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Asuntomarkkinakatsaus syksy 2020  

Asuntomarkkinat ovat pitäneet pintansa  
koronan keskellä  
Pahimmat pelot asuntomarkkinoiden laskusta eivät ole toteutuneet, sillä markkinat ovat pärjänneet 

hyvin koronapandemian aikana. Keväällä nähtiin notkahdus asuntokauppojen määrässä ja uusien 

asuntolainojen nostoissa, mutta sen jälkeen on nähty ripeää toipumista. Koronapandemia ei ole 

tuonut muutoksia asuntojen eriytyvään hintakehitykseen, jota nähtiin ennen koronaa. Suomen 

lisäksi monissa muissa maissa asuntomarkkinat ovat pysyneet sitkeinä koronan keskellä. Erilaiset 

tukitoimet ja kevyet rahoitusolosuhteet ovat osaltaan pitäneet asuntomarkkinat verraten vakaina. 

Korona varjostaa Suomen talouden ja asuntomarkkinoiden kehitystä ensi vuonna. Odotamme koko 

maan tasolla vanhojen asuntojen hintojen nousevan maltillisesti noin prosentin vuonna 2021. 

Koronan vaikutukset  
asuntomarkkinoille vähäiset 

Koronapandemia herätti pelkoja 

asuntomarkkinoiden laskusta, kun julkaisimme 

edellisen katsauksen maaliskuussa. Arvioimme 

silloin asuntomarkkinoiden aktiviteetin vaimenevan 

jonkin verran ja hintojen voivan hieman laskea 

kuluvan vuoden aikana, jos talouden toipuminen jää 

hitaaksi. Kevään pahimmat pelot 

asuntomarkkinoiden laskusta eivät ole toteutuneet, 

sillä asuntomarkkinat ovat pärjänneet hyvin 

koronapandemian aikana.  Keväällä nähtiin 

notkahdus asuntokauppojen määrässä ja uusien 

asuntolainojen nostoissa, mutta sen jälkeen on 

nähty ripeää toipumista. Koronapandemia ei ole 

tuonut muutoksia asuntojen eriytyvään 

hintakehitykseen, jota nähtiin ennen koronaa. 

Vanhojen asuntojen hinnat nousivat tammi-

syyskuussa vuoden takaa koko maassa 

0,9 prosenttia, pääkaupunkiseudulla 2,9 prosenttia, 

kun taas muualla Suomessa hinnat laskivat 

1,1 prosenttia. 

 

Korona vähensi asuntojen  
tarjontaa hetkellisesti 

Keväällä koronapandemia vähensi myytävien 

vanhojen asuntojen tarjontaa. Tämän voi päätellä 

selvästi normaalia lyhemmistä myyntiajoista: 

vähäinen tarjonta teki kauppansa varsin nopeasti. 

Vanhojen osakeasuntojen keskimääräinen 

myyntiaika oli Tilastokeskuksen mukaan 77 päivää 

huhtikuussa 2020, mikä oli lyhin myyntiaika koko 

Suomessa kaikki talotyypit huomioiden sitten 

kesäkuun 2016. Helsingissä myyntiaika oli 

huhtikuussa vain 45 päivää, kun vuosien 2018–2019 

keskiarvo oli 60 päivää. Huhtikuun jälkeen 

myyntiajat ovat palanneet normaalille tasolle sekä 

pääkaupunkiseudulla että muualla Suomessa. 

 

Vahvaa kasvua asuntolainojen nostoissa 

Kevään alkushokin jälkeen asuntojen tarjonta on 

hienoisesti lisääntynyt ja kysyntä vilkastunut. Tätä 

näkemystä tukee asuntolainakysynnän 

vilkastuminen kevään jälkeen. Asuntolainojen uudet 

nostot vähenivät huhti-toukokuussa yli 15 prosenttia 

vuodentakaisesta, mutta jo kesäkuussa nostojen 

määrä palautui hieman vuodentakaista 

korkeammaksi. Syyskuussa 2020 asuntolainanostot 

(1,9 mrd. euroa) olivat jo suuremmat kuin koskaan 

aikaisemmin tilastohistorian aikana syyskuussa. 

https://reon.researchonline.se/f/0l2aIdPzMUy75V7NZT77nw2
https://reon.researchonline.se/f/0l2aIdPzMUy75V7NZT77nw2
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Asuntohintojen eriytymistrendi jatkuu 

Asuntojen hinnoissa ei ole oikeastaan näkynyt 

merkkejä koronapandemian vaikutuksesta.  

Pidemmän aikaa vallinnut hintojen eriytymistrendi 

suurten kasvukeskusten hyväksi on jatkunut 

vanhojen asuntojen kohdalla. Pääkaupunkiseudun 

lisäksi hinnat ovat jatkaneet nousutrendillä myös 

muissa suurissa kasvukeskuksissa. Hintojen nousua 

ovat tukeneet matala korkotaso, kotitalouksien 

verraten hyvä taloudellinen tilanne ja tarve vaihtaa 

asuntoa. Viime aikoina kotitalouksien 

asunnonostoaikeet ovatkin olleet poikkeuksellisen 

korkealla tasolla. 

 

Uusien asuntojen hinnat nousussa 

Uusien osakeasuntojen hintakehitys on ollut 

vanhoista osakeasunnoista poiketen hyvin 

samanlaista sekä pääkaupunkiseudulla että muualla 

Suomessa. Tämä trendi on jatkunut jo jonkin aikaa, 

eikä korona-aika ole tuonut siihen muutosta. Itse 

asiassa tammi-syyskuussa 2020 uusien 

osakeasuntojen hinnat ovat nousseet muualla 

Suomessa pääkaupunkiseutua enemmän. Uusien 

osakeasuntojen hinnat nousivat 2,7 prosenttia 

pääkaupunkiseudulla ja 4,3 prosenttia muualla 

Suomessa verrattuna edellisvuoteen. 

 

Vuokrien nousu tasaantunut 

Viime vuosina asuntovuokrien vuosinousu on 

vaihdellut koko Suomessa noin 1–2 prosentin välillä 

siten, että nousuvauhti on pääasiassa ollut 

hidastumaan päin. Pääkaupunkiseudulla vuokrien 

nousuvauhti kuitenkin hetkellisesti kiihtyi vuoden 

2019 aikana, mutta tänä vuonna se on jälleen 

taittunut kohti hidastumista erityisesti Helsingin 

keskustan (Helsinki 1 -alue) vetämänä. Samaan 

aikaan vuokrien nousu on kuitenkin jatkunut 

muualla pääkaupunkiseudulla. 

 

Tämä käänne voikin osittain heijastaa sitä, että 

koronapandemian seurauksena vuokralaiset ovat 

halukkaita asumaan aivan Helsingin keskusta-

alueen ulkopuolella. Toisaalta Helsingin keskusta-

alueella vuokrat ovat nousseet jo monien 
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vuokralaisten kipurajoille. Heinä-syyskuussa 

keskimääräinen vuokra oli Helsinki 1 -alueella yli 

22 euroa neliöltä, kun se koko Helsingissä oli yli 

18 euroa, pääkaupunkiseudulla alle 18 euroa ja 

koko Suomessa noin 14 euroa. Suurimpien 

kaupunkien ulkopuolella vuokrat ovat nousseet 

viime vuosina lähes poikkeuksetta vanhojen 

asuntojen hintoja enemmän. 

Asuntojen runsas kysyntä suurissa 

kasvukeskuksissa on välittynyt niin hintojen kuin 

vuokrien nopeampana nousuna verrattuna 

kokoluokassa pienempiin kaupunkeihin. Vertailu 

vanhojen osakeasuntojen ja asuntovuokrien kesken 

vajaan kolmen vuoden osalta osoittaa, että 

asuntojen hintakehitys on jatkanut erkaantumistaan  

suurten kaupunkien hyväksi. Toisaalta monessa 

pienemmässä kaupungissa asuntohintojen tuntuva 

lasku on heijastunut vuokrien nousuun, mikä on 

jäänyt maltilliseksi. Vuodesta 2018 lähtien vanhojen 

osakeasuntojen hinnat ovat nousseet 

pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereella, Turussa, 

Oulussa ja hienoisesti myös Vaasassa. Vuokrat ovat 

vastaavasti nousseet eniten suurimmissa 

kaupungeissa, mutta myös Rovaniemellä ja 

Kuopiossa. Vaimeinta kehitys on puolestaan ollut 

Mikkelissä, Raumalla ja Hämeenlinnassa, jotka ovat 

kärsineet muuttotappiosta viiden vuoden aikana.  

Korona lisäsi vapaa-ajan asuntojen kysyntää 

Huomattava korona-ajan vaikutus voidaan nähdä 

vapaa-ajanasuntojen kohdalla. Maaliskuusta lähtien 

ovat vapaa-ajanasuntolainojen nostot olleet selvästi 

normaalia suurempia, mikä tukee monien 

kiinteistövälittäjien tietoa siitä, että mökkikauppa on 

ollut kevään jälkeen poikkeuksellisen vilkasta. Moni 

vapaa-ajanasunnon hankkija on luultavasti 

suunnitellut siitä esimerkiksi etätyöpaikkaa 

rauhallisessa ympäristössä tai mieluisaa paikkaa 

korona-ajan viettämiseen, kun ulkomaanmatkailu ei 

ole ollut mahdollista. 

 

Asuinrakentamisen huippuvuodet takana, 
seuraavaksi rauhallisempaa menoa   

Suomeen valmistui vuosina 2018 ja 2019 

ennätysmäärä yli 42 000 asuntoa, mutta 

asuntotuotanto on viime aikoina ollut hiljalleen  

hiipumaan päin.  Tänä vuonna tammi-syyskuussa on 

valmistuvien asuntojen määrä pudonnut noin 2000 

asunnolla vuodentakaisesta ja asuntorakentamisen 

luvat ennakoivat valmistuvien asuntojen määrän 

jäävän jatkossakin huippuvuosia pienemmäksi. 

Asuntorakentamiseen liittyvien lupakuutioiden 

määrä supistui tammi-syyskuussa vajaa 8 prosenttia 

edellisvuodesta. Asuntorakentamisen luvat kävivät 

heinäkuussa lähellä pitkän ajan keskiarvoa, mutta 

elo-syyskuussa on lupamäärissä ollut hienoinen 

käänne ylöspäin. Myös asuinrakentamisen 

aloitusmäärät ovat viime aikoina hieman piristyneet. 
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Rakentamisen luottamus heikkeni keväällä 

tuntuvasti, mutta on sen jälkeen hieman palautunut, 

kun rakennusalan työllisyysodotukset ovat 

kohentuneet keväästä. Sen sijaan tilauskanta on 

pysynyt edelleen normaalia ohuempana. Vaikka 

alan näkymät ovat lähikuukausille verraten vaimeat, 

voi talouskasvun elpyminen ensi vuonna tukea myös 

rakentamisen aktiviteettia. 

 
Viime vuosina kaupungistuminen on vaikuttanut 

isona trendinä asuinrakentamiseen. Rakentaminen 

on kohdistunut kasvukeskuksissa etenkin 

kerrostalorakentamiseen ja sen sisällä pieniin 

kerrostaloasuntoihin. Pienten asuntojen 

rakentamista on tukenut myös sijoittajien 

kasvanut kysyntä.  

 

Korot pysyvät alhaalla myös jatkossa 

Euroopan keskuspankin kevyt rahapolitiikka 

tarkoittaa, että matala korkoympäristö jatkuu 

pitkään. Markkinoiden korko-odotukset ovat tällä 

hetkellä hyvin vaimeat usean vuoden ajanjaksolle. 

On todennäköistä, että EKP elvyttää lisää joulukuun 

korkokokouksessaan, koska pahentuneen 

koronatilanteen johdosta talouden näkymät ovat 

tummentuneet euroalueella. Suomessa suurin osa 

asuntolainojen koroista on sidottu lyhyisiin vaihtuviin 

korkoihin eli euriborkorkoihin. Tämän kytköksen 

seurauksena Suomessa on euroalueen 

matalimmat asuntolainakorot. 

 

 
 

Talouskasvu vahvistuu Suomessa ensi vuonna  

Lokakuussa ennustimme Suomen talouden 

supistuvan 3,5 prosenttia vuonna 2020 ja elpyvän 

2,5 prosentin kasvuun vuonna 2021 ja kasvavan 

1,7 prosenttia vuonna 2022. Viimeaikaiset uutiset 

koronapandemian uudelleen leviämisestä ja 

talouden poikkeustoimien lisäämisestä kotimaassa 

ja ulkomailla jarruttavat talouden aktiviteettia 

vuodenvaihteessa. Suomen talousennusteen 

alasuuntaiset riskit ovat lisääntyneet ensi vuoden 

osalta. Toisaalta tuoreet koronarokoteuutiset luovat 

positiivisia riskejä ensi vuoden talousnäkymille. 

Ratkaisevaa vuoden 2021 talouskehitykselle on 

yhtäältä se, kuinka onnistutaan tasapainoilemaan 

koronan rajoittamistoimien ja talouden auki 

pitämisen välillä ja toisaalta se, miten nopeasti 

koronarokote on laajamittaisessa käytössä. 

https://reon.researchonline.se/f/Ylsy9Q4WcEyMYVzUvuKeBA2
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Myös muualla asuntomarkkinat ovat pärjänneet 
hyvin koronapandemian aikana 

Asuntomarkkinat ovat olleet yllättävän sitkeitä 

korona-aikana. Lokakuun talousennusteessamme 

tarkastelimme asuntomarkkinoiden kehitystä 

koronapandemian keskellä eri maissa. Pandemian 

akuutimmassa vaiheessa asuntojen myyntimäärät ja 

hinnat laskivat, mutta ovat sen jälkeen toipuneet 

melko nopeasti. Eri maiden välillä on havaittavissa 

yhtäläisiä tekijöitä, joiden ansiosta asuntomarkkinat 

ovat toimineet niin hyvin.  

Ensinnäkin keskuspankkien ja 

valvontaviranomaisten väliaikainen luotto- ja 

sääntelystandardien keventäminen on tukenut 

pankkisektorin lainanantoa kotitalouksille. Lisäksi 

pankkisektori on auttanut asiakkaitaan kriisin läpi 

esimerkiksi neuvottelemalla joustavampia 

lainasopimuksia. OECD:n mukaan pienituloiset 

kotitaloudet käyttivät ennen pandemiaa ison osan 

tuloistaan lainojen hoitamiseen1, mikä jätti heille vain 

vähän tai ei lainkaan mahdollisuutta selvitä tulotason 

laskusta verojen ja tulonsiirtojen jälkeen. Kevyet 

rahoitusolosuhteet (matalat korot ja asuntolainojen 

lyhennysvapaat) ovat siten auttaneet vaikeuksissa 

olevia asunnonomistajia ja estäneet maksujen 

viivästyksiä ja pankkien luottotappioita. Tämä on 

rajoittanut asuntojen pakkomyyntien määrää niiden 

henkilöiden osalta, jotka eivät ole kyenneet 

täyttämään velkoihin liittyviä velvoitteitaan. 

                                                      
1 OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19) 
Housing amid Covid-19: Policy responses and 
challenges.  

 
Kevään pandemian akuutimmassa vaiheessa 

asuntojen tarjonta laski nopeasti, kun kotitaloudet 

päättivät olla myymättä talojaan ja estivät täten 

asuntojen hintojen suuren laskun. Myös valtioiden 

tukitoimet ja työmarkkinoiden toimenpiteet ovat 

hillinneet työttömyyden kasvua ja auttaneet 

kotitalouksien taloudellista tilannetta. Huolimatta 

työttömyyden kasvusta ja kuluttajien luottamuksen 

heikkenemisestä kotitalouksien taloudellinen tilanne 

on pysynyt suhteellisen vakaana koko pandemian 

ajan. Kotitalouksien luottamus siihen, että 

selviämme tästä pandemiasta, näkyy myös 

kuluttajien aikomuksissa ostaa asunto seuraavan 

vuoden aikana. 

 

Pandemian aikana keskuspankit aloittivat talouden 

elvytystoimet paljon nopeammin kuin 

finanssikriisissä. Nämä toimenpiteet ovat osittain 

estäneet asuntomarkkinoiden romahtamisen. Ne 

keskuspankit, joilla oli tilaa laskea korkoa, tekivät 

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-
responses/housing-amid-covid-19-policy-
responses-and-challenges-cfdc08a8/ 
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niin keväällä. Lopuksi romahduksen välttämistä 

voidaan selittää sillä, että emme nähneet 

kestämätöntä asuntojen hintojen nousua 

ennen pandemiaa. 

 

Jotkut väestönosat ovat kantaneet suhteettoman 

osan pandemian aiheuttamista negatiivisista 

talousvaikutuksista. Työpaikkojen menetys ja 

heikentynyt kotitalouksien taloustilanne ovat 

merkinneet sitä, että joillakin ihmisillä tavoite ostaa 

asunto on siirtynyt eteenpäin. Siksi on ensiarvoisen 

tärkeää, että pidämme pandemian kurissa ja myös 

valtioiden tukitoimet hillitsevät edelleen 

työttömyyden nousua. 

Asuntomarkkinoiden näkymät 

Koronapandemia varjostaa Suomen talouden ja 

asuntomarkkinoiden näkymiä ensi vuonna. 

Asuntomarkkinoita tukeneet tekijät ovat voimassa 

myös ensi vuonna, vaikka korona vaikuttaisikin 

kielteisesti talouteen. Korot pysyvät alhaalla, 

lomautusjärjestelmä hillitsee työttömyyden liiallista 

nousua ja talouden elvytystoimet tukevat 

kotitalouksien taloustilannetta. 

Odotamme vanhojen asuntojen hintojen nousevan 

pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa ensi 

vuonna. Kasvukeskusten ulkopuolella maltillisesti 

laskeva hintakehitys jatkuu. Koko maan tasolla 

vanhojen asuntojen hinnat nousevat maltillisesti noin 

prosentin vuonna 2021.



Tutkimuksen vastuuvapauslauseke 

Varoitus riskistä 
Kaikkiin sijoituksiin liittyy riskejä. Sijoittajia kehotetaan tekemään oma päätöksensä siitä, kuinka 
tarkoituksenmukaista on sijoittaa tässä raportissa viitattuihin arvopapereihin. Päätöksen tulee perustua 
sijoittajien omiin sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilaan ja riskinsietokykyyn. Rahoitusvälineen aiempi 
tuotto ei takaa tulevia tuottoja. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea, eikä kaiken sijoitetun 
pääoman takaisin saaminen ole varmaa.  

 
Tutkimuksen vastuuvapauslausekkeet  
Handelsbanken Capital Markets, joka on Svenska Handelsbanken AB (publ):n (jäljempänä ”SHB”) 
yksikkö, vastaa tutkimusraporttien laatimisesta. SHB:n valvova viranomainen on Ruotsissa Ruotsin 
Finanssivalvonta, jonka lisäksi paikallinen viranomainen Norjassa Norjan Finanssivalvonta, Suomessa 
Suomen Finanssivalvonta ja Tanskassa Tanskan Finanssivalvonta voi antaa paikallisia ohjeita. Kaikki 
tutkimusraportit laaditaan kauppa- ja tilastopalveluiden sekä muiden SHB:n luotettavina pitämien 
tietojen pohjalta. SHB ei ole erikseen tarkistanut tietoja eikä takaa, että sellaiset tiedot ovat tosia, 
tarkkoja tai täydellisiä.  
 
SHB tai mikään sen tytäryhtiöistä tai kukaan sen toimihenkilöistä, johtajista tai työntekijöistä ei ole 
missään tilanteessa korvausvelvollinen kenellekään henkilölle mistään välittömistä tai välillisistä 
vahingoista, jotka aiheutuvat tutkimusraporttien sisältämien tietojen käytöstä, mukaan lukien muun 
muassa tuottojen menetys vaikka SHB:lle nimenomaan on annettu tiedoksi tällaisten vahinkojen 
mahdollisuus tai todennäköisyys  
SHB:n tutkimusraporttien sisältämät näkemykset ovat SHB:n ja sen tytäryhtiöiden työntekijöiden 
mielipiteitä. Ne kuvastavat kunkin analyytikon henkilökohtaista näkemystä tällä hetkellä ja voivat 
muuttua. Ei ole olemassa takuita siitä, että tulevat tapahtumat ovat yhteneväiset näiden näkemysten 
kanssa. Jokainen raportissa nimetty analyytikko vakuuttaa myös, että näkemykset, jotka tässä 
esitetään ja jotka kuuluvat analyytikolle, kuvastavat tarkoin hänen henkilökohtaisia käsityksiään niistä 
yrityksistä tai arvopapereista, jotka tutkimusraportissa mainitaan.  
SHB laatii tutkimusraportit vain tiedottavassa tarkoituksessa. Tutkimusraporttien sisältämää tietoa ei 
tule pitää henkilökohtaisena suosituksena tai yksilöitynä sijoitusneuvona eikä sellaisia raportteja tai 
mielipiteitä saa pitää investointien tai strategisten päätösten tekemisen perustana. Tämä asiakirja ei 
myöskään ole itsessään tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä osa tällaista tarjousta eikä kehotus 
tehdä arvopapereiden myyntiä tai ostoa koskeva tarjous. Asiakirjaa ei myöskään, kokonaan tai 
osittain, tule käyttää pohjana mahdolliselle sopimukselle tai muulle sitoumukselle eikä sitä tule käyttää 
tällaisen sopimuksen tai sitoumuksen yhteydessä. Aiempi tuotto ei välttämättä toistu eikä sitä tule 
pitää merkkinä tulevista tuotoista. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto saattaa laskea tai nousta ja 
sijoittajat saattavat menettää kaiken alun perin sijoittamansa pääoman. Sijoittajille ei anneta takuuta 
voiton tekemisestä sijoituksilla, ja he voivat menettää rahaa. Vaihtokurssien vuoksi ulkomaille tehtyjen 
investointien arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea. Tätä tutkimustuotetta päivitetään 
säännöllisesti.  
 
Mitään SHB:n tutkimusraporttien osaa ei saa jäljentää tai jakaa kenellekään muulle henkilölle ilman 
SHB:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Laki saattaa rajoittaa tämän asiakirjan jakamista tietyillä 
lainkäyttöalueilla. Henkilöt, joiden haltuun tämä asiakirja tulee, tulisi ottaa selvää sellaisista 
rajoituksista ja noudattaa niitä.  
 
Raportti ei kata oikeudellisia tai verotuksellisia näkökohtia, jotka liittyvät osakkeita liikkeelle laskevan 
tahon suunniteltuihin tai olemassa oleviin velkaemissioihin.  

 
Huomaa seuraavat tärkeät tutkimusta koskevat tiedonannot:  
SHB:n työntekijät, analyytikot mukaan lukien, saavat korvausta, jonka perustana on yrityksen 
kokonaiskannattavuus. Analyytikoille suoritettava korvaus ei perustu yksittäisiin corporate finance- tai 
joukkovelkakirjamarkkinapalveluihin. Mitään osaa analyytikkojen korvauksesta ei ole kytketty tai tulla 
kytkemään suoraan tai epäsuorasti tutkimusraporteissa ilmaistaviin yksittäisiin suosituksiin tai 
käsityksiin. 
.   
 



SHB ja/tai sen tytäryhtiöt saattavat tarjota investointipankkipalveluita ja muita palveluita, mukaan 
lukien corporate finance palveluita ja arvopaperineuvontaa mille tahansa tutkimuksessamme mainitulle 
yritykselle.  
 
Voimme toimia neuvonantajana ja/tai välittäjänä niille yrityksille, jotka analyysissamme mainitaan. SHB 
voi myös tavoitella corporate finance -toimeksiantoja näistä yrityksistä.  
Käymme omissa nimissämme asiakkaiden kanssa arvopaperikauppaa niillä arvopapereilla, jotka 
mainitaan analyyseissamme. Siksi meillä voi eri ajankohtina olla joko pitkä tai lyhyt positio tällaisissa 
arvopapereissa. Voimme myös toimia arvopapereiden markkinatakaajana kaikkien niiden yritysten 
osalta, jotka mainitaan analyysiraporteissamme. [Lisätietoa ja - selvityksiä on saatavilla 
analyysiraporteissamme.]  
SHB tai sen tytäryhtiöt, niiden asiakkaat, toimihenkilöt, johtajat tai työntekijät saattavat omistaa tai niillä 
saattaa olla positiot tutkimusraporteissa mainituissa arvopapereissa.  
 
Yhdessä rahoitusvälineisiin liittyvien palveluiden kanssa pankki saattaa tietyissä olosuhteissa saada 
tai maksaa kannustimia, ts. palkkioita ja provisioita muilta osapuolilta kuin asiakkaalta tai vastaanottaa 
sellaisia näiltä tahoilta. Kannustimet voivat olla sekä rahallisia että ei-rahallisia etuja. Jos kolmannelle 
osapuolelle maksetaan kannustimia tai siltä saadaan kannustimia, maksun tulee pyrkiä parantamaan 
palvelun laatua, eikä maksu saa estää pankkia turvaamasta asiakkaan etuja. Asiakkaalle on 
ilmoitettava tällaisesta pankin saamasta korvauksesta. Kun pankki tarjoaa sijoitustutkimusta, pankki 
saa vähäisiä ei-rahallisia etuja. Vähäiset ei-rahalliset edut koostuvat seuraavista:  

• Yleisluontoinen tieto tai asiakirja  rahoitusvälineestä tai sijoituspalvelusta. 

• Kolmannen osapuolen, joka on liikkeelle laskija, tuottama kirjallinen materiaali uuden annin 
markkinoimiseksi. 

• Osallistuminen tiettyyn rahoitusvälineeseen tai sijoituspalveluun liittyviin konferensseihin ja 
seminaareihin 

• Vieraanvaraisuus kohtuulliseen määrään asti. 
 
Pankilla on käytössään tutkimusta koskeva ohjeistus, jonka tarkoitus on varmistaa 
tutkimusanalyytikoiden ja tutkimusosaston loukkaamattomuus ja riippumattomuus sekä tunnistaa 
todelliset ja mahdolliset eturistiriidat, jotka koskevat analyytikoita tai pankkia sekä ratkaista sellaiset 
ristiriidat poistamalla ne tai vähentämällä niitä ja/tai soveltuvin osin julkistaa ne. Osana eturistiriitojen 
hallintaansa pankki on ottanut käyttöön rajoituksia (”tietosulkuja”) tutkimusosaston ja pankin muiden 
osastojen välillä. Lisäksi pankin organisaatiorakenteessa tutkimusosasto pidetään erillään corporate 
finance-osastosta ja muista samanlaisten vastuualueiden osastoista. Tutkimusta koskeva ohjeistus 
sisältää sääntöjä siitä, miten analyytikoille saa maksaa korvauksia, bonuksia ja palkkaa, millaisiin 
markkinointiaktiviteetteihin analyytikko saa osallistua, miten analyytikon tulee hoitaa omat ja 
lähipiirinsä arvopaperikaupat jne. Lisäksi analyytikon ja analyysin kohteena olevan yhtiön välistä 
viestintää on rajoitettu. Handelsbanken konsernin eettisen ohjeistuksen mukaisesti pankin hallituksen 
ja kaikkien työntekijöiden on noudatettava korkeita eettisiä periaatteita omassa toiminnassaan pankin 
sisällä ja muita toimeksiantoja hoitaessaan. Katso pankin eettinen ohjeistus osoitteessa 
www.handelsbanken.com ja valitse About the bank – Sustainability at Handelsbanken – Sustainability 
– Policy documents and guidelines – Policy documents – Policy for ethical standards in the 
Handelsbanken Group. Handelsbankenilla on nollatoleranssi lahjontaa ja korruptiota kohtaan. Se on 
määritetty pankin lahjontaa ja korruptiota koskevassa konsernin periaatteissa. Lahjontakielto sisältää 
myös työntekijän perheelle, ystäville, kumppaneille tai tuttaville tarkoitettujen lahjusten pyytämisen, 
järjestämisen tai hyväksymisen. Katso pankin korruption vastainen periaate pankin verkkosivuilta 
osoitteesta www.handelsbanken.com ja napsauta About the bank – Sustainability at Handelsbanken – 
Sustainability – Policy documents and guidelines – Policy documents – Policy against corruption in the 
Handelsbanken Group. 

 
Jakaminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa  
SHB jakaa tutkimusraportteja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.  
SHB toimii Ruotsin Finanssivalvonnan (Finansinspektionen) ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
rahoitusvakauden valvontaviranomaisen (Prudential Regulation Authority) antaman luvan puitteissa ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan Finanssivalvonnan (Financial Conduct Authority) ja rahoitusvakauden 
valvontaviranomaisen rajoitetun sääntelyn alaisena. Tiedot Yhdistyneen kuningaskunnan 
rahoitusvakauden valvontaviranomaisen valtuutuksen ja sääntelyn laajuudesta ja Finanssivalvonnan 
sääntelyn laajuudesta ovat saatavana pyynnöstä.  



Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevien asiakkaiden tulee huomata, että sijoitusliiketoiminnalle 
laaditun Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalveluiden korvausjärjestelmän (Financial Services 
Compensation Scheme) tai Finanssivalvonnan säännöt, jotka on laadittu yksityisasiakkaiden 
suojaamiseksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2000 rahoituspalveluista ja -markkinoista 
annetun lain (Financial Services and Markets Act) (sellaisena kuin se on muutettuna) mukaan, eivät 
koske tätä tutkimusraporttia ja sen mukaisesti kyseinen järjestelmä ei suojaa Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa olevia asiakkaita.  
Tätä asiakirjaa saa jakaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain henkilöille, jotka ovat valtuutettuja tai 
vapautettuja henkilöitä vuonna 2000 rahoituspalveluista ja -markkinoista annetun lain (Financial 
Services and Markets Act) (sellaisena kuin se on muutettuna) (tai sen nojalla annetun määräyksen) 
merkityksessä tai (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta vuonna 2000 rahoituspalveluista ja 
-markkinoista annetun lain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 
määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvista investoinneista, (ii) Määräyksen 
artiklan 49(2)(a)–(d) piiriin kuuluville yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema, tai (iii) henkilöille, 
jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan Finanssivalvonnan Conduct of Business Sourcebookin luvun 
3 mukaisia ammattimaisia asiakkaita (kaikkia sellaisia henkilöitä kutsutaan 
yhteisnimityksellä ”Asiaankuuluvat henkilöt”).  

 
Jakaminen Yhdysvalloissa  
Tärkeitä kolmannen osapuolen tutkimusilmoituksia:  
SHB:n tutkimus ei ole ”globaalisti tuotteistettu” tutkimus, ja kaikille SHB:n tutkimuksen vastaanottajille 
kerrotaan, että Yhdysvalloissa SHB:n tutkimusta jakaa Handelsbanken Markets Securities, Inc. 
(”HMSI”), joka on SHB:n tytäryhtiö.  HMSI ei tuota tutkimusta eikä työllistä tutkimusanalyytikoita. 
SHB:n tutkimus ja SHB:n tutkimusanalyytikot ja työntekijät eivät ole FINRAn 
tutkimusanalyytikkosääntöjen alaisia. Nämä säännöt on tarkoitettu ehkäisemään eturistiriitoja muun 
muassa kieltämällä tiettyjä korvauskäytäntöjä, rajoittamalla analyytikoiden käymää kauppaa ja 
rajoittamalla viestintää tutkimusraportin kohteena olevien yritysten kanssa.  SHB:lla ei ole kytköstä, 
liiketoimintaa tai sopimussuhdetta HMSI:n kanssa, joka todennäköisesti antaisi tietoa  SHB:n 
tutkimusraporttien sisällöstä. SHB tekee kaikki tutkimussisältöä koskevat päätökset ilman HMSI:n 
panosta.   
SHB:n tutkimusraportit on tarkoitettu jaettavaksi Yhdysvalloissa ainoastaan ”suurille yhdysvaltalaisille 
institutionaalisille sijoittajille” vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain (Securities Exchange Act) 
säännössä 15a-6 (Rule 15a-6) määritetyllä tavalla. Jokainen suuri yhdysvaltalainen suursijoittaja, joka 
saa kopion tutkimusraportista, ilmaisee ja hyväksyy vastaanottamalla tutkimusraportin kopion, ettei se 
jaa tai toimita tutkimusraportteja kenellekään muulle henkilölle.  
Kaikki yhdysvaltalaiset henkilöt, jotka saavat SHB:n tutkimusraportteja ja haluavat suorittaa 
transaktioita tutkimusraporteissa käsitellyillä osakkeilla, tulee soittaa tai kirjoittaa HMSI:lle. HMSI on 
FINRAn jäsen; puhelinnumero +1-212-326-5153.  
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Tel. +46 8 701 10 00 
Fax. +46 8 611 11 80 

Copenhagen  
Havneholmen 29 
DK-1561 Copenhagen V 
Tel. +45 46 79 12 00 
Fax. +45 46 79 15 52 

Helsinki 
Itämerenkatu 11-13 
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London 
Handelsbanken Plc 
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London GB-E1W 1WY 
Tel. +44 207 578 8000 
Fax. +44 207 578 8300 

New York 
Handelsbanken Markets 
Securities, Inc. 
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New York, NY 10022-7218 
Tel. +1 212 326 5153 
Fax. +1 212 326 2730 
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Macro Research and Trading Strategy 
Macro Research 
Lena Fahlén Head of Global Research +46 8 701 83 29 
Christina Nyman Head of Macro Research and +46 8 701 51 58 
 Chief Economist 
 
Web  
Terese Loon  +46 8 701 28 72 
 
Sweden 
Helena Bornevall Senior Economist, Sweden +46 8 701 1859 
Johan Löf Senior Economist, Sweden                  +46 8 701 5093 
Anders Bergvall Senior Economist, Sweden                  +46 8 701 8378 
   
Erik Meyersson Senior Economist, Eurozone +46 8 701 1412 
Johanna Högfeldt Senior Economist, US        +46 8 701 1711 
 
 
Finland 
Timo Hirvonen Chief Economist, Finland +358 10 444 2404 
Janne Ronkanen Senior Economist, Finland +358 10 444 2403 
 
 

Denmark 
Jes Asmussen Head, Macro Research, Denmark +45 46 79 12 03 
Rasmus Gudum-Sessingø Senior Economist, Denmark +45 46 79 16 19 
 
Norway 
Kari Due-Andresen Head, Macro Research, Norway +47 22 39 70 07 
Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI +47 22 82 30 10 
Marius Gonsholt Hov Senior Economist, Norway +47 22 39 73 40 
Halfdan Grangård  Senior Economist, Norway      +47 22 39 71 81 
 
UK 
James Sproule Chief Economist, UK +44 7812 4861 87 
 
Trading Strategy 
Claes Måhlén Chief Strategist  +46 8 463 45 35 
Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI  +47 22 82 30 10 
Lars Henriksson  Senior Strategist FX +46 8 463 45 18 
Kiran Sakira     Senior Strategist FX +46 8 701 46 14 
Johanna Högfeldt Fixed Income Strategist        +46 8 701 17 11 
 

Debt Capital Markets 
Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets +46 8 701 25 10 
Per Eldestrand Head of Debt Capital Markets Sweden +46 8 701 22 03 
Måns Niklasson Head of Corporate Loans and +46 8 701 52 84 
 Acquisition Finance  
Thomas Grandin Head of Corporate Bonds +46 8 463 45 83 

Sales 
Fixed Income Sales 
Henrik Franzén  +46 8 701 11 41 
Corporate Sales 
Bo Fredriksson   +46 8 701 345 31 
FX Sales 
Linnea Lindström  +46 8 463 48 97  
Syndication 
Thomas Grandin  +46 8 701 345 83 

Regional sales  
Amsterdam 
Annelies Pruik  +31 204 127 668 
Copenhagen 
Kristian Nielsen      +45 46 79 12 69 

Gothenburg 
Björn Torsteinsrud  +46 31 774 83 39 

Gävle 
Petter Holm  +46 26 172 103 

Helsinki 
Mika Rämänen  +358 10 444 62 20 

Linköping 
Fredrik Lundgren  +46 13 28 91 10 

London 
Chris Yoxall   +44 207 578 86 20 

Luleå/Umeå 
Ove Larsson  +46 90 154 719 

Malmö 
Fredrik Lundgren  +46 40 243 900 

Oslo 
Petter Fjellheim  +47 22 82 30 29 

Stockholm 
Malin Nilén  +46 8 701 27 70 

Toll-free numbers From Sweden to 
N.Y. & Singapore 
020-58 64 46 

From Norway to 
N.Y. & Singapore 
800 40 333 

From Denmark to 
N.Y. & Singapore 
8001 72 02 

From Finland to 
N.Y. & Singapore 
0800 91 11 00 

Within the US 
1-800 396-2758 
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