. Huomattava ero pankkien välillä on käteisva-
rannoissa. Euroopassa pidetään paljon enemmän likvidiä varallisuutta verrat-
tuna Pohjoismaihin. 

Berglund & Mäkinen (2016) käyttivät empiirisessä tutkimuksessaan panee-
liaineistoa määrittääkseen pankkien tuottojen muuttujat. Pohjoismaiset pankit 
toimivat paremmin kuin muut eurooppalaiset pankit ja selvästi oppivat aikai-
semmista finanssikriiseistä. 2008 finanssikriisi iski myös kovemmin pohjoismai-
siin pankkeihin kuin muihin Euroopan pankkeihin. (Berglund & Mäkinen 2016.) 

Dietrich & Wanzenried (2010) tutkivat pankkien kannattavuutta Sveitsissä 
ja tutkivat niitä muuttujia, joilla saattaa olla vaikutuksia pankkien kannattavuu-
teen. Heidän mukaansa aikaisemmassa kirjallisuudessa riippuvina muuttujina 

pankkien kannattavuuden selittämisessä on käytetty varallisuuden –ja pääomien 
tuottoja sekä korkomarginaaleja. Tutkimuksessa suurimmiksi pankkien kannat-
tavuuden määrittäviksi muuttujiksi nousivat toiminnallinen tehokkuus, laina-
määrien kasvu, rahoituskustannukset, liiketoimintamalli ja tehokas verotus. 
Yleensä pankkien kannattavuuden mittaaminen on perustunut sisäisiin ja ulkoi-
siin määrääviin tekijöihin. Monissa tutkimuksissa sisäisinä tekijöinä on pidetty 
pankkien kokoa, vakavaraisuussuhdetta ja toiminnallista tehokkuutta. Ulkoisina 
määräävinä tekijöinä pidetään monesti sellaisia markomuuttujia, joilla uskotaan 
olevan vaikutuksia koko finanssisektorin kannattavuuteen. Dietrich & Wanzen-
ried (2010). 

Tutkimuksessa selvisi, että vakavaraisuussuhde ei ole tilastollisesti merkit-
sevä muuttuja pankkien kannattavuuden mittaamisessa ennen viimeisintä fi-
nanssikriisiä. Se kuitenkin nousi merkitseväksi muuttujaksi finanssikriisin ai-
kana. Syynä tähän voidaan pitää sitä, että perinteisistä pankeista tuli suosittu si-
joituskohde finanssikriisin aikana, toisin kuin enemmän riskiä ottavat pankit. 
Kulu-tuotto, joka oli myös yksi selittävistä muuttujista, on tilastollisesti merkit-
sevä muuttuja aikaperiodista riippumatta. Pro gradu –tutkimukseni kannalta 
mielenkiintoinen tulos löytyi pankkien kokoa mitattaessa. Tutkimuksessa selvisi, 
että suuret ja pienet pankit olivat kannattavampia kuin keskikokoiset pankit en-
nen viimeisintä finanssikriisiä. Suuret pankit pystyivät hyödyntämää laajempaa 
lainatarjontaa ja erilaisia tuotteita. Kuitenkin viimeisen finanssikriisin aikana 
keskikokoiset ja pienet pankit ovat olleet kannattavampia kuin suuret pankit. 
Suurimmat pankit Sveitsissä kärsivät enemmän huonoista lainoista ja suurim-
milla pankeilla oli merkittävästi pienemmät nettokorkomarginaalit. Voidaan 
myös sanoa, että suurimmat Sveitsiläiset pankit kärsivät heikentyneestä mai-
neesta, jolla oli myös vaikutuksia kannattavuuteen. Tutkimuksessa myös havait-
tiin, että noin 75 % pankkien tuloista tulee perinteisestä pankkiliiketoiminnasta, 
korko tuotoista. (Dietrich & Wanzenried 2010). 

Kokonaisuutena Dietrich & Wanzenried (2010) havaitsivat tutkimukses-
saan, että pankkien kannattavuuteen vaikuttaa eniten pankkien tehokkuus, 
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lainojen määrän kasvu, rahoituskustannukset ja liiketoimintamalli. Toiminnalli-
sesti tehokkaat pankit ovat kannattavampia kuin tehottomat. Keskivertoa suu-
rempi lainojen määrän kasvu myös vaikuttaa positiivisesti pankkien kannatta-
vuuteen; korkeammat rahoituskustannukset vaikuttavat negatiivisesti pankkien 
kannattavuuteen. Korot vaikuttavat myös paljon pankkien kannattavuuteen ja 
mitä enemmän pankki pystyy lainaamaan, sitä enemmän se saa tuloja, jos korot 
ovat korkealla. Jos pankkien tulot ovat hyvin hajautuneet, ovat he kannattavuu-
deltaan paremmassa asemassa kuin pankit, joiden tulot perustuvat suurimmaksi 
osaksi korkotuloihin. (Dietrich & Wanzenried 2010.) 

Trujillo-Ponce (2013) tutki espanjalaisten pankkien kannattavuutta vuosina 
1999-2009. Hänen tutkimuksessansa käytettiin selitettävänä muuttujana muiden 
aikaisempien tutkimuksien tapaan kokonaispääoman tuottoastetta (ROA) ja toi-
sena vertailtavana selitettävänä muuttujana oman pääoman tuottoastetta (ROE). 
Trujillo-Ponce analysoi tutkimuksessaan pankkien kannattavuutta samanlaisilla 
mittareilla kuin aikaisemmissa tässä tutkimuksessa esitetyissä tutkimuksissa. 

Kuten aikaisemmissa tutkimuksissa, tässä tutkimuksessa kontrolloitiin tilanne 
ottamalla huomioon myös makrotaloudellisia muuttujia. Espanjassa asiakkaiden 
talletukset ja lainat ovat suuressa osassa pankkien rahoitusrakennetta. Tutki-
muksessa havaittiin, että vähäinen määrä huonoja lainoja on suuri etu pankkien 
kannattavuuden kannalta. Tämä tulos on järkeenkäypä, koska lainojen takaisin-
maksut ja siitä saatavien korkotuottojen puuttuminen heikentää pankkien kan-
nattavuutta. Hyvin pääomitetut pankit ovat kannattavampia, kun kannattavuu-
den mittarina käytetään kokonaispääoman tuottoastetta, ROA. Oman pääoman 
kasvu suhteessa kokonaisvarallisuuteen laskee oman pääoman tuottoasteella mi-
tattua kannattavuutta, koska oman pääoman kasvu laskee lainrahalla saatavaa 
vipuvaikutusta. Pankkien tehokas toiminta on myös omiaan kasvattamaan pank-
kien kannattavuutta Espanjassa. Nämä tulokset ovat yhteneviä muissa maissa 
tehtyjen tutkimusten kanssa. Talletusten kasvavalla määrällä ei nähty yhteyttä 
kannattavuuden paranemiseen. Myöskään pankkien koolla eikä tulojakaumalla 
näyttänyt olevan vaikutuksia pankkien kannattavuuteen. Inflaatiolla ja korkota-
solla on myös vaikutuksia pankkien kannattavuuteen. Samoin myös taloudelli-
sella syklillä on vaikutuksia pankkien kannattavuuteen. Tutkimuksessa havait-
tiin myös pieniä eroja kaupallisten pankkien ja säästöpankkien välillä. Säästö-
pankkien lainojen ja talletusten suurempi osuus vaikuttaa niiden kannattavuu-
teen. Säästöpankeilla näyttää olevan myös suurempi määrä huonompia lainoja, 
ja säästöpankit ovat tehottomampia kuin muut kaupalliset pankit. (Trujillo-
Ponce 2013.) 

3.2 Tutkimuksia korkojen laskun vaikutuksista pankkien kan-
nattavuuteen   

Kansainvälinen taloudellinen kriisi aikaansai kiinnostuksen heräämisen kohti 
pankkien kannattavuutta ja pankkien roolia taloudellisen vakauden 
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vakauttajana. Taloudelliset päättäjät ovat havahtuneet pankkien isoon rooliin ta-
loudellisen vakauden luomisessa ja täten pankkien kannattavuutta, ja ohjauskor-
kojen vaikutuksia pankkien kannattavuuteen on syytä tutkia. 
Aikaisempi kirjallisuus on nostanut esiin eri skenaarioita, miten pankkien kan-
nattavuus vaikuttaa esimerkiksi riskinottokykyyn. On havaittu, että korkea 
kannattavuus kasvattaa pankkien arvoa ja täten laskee riskinottokykyä (Keeley 
1990; Berger, Klapper & Turk-Ariss 2009). Tämä näkemys on myös saanut vas-
takkaisen näkemyksen. Toiset tutkijat ovat sitä mieltä, että korkea kannattavuus 
voi johtaa löyhempiin pankin sisäisiin rajoitteisiin velkavivun käyttämiseen ja 
täten aiheuttaa korkeampaa riskinottokykyä (Natalya, Ratnovski & Vlahu 
2015). Tutkimattomaksi osaksi on jäänyt isolta osin pankkien ei korkoon perus-
tuvat tulot. Tällaisia tuloja voi olla esimerkiksi palvelumaksut, toimitusmaksun 
ja kaupankäyntikulut. (TengTeng ym. 2019). 
 TengTeng ym. (2019) tutkivat pankkien kannattavuutta ja taloudellista va-
kautta. He nostivat tutkimuksensa keskiöön muut tulot kuin korkotulot. Sa-

malla he tutkivat, miten pankkien liiketoimintamallit vaikuttavat taloudelliseen 
kannattavuuteen. He vertailivat vähittäispankkien ja tukkurahoituspankkien 
(suuriin esim. institutioasiakkaisiin keskittyvien) liiketoimintamalleja. Ohjaus-
korot ja poliittiset korot vaikuttavat pankkien lainanantoon. Kun pankkien lai-
nojen suhde kokonaisvarallisuuteen on korkea, pankit ovat taipuvaisia hyödyn-
tämään vähittäispankkitoimintaan liittyviä ei korkoihin perustuvia tuloja. Jos 
pankkien lainojen suhde kokonaisvarallisuuteen on alhainen, keskittyvät pankit 
helposti hakemaan tuloja markkinaperusteisemmista ei korkoihin liittyvistä tu-
loista. Tämä johtuu siitä, että tässä jälkimmäisessä tilanteessa pankkien asiakas-
kunta on pienempi. Markkinaperusteisten koroista riippumattomat tulot, kuten 
kaupankäyntikulut, ovat riskillisempiä ja vähemmän hajautettuja. Tämä nostaa 
kokonaisriskiä. Tutkijoiden teoreettinen malli ennustaa, että kannattavuuden 
noustessa riskitasot laskevat. Tämän reaktion aikaansaa kannattavuuden syn-
nyttämät rahalliset puskurit. 
 TengTeng ym. (2019) löydökset voidaan tiivistää seuraavasti: 

- Pankkien kannattavuus ja P/B-luku ovat negatiivisesti yhteydessä sys-
temaattiseen riskiin ja idiosynkraattiseen riskiin ja mahdollisuuteen 
mennä konkurssiin 

- Pankkien koroista riippumattomat tulot ovat yhteydessä eri riskitaso-
hin, kun pankit ovat vähemmän keskittyneitä vähittäispankkitoimintaa 
(eli lainojen suhde kokonaisvarallisuuteen on alhainen). 

- Heikko kilpailutilanne markkinoilla on yhteydessä matalaan pankki-
kohtaiseen riskiin, mutta kilpailun puute aiheuttaa koko pankkiliike-
toimintaan systemaattista riskiä. Keskittyminen tukkupankkitoimin-
taan aiheuttaa suurempaa pankkikohtaista riskiä ja systemaattista ris-
kiä. 

- Pankkien lyheyen aikavälin tulos ja P/B-luku, huono lainakanta ja te-
hottomuus ja korkeat rahoituskustannukset heikentävät pankkien kan-
nattavuutta. 
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Tutkimuksen mukaan pankkien liiketoimintamalleilla on vaikutuksia pankkien 
riskiin ja tuloksellisuuteen. Pankkien idiosynkraattinen riski ja siten systemaat-
tinen riski kasvavat, kun pankkien antamien lainojen suhde on alhainen. Tämä 
on tyypillinen tilanne tukkumyyntiin keskittyneille pankeille, joilla on vähäinen 
määrä asiakkaita ja yksittäiselle asiakkaalle tarjotaan palveluita suurella volyy-
millä. Idiosynkraattinen riski kasvaa myös, mitä enemmän pankit käyttävät vel-
kavipua toimintojensa rahoittamiseksi. Eli lainaavat rahaa lainatakseen sitä 
eteenpäin. Pankin riskit kasvavat, mitä enemmän pankit ovat nojautuneet liike-
toiminnassaan tukkumyyntiin. Matalan ja negatiivisen korkotason aikana pank-
kien liiketoiminnoissa tapahtuu muutos. Pankit pyrkivät käyttämään tuloksen 
tekemiseen enemmän koroista riippumattomia tuloja. Nämä tulot voidaan laji-
tella kahteen kokonaisuuteen: markkinaperusteisiin (kaupankäyntikulut ja in-
vestointi ja sijoittamisen pankkipalvelut) ja vähittäispankkiperusteisiin (palve-
lumaksut, maksupalvelut ja tilinhoitomaksut. Markkinaperusteiset ovat suu-
rempiriskisiä. Tämä saattaa aiheuttaa muutoksia pankkien riskiprofiileissa. 

Tämä tulee pitää mielessä, kun pohditaan ohjauskorkojen laskua negatiiviselle 
puolelle. Tukkupankkitoiminta ja siihen vahvasti nojaaminen nähdään suurena 
riskitekijänä. Tukkupankkitoimintaan nojaaminen lisää pankin omaa riskiä 
huomattavasti vähittäispankkitoimintaan verrattuna. Tämä nojaaminen lisää 
myös koko pankkiliiketoiminnan riskiä. (TengTeng ym. 2019). 

Borio ym. (2017) tutkivat rahapolitiikan ja ohjauskorkojen vaikutuksia 
pankkien kannattavuuteen. Tutkimuksessa käytettiin laajaa aineistoa länsimai-
sista pankeista. He tutkivat, miten viimeisimmän talouskriisin jälkeinen talou-
dellinen elvytys on vaikuttanut pankkien suorituskykyyn. Taloudellinen elvyt-
täminen sai keskuspankit laskemaan ohjauskorkonsa voimakkaasti. Tällä oli vai-
kutuksia myös pankkien kannattavuuteen. Keskuspankit vaikuttavat ohjausko-
rollaan lyhyen aikavälin korkoja. Lyhyen aikavälin korot toimivat merkittävänä 
osana pankkien päivittäistä rahoitustoimintaa. 

Tutkimuksen mukaan pankkien nettokorkotulo on positiivisessa yhtey-
dessä lyhyen aikavälin koron kanssa ja tuottokäyrän kanssa. Nettokorkotulo ja 
lyhyen aikavälin koron suhde on konkaavi. Koron vaikutukset ovat suuremmat, 
kun korkotaso on lähellä nollaa. Konkaaviudesta kertoo se, että rahapolitiikan 
tiukentaminen nollasta prosentista yhteen prosenttiin nosti pankkien nettokor-
kotuloja 0,5 prosenttipistettä. Kun korko nousi kuudesta prosentista seitsemään 
prosenttiin, nettokorkotulon kasvu olikin vain 0,2 prosenttipistettä. Vastaavan-
laiset vaikutuksen havaittiin myös tuottokäyrän kanssa. (Borio ym. 2017.) 

Korkotason kasvulla on negatiivinen vaikutus pankkien koroista riippu-
mattomiin tuloihin. Korkojen kasvu laskee koroista riippumattomia tuloja ja näin 
ainakin osittain syrjäyttää korkojen kasvuista saatavat hyödyt ja kasvut. Näin ol-
len koroista riippumattomien tulojen ja lyhyen aikavälin korkotason suhde on 
konveksi. Sama pätee myös tuottokäyrän ja koroista riippumattomien tulojen vä-
lillä. Pankkien palkkiot ovat kuitenkin positiivisesti yhteydessä korkojen kanssa. 
Yhteys on siis konkaavi. (Borio ym. 2017.) 

Tasapainossa korkeat korot parantavat kokonaisuudessaan pankkien kan-
nattavuutta. Nettokorkotulojen kasvu kasvaa suhteessa enemmän kuin koroista 
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riippumattomat tulot laskevat. Tutkimuksessa havaittiin myös, että huolimatta 
rahapolitiikan suorista korkovaikutuksista, rahapolitiikka saattaa parantaa 
pankkien asemaa myös varallisuuden arvon muutoksella. Esimerkiksi rahapoli-
tiikalla voidaan vaikuttaa asuntojen hintoihin, jolla on suuri vaikutus pankin va-
rallisuuden arvoon. Osakehintojen kasvulla ja bruttokansantuotteen kasvulla on 
suhteellisesti pienempi vaikutus pankkien kannattavuuden kasvuun. 

Korkotasojen kasvu siis vaikuttaa positiivisesti pankkien kannattavuuteen. 
Tämä näkyy kahta kautta. Ensiksi korkeampi lyhyen aikavälin korko vaikuttaa 
positiivisesti pankkien korkomarginaaleihin ja näin pankkien nettokorkotuloihin. 
Pankit voivat velkakirjojen juoksuaikojen muutoksilla tehdä paremmin tulosta. 
Toisaalta korkeat korot lisäävät todennäköisyyttä asiakkaiden lainanmaksuky-
vyn heikkenemiselle ja näin luottokannan heikkenemiselle. Samalla tästä aiheu-
tuu lasku pankkien koroista riippumattomiin tuloihin. Tutkimuksessa havaittiin 
myös epälinearisuuksia pankkien korkorakenteessa. Tämä tarkoittaa sitä, että 
pankit eivät voi laskea talletuskorkojaan negatiiviselle maaperälle. Näin pank-

kien korkokate heikkenee ja joutuu puristuksiin huomattavasti, kun ohjauskorot 
laskevat huomattavan matalalle. (Borio ym. 2017.) 

Borio ym. (2017) huomasivat tutkimuksessa, miten talouskriisin jälkeinen 
rahapoliittinen elvytys on toiminut pankkien kannattavuuden parantamiseksi. 
Ensimmäiset kaksi vuotta kriisin jälkeen (2009–2010) rahapolitiikka oli toimivaa. 
Seuraavat neljä vuotta (2011–2014) olivat negatiiviset. Edelleen jatkunut korkojen 
lasku loivensi entisestään pankkien tuottokäyriä ja tämä laski pankkien kannat-
tavuutta. 

Demirgüç-Kunt ja Huizinga (2010) tutkivat pankkien rahoitusstrategioiden 
vaikutuksia ennen finanssikriisiä ja finanssikriisin jälkeen nykyisessä negatiivis-
ten rahamarkkinakorkojen aikana. Tutkimuksessa he tutkivat lyhytaikaisten ra-
hoitusratkaisuiden ja aktiivisuuden vaikutuksia pankkien riskiin ja tuottoon kan-
sainvälisen aineiston perusteella. Yksi tämän tutkimuksen merkittävimmistä ha-
vainnoista oli, että pankkien toimintojen laajentaminen koroista riippumattomiin 
toimintoihin kasvatti kokonaispääoman tuottoa ja tarjosi riskin hajauttamisen 
hyötyjä jo pienillä toimintojen lisäämisen tasoilla. Tutkimuksessa kuitenkin huo-
mattiin myös, että ennen globaalia finanssikriisiä ei-talletusperäinen tukkura-
hoittamiseen perustunut toiminta vähensi kokopääomantuottoa, kun se olisi voi-
nut tarjota riskien vähennystä yleisesti havaituille matalille tasoille ei-talletuspe-
räiselle rahoitukselle. Tutkimuksessa havaittiin myös, että suuri osa pankeista 
rahoittaa lyhyellä aikavälillään toimintansa muuten kuin talletuksilla huolimatta 
siitä, että se saattaa tehdä pankeista hatarampia. Kokonaisuudessaan tutkimuk-
sen tulokset viittasivat selkeästi siihen, että ennen negatiivisten rahamarkkina-
korkojen ajanjaksoa pankkistrategiat, jotka nojasit vahvasti muiden kuin korko-
tulojen tuottamiseeen tai talletuksien ulkopuolisen rahoituksen houkuttelemi-
seen katsottiin olevan kovin riskialttiita. (Junttila ym. 2021.) 

Köhler (2015) tutki eurooppalaisten pankkien liiketoimintamallien vaiku-
tuksia pankkien vakauteen vuosien 2002 ja 2011 aikana. Tutkimuksessa oli sekä 
pörssiin listattuja pankkeja että listaamattomia pankkeja, jotka muodostavat ny-
kyään suuren osan Euroopan pankkisektorista. Tutkimuksessa huomattiin, että 
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pankit olisivat huomattavasti vakaampia ja kannattavampia, jos ne olisivat ha-
lukkaita lisäämään korkotulojen ulkopuolisia tuloja. Tulojen monipuolistami-
sella on siis merkittävä rooli pankkien suhteessa pankkien kannattavuuteen ja 
riskiin. Samassa tutkimuksessa myös havaittiin, että monipuolistamisen hyödyt 
ovat etenkin merkittäviä säästöpankeille ja osuustoiminnallisille pankeille. Suu-
ret investointipankit tulevat vuorostaan huomattavasti epävarmemmiksi tulojen 
monipuolistamiseen liittyen. Tulojen laajentamisella korkojen ulkopuolelle on 
myös tutkimuksen mukaan erilaisia vaikutuksia. Vähittäisasiakkaisiin suuntau-
tuneet pankit tulivat tulojen monipuolistamisen jälkeen vähemmän vakaiksi, kun 
taas investointipankit tulivat vakaammiksi. (Junttila ym. 2021.) 

Vuorostaan Berger & Bouwman (2013) tutkivat asiaa hieman eri näkökul-
masta. He tutkivat pankin pääoman vaikutuksia pankkien suoriutumiseen. Tut-
kimuksessa huomattiin, että lisäämällä pääomaa, etenkin pienet pankit paransi-
vat kannattavuuttaan selviytymisen todennäköisyyttä ja markkinaosuuksia kaik-
kina aikoina. Pääomien kasvattaminen on myös kohentanut keskikokoisia pank-

keja ja suuria pankkeja etenkin kriisiaikoina. (Junttila ym. 2021.) 
Yleiseen tilanteeseen korkotuottoisilla omaisuusmarkkinoilla ottivat kantaa 

Alessandri & Nelson (2015). He tutkivat niin sanotun tuottokäyrän vaikutuksia 
pankkien kannattavuuteen. He esittivät monopolistisen kilpailevan pankin mal-
lin, jossa oli tekijänä uudelleenhinnoittelun kitka ja tällä mallilla he testasivat en-
nustuksia Yhdistyneen kuningaskunnan pankeille. Heidän analyysinsa kertoo, 
että suuret pankit jättävät pienen alttiuden koroille, vaikka otetaan huomioon 
suojausaktiivisuus. Pitkällä aikavälillä tuottokäyrän taso ja kulmakerroin vaikut-
tavat pankkien kannattavuuteen positiivisesti. Tämä tukee perinteistä ajattelua 
muutoksista markkinoiden vertailukoroissa pankkien kannattavuuteen netto-
korkomarginaalien kautta. Kuitenkin lyhyellä aikavälillä markkinakorkojen 
kasvu puristaa korkomarginaaleja, joka on yhteydessä lainojen hinnoittelumuu-
tosten ei-vähäpätöisten kitkojen kanssa. (Junttila ym. 2021.) 

3.3 Negatiivisten korkojen vaikutus pankkien kannattavuuteen 

Reaalikorot ovat olleet negatiivisia useaan otteeseen historiassa, mutta nimelliset 
korot eivät ole olleet. Eggertsson ym. (2019) tutkivat, miten pankkien 
luotonantoon on vaikuttanut negatiiviset nimelliskorot. Taloustieteellisten 
tutkijoiden välillä on epäselvyyttä ja eriäviä mielipiteitä, miten korkojen lasku ja 
negatiiviset korot vaikuttavat talouteen. Eri maiden keskuspankit ovat todenneet, 
että taloustieteelliset teoriat eivät muutu, jos korot keskuspankkien myöntämien 
lainojen korot lasketaan negatiivisiksi. Etenkin sellaisessa tilanteessa, kun 
negatiiviselle puolelle mennään maltilla. 

 Negatiiviset ohjauskorkojen vaikutukset eivät ole näkyneet kokonaan 
talletuskoroissa. Poliittisten korkojen lasku on näkynyt laskevana korkona 
talletuskoroissa, mutta talletuskorot ovat rajoittuneet lähelle nollaa. Tästä 
voidaan päätellä, että negatiiviset korot eivät ole vaikuttaneet suoraan pankkien 

tärkeimpään rahoituslähteeseen, talletuksiin. Ohjauskorkojen lasku 
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negatiiviselle puolelle on näkynyt nousevina korkoina pankkien lainanannossa. 
Samalla on havaittu, että pankkien rahoituspohja on hajaantunut. Talletuksilla 
toimintansa rahoittavat pankit eivät ole valmiita laskemaan lainanantokorkojaan. 
Ohjauskorkojen laskun aiheuttamat negatiiviset korot ovat aihettaneet matalan 
lainannannon kasvun pankeissa, jotka rahoittavat toimintansa pääosin 
talletuksilla. (Eggertsson ym. 2019). 

Talletuskorot sidotaan lähelle nollaa, vaikka ohjauskorot laskisivat 
negatiiviseksi. Pankit eivät halua siirtää negatiivisten ohjauskorkojen 
aiheuttamia kustannuksia asiakkailleen. Pankkien asiakkailla on kaksi 
vaihtoehtoa: pitää raha käteisenä tai pankkien tileillä. Jos tilien korot muuttuvat 
negatiivisiksi, siirtävät asiakkaat talletukset käteiseen muotoon. Pankkien 
lainanantotoimintaa on pidetty perinteisesti tärkeimpänä monetarisen talouden 
vaikutuskeinona. Tässä ohjauskorot ovat suuressa roolissa. Koska talletuskorot 
eivät laske ja ovat sidottuina lähellä nollaa, nousee pankkien lainanantokorot. 
Tämä romahduttaa koko taloudellisen elvyttämisen mekanismin. (Eggertsson 

ym. 2019). 
Ohjauskorkojen lasku negatiiviseksi ei ole välittynyt suoraan 

talletuskorkoihin. Lainanantokorot ovat seuranneet ohjauskorkoa, kun 
ohjauskorko on ollut positiivinen. Tämä yhteys kuitenkin katkeaa, kun 
ohjauskorko laskee alle nollan. Tämän yhteyden katkeaminen johtuu osaltaan 
talletuskoroista. Talletuskorot eivät laske alle nollan, koska pankkien asiakkaat 
pitäisivät tätä epäreiluna. Talletuskorot ovat myös tärkein ja suurin 
rahoitusmuoto pankeille. Tämän takia lainanantokorot eivät ole laskeneet 
ohjauskorkojen kanssa niiden pudottua alle nollan. Negatiivinen ohjauskorko 
saattaa näkyä negatiivisesti pankkien tuotoissa. Tähän syynä voi olla laskeva 
lainanantovolyymi. Negatiivisen ohjauskoron pitkän aikavälin vaikutukset 
saattavat vaikuttaa erilailla lyhyen aikavälin vaikutuksiin. Pitkän aikavälin 
aikana pankit saattavat siirtää negatiivisten ohjauskorkojen vaikutukset 
tallettajille koron muodossa tai palvelumaksuja nostamalla. Toisaalta asiakkaat 
tai yrityksen saattavat investoida erilaisiin kohteisiin negatiivisten korkojen 
vaikutuksen minimoimiseksi. Jos negatiivisten korkojen oletetaan vaikuttavan 
pankkien lainanannon kautta positiivisesti kokonaistalouteen, tulee tätä 
mekanismia pohtia tarkemmin. (Eggertsson ym. 2019). 

Lopez ym. (2018) tutkivat pankkien suorituskykyä negatiivisten nimellisten 
korkojen aikana. Vaikka pankit kokevat tappiota korkotuloissa negatiivisten 
korkojen aikana, on tämä tappio kuitenkin lähes kokonaan korjaantunut 
säästöillä talletuskuluissa ja koroista riippumattomien tulojen kasvuna. 
Negatiivisilla koroilla on heterogeenisia vaikutuksia pankeille. Tämä riippuu 
pankkien rahoitusperustasta. Pankit, joiden rahoitus perustuu vähäiseen 
määrään talletuksia, ovat hyötyneet eniten koroista riippumattomien tulojen 
kasvusta. Tämä osoittaa samanlaisia tuloksia TengTeng ym. (2019) tutkimukseen 
peilaten. Pankit, joiden rahoitus perustuu suurelta osin talletuksiin eivät ole 
kärsineet suhteettomasti negatiivisista koroista. Negatiivisia korkoja ja niiden 
aiheuttamaa tuloshaittaa on kompensoitu kasvattamalla lainausaktiivisuutta ja 
rahoittamalla toimintaa kasvattamalla myös talletuksien määrää. 
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Negatiivisia korkoja on pidetty ongelmana pankeille korkokatteen takia. 
Korkokatetta on pidetty pankkien tärkeimpänä tulonlähteenä. Korkokatteella 
tarkoitetaan pankkien maksamien talletuskorkojen ja lainanannosta saatavan 
korkon välistä tuottoa. Ohjauskorkojen laskeminen negatiiviselle puolelle laskee 
suoraan tätä katetta. Pankkien kannattavuus on huomattu olevan riippuvainen 
korkotasoista. Borio ym. (2017) havaitsivat, että pankkien kannattavuus laskee 
korkojen laskiessa. Samassa tutkimuksessa havaittiin, että pankkien 
kannattavuuden herkkyys korostuu, kun korot laskevat. Korkotasoilla on siis 
havaittu olevan paljon vaikutuksia pankkien kannattavuuden suhteen. Borio ja 
Gambacorta (2017) huomasivat, että pankkien lainananto tulee vähemmän 
riippuvaiseksi ohjauskorkojen laskulle, kun ohjauskorot lähestyvät nollaa. Tämä 
vaikuttaa taloustietelliseen teoriaan ja mekanismiin, miten ohjauskoroilla 
voidaan vaikuttaa pankkien lainanannon kautta esimerkiksi talouskasvuun. 
Vastaavanlaisen huomion tekivät Eggertsson ym. (2019) tutkimuksessaan. 

Lopez ym. (2018) havaitsivat tutkimuksessaan, että pankit eivät ole juuri 

ollenkaan kärsineet kokonaiskannattavuutta tarkastellessa negatiivisista 
nimelliskoroista. Nettokorkotuloihin negatiivisilla nimelliskoroilla on 
vaikutuksia. Suurimmat vaikutukset ovat olleen lainanannon korkotuloissa ja 
muissa korkotuloissa. Nämä tulojen laskut ovat osittain otettu takaisin 
vähentämällä korkomenoja, mutta yhtälö on silti negatiivinen. Pankit eivät ole 
laskeneet talletuskorkoja, koska ne ovat jäykkiä nollassa. Tämä viittaa pankkien 
asiakkaiden oikeuteen säilyttää rahaa tilillä tai käteisenä. Kuten muissa 
tutkimuksissa on havaittu, pankit kompensoivat korkotulojen menetyksiä 
kasvattamalla koroista riippumattomien tulojen osuutta. Kasvua havaittiin 
pankkien palvelumaksuissa ja suurin muutos nähtiin muissa koroista 
riippumattomista tuloista kuten pääomatuloissa, talletuspalkkioissa ja 
vakuutusmaksuissa. (Lopez ym. 2018) 

Pankkien rahoitusperusta nousee tässäkin avainasemaan korkomuutoksien 
vaikutuksia tarkastellessa. Vähäisemmän määrän talletuksia omaavien pankkien 
vaikutukset korkojen laskun kautta ovat suhteessa suuremmat kuin enemmän 
talletuksia omaavien. Pienen talletusmäärän pankit kuitenkin saivat enemmän 
nostettua koroista riippumattomien tulojen määrää. Pienen talletusmäärän 
pankit laskivat lainanantoa suuren talletusmäärän pankkeihin verrattuna, joka 
osaltaan aiheutti suuremman vaikutuksen korkotulojen laskuun. Matalat korot 
saivat pankit siirtymään pois turvallisista rahansäilytyspaikoista. Tällaisia ovat 
esimerkiksi käteinen tai keskuspankeissa säilytettävä raha. Pankit myös ottivat 
enemmän rahaa vastaan talletuksina toimintojen rahoittamiseksi ja pankit 
alkoivat käyttää enemmään velkavipua. Tämä vaikutaa pankkien riskiprofiiliin. 
Tutkimuksessa havaittiin myös, että negatiivisilla nimelliskoroilla on ollut 
vähäinen, mutta positiivinen vaikutus ja tilastollisesti merkitsemätön vaikutus 
pankkien nettotuloihin. Korkotulojen lasku on kompensoitu lähes kokonaan 
koroista riippumattomien tulojen kasvulla. Tämä viittaa siihen, että pankit ovat 
haluttomia laskuttaa negativiset korkot tallettajiltaan vaan haluavat 
kompensoida ne muita reittejä pitkin. Negatiivisten korkojen vaikutukset ovat 
olleet suurimmat pienillä pankeilla ja vähän talletuksilla toimintansa 
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rahoittavien pankkien kohdalla. Suuret pankit ja paljon talletuksia omaavien 
pankkeihin negatiivisilla koroilla ei ole ollut suurta vaikutusta. Tutkimuksen 
mukaan pankit pärjäsivät paremmin negatiivisten korkojen aikana kuin matalien 
positiivisten korkojen aikana. Erilaiset pankit kokevat negatiiviset nimelliskorot 
erilailla. Tämän takia ei voida suoraan sanoa, että korkojen laskun mekanismi 
taloudellisen aktiivisuuden kautta olisi muuttumaton. Koska koroilla on erilaisia 
vaikutuksia pankkien taloudelliseen tilanteeseen, tulee olla varovainen siirtyessä 
sille puolen poliittisten korkojen kanssa. Koska pankkien tulos ja lainananto ovat 
olleet suhteelliseen vakaat kokonaisuudessa, nollaraja nimelliskorossa ei näytä 
olevan kovinkaan merkittävä. Tämän takia väite inflaatiotavoitteiden 
kasvattamiseksi negativisten korkojen välttämiseksi ei ole enää niin tärkeä. 
Koroista riippumattomien tulojen pysyvyys selviää vasta pidemmällä aikavälillä. 
(Lopez ym. 2018). 

Genay ja Podjasek (2014) tutkivat, miten korkomuutokset vaikuttavat 
pankkien tulokseen, kun otetaan huomioon vallitsevat taloudelliset tilanteet. 

Tutkimuksessa havaittiin, että korkea lyhyen aikavälin korko on yhteydessä 
pankkien suurempiin nettokorkomarginaaleihin. Tämä pätee perusteorian 
kanssa. Jos pidetään muut asiat muuttumattomina, nettokorkomarginaalien 
kasvu oli voimakkaampaa pienillä pankeikeilla ja instituutioilla. Pankkien 
kannattavuuteen koroilla oli myös vaikutusta. Pienimmille pankeille ja pankeille, 
joilla oli 1 miljardi tai 10 miljardia varallisuutta, korkeilla lyhyen aikavälin 
koroilla ja siten jyrkemmällä tuottokäyrällä oli vain vähän vaikutuksia pankkien 
kannattavuuteen. Nämä puolestaan näkyivät suurimmilla pankeilla 
suurempana kannattavuutena. Tutkimuksen tulokset puhuvat sen puolesta, että 
pankit ovat onnistuneet hienosäätämään toimintojaan niin, että korkotasolla ei 
ole suurta vaikutusta pankkien kannattavuuteen. Tällaisia toimintojen 
muutoksia voivat olla esimerkiksi palkkiomaksujen kasvattaminen ja 
lainakannan parantaminen. Tutkimuksessa havaittiin, että jopa suuret 
muutokset korkotasossa aiheuttavat vain pienen vaikutuksen pankkien 
tulokseen. Tuloksen mittarina käytettiin Return-on-Assets -suhdelukua (ROA). 
Siinä otetaan huomioon nettotulot verojen jälkeen ja rahoituskulut jaettuna 
taseen loppusummalla. (Genay ja Podjasek 2014.) 

Koroilla siis näytti olevan suhteellisen pieni vaikutus pankkien 
kannattavuuteen. Työttömyysasteella näkyy olevan suuri vaikutus pankkien 
kannattavuuteen. Asuntojen hinnoilla on myös suuri vaikutus pankkien 
kannattavuuteen. Muilla talouselämään vaikuttavilla asioilla näkyy olevan 
pankkien kannattavuuden kannalta suurempi vaikutus kuin itse korolla ja 
korkotasolla. Matalilla koroilla nähdää olevan kokonaistalouteen positiivisia 
vaikutuksia vaikka niiden voidaan nähdä puristavan pankkien 
tuloksentekokykyä. Alhaiset korot aikaansaavat ainakin historian valossa 
matalamman työttömyysasteen, korkeamman talojen hintatason ja nopeamman 
bruttokansantuotteen kasvun. Näiden asioiden nettovaikutus pankkien 
kannattavuutteen saatta olla positiivinen. (Genay ja Podjasek 2014.) 

Claessens ym. (2018) tutkivat pitkään jatkuneiden matalien korkojen 
vaikutuksia pankkien korkomarginaaleihin ja kannattavuuteen. Tutkimuksessa 
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havaittiin, että matalilla koroilla on merkittävä vaikutus pankkien 
korkokatteeseen kuin korkeilla koroilla. Vaikutus on suurempi pankeille 
korkotuloissa kuin korkomenoissa. Korkotaso vaikutti eniten niihin pankkeihein, 
joiden taseessa on suurimmaksi osaksi lyhyen maturiteetin velkakirjoja. 
Vaikutukset kannattavuuten olivat heikommat. Pankkien valuaatio paranee 
matalien korkojen aikana. Matalat korot saavat pankit muuttamaan toimintojaan 
esimerkiksi pienentämällä kustannuksia ja pyrkimällä kehittämään koroista 
riippumattomia tuloja. Tämä tieto puoltaa aikaisempia tutkimuksia pankkien 
koroista riippumattomien tulojen roolista. Pankkien kannattavuus on kuitenkin 
negatiivisessa korrelaatiossa korkojen kanssa. Tämä aiheuttaa hankaluuksia 
pankeille etenkin silloin jos matalat korot jatkuvat pitkään (esimerkiksi useampia 
vuosia). Pitkään jatkuvat matalien korkojen aika on erityisen haastava niille 
pankeille, joiden tulot pohjautuvat suurimmalta osalta korkotuloihin ja joilla on 
korkeat kustannusrakenteet. Matalat korot heikentävät pankkien markkina-
arvoa ja kykyä lainata rahaa asiakkaille. Näin matalat korot voivat haitata 

pankkein lainanantoa ja täten heikentää taloudellista stimulaatiota, jota varten 
korkoja on laskettu. Toinen matalien korkojen aiheuttaman ongelma liittyy 
mahdolliseen matalien korkojen jatkumiseen pitkään. Pitkään jatkuvat matalat 
korot heikentävät pankkien mahdollisuuksia kerätä ja rakentaa pääomaa. Tämä 
altistaa pankit suurempaan riskiin mahdollisia tulevia talouskriisejä varten. 
(Claessens ym. 2018.) 

Tutkimuksessa havaittiin, että negatiiviset korot vaikuttavat pankkien 
lainanantoon. Talletuspankit rahoittavat paljon riskillisempiä kohteita, kun korot 
laskevat negatiiviselle puolelle. Ennen negatiivisia korkoja molemmat pankit 
(talletuspankit ja ei talletuspankit) etenivät riskinoton kanssa samansuuntaisesti. 
Samansuuntaisuus katoaa, kun korot laskevat negatiivisiksi. Paljon talletuksia 
omaavat pankit alkavat rahoittamaan riskillisempiä kohteita. Negatiivisilla 
koroilla oli myös vaikutuksia pankkien lainanantoon. Talletuspankit lainaavat 
vehämmän, kun korot laskevat negatiiviselle maaperälle. Samalla pankkien 
lainojen riskiprofiili muuttuu riskisemmäksi. Tutkimuksen mukaan negatiiviset 
korot saattavat aiheuttaa kustannuksia heikon taloudellisen elvytyksen ja 
taloudellisen epätasapainon muodossa. Normaalisti on ajateltu, että perinteiset 
talletuspankit toimivat suuressa roolissa kansantalouden lainanannossa. 
Negatiiviset korot saattavat muuttaa tätä perinnettä ja muokata lainanantoa 
taloudessa. (Heider ym. 2018.) 

Demiralp ym. (2017) tutkivat, miten pankkien liiketoimintamallit ja rahapo-
litiikan välitykseen reaalimarkkinoihin, kun ohjauskorot ovat laskeneet negatii-
visiksi. Ensimmäiseksi tutkimuksessa tutkittiin, miten ohjauskorkojen lasku vai-
kutti pankkien lainanantoon. Kun keskuspankki laski talletuskorkoaan, tulee 
pankeille maksuja negatiivisen koron muodossa pitää ylimääräisiä rahojaan kes-
kuspankissa tallessa. Talletuspankeilla negatiiviset korot kasvattivat lainanantoa 
noin viisi prosenttia keskimäärin kuukausitasolla. Liiketoimintamalliltaan enem-
män investointipankkeja muistuttavat pankit kasvattivat myös lainanantoaan, 
mutta suurimmaksi osaksi ne vähensivät suhteellisen kallista tukkurahoituksen 
käyttöä rahoituksessa. Investointipankit kasvattivat lainanantoaan keskimäärin 
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yhdeksän prosenttia negatiivisten korkojen aikana. Samalla havaittiin, että pan-
kit, joilla on enemmän likviditeettiä ja velkavipua käytössä lisäsivät myös lainan-
antoa. Tämä tulos tuki aikaisempia havaintoja.  

Tukkurahoituksella tarkoitetaan vakuudettomia velkakirjoja, joita pankit 
käyttävät rahoittaakseen toimintojaan. Tällaisia ovat esimerkiksi pankkien väli-
set lainat ja velkakirjat. Koska tukkurahoitus on vakuudetonta, se on yleisesti 
kalliimpi rahoitusmuoto kuin esimerkiksi talletusperusteinen rahoitus. Yksi 
mahdollisuus, johon pankit käyttävät ylimääräistä varallisuutta on tukkurahoi-
tuksen takaisinmaksu. Investointipankit ovat vähentäneet tukkurahoitusta nega-
tiivisten korkojen aikana. Tutkimuksen mukaan tukkurahoituksen käyttö laski 
noin 12 prosenttia. Pankit nojaavat vähemmän tukkurahoitukseen, jos heillä on 
paljon likvidejä varoja. Jos pankilla on paljon velkakirjoja, nojaavat ne enemmän 
tukkurahoitukseen. (Demiralp ym. 2017.) 

Pankit siis toimivat normaalista poiketen negatiivisten korkojen aikana. 
Pankit haalivat enemmän ulkomaisia valtion velkakirjoja, lisäävät lainanantoa 

yksityiselle sektorille ja vähentävät tukkurahoitusta. Näitä havaintoja johtaa etu-
nenässä talletuspankit, investointipankit ja tukkurahoitusta käyttävät pankit. 
Keskuspankkien negatiiviset talletuskorot näyttävät olevan osa muista Euroopan 
keskuspankin toimintoja, joilla keskuspankki on yrittänyt elvyttää taloutta. Ne-
gatiiviset korot ovat saaneet pankit muovaamaan taseitaan. (Demiralp ym. 2017.) 

Altavilla ym. (2018) tutkivat, miten pitkään jatkuneet matalat korot ovat 
vaikuttaneet pankkien kannattavuuteen. Tutkimuksen mukaan pankkien kan-
nattavuuden eri komponentit muuttuvat epäsymmetrisesti, kun rahapolitiikka 
muuttuu. Vaikutukset lainojen menettämisestä aiheutuvat tappiot syrjäyttivät lä-
hes kokonaan vaikutukset nettokorkotuloissa. Rahapolitiikan vaikutukset pank-
kien kannattavuuteen ovat mykistetty. Pitkään jatkuvat matalat korot saattavat 
aiheuttaa negatiivisia seurauksia pankkien kannattavuudelle. Tutkimuksen mu-
kaan ottaa kuitenkin pitkään, ennen kuin löyhemmän negatiivisen rahapolitiikan 
vaikutukset alkavat kuitenkin laskea pankkien kannattavuutta. Rahapolitiikan 
positiiviset vaikutukset onnistuvat parhaiten pankkien kanssa, jotka ovat tehok-
kaita ja joiden varallisuusaste on matala. Pankit, jotka pyrkivät muokkaamaan 
lainojen juoksuaikoja. Ne pankit, jotka tekevät tätä suuremmissa määrin, saavat 
myös jyrkistettyä tuottokäyräänsä. 

Bikker ja Vervliet (2017) tutkivat negatiivisten korkojen vaikutuksia pank-
kien riskinottoon ja kannattavuuteen. Tutkimuksessa käytettiin laajaa aineistoa, 
jossa oli makrotaloudellisten muuttujien lisäksi pankkispesifejä muuttujia ja kor-
komuuttujia. Tutkimusaineisto käsitti yhdysvaltalaisia pankkeja. Tutkimuksen 
oletus ajatuksena oli se, että negatiiviset korot heikentävät pankkien kannatta-
vuutta. Tämä oletus sai vahvistusta tutkimuksesta. Pankkien suoriutuminen on 
heikentynyt madaltuneiden korkojen seurauksena. Pankkien kyky luoda varalli-
suutta perinteisillä menetelmillä lainauksen kautta on laskenut, koska pitkään 
jatkuneet matalat korot ovat asettaneet korkokatteen puristuksiin. Tästä huoli-
matta yhdysvaltalaiset pankit ovat onnistuneet säilyttämään aikaisemman kan-
nattavuuden tason. Tämä on saattanut onnistua sen ansiosta, koska matalat korot 
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ovat saaneet luottokannan parempaan kuntoon ja pankit ovat voineet purkaa va-
rauksiaan mahdollisista luottotappioista. 

Samassa tutkimuksessa tutkittiin pankkien riksinottoa ja sitä, miten nega-
tiiviset korot ovat vaikuttaneet siihen. Tutkimuksen mukaan ei löytynyt selvää 
näyttöä siitä, että pankit altistaisivat itsensä korkeammalle riskille tuottoja tavoi-
teltaessa. Tähän asti pankit ovat pystyneet säilyttämään kannattavuuden tason, 
ja pankeilla ei ole ollut tarvetta etsiä hävinneitä tuottoja lisäämällä riskinottoa 
kaupankäynnillä. Ajan kuluessa pankit saattavat ryhtyä muuttamaan liiketoi-
mintamallejaan kohti riskillisempää kaupankäyntiä, jos korkotasot pysyvät tä-
mänhetkisellä tasolla. Pankeille tulee tarve etsiä vaihtoehtoisia tulokanavia ja 
pyrkivät saamaan itsensä riippumattomammiksi korkotuloista. Pankit ovat 
myös pienentäneet varauksiaan luottotappioita varten matalien korkojen aikana. 
Tämä tarkoittaa sitä, että pankkien turvavarannot yllättäviä luottotappioita koh-
taan on laskenut. Pankit ovat siis toistaiseksi ylläpitäneet kannattavuuttaan mah-
dollisten luottotappioiden kustannuksella. (Bikker & Vervliet 2017.) 

Chaudron (2018) tutki pankkien kannattavuutta ja riskinottokykyä pitkitty-
neessä matalien korkojen tilanteessa Hollannissa. Tutkimuksessa käytettiin ai-
neistona pankkien taloustietoja vuosien 2008-2015 välillä. Tutkimuksessa havait-
tiin, että nettokorkotulo on merkittävä osa hollantilaisten pankkien operatiivi-
sesta tuloksesta. Pankkikriisin aikana ja sen jälkeen korkotulo on toiminut perus-
kalliona, joka on pitänyt huolen pankkien kannattavuudesta. Hollantilaisilla 
pankeilla korkoriskit eivät ole suuri huolen aihe, koska pankit ovat suojanneet 
itsensä tehokkaasti epätoivottujen korkomuutoksien varalta. Maturiteettimuu-
toksien aikaansaama tulo hollantilaisilla pankeilla on rajoittunut kymmenykseen 
tai tätä pienempään osaan korkotuloista. Korkoriski näyttäytyy hollantilaisille 
pankeille vaatimattomana ja tämä on saanut pankit ottamaan hyötyä pitkäaikai-
sista pitkän aikavälin tuotoista strategisesti laajentamalla positioitaan. Korkoris-
kipositiot ovat negatiivisessa suhteessa taseen vipuvaikutukseen ja esittää U-
muotoisen yhteyden ratkaisukyvyn kanssa. Korkoriskipositiot eivät vaihtele sys-
temaattisesti pankin koon suhteen, mikä eroaa hollantilaisten pankkien kohdalla 
muiden tutkimuksien kanssa. Tutkimuksessa huomattiin myös valtion antamien 
tukien vaikutus korkoriskin ottamiseen. Pankit, jotka saivat valtiolta tukia krii-
sien aikana, ottivat myös enemmän korkoriskejä. Kansainvälisesti on oltu kovin 
huolissaan pankkien aktivoituneesta korkoriskinotosta matalien korkojen takia, 
jotka leikkaavat kaikkien maturiteettien läpi. Tämä ei kuitenkaan näytä olevan 
tilanne Hollannissa hollantilaisten pankkien keskuudessa. (Chaudron 2018.) 

Viimeisimmät finanssikriisit ovat myös vaikuttaneet pankkien kannatta-
vuuteen ja muutoksia on tapahtunut pankkisektorilla, jotka ovat vaikuttaneet tä-
hän tilanteeseen. Yksi muuttuvista tekijöistä on sääntelyn muutos. Sääntely vai-
kuttaa yhä enemmän pankkien toimintaa. Viimeisimmässä regulaattorisessa Ba-
sel III muutoksessa pankkien kannattavuus on noussut yhä korkeampaan ase-
maan. Tämä on huomioitu suosimalla pankkien omarahoitusta ja on kevennetty 
pankkien pääoman lisäämistä. Näiden strategisten valintojen tehokkuus perus-
tuu pankkien kykyyn luoda tulosta, jotta pankit saavat pidettyä nykyiset sijoitta-
jat ja samalla saavat kiinnettyä uusien sijoittajien huomion. Tähän asiaan otti 
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kantaa myös Euroopan keskuspankki, joka ohjeisti vuonna 2015 pankkeja mää-
rittämään osingonjaon niin, että pankit pysyvät nykyisissä pääomastandardeissa 
ja pystyvät myös tulevaisuudessa pysymään pääomille asetetuissa raameissa. 
Tällä EKP:n ohjeistuksella on kovia vaikutuksia talouteen, jotka pohjautuvat ko-
vasti pankkisektoriin. Kaikki se pääoma, joka tulee jäädä pankkeihin, on pois asi-
akkaille ja yrityksille annettavasta lainauksesta. Tällä on osaltaan vaikutuksia ta-
loudellisen järjestelmän tasapainoon ja talouskasvuun liittyen. (Rossi ym. 2018.) 

Tutkimuksen mukaan tiukka käyttäytyminen lainojen myöntämisessä pa-
rantaa pankkien kannattavuutta. Lainojen myöntämisen korkeampi määrä pa-
rantaa pankkien kannattavuutta nettokorkojen kohdalla, mutta ei välttämättä 
oman-/tai kokonaispääoman tuottoa. Lainojen kasvu parantaa pankkien kannat-
tavuutta, mutta tämän kasvun tulee olla tarkkaan harkittua ja jatkuvaa, jotta se 
ei aiheuta negatiivista vaikutusta pankkien kannattavuuteen luottotappiova-
rausten korkeampana määränä. (Rossi ym. 2018.) 

Matalammat toiminnan kustannukset tuovat pankeille myös enemmän tu-

loja. Pankkien kannattavuus on yhteydessä pääoman korkeisiin määriin, esim. 
matala velkavipu. Tämä tutkimuksen tulos selittää huolen pankkisektorin sään-
telystä pääomien määrään liittyen ja pääoman riittävyydestä pankeissa. Tutki-
muksessa huomattiin, että pankkien tyyppi vaikuttaa kannattavuuteen. Säästö-
pankit ja osuustoiminnallisten pankkien kannattavuus on muita pankkeja hei-
kompaa. Syynä tähän on todennäköisesti paikallisesti toimivien pankkien toi-
mintaympäristön muutokset. Paikalliset pankit toimivat pienemmällä alueella ja 
näin paikalliset shokit vaikuttavat pankkien kannattavuuteen. Nämä pankit ovat 
sitoutuneita toimimaan alueellaan ja heidän lainanantonsa tapahtuu alueen yri-
tyksille ja kotitalouksille. Pankeilla on myös sosiaalinen tehtävä yhteisössä. Ne 
toimivat turvatyynynä etenkin vaikeina aikoina. Nykyregulaatiossa ns. pehmeä 
tieto ei ole enää niin validia ja merkittävässä osassa. Pankkien ei tarvitse enää 
tuntea asiakkaitaan henkilökohtaisesti ja pankit eivät voi enää joustaa tarvitta-
essa aikaisemman asiakassuhteen aikana luodun luottamuksen perusteella. Tä-
män tyyppinen paikallinen toiminta on ollut pienten ja etenkin paikallisesti toi-
mivien pankkien keihäänkärki ja valttikortti liiketoimintaa harjoittaessa ja muita 
kilpailijoita vastaan taistellessa. (Rossi ym. 2018.) 

Tutkimuksessa huomattiin epäjohdonmukaisuutta muutamien tutkittavien 
muuttujien kohdalla. Nettokorkomarginaali näytti paikoin huomattavan erilaisia 
tuloksia kuin omanpääoman tuottoaste ja koko pääoman tuottoaste. Tämä huo-
mio herättää huolen, miten pankkien tuloslaskemassa olevat kertaluontoiset erät 
saattavat vaikuttaa pankkien perinteisesti käytettyihin kannattavauusmittarei-
hin. Tämän takia on syytä avata keskustelua siitä, mikä mittari kuvaa parhaiten 
pankkien kannattavuutta. (Rossi ym. 2018.) 

On syytä pitää myös mielessä, miten viimeaikaiset kriisit ja tulevat kustan-
nukset pankkien sääntelyn noudattamisesta saattavat vaikuttaa vielä pitkään 
pankkien kannattavuuteen tulevaisuudessa. Tehokkuuden kasvattaminen ja 
vankan kilpailuaseman saavuttaminen toimivat kivijalkoina näiden ongelmien 
hoidossa. Kannattavuuden säilyttäminen ja pääomavaatimuksiin pääseminen 
saavat pankit näyttämään houkuttelevilta pääomamarkkinoilla. (Rossi ym. 2018.) 



41 
 

Ercegovac ym. (2020) tutkivat pankkien kannattavuutta ja siihen vaikutta-
via tekijöitä EU-alueen pankkien osalta viimeisimmän finanssikriisin jälkeen. Eu-
roopan Unionissa pankkisektoria on viimeisimmän kriisin jälkeen kohdannut 
tiukentunut sääntely, jolla on ollut vaikutuksia pankkisektoriin. Suorien säänte-
lyn noudattamisen aiheutuneiden kustannuksien lisäksi pankkisektori kohtaa 
paljon kuluja uuden tekonologian käyttöönotosta sekä uusista kilpailijoista, jotka 
toimivat vain osalla pankkien liiketoiminnoista ja ovat kovin spesifien asioiden 
palveluntarjoajia. (Ercegovac ym. 2020.) 

Ercegovac ym. (2020) tutkivat pankkien kannattavuutta vuonna 2007 alka-
neen finanssikriisin jälkeen. Euroopan Unionin pankkien toimintaa on tukenut 
finanssikriisin jälkeen talouden kasvu ja sen tukeminen. Myös talouden sääntely, 
pankkien lainananon kasvu, sekä parannukset varallisuuden laadussa ja pää-
oman suhteessa ovat olleet osana tukemassa pankkien toimintaa EU:ssa. 

Tutkimuksessa huomattiin, että kannattavuusmittarilla mitattuna pankit, 
joiden luottoriski oli paremmalla tasolla ja joiden tehokkuus oli suhteessa muihin 

parempi, suoriutuivat paremmin tutkimuksessa. EU:n tärkeimpien pankkien 
keskuudessa, säännellyllä pääoman suhteella on sama taipumus, johtuen säänte-
lyn muutoksista, ilman merkittävää vaikutusta kannattavuusmittareihin, kuten 
ei myöskään varallisuuden määrään pankeissa, joka hyödyntäisi pankkien kokoa. 
Tutkimuksen poliittinen suositus on tukea pankkien kannattavuutta tukemalla 
kestävän luottoriskin rakentamista ja lainaportfolion kontrollointia. Samalla tue-
taan kehittämään rakenteita varallisuuden uudelleenjärjestelyyn arvopaperista-
misprosessien kautta. 

Vakavaraisen toiminnan ja valvonnan tavoitteita on pankkien kannatta-
vuuden ylläpito, joka syntyy ylläpitämällä pankkien aktiviteettia ja tukemalla 
pitkän aikavälin stabiliteettia. Pankkien päättäviä tahoja on syytä ohjeistaa huo-
lehtimaan ja katsomaan pankkien luottoriskien perään. Teknologinen kehitys on 
myös yksi osa pankkien tulevaisuutta. Uutta teknologiaa hyödyntämällä pankit 
voivat saavuttaa korkeammat tehokkuuden tasot, jotka johtavat pankkien kan-
nattavuuden kasvuun. Myös liiketoimintamalleja voidaan tarkastella. Mahdolli-
set täsmennykset ja muutokset liiketoiminnoissa sekä kehittyminen voivat tukea 
pankkien kannattavuutta ja kestävää kannattavuutta pidemmälläkin ajanjaksolla. 
(Ercegovac ym. 2020.) 

Lopez ym. (2020) tutkivat negatiivisten nimellisten korkojen vaikutuksia 
pankkien kannattavuuteen. Aineistona he käyttivät dataa 5200 pankista, 27 eri 
maasta vuosilta 2010-2017. Tutkimuksessa huomattiin, että tulokset ovat erittäin 
heterogeenisia siitä, miten negatiiviset korot vaikuttavat pankkien kannattavuu-
teen. Pankit, jotka toimivat kelluvien korkojen markkinoilla, pienet pankit ja pan-
kit, joiden talletussuhde on matala, näyttäytyvät tuloksissa eniten. Näyttää siltä, 
että matalien talletusmäärien pankit ovat saavuttaneet merkittäviä tuloja muista 
lähteistä kuin koroista. Pankit vastasivat laskeneisiin korkoihin lisäämällä anto-
lainamääriä ja kasvattamalla talletusrahoituksen määrää. Kaiken kaikkiaan tä-
män tutkimuksen aineistossa negatiivisten korkojen vaikutukset näyttivät olleen 
kovin hyvänlaatuisia pankkien kannattavuuteen. (Junttila ym. 2021.) 
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Chen ym. (2018) käsittelivät omassa tutkimuksessaan pankkien liiketoimin-
tamallien muutoksia, joihin negatiivisten korkojen aikakausi on vaikuttanut. 
Heidän mukaansa pitkään jatkuvat negatiiviset korot vaikuttavat myös pidem-
mällä aikavälillä laskevina arvoina luonnollisessa reaalisessa korkoasteessa. 
Tämä saattaa aiheuttaa pidemmällä aikavälillä yhdistymisaaltoja pankkisekto-
rilla. He tulivat myös tulokseen, että demografiset tekijät, alhainen tuottavuuden 
kasvu ja rahoitusteknologia saavat aikaiseksi suuria muutoksia pankkien liike-
toiminnoissa matalien -ja negatiivisten korkojen aikana pidemmällä aikavälillä. 
Tilanteessa, jossa matalat korot jatkuvat ja rahoitusteknologian kehittyminen luo 
uusia mahdollisuuksia, pankit voivat menettää markkinaosuuksia suurten yri-
tyksien velkarahoituksessa, kun pankkisektorin ulkopuoliset toimijat voivat pa-
remmin hinnoitella luottoriskit ja suuret yritykset etsivät rahoitusta matalien 
korkojen velkakirjoilla. (Junttila ym. 2021.) 

Pankkien kannattavuutta ovat tutkineet myös Junttila ym. (2021) tuoreessa 
tutkimuksessaan. Tässä tutkimuksessa tutkittiin suomalaisten osuustoiminnal-

listen pankkien kannattavuutta vuosien 2009-2014 aikana. Tutkimuksessa käy-
tettiin riskisopeutettua kannattavuusmittaria, joka tarjosi uusia tuloksia kannat-
tavuustutkimuksiin. Tutkimuksen selkeä tulos oli, että suurimmat pankit vertai-
luryhmän kolmesta eri kokoluokasta ovat pystyneet saavuttamaan suurimmat 
hyödyt negatiivisten korkojen ensimmäisinä vuosina. Kaikilla osuustoiminnalli-
silla pankeilla on ollut sama mahdollisuus muuttaa liiketoimintamallejaan lä-
hemmäksi tukkurahoitusliiketoimintaa, ja tutkimuksen mukaan suurimmilla 
pankeilla on ollut isoimmat intressit toimia näin. Tutkimuksessa havaittiin huo-
lestuttava ilmiö: vuoden 2017 jälkeen hyödyllinen yhteys pitkittyneiden negatii-
visten korkojen ja riskisopeutetun tuoton välillä on alkanut kadota tukkurahoi-
tukseen nojaavassa liiketoiminnassa. Vaikka itsenäisen osuuspankit ovat saaneet 
rahoituksensa Osuuspankkiryhmän omalta keskuspankilta negatiivisella korolla, 
ei tätä hyötyä ole enää saatu muutettua paremmaksi kannattavuudeksi. Perintei-
set kannattavuuden mittarit ovat edelleen näyttäneet kasvavia määriä, mutta ris-
kisopeutettu kannattavuuden mittari on alkanut näyttää negatiivisia arvoja. 
Tämä ilmiö koskee nimenomaan etenkin tutkimuksessa tutkittuja isoimpia pank-
keja. 

Tutkimuksen tulokset ovat ainakin osittain linjassa aiheesta tehtyjen aikai-
sempien tuloksien kanssa. Tutkimuksen mukaan suomalaisten osuustoiminnal-
listen pankkien kannattavuus on parantunut, kun on alettu hyödyntämään lai-
noja osuuspankkien omalta keskuspankilta negatiivisella korolla ensimmäisten 
negatiivisten korkovuosien aikana. Vastaavanlaisia tuloksia on myös havainnut 
Turk-Ariss (2016) tutkimuksessaan koskien tanskalaisia ja ruotsalaisia pankkeja. 
Eggertsson ym. (2019) havaitsi, että pankit ovat pystyneet lisäämään lainaustaan 
matalien korkojen aikana ja näin pitämään kannattavuudestaan huolta. Junttila 
ym. (2021) tutkimuksessa havaittiin vastaavanlaisia tuloksia, mutta myös tämä 
tutkimustulos näytti eriäviä tuloksia aivan viimeisimpien vuosien aineiston pe-
rusteella etenkin riskikorjatun kannattavuusmittarin kohdalla suurimpien pank-
kien osalta. 
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Tutkimus tukee myös muita aikaisempia tutkimuksia siitä, miten liian voi-
makas nojaaminen liian pitkään tukkurahoitustoimintaan asettaa pankkien kan-
nattavuuden haastavaan tilanteeseen, vaikka matalat korot jatkuisivatkin pidem-
pään. Tämä on merkittävä huoli Suomessa, koska OP Ryhmä (osuustoiminnalli-
nen pankkiryhmä, jota käytettiin tutkimuksessa) on yksin todella merkittävä toi-
mija kotimaisessa pankkisektorissa. OP Ryhmä on kuitenkin koko Euroopassa 
pieni toimija, joten tämä tuskin aiheuttaa systemaattista riskiä koko Euroopassa. 
Kuitenkin, mikäli vastaavia havaintoja löytyy muualta Euroopan pankkisekto-
rilta, voi tämä aiheuttaa laajempaa huolta tulevaisuudesta. 

Toinen tutkimuksessa havaittu merkittävä huomio liittyy viimeaikaiseen 
vähemmän perinteikkääseen rahapolitiikkaan. Vaikka näyttää siltä, että epäta-
vallinen rahapolitiikka on vaikuttanut laskevasti pankkien riskipreemioihin, tut-
kimuksessa käytetyn aineiston viimeisen kahden vuoden havainnot kertovat 
pankkien laskeneesta kannattavuudesta siitä huolimatta, että korkotasot ovat ol-
leet negatiivisia ja niitä on laskettu ajanjaksona vaiheittain. Tutkimuksen suurim-

pien pankkien kokopääoman kannattavuus on alkanut laskea nimelliskorkojen 
laskun kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että koko OP Ryhmän kannattavuus saattaa 
olla uhattuna, jos korkojen lasku jatkuu yhä edelleen ja jos nykytilanteesta tulee 
uusi normaali tila. (Junttila ym. 2021.) 

3.4 Pankkien turvallisuus matalassa korkotasossa 

Pankkien turvallisuus matalien korkojen ajanjaksona on herättänyt huolta. 
Ovatko matalat korot asettaneet pankit vaaraan? Tämä asiaa lähtivät tutkimaan 
Nucera ym. vuonna 2017. Negatiivisilla koroilla saattaa olla sekä positiivisia että 
negatiivisia vaikutuksia pankkien toimintaan, kuten aikaisemmin on jo todettu. 
Korot ovat vaikuttavat pankkien riskinottoon ja tällä saattaa olla negatiivisia vai-
kutuksia. Toisaalta pankit voivat hyötyä taloudellisesta elvytyksestä. Se, miten 
tämä korkotilanne vaikuttaa eri pankkeihin on ollut hieman epäselvää ja tätä 
asiaa lähdettiin tutkimaan. Lisäksi on epäselvää, miten leikkaukset negatiiviselle 
korkotasolle vaikuttavat verrattuna korkoleikkauksiin korkojen ollessa positiivi-
sia. (Nucera ym. 2017.) 

Tutkimuksessa pankin riskimittarina käytettiin ”Srisk” -muuttujaa. Muut-
tuja kuvaa pankkien riskiä tulla alipääomitetuksi kriisitilanteessa. Tutkimuk-
sessa pankit jaettiin liiketoimintamallien mukaan seuraaviin kuuteen kategori-
aan:  

• Suuret kansainväliset pankit,  

• Yritys/tukkurahoituspankit,  

• Palkkiperusteiset pankit tai varainhoitajat,  

• Pienet hajautetut lainanantajat,  

• Kotimaiset vähittäispankit 

• Osuustoiminnalliset pankit 
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Kokonaisuudessaan pankkien riskimuuttuja kasvoi kaikilla pankkityy-
peillä Euroopassa olleen luottokriisin aikana vuosina 2011-2012. Tämän jälkeen 
riskimittari alkoi laskea vuoden 2014 puoliväliin asti. Tähän vaikutti suurelta 
osin Euroopan keskuspankin ilmoitus tukea markkinoita. (Nucera ym. 2017.) 

Pankkityypeistä suurimmat kansainväliset pankit saivat kokonaisuudes-
saan korkeimmat tasot riskimittarille. Yritysrahoitukseen keskittyneet pankit ja 
palkkioperusteiset pankit olivat kolmas ja toinen vuoteen 2011 asti, jonka jälkeen 
ryhmät vaihtoivat paikkoja. Tähän paikkojen vaihtoon ja riskin kasvuun yritys-
rahoituspankeilla vaikutti korkojen laskut. Palkkioperusteiset pankit saavat asi-
akkaiden maksamista palkkioista tulonsa, kun yritysrahoituspankit nojaavat 
enemmän korkotuloihin. Tämän takia korkoleikkaukset puristivat yritysrahoi-
tuspankkien korkomarginaalia. (Nucera ym. 2017.) 

Pienet toimintansa hajauttaneet pankit olivat tutkimuksen mukaan vähem-
män todennäköisiä joutua alipääomitetuiksi verrattuna osuustoiminnallisiin 
pankkeihin ja kotimaisiin vähittäispankkeihin. Pienet hajautuneet pankit saivat 

välillä jopa negatiivisia tuloksia riskimittarissa, joka kertoo siitä, että pankit voi-
sivat selvitä tulevistakin kriiseistä ylijäämäisellä pääomalla. Hajauttaneet pankit, 
jotka lainaavat rahaa asiakkaille, lainaavat tyypillisesti sekä yrityksille että yksi-
tyisille asiakkaille. Tämä ketteryys toimia ristiin erilaisten asiakkaiden kohdalla 
vaikuttaa positiiviselta pankin suoriutumisen kannalta matalien ja negatiivisten 
korkojen aikana. (Nucera ym. 2017.) 

Pankkien liiketoimintamallilla on siis merkitystä siihen, miten matalat ja ne-
gatiiviset korot ovat vaikuttaneet pankkien kannattavuuteen. Suuret kansainvä-
liset pankit ja pienet hajauttaneet pankit ovat hyötyneet korkojen laskusta en-
nemmin kuin kärsineet, kun mitataan asiaa tällä riskimittarilla. Vastaavasti suh-
teessa pienemmillä pankeilla, joiden liiketoimintamalli on perinteikkäämpi, ris-
kimittari ei laske samalla tavalla korkoleikkausten yhteydessä. Kotimaiset vähit-
täispankit ja osuustoiminnalliset pankit eivät näytä hyötyvän nettomääräisesti 
keskuspankkien korkoleikkauksista. (Nucera ym. 2017.) 

Negatiivisten korkojen laskut vaikuttavat eri lailla pankkien riskimittariin, 
kun lasku tapahtuu negatiivisille arvoille kuin laskun ollessa positiivisella puo-
lella. Pienten talletuspankkien (kaksi alinta ryhmää) riskimittari laski suhteessa 
hajautuneisiin lainapankkeihin ensimmäisten korkoleikkausten aikana vuonna 
2012, mutta riski kasvoi suhteessa enemmän myöhempien leikkausten aikana, 
kun koronlaskussa mentiin negatiivisiin arvoihin. Suurien kansainvälisten pank-
kien nähtiin olevan riskillisimpiä vuoden 2021 heinäkuun leikkausten aikana. 
Tämä saattoi reflektoida näiden pankkien vähemmän dramaattisia arvonnousun 
saatavia varallisuuden hintojen noususta. Tässäkin tapauksessa vuoden 2012 
leikkausten vaikutukset olivat erilaisia kuin myöhemmät korkojen laskut. Kor-
kojen laskun vaikutukset näyttävät olevan erilaisia, riippuen siitä, mitkä niiden 
vaikutukset ovat taloudelliseen kokonaisvakautukseen. (Nucera ym. 2017.) 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI 

Tässä työssä on tarkasteltu negatiivisten korkojen vaikutuksia pankkien kannat-
tavuuteen. Maailma ja etenkin länsimaat joutuivat kohtaamaan uudenlaisen ta-
loudellisen haasteen vuonna 2007 alkaneen globaalin talouskriisin jälkeen. Krii-
sin jälkeen maailmantalous oli taantumassa ja perinteiset toimenpiteet talouskas-
vun kiihtymiseksi eivät enää olleet riittävät. Tämä sai keskuspankit ottamaan 
käyttöön normaalista poikkeavat toimenpiteet helpottaakseen talouden toimijoi-
den tilanteita. Negatiiviset korot eivät ole täysin uusi asia, mutta niiden käyttö 
systemaattisesti ja järjestelmällisesti poliittisena ohjauksena toi niistä uuden po-
liittisen menetelmän keskuspankkien käyttöön. Osa keskuspankeista ei harjoit-
tanut negatiivisten korkojen politiikkaa vaan vain seurasi muiden keskuspank-
kien politiikkaa, jotta varallisuuden siirrot eivät vaikuttaisi valuuttakursseihin. 
Toisten keskuspankkien korkojen suoraaminen ei suoranaisesti tarkoita negatii-
visten korkojen politiikan harjoittamista. 
 Keskuspankit ottivat käyttöön negatiiviset korot talletuskoroissaan. Talle-
tuskorko on yksi keskuspankkien ohjauskoroista. Pankit tallettavat ylimääräisiä 
reservejään keskuspankin tileille ja normaalissa tilanteessa keskuspankki on 
maksanut näille talletuksille korkoa. Osa talletuksien määrästä riippuu keskus-
pankin määräyksistä ja pankkitoiminnan sääntelystä. Sääntely on kiristynyt glo-
baalin finanssikriisin jälkeen. Keskuspankkien talletustilit ovat olleet myös ris-
kittömämpi vaihtoehto säilyttää ylimääräisiä rahoja kuin lainata niitä toisille 
pankeille. Keskuspankin tavoitteena laskea talletusten ohjauskorkoa oli saada 
pankit lainaamaan enemmän rahaa asiakkailleen ja näin saada talouden toimijat 
investoimaan. Näiden investointien ja hankintojen toivottiin tuottavat talouskas-
vua kiihdyttäviä vaikutuksia. Tämän seurauksena korot ovat lähteneet laskuun. 
Pankit kohtasivat uuden kilpailutilanteen, kun ohjauskorkojen aiheuttama kor-
kojen lasku sai myös lainanannonkorot laskemaan. Pankit ovat yrittäneet kom-
pensoida korkojenlaskua lisäämällä lainanantoa, ja tämä on kiristänyt kilpailua 
etenkin maissa, joissa esimerkiksi asuntolainat perustuvat vaihtuvakorkoisiin 
korkoihin. Talletuskorot ovat saaneet pankit myös uuteen tilanteeseen. Pankit 
tallettavat asiakkaidensa rahoja. Kun pankit tallettavat asiakkaiden rahoja, ne 

maksavat niille korkoa. Pankit ovat olleet haluttomia välittää negatiiviset korot 
asiakkaiden talletustileille. Tämä mahdollisesti aiheuttaisi pankkien asiakkaiden 
talletuksien nostamisen, koska silloin käteinen raha ei menettäisi arvoaan niin 
kuin talletustileillä negatiivisten korkojen aikana. 
 Pankeilla on lähtökohtaisesti kaksi erilaista tapaa rahoittaa toimintansa. 
Yksi vaihtoehto on rahoittaa toiminta asiakkaiden talletuksilla, joita sitten pankki 
lainaa eteenpäin. Toinen vaihtoehto on lainata rahaa markkinoilta tukkurahoi-
tuksen omaisesti markkinoilla olevilla ehdoilla ja koroilla. Jos rahaa saadaan lai-
nattua asiakkaille korkeammalla korolla, on tämä silloin pankille kannattavaa. 
Talletuksille pankki maksaa lähtökohtaisesti myös korkoa ja lainanannosta saa-
tava korko ja talletuksille maksettavan koron erotus muodostaa pankkien netto-
korkotulon. Tässä tutkimuksessa tutkittiin yhtenä osana sitä, miten pankkien 
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kannattavuudelle on käynyt ohjauskorkojen laskettua. Kun ohjauskorot alkoivat 
laskemaan, pankit laskivat omia lainanantokorkoja. Tähän johti mm. kilpailuti-
lanteen kiristyminen. Talletuksilla toimintansa rahoittaneet pankit pystyivät las-
kemaan omia talletuskorkojaan samassa suhteessa niin kauan kunnes talletusko-
rot laskivat nollaan. Tutkimuksien mukaan tämä tasapainoinen korkojen lasku 
onnistui pitämään pankit kannattavina. Tukkurahoitusta käyttäneiden pankkien 
kohdalla tilanne oli hieman toinen. Markkinoilta otettu rahoitus osoittautui kal-
liiksi korkojen laskiessa ja pankkien nettokorkomarginaalit hupenivat. Tilanne 
on kuitenkin hieman toinen pitkään jatkuneiden negatiivisten korkojen aikana. 
Kun negatiiviset korot jatkuvat pitkään, muodostuu pankkien talletuskorkojen 
alarajoitteesta haasteita. Lyhyellä aikavälillä pankit eivät ole laskeneet asiak-
kaidensa talletuskorkoja negatiiviseksi ja näin kompensoida laskevia korkoja. 
Tämä rajoite tekee talletusrahoituksesta pankeille kalliimpaa tulevaisuudessa. 
Matala korkotaso tekee tukkurahoituksesta pankeille houkuttelevaa ja kannatta-
vampaa. Korkojen laskusta hyötyivät pääsääntöisesti pankit, jotka toimivat talle-

tusrahoituksella ennen korkojen laskua. Ohjauskorkojen saavutettua negatiivi-
nen maaperä, tuli siis houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi tukkurahoituksen 
hyödyntäminen. 
 Pankkien kannattavuus on vaikuttanut myös muihinkin pankkien toimin-
toihin. Pankit ovat tehneet säätöjä toimintamalleihinsa kannattavuuden ylläpitä-
miseksi korkojen laskusta huolimatta. Yhdeksi merkittävimmistä tekijöistä on 
noussut koroista riippumattomien tulojen kerääminen. Tällaisia tuloja ovat esi-
merkiksi pankkien palvelumaksujen kasvattaminen, lainaehtojen muutoksesta 
tulevien maksujen kerääminen ja transaktioista kerättävät kulut. Pankit ovat on-
nistuneet nostamaan koroista riippumattomia tuloja ja näin lähes täysin kompen-
soimaan negatiivisten korkojen aiheuttamat kannattavuuden laskut. Matalat ko-
rot ovat myös parantaneet pankkien taseita ja velallisten maksukyky on paran-
tunut, joka on omalta osaltaan helpottanut pankkien tilannetta. Loiventava vai-
kutus on kuitenkin koroilla ollut pankkien tuottokäyrään. Pankkien tuottokäyrät 
ovat loiventuneet ja näin pankkien tuottojen mahdollisuudet ovat sitä kautta las-
keneet. Laskeneista tuottokäyristä huolimatta pankit ovat saaneet säilytettyä 
kannattavuutensa. 
 Yksi selittävä tekijä pankkien kannattavuuden säilymiselle korkojen laskun 
aiheuttamasta muutoksesta huolimatta on ollut pankkien tapa purkaa luottotap-
piovarauksiaan. Vähentämällä varausten määriä ja siirtämällä nämä varat aktii-
viseen liiketoimintaan, on pankkien kannattavuudesta saatu pidettyä korkolas-
kua edeltävällä tasolla lyhyellä aikavälillä. Kuten aikaisemmin todettua, korko-
jen lasku on vähentänyt pankkien kohtaamia luottotappioita, ja asiakkaiden 
maksukyky on ollut hyvällä tasolla. Tästä vaikutuksesta ollaan asiaa käsittele-
vien taloustieteellisten tutkimuksien osalta yksimielisiä. Tämä mahdollisuus on 
koskenut etenkin suuria pankkeja. Luottotappiovarausten purku on kuitenkin 
lyhyen aikavälin ratkaisu heikentyneeseen tilanteeseen. Varausten purku on het-
kellinen apu pankeille ylläpitää kannattavuuttaan. Pankit kuitenkin joutuvat 
noudattamaan sääntelyn aiheuttamia reunaehtoja ja varauksia ei voida purkaa 
loputtomiin. 
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 Yksi merkitsevä asia korkojen laskun aikana on huomata pankkien tyyppi 
ja toimintamalli sekä koko. Kaikki koronlaskut eivät ole vaikuttaneet samalla ta-
valla pankkien riskiin rahoittaa toimintansa. Pankkeja voidaan määrittää ylei-
sesti muutamaan eri kategoriaan, joita on esimerkiksi suuret kansainväliset pan-
kit, suurta yritysrahoitusta tukevat pankit, palkkioperusteiset pankit/varainhoi-
tajat ja paikalliset pienet pankit, kuten osuustoiminnalliset pankit. Suuret kan-
sainväliset pankit ovat olleet riskisyydeltään riskillisimpiä pankkeja, joihin kor-
kojen lasku on vaikuttanut. Tutkimuksien mukaan riskimittareilla arvioituna 
parhaiten ovat pärjänneet pankit, jotka toimivat kotimaassa ja ovat hyvin hajaut-
taneet toimintansa. Tämä tutkimuksien tulos alleviivaa sitä kuinka tärkeää pan-
keille on tuntea asiakkaansa. Jos pankit tuntevat asiakkaansa hyvin, voivat he 
lainata tehokkaasti asiakkaille mahdollisia luottotappioita väistellen. Liiketoi-
minnan jakaantuminen myös useammalle tukipilarille kuin vain korkotuloihin 
perustuva toiminta aikaansaa pankeille kannattavuuden jatkuvuutta ja auttaa 
pankkeja selviytymään erittäin matalien korkojen ajanjakona. 

 Viimeaikaisimmat tuoreimmat tutkimukset Suomesta kertovat osaltaan 
huolestuttavaa tarinaa suurten suomalaisten osuustoiminnallisten pankkien 
kannattavuudesta. Riskisopeutetulla kannattavuusmittarilla mitattuna viime ai-
koina eivät ole enää pystyneet parantamaan kannattavuuttaan negatiivisista ko-
roista huolimatta. Tämä asettaa koko Suomessa toimivan pankkiryhmän uusien 
tutkimuskohteiden listalle tulevaisuudessa. Tämä tilanne kuvastaa pienessä 
koossa koko tutkittavaa kehikkoa. Toistaiseksi on pystytty tutkimaan erittäin 
matalien korkojen vaikutuksia pankkien kannattavuuteen. Asiaa on syytä tutkia 
pidemmällä aikavälillä myös kansainvälisesti, jotta voidaan huomata mahdolli-
sia riskitekijöitä varhaisessa vaiheessa ja puuttua tilanteeseen. Tämä aihepiiri siis 
tarjoaa mielenkiintoista tutkittavaa myös tulevaisuudessa, ja tarjoaa näin tukea 
myös poliittisille päättäjille. 
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LUKIJALLE LOPUKSI 

Pankkisektorilla tapahtuneet muutokset eivät ole jättäneet myöskään Suomea 

rauhaan. Yhä integroituneemmassa maassa globaali korkotilanne on vaikuttanut 
myös Suomeen ja kotimaiselle pankkisektorille. Kotimaiset pankit ovat taistelleet 
myös kannattavuuden kanssa ja etenkin kannattavuuden tason ylläpitämisen 
kanssa. 

Kotimaisissa pankeissa on reagoitu korkotuottojen laskuun samanlaisilla 
keinoilla kuin maailmalla. Suomessa suomalaiset pankit ovat nostaneet palvelu-
maksujaan pankkipalveluista ja asiakkaille pyritään tarjoamaan kokonaisuudes-
saan laajempia palveluita kuin aikaisemmin. Pankit ovat alkaneet tarjoamaan asi-
akkaille laajemmin mm. sijoituspalveluita ja lainopillisia palveluita. Vaikka nämä 
palvelut ovat olleet jo pidempään osa pankkien liiketoimintaa, on niiden arvo 
noussut suurempaan rooliin viime vuosina. Katukuvassa näkyy paljon pankkien 
mainontaa, jossa halutaan tiedottaa asiakkaille pankkien tarjoamista muista pal-
veluista kuin vain esimerkiksi asuntolainasta. Tässä kontekstissa on korostunut 
pankkien sijoitustoiminta. Varallisuudenhoidolla ja asiakkaiden varojen sijoitta-
misella on pankeille suuria kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja pankkien tu-
loksentekoon vaikuttaa paljon se, missä asiakkaiden varat ovat (pankkien omissa 
sijoitustuotteissa vai suorissa osakesijoituksissa). Mediassa on myös viime ai-
koina noussut keskustelu sijoitusmaailmasta ja varallisuuden kasvattamisessa. 
Varallisuudenhoidon palveluiden tarjoaminen on siis osa pankkien strategiaa 
luoda tuottoja muualtakin kuin lainaamalla asiakkaalle rahaa esimerkiksi asun-
tojen ostoa varten. 

Viimeaikainen Covid-19 koronaviruspandemia, on saanut aikaan mielen-
kiintoisia vaikutuksia markkinoilla. Pandemian alun paniikin jälkeen osake-
markkinat ovat toipuneet hyvin ja taloustieteilijät ennustavat tällä hetkellä vah-
vaa taloudellista kasvua. Inflaation odotetaan myös pitkästä aikaa lähtevän nou-
suun. Lukijaa suosittelen seuraamaan tätä koskevaa uutisointia mediassa. Luki-
joiden kannattaa myös kiinnittää huomiota omaan nykyiseen ja tulevaan lainati-
lanteeseen. Matalat korot ovat mahdollistaneet suomalaisille asuntojen ostami-
sen kasvavissa määrin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Vaihtuvakorkoi-

sissa lainoissa ei kannatta tuudittautua nykyiseen tilanteeseen ja omaan taloudel-
liseen tilanteeseen kannattaa kiinnittää huomiota. 
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