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Asuntomarkkinakatsaus kevät 2021 

Ostoaikomukset ovat ennätyskorkealla 
Asuntomarkkinat ovat toipuneet koronapandemiasta. Vaikka nykyinen koronatilanne hieman lisää 

epävarmuutta talousnäkymissä, asuntomarkkinoiden kannalta tärkeät tekijät osoittavat oikeaan 

suuntaan tänä vuonna. Vahvistuva talouskasvu kohentaa työllisyyttä ja pitää kotitaloudet 

luottavaisina. Pitkien korkojen nousu on näkynyt euribor-koroissa vain aavistuksen verran, koska 

Euroopan keskuspankin keskuspankkikorot pitävät lyhyet korot alhaalla vielä pidemmän aikaa. 

Kauppamäärät, asunnon ostoaikomukset, uusien lainojen nostot ja myyntiajat kertovat hyvästä 

asuntomarkkinoiden vireestä alkuvuonna. Odotamme, että koko maan tasolla vanhojen asuntojen 

hinnat nousevat noin 1,5 prosenttia vuonna 2021. Asuntomarkkinoiden tarkastelu pelkästään 

pääkaupunkiseutu versus muu Suomi, jättää piiloon monta kiinnostavaa kehityskulkua. Asuntojen 

hintakehityksessä on vaihtelua suurten ja keskikokoisten kaupunkien parissa, ja  myös kaupunkien 

sisällä. Vuokrien kehityksessä näkyy selvempi yhteys väestömäärän muutoksiin kuin asuntojen 

hinnoissa.

Asuntomarkkinat vahvassa vedossa 

Asuntomarkkinat ovat toipuneet 

koronapandemiasta. Vaikka nykyinen koronatilanne 

hieman lisää epävarmuutta talousnäkymissä, 

asuntomarkkinoiden kannalta tärkeät tekijät 

osoittavat oikeaan suuntaan tänä vuonna. 

Koronarokotusten edetessä massarokotuksiin 

Suomen talouskasvu piristyy kuluvan vuoden aikana 

ja  työmarkkinoilla tilanne pikku hiljaa kohenee. 

Yleisimmät asuntolainakorot eli euribor-korot 

pysyvät alhaalla. Inflaatio nopeutuu tänä vuonna, 

mutta palkat nousevat inflaatiota enemmän, joten 

kotitalouksien reaalinen ostovoima vahvistuu. 

Kauppamäärät, asunnon ostoaikomukset, uusien 

lainojen nostot ja myyntiajat kertovat hyvästä 

asuntomarkkinoiden vireestä alkuvuonna. 

Odotamme vanhojen asuntojen hintojen nousevan 

pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa tänä 

vuonna. Kasvukeskusten ulkopuolella laskeva 

hintakehitys jatkuu. Koko maan tasolla vanhojen 

asuntojen hinnat nousevat noin 1,5 prosenttia 

vuonna 2021. 

Vanhoissa osakeasunnoissa hintaeriytyminen 
jatkuu – uusissa nousua koko Suomessa 

Viime vuonna asuntojen hintakehityksen pidemmän 

ajan trendi sai jatkoa – hinnat nousivat 

kasvukeskuksissa entisestään, mutta pienemmissä 

kaupungeissa varsinkin vanhojen osakeasuntojen 

(kerros- ja rivitalot) hinnat jatkoivat laskuaan. 

Vuonna 2020 vanhojen osakeasuntojen hinnat 

nousivat keskimäärin 3,5 prosenttia pääkaupunki-

seudulla ja laskivat 0,7 prosenttia muualla 

Suomessa. Koko maassa hinnat nousivat 1,4 

prosenttia. Pääkaupunkiseudulla Helsingissä hinnat 

nousivat yli 4,5 prosenttia, kun taas Vantaalla hinnat 

pysyivät lähes ennallaan. Keskisuurista 

kaupungeista Kuopiossa ja Vaasassa hinnat 

nousivat yli kaksi prosenttia, mutta Lahdessa, 

Mikkelissä ja Kouvolassa hinnat laskivat varsin 

paljon. 

Vanhojen osakeasuntojen hintanousu kiihtyi vuoden 

2020 loppua kohti. Viimeisellä neljänneksellä hinnat 

kohosivat pääkaupunkiseudulla 5,1 prosenttia ja 

muualla Suomessa 1,5 prosenttia vuodentakaisesta. 

Uusien osakeasuntojen hinnat ovat jatkaneet hyvin 

samankaltaista nousuaan sekä pääkaupunkiseu-

dulla että muualla Suomessa. Vuoden 2020 

viimeisellä neljänneksellä uusien osakeasuntojen 

hinnat nousivat pääkaupunkiseudulla 4,4 prosenttia 

ja muualla Suomessa 3,9 prosenttia 

vuodentakaisesta. Suurista kaupungeista vahvinta 

hintojen nousua koettiin Vantaalla ja Tampereella. 

Vähäistä hintojen laskua nähtiin viimeisellä 

neljänneksellä sen sijaan Jyväskylässä ja Turussa.  
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Koko vuonna uudiskohteiden hinnat nousivat jopa 

enemmän pääkaupunkiseudun ulkopuolella, 

pääkaupunkiseudulla nousua oli keskimäärin 3,1 

prosenttia ja muualla Suomessa 4,2 prosenttia. 

Koko maassa uudiskohteiden hinnat nousivat 3,6 

prosenttia viime vuonna. Pääkaupunkiseudulla 

uusien rivitaloasuntojen hinnat (+4,6%) nousivat 

kerrostaloasuntoja (+2,9%) enemmän. Muualla 

Suomessa puolestaan uusien kerrostaloasuntojen 

hinnat (+4,3%) nousivat hieman rivitaloasuntoja 

(+4,1%) enemmän. 

Moni mittari kertoo asuntokaupan vilkkaudesta 

Asuntokauppa vilkastui viime vuonna huomattavasti 

kevään koronapandemian aiheuttaman hetkellisen 

pudotuksen jälkeen, ja vanhojen osakeasuntojen 

kauppamäärät nousivat loppuvuodesta selvästi yli 

keskimääräisten tasojen. Kiinteistönvälittäjien 

mukaan kauppamäärien huippu osui marraskuuhun, 

mutta edellisvuoteen verrattuna kasvu oli vahvinta 

joulukuussa. Kauppamäärien lisääntyminen on 

koskettanut sekä kerros- että rivitaloja. 

Tammikuussa 2021 vanhojen osakeasuntojen 

kaupat kasvoivat seitsemän prosenttia vuoden 

takaa.  

Asuntokaupan piristyminen viime vuoden toisella 

vuosipuoliskolla näkyi myös uusien asuntolainojen 

nostoissa. Perinteisesti asuntokauppa on ollut 

vilkkaimmillaan keväällä huhti-toukokuussa, mutta 

viime vuonna nähtiin uusien asuntolainojen nostojen 

kipuavan lokakuussa suurimmilleen toukokuun 2011 

jälkeen. Lisäksi koko loppuvuoden ajan – syys-

joulukuussa 2020 – olivat kuukausittaiset uudet 

nostot suuremmat kuin koskaan aikaisemmin 

vastaavana kuukautena vuodesta 2005 alkavan 

tilastohistorian aikana. Joulukuussa uudet 

asuntolainojen nostot lisääntyivät peräti 31 

prosentilla vuodentakaisesta.  

 

Myös asuntojen myyntiajat ovat etenkin 

pääkaupunkiseudulla lyhentyneet koronakevään 

jälkeen niin kerros- kuin rivitalojen kohdalla. 

Pääkaupunkiseudulla kerrostalojen myyntiaika on 

ollut maaliskuun 2020 jälkeen keskimäärin 58 päivää 

ja rivitalojen 70 päivää. Muualla Suomessa 

myyntiajat ovat sen sijaan kerrostaloissa 

keskimäärin pidentyneet noin 98 päivään ja 

rivitaloissa pysyneet lähes ennallaan 103 päivässä. 
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Kun verrataan koronakevättä edeltänyttä aikaa sen 

jälkeisiin kuukausiin, ovat suurimmissa 

kaupungeissa kerrostalojen myyntiajat lyhentyneet 

Helsingissä (myyntiaikaa 53 päivää) ja Espoossa 

(64). Sen sijaan Turussa (66) ja varsinkin Oulussa 

(95) myyntiajat ovat pidentyneet, ja Tampereella

(63) pysyneet lähes ennallaan. Rivitalojen myyntiajat

ovat kuitenkin enimmäkseen lyhentyneet – eniten

pääkaupunkiseudulla. Ainoastaan Oulussa

rivitalojen myyntiajat ovat pysyneet likipitäen

ennallaan.

Asunnonostoaikomukset ennätysvahvat 

Asuntomarkkinoilla oli hyvä alku vuodelle 2021. 

Tämä on näkynyt myös kotitalouksien 

asunnonostoaikomuksissa. Ne olivat ennätysvahvat 

helmikuussa.  

Tarkasteltaessa alueellisia eroja huomataan, että 

pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa asuvilla 

kotitalouksilla on muuta maata enemmän 

aikomuksia ostaa asunto vuoden sisällä. 

Kotitalouksien optimismille on hyvät perusteet. 

Koronarokotusten edetessä massarokotuksiin 

Suomen talouskasvu piristyy kuluvan vuoden 

aikana. Työmarkkinoilla tilanne kohenee pikku hiljaa. 

Yleisimmät asuntolainakorot eli euribor-korot 

pysyvät alhaalla. Inflaatio nopeutuu tänä vuonna, 

mutta palkat nousevat yleistä kuluttajahintojen 

nousua ripeämmin joten kotitalouksien reaalinen 

ostovoima vahvistuu. 

Pitkien korkojen noususta huolimatta 
asuntolainakorot ovat alhaalla 

Alkuvuonna pitkät korot ovat nousseet sekä 

Yhdysvalloissa että euroalueella. Kohentuneet 

talousnäkymät, massiiviset elvytystoimet ja 

odotukset inflaation nopeutumisesta ovat nostaneet 

pitkiä korkoja Yhdysvalloissa. Maan keskuspankki 

Fed on kuitenkin todennut useaan otteeseen, että 

rahapolitiikka pysyy pitkään elvyttävänä ja 

keskuspankki haluaa nähdä merkittävää toipumista 

etenkin työmarkkinoilla. Atlantin takainen korkojen 

nousu on heijastunut myös Eurooppaan. Pitkät korot 

ovat nousseet euroalueella. Euroopan keskuspankki 

EKP on pyrkinyt viestinnällään hillitsemään korkojen 

nousua.  

Maaliskuun korkokokouksessaan EKP kertoi, että se 

kasvattaa kevään aikana koronapandemiaan 

liittyvän osto-ohjelman kuukausittaisia 

arvopaperiostoja verrattuna alkuvuoteen. Tällä 

tavoin keskuspankki pyrkii pitämään rahoitusolot 

kevyenä ja takaamaan, että kotitaloudet ja yritykset 

saavat luottoa edullisesti. 

Vaikka pitkät korot ovat nousseet euroalueella, 

lyhyissä koroissa muutokset ovat olleet vähäisiä. 

Suomalaisten kotitalouksien yleisin 

asuntolainakorko euribor-korko on liikahtanut vain 

aavistuksen verran alkuvuonna. Liikkeet euribor-

koroissa ovat olleet vähäisiä, koska 

keskuspankkikorot pitävät ne alhaalla vielä 
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pidemmän aikaa. Isoin muutos on ollut se, että 

markkinoiden koronnousuodotukset ovat 

aikaistuneet.  

 

Talouden elpyminen vauhdittuu pandemian 
laantuessa 

Suomen talous selvisi viime vuonna 

koronapandemiasta vähäisillä vaurioilla, sillä BKT 

supistui 2,8 prosenttia vuonna 2020. Tammikuussa 

ennustimme Suomen talouden elpyvän 2,5 

prosentin kasvuun tänä vuonna. Maaliskuussa 

uudelleen tehostetut rajoitustoimet luovat 

pitkittyessään kuitenkin negatiivisia riskejä 

talousnäkymille. 0Odotamme yhä 

pandemiatilanteen helpottuvan kesään mennessä, 

ja laaja-alaisten rokotusten sallivan loppuvuoden 

aikana talouden paluun kohti normaalimpaa tilaa. 

Tässä elpymisessä kotitalouksien kulutus toimii 

talouden veturina, ja piristyvä vienti antaa 

taustatukea. Myönteinen talousvire ulottuu myös 

vuoteen 2022, jolloin talous kasvaa ennusteemme 

mukaan 2,3 prosenttia.  

 

Uusimaa selvä ykkönen maakunnista 

Viime vuosina asuntoja on valmistunut etenkin 

suuriin kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin. Koko maan 

valmistuneista asunnoista yli 40 prosenttia sijaitsee 

Uudellamaalla. Pirkanmaan osuus on hieman päälle 

10 prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaan sekä 

Varsinais-Suomen osuudet ovat kahdeksan 

prosenttia. Asuinrakentaminen on ollut vilkkainta 

väestömäärältään suurrimissa maakunnissa, ja 

niissä maakunnissa, joissa väestön määrä on 

kasvanut viime vuosina. 

 

Kelpo vire asuinrakentamisessa tänä vuonna 

Asuinrakentaminen on verraten hyvässä vireessä 

tänä vuonna. Myönnettyjen rakennuslupien määrä 

oli selvässä kasvussa viime vuoden lopulla. 

Myönteistä lupakehitystä oli sekä kerrostalojen että 

pientalojen osalta. 
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Havaintoja asuntomarkkinoista vuodesta 2015 
lähtien 

Suomen asuntomarkkinoilla on viimeisen 

kymmenen vuoden aikana ollut ominaista selvä 

eriytyminen suurten kaupunkien hyväksi, mikä on 

vielä voimistunut vuodesta 2015 lähtien. Tämä on 

näkynyt erityisesti vanhojen asuntojen hintakehityk-

sessä, ja taustalla on väestömäärän keskittyminen 

suurten kasvukeskusten ympärille. Käymme 

seuraavaksi läpi asuntomarkkinakehitystä vuodesta 

2015 lähtien suurissa ja keskisuurissa kaupun-

geissa. Suomen asuntomarkkinoiden tarkastelu 

pelkästään akselilla pääkaupunkiseutu - muu Suomi, 

jättää piiloon monta kiinnostavaa kehityskulkua.  

Luonnollista on, että muuttoliike ja väestömäärän 

kasvu lisäävät asuntojen kysyntää, ja tarkoittaa 

samalla tarvetta uustuotannolle. On hyvä myös 

muistaa, että asuntojen hintakehitys vaihtelee 

suuresti kaupunkien sisällä. Lisäksi vuokrien 

kehityksessä näkyy selvempi yhteys väestömäärän 

muutoksiin kuin asuntojen hinnoissa. Tästä hyvä 

esimerkki on Joensuu, missä asuntojen hinnat ovat 

kehittyneet heikosti, mutta samaan aikaan vuokrat 

ovat nousseet paljon. 

Helsinki, Turku ja Tampere hintakärjessä 

Vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat vuodesta 

2015 lähtien nousseet eniten suurissa 

kasvukeskuksissa, mikä ei tietysti ole yllättävää. 

Erityisesti Helsinki, Turku ja Tampere erottautuvat 

vertailussa edukseen. Kokoluokkaa pienemmistä 

kaupungeista nousee Rovaniemi esiin positiivisella 

hintakehityksellään. Toisaalta Oulussa hinnat 

pysyivät lähes muuttumattomina vuosien 2015-2020 

välillä. Kaikki nämä hintakehityksen kärjessä olevat 

kaupungit ovat nauttineet muuttovoitosta viime 

vuosina. Vastaavasti hintakehitys on ollut heikointa 

muuttotappiosta kärsivissä kaupungeissa, kuten 

Kouvolassa ja Mikkelissä, mutta myös 

Hämeenlinnassa ja muuttovoittopaikkakunnista 

Joensuussa. Myös Jyväskylässä ovat hinnat selvästi 

laskeneet, vaikka kaupungin väestömäärä on 

prosentuaalisesti kasvanut Oulun, Turun ja 

Helsingin tavoin.  

Hintakehitys vaihtelee kaupunkien sisällä 

Asuntohinnan ja väestömäärän suhteen tarkastelu 

suurten kaupunkien sisällä osoittaa, että asuntojen 

hintakehitys vaihtelee suuresti myös niiden sisällä. 

Tilastokeskus jakaa suuret kaupungit luokkiin siten, 

että 1-alue sisältää yleensä kaupungin keskusta-

alueen ja muita tärkeimpiä kasvutaajamia. Tässä 

tarkastellaan kehitystä edellisestä poiketen vain 

vuoden 2019 loppuun asti, koska asuntojen 

hintakehitys postinumeroalueittain on saatavilla 

siihen saakka. Aluejako postinumeroittain näkyy 

katsauksen lopussa. 

Yllä olevasta kuvasta havaitaan, että keskusta-

alueet ja muut tärkeimmät kaupunkikeskukset ovat 

yleisesti nähneet suurinta asuntohintojen nousua. 
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Selvästi paras asuntohintakehitys on ollut Turku 1 –

alueella, ja esimerkiksi Helsinki 1 ja Helsinki 2 -

alueet ovat jääneet Turun keskusta-alueen 

hintakehityksestä. Vantaa 1 -alueella on puolestaan 

väestönmäärä suhteellisesti kasvanut selvästi muita 

yksittäisiä alueita enemmän, mikä on ollut seurausta 

Kivistön ja Tikkurilan alueiden voimakkaasta 

kerrostalorakentamisesta.  

Voimakas asuntotarjonnan kasvu on saattanut 

jonkin verran jarruttaa vanhojen osakeasuntojen 

hintakehitystä, mutta silti hinnat ovat nousseet 

Vantaa 1 -alueella saman verran kuin Espoo-

Kauniainen 1 -alueella. Vastaavasti Vantaa 2 -

alueella väestömäärän kasvu ja  asuinrakenta-

minen ovat suhteellisesti olleet vähäisempää, mutta 

uuden asuntotarjonnan niukkuus ei ole välittynyt 

vanhojen asuntojen hintoihin, sillä ne ovat pysyneet 

paikoillaan.  

Tämä kertoo osaltaan ihmisten preferensseistä 

hakeutua kaupunkikeskustoihin hyvien palveluiden 

ja liikenneyhteyksien varrelle, ja  tämä näyttää 

olevan yksi tärkeimmistä tekijöistä asuntohintojen 

kehityksessä myös suurten kaupunkien sisällä. 

Vastaavasti myös Helsinki 4, Turku 3, Tampere 3 

sekä Espoo-Kauniainen 3 -alueilla hintakehitys on 

jäänyt vaatimattomaksi viiden vuoden aikana. 

Huomioarvoista on myös, että Oulussa ei 

hintakehityksessä ole käytännössä eroa Oulu 1 ja 

Oulu 2 -alueiden välillä, vaan molemmissa 

hintakehitys ollut vaisua vuosien 2015-19 välillä. 

Kerrostalorakentaminen vilkkainta uusilla 
asuntoalueilla 

Kerrostalorakentaminen luo valmistuessaan 

runsaasti uutta asuntotarjontaa alueelle. Onkin 

luonnollista, että asuntotarjonnan kasvu purkaa 

patoutunutta kysyntää ja hillitsee asuntojen hintojen 

nousua. Toisaalta uusia kerrostaloasuntoja on 

rakennettu viime vuosina erityisesti vilkkaiden 

liikenneyhteyksien äärelle, ja niille alueille, joihin on 

kohdistunut voimakas asuntokysyntä. Uusien 

asuntojen hinnat sekä muiden ympärillä olevien 

palveluiden saatavuuden ja yhteyksien 

paraneminen ovat luonnollisesti heijastuneet monin 

paikoin myös vanhojen asuntojen hintoihin. 

Vanhojen osakeasuntojen osalta suurimmat 

hintanousut kokeneilla, Turku 1 sekä Helsinki 1 ja 2 

-alueilla, on uusien kerrostaloasuntojen rakentami-

nen ollut maltillista suhteutettuna olemassa olevaan 

kerrostaloasuntokantaan. Näillä alueilla on kysyntä 

kuitenkin suurta, ja uuden asuntotarjonnan niukkuus 

on välittynyt vanhojen asuntojen hintoihin. 

   

Uusien kerrostaloasuntojen lukumäärä on kasvanut 

eniten Vantaa 1 ja 2 -alueilla sekä Helsinki 2 ja 4 –

alueilla. Sen sijaan suhteessa aiempaan kantaan on 

vuosien 2015-19 välillä valmistunut tarkastelussa 

olevista kaupunkialueista eniten Vantaa 1 -alueella 

(lähes 39 prosenttia), mihin on vaikuttanut yli 6 400 

kerrostaloasunnon valmistuminen Tikkurilan ja 

Kivistön alueille. Myös Tampere 2 (erityisesti 

Luoteis-Tampere ja Härmälä-Rantaperkiö -

postinumeroalueet) sekä Espoo-Kauniainen 1 

(erityisesti Saunalahti-Kattilalaakso) -alueilla on 

uusia kerrostaloasuntoja rakennettu runsaasti 

suhteessa olemassa olevaan kantaan. 

Vuokra- ja väestökehityksen välillä selvä yhteys 

Vuokrien kehityksessä näkyy selvempi yhteys 

väestömäärän muutoksiin kuin asuntojen hinnoissa. 

Vuosina 2015-20 eniten väestön lisäystä saaneissa 

kaupungeissa myös vuokrat ovat nousseet eniten. 

Suurinta vuokrien nousua kokeneiden kaupunkien 

joukossa ovat pääkaupunkiseudun sekä 

Tampereen, Turun ja Oulun lisäksi myös Kuopio ja 

Rovaniemi.  

Toisaalta myös muuttotappiosta sekä vanhojen 

asuntojen hintojen laskusta kärsineillä alueilla ovat 

vuokrat jatkaneet hienoisessa nousussa. 

Esimerkiksi Joensuussa asuntohinnat olivat 

kehittyneet heikosti, mutta samaan aikaan vuokrat 

ovat siellä nousseet suhteellisesti paljon. 

Tarkastelussa olleista kaupungeista heikointa on 

vuokrakehitys ollut Vaasassa, Kotkassa ja 

Hämeenlinnassa.  
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Kaupunkien aluejako postinumeroalueittain: 

Helsinki 1 

00100, 00120, 00130, 00140, 00150, 00160, 00170, 00180, 00220, 

00260 

Helsinki 2 

00200, 00210, 00250, 00270, 00280, 00290, 00300, 00310, 00320, 

00330, 00340, 00500, 00510, 00520, 00530, 00540, 00550, 00560, 

00570, 00580, 00590, 00610, 00810, 00850, 00990 

Helsinki 3 

00240, 00350, 00360, 00370, 00400, 00430, 00440, 00620, 00650, 

00660, 00670, 00680, 00690, 00730, 00780, 00790, 00800, 00830, 

00840, 00950 

Helsinki 4 

Muut postinumeroalueet 

Espoo-Kauniainen 1 

02100, 02110, 02120, 02130, 02160, 02170, 02180, 02330, 02380, 

02700 

Espoo-Kauniainen 2 

02140, 02150, 02200, 02230, 02240, 02270, 02280, 02300, 02340, 

02600, 02610, 02630, 02650, 02660, 02680, 02730, 02740, 02750 

Espoo-Kauniainen 3 

Muut postinumeroalueet 

Oulu 1 

90100, 90120, 90130, 90140, 90230, 90400, 90410, 90420, 90510 

Oulu 2 

Muut postinumeroalueet 

Tampere 1 

33100, 33180, 33200, 33210, 33230, 33240, 33250, 33500, 33540 

Tampere 2 

33270, 33400, 33530, 33560, 33610, 33700, 33730, 33820, 33900, 

34240 

Tampere 3 

Muut postinumeroalueet 

Turku 1 

20100, 20500, 20700, 20810, 20900 

Turku 2 

20200, 20250, 20300, 20380, 20400, 20520, 20720, 20880, 20960 

Turku 3 

Muut postinumeroalueet 

Vantaa 1 

01300, 01370, 01380, 01390, 01510, 01520, 01630, 01640, 01670, 

01680, 01690, 01700 

Vantaa 2 

Muut postinumeroalueet 

Lähde: Tilastokeskus 



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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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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