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Talousennuste 

Yhteenveto  
 

Maailmantalous: Ohimeneviä ongelmia 

Maailmantalouden elpyminen etenee vauhdilla. 

Toipuminen koskee etenkin niitä maita, joissa 

rokotekattavuus on korkea. Elpyminen on sen sijaan 

jäänyt hitaammaksi maissa, joissa rokotekattavuus 

on jäänyt matalaksi. Näissä maissa on myös 

suurempi riski deltamuunnoksen leviämisestä. Kun 

kehittyneet taloudet avautuvat kunnolla, globaalin 

kasvun vetovastuu siirtyy teollisuudelta palvelualalle 

ja työmarkkinat jatkavat kohenemistaan. Vaikka 

edellytyksiä inflaation pysyvälle kiihtymiselle ei 

vieläkään ole, globaalien toimitusketjujen 

pullonkaulat voimistavat inflaatiopiikkiä väliaikaisesti 

tänä vuonna. Näin ollen keskuspankkien katseet 

kääntyvät pian jo elvytyksen vähentämisen 

suuntaan. Finanssipolitiikan tuki kuitenkin jatkuu, 

joten talouspolitiikka pysyy yhä elvyttävänä tulevina 

vuosina. 

Suomi: Kasvu odotettua vauhdikkaampaa 

Suomen talous kasvaa parhaillaan nopeasti. 

Rajoitustoimien purku toi lisävauhtia talouskasvuun 

kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. 

Kotitalouksien kulutuksen voimistuminen, 

investointien piristyminen sekä viennin veto tukevat 

talouskasvua. Odotamme talouden kasvupiikin 

ajoittuvan kuluvaan vuoteen, jolloin BKT kasvaa 3,5 

prosenttia. Myönteinen suhdanne ulottuu myös ensi 

vuoteen ja talous kasvaa 3,2 prosenttia. Vuonna 

2023 talouden kasvuvauhti vaimenee mutta jatkuu 

edelleen pidemmän aikavälin trendikasvua 

nopeampana. Inflaatio pysyy aiempia vuosia 

korkeammalla tasolla ennustejakson aikana. 

Työmarkkinoiden myönteinen vire on yllättänyt tänä 

vuonna. Odotamme työllisyyden kehittyvän 

suotuisasti ennustejaksolla. 

Ruotsi: Elpyminen ilman ylikuumentumista 

Rajoitusten lieventäminen auttoi Ruotsin talouden 

elpymisen uuteen vauhtiin kesän aikana. Odotamme 

vahvaa kasvua tämän vuoden toisella puoliskolla 

palvelujen kulutuksen elpymisen ja investointien 

kasvun ansiosta. Talouden nopea elpyminen edistää 

työmarkkinatilanteen paranemista, ja yhä useammat 

yritykset jo toteavat, että niillä on pulaa työvoimasta. 

Ruotsin talous on kuitenkin kaukana 

ylikuumenemisesta. Työttömyys on edelleen 

runsasta ja hintapaineet ovat lieviä. Ruotsin 

keskuspankki pitääkin koron ennallaan koko 

ennustejaksomme ajan. 

 

 

Norja: Keskuspankilta koronnosto syyskuussa 

Norjan talous on elpynyt tuntuvasti toisesta 

vuosineljänneksestä lähtien. Kasvua on 

vauhdittanut talouden avaaminen, joka saadaan 

päätökseen syyskuun puoliväliin mennessä. 

Odotamme kotitalouksien kulutuksen vetävän 

talouden toipumista. Asuntomarkkinat ovat 

jäähtyneet, ja odotamme asuntohintoihin kohtalaista 

kasvua tulevina vuosineljänneksinä. Norjan 

keskuspankki nostaa korkoa todennäköisesti kaksi 

kertaa tänä syksynä, mutta saattaa joutua 

maltillistamaan ensi vuodelle suunniteltujen 

koronnostojen tahtia. 

Tanska: Elpyminen voi kohdata myös kuoppia 

Talouden uudelleen avaaminen on käynnistänyt 

voimakkaan elpymisen, ja BKT ylittää jo kriisiä 

edeltäneen tason vuoden toisella neljänneksellä. 

Vahvin jakso elpymisestä on todennäköisesti nyt 

takana, mutta kasvu pysyy vankkana loppuvuoden 

ajan ja vuoteen 2022 saakka. Myös työmarkkinat 

ovat toipuneet nopeasti, ja työvoiman puute on jo 

lisääntymässä. Vaikka tämän pitäisi osoittautua 

ohimeneväksi, on ylikuumenemisriskiä erityisesti 

rakennusalalla seurattava tarkasti. 

Iso-Britannia: Elpyminen etenee - mitä 
seuraavaksi? 

Nopea ja onnistunut rokoteohjelma on Isossa-

Britanniassa tarjonnut hyvän suojan deltamuunnosta 

vastaan. Tämä on mahdollistanut vahvan 

kulutuskysynnän kasvun, mikä saa jatkoa 

loppuvuonna. Ensi vuonna myös yritysten 

investoinnit kasvavat. Nopean elpymisen jälkeen 

BKT:n kasvuvauhti kuitenkin jatkossa normalisoituu. 

Ennustamme Englannin keskuspankin aloittavan 

koronnostot ensi vuonna.  

Alankomaat: Elpyminen raiteillaan 

Alankomaissa talouden vahva elpyminen on 

raiteillaan rokotusmäärien kasvun myötä. Kulutus 

erityisesti palveluiden osalta kasvaa jatkossa, kun 

pandemiarajoituksia kevennetään ja kotitaloudet 

alkavat käyttämään säästöjään. Työttömyys pysyy 

rajallisena, ja myös investointien kasvu jatkuu.  

Lisää Pohjoismaiden ja Ison-Britannian suhdannenäkymistä on 

luettavissa Handelsbankenin englanninkielisestä globaalista 

talousennusteesta, joka löytyy osoitteesta 

https://www.researchonline.se/macro/our_forecasts 

https://www.researchonline.se/macro/our_forecasts
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Maailmantalous 

Ohimeneviä ongelmia 
Maailmantalouden elpyminen etenee vauhdilla. Toipuminen koskee etenkin niitä maita, joissa 

rokotekattavuus on korkea. Elpyminen on sen sijaan jäänyt hitaammaksi maissa, joissa 

rokotekattavuus on jäänyt matalaksi. Näissä maissa on myös suurempi riski deltamuunnoksen 

leviämisestä. Kun kehittyneet taloudet avautuvat kunnolla, globaalin kasvun vetovastuu siirtyy 

teollisuudelta palvelualalle ja työmarkkinat jatkavat kohenemistaan. Vaikka edellytyksiä inflaation 

pysyvälle kiihtymiselle ei vieläkään ole, globaalien toimitusketjujen pullonkaulat voimistavat 

inflaatiopiikkiä väliaikaisesti tänä vuonna. Näin ollen keskuspankkien katseet kääntyvät pian jo 

elvytyksen vähentämisen suuntaan. Finanssipolitiikan tuki kuitenkin jatkuu, joten talouspolitiikka 

pysyy yhä elvyttävänä tulevina vuosina.    

Rokotesaatavuus määrittää elpymistahdin 

Maailmantalouden elpyminen etenee vauhdilla, 

kun pandemiarajoituksia kevennetään, 

kokonaistuotanto kasvaa nopeasti ja työmarkkinat 

toipuvat. Toisin kuin pandemia-aikana monin 

paikoin, talouden kehitys on ollut viime aikoina 

odotusten mukaista. Riskit ovat kuitenkin 

kasvaneet, kun koronatartuntamäärät ovat viime 

aikoina nopeasti lisääntyneet. 

 

Mutta aivan kuten varoitimme huhtikuun 

ennusteraportissamme, tilanteen yleinen 

kohentuminen peittää alleen elpymisen 

eritahtisuuden. Kehittyneet taloudet elpyvät 

nopeammin, kun ne hyötyvät hyvästä 

rokotesaatavuudesta. Vastaavasti monilla 

kehittyvillä talouksilla rokotesaatavuus on 

heikompi.  Tietyillä sektoreilla taloudessa ja 

työmarkkinoilla toipuminen ei ole vielä täysin 

päässyt vauhtiin. Tämä lisää taloudellista 

eriarvoisuutta suuressa osassa maailmaa. 

Syventyvä eriarvoisuus luo riskejä myös 

talouskasvulle, mutta uskomme valtioiden lisäävän 

ponnistuksiaan yhdenvertaisuuden 

parantamiseksi. Tämä voidaan myös saavuttaa 

ilman merkittäviä kustannuksia (ks. 

englanninkielinen teema-artikkelimme  ”Rethinking 

fiscal policy: Inequality and stimulus”). 

Kasvun vetovastuu siirtyy palvelusektorille 

Globaalin teollisuustuotannon kasvu näyttää 

hidastuvan. Teollisuustuotanto ylitti viime vuonna 

odotukset, kun elpyminen oli vasta alkuvaiheessa. 

Tuotanto on sen jälkeen pitänyt pintansa koronan 

uusien aaltojen vaikutuksilta.  Tuotanto on vetänyt 

lähes täydellä kapasiteetilla ja menetettyä 

tuotantoa on korvattu, siksi on aivan normaalia, 

että kasvuvauhti jäähtyy. 

Globaaliin teollisuussektoriin vaikuttavat tämän 

suhdannedynamiikan lisäksi tuotannon 

pullonkaulat. On merkkejä siitä, että nämä 

tarjonnan rajoitteet voivat alkaa vähitellen 

helpottaa, mutta ongelmien ratkaisu siintää vielä 

kaukana. Uskommekin, että tuotantorajoitteet 

tulevat yhä jarruttamaan teollisuustuotannon 

kasvua (katso teema-artikkelimme 

Toimitusketjujen pullonkaulat vaivaavat yhä). 

Kun kotitalouksien kulutus voimistaa jatkossa 

elpymistä, globaalin kasvun vetovastuu on 
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siirtymässä teollisuussektorilta palvelusektorille. 

Tilastot osoittavat sen, mitä huhtikuun 

ennusteessamme arvioimme: kotitaloudet siirtyivät 

pakkosäästämisestä takaisin kuluttamaan, sen 

jälkeen kun rajoituksia  keväällä lievennettiin. 1 

Yhteiskuntien avautuminen muuttaa myös 

kulutuksen painopistettä tavaroista palveluihin, kun 

ostokäyttäytyminen normalisoituu. 

Keskipitkällä aikavälillä ennustamme myös 

investointien kasvun kiihdyttävän BKT:n kasvua. 

Epävarmuuden väheneminen kirkastaa 

investointinäkymiä, ja korkeat resurssien 

käyttöasteet pakottavat yritykset investoimaan 

uuteen kapasiteettiin. Rahoitusolosuhteet ovat 

suotuisat, eikä tähän odoteta muutosta, kun 

talouspolitiikka tarjoaa edelleen elvytystukea. 

Ennustamme maailmantalouden kasvun yltävän 

6,0 prosenttiin vuonna 2021. Kuten edellä todettiin, 

ovat kehittyvät markkinat jääneet kasvussa jälkeen 

ja vaimentavat maailmantalouden 

kasvua lähitulevaisuudessa. 

 

Huolet rahoitusvakaudesta hidastavat  
Kiinan kasvua 

Kasvunäkymissä on eroja suurten talouksien välillä. 

Nopean elpymisjakson jälkeen Kiinan talouskasvu 

hidastuu odotustemme mukaisesti. Viime vuoden 

talouspoliittiset elvytystoimet ovat suurelta osin 

muuttuneet kiristävään suuntaan, ja nyt 

rahoitusvakauden turvaaminen on jälleen 

viranomaisten prioriteettina. Kiinan 

politiikkamuutoksen pitäisi myös vähentää julkisia 

infrastruktuuripanostuksia, kun taas yritysten 

                                                      
1 Ks. artikkeli Kulutusvetoista elpymistä huhtikuun 

talousennusteestamme. 

investointien ja kotitalouksien kulutuksen näkymät 

muistuttavat enemmän Yhdysvaltoja ja euroaluetta. 

Yhdysvalloissa ja euroalueella talouskasvu on sen 

sijaan vauhdittunut ja nostamme sitä myöten 

kasvuennusteitamme. Yhdysvalloissa presidentti 

Bidenin hallinto valmistelee yhä uusia pitkän 

aikavälin finanssipoliittisia elvytyspaketteja, mutta  

EU:ssa epävarmuus tulevasta finanssipolitiikasta 

jatkuu rakenteellisten haasteiden keskellä. 

Rokotteiden voittokulku nujertaa deltan  

Monissa kehittyneissä talouksissa 

rokotuskattavuuden lisääntyminen on ollut 

odotettua nopeampaa. Näin on tapahtunut 

erityisesti EU:ssa, joka on saavuttanut 

verrokkimaat kuten Yhdysvallat ja Ison-Britannian. 

Sen sijaan koronaviruksen deltamuunnoksen 

aiheuttamien tautitapausten odottamaton nousu on 

ollut negatiivinen yllätys ja on keskeinen riski 

muuten positiivisille talousnäkymille. 

 

Ennusteemme perustuu seuraaviin oletuksiin 

koronapandemiasta: 

 Rokotusten käyttöönotto edelleen etenee, 

ja rokotusmäärät lisääntyvät jopa maissa, 

joissa esiintyy huomattavaa skeptisyyttä. 

 Ensisijaisesti kehittyneissä talouksissa 

terveyshaitat ovat vähentyneet 

huomattavasti rokotusten edistymisen 

myötä. Siksi uusien tautitapausten aalto ei 

johda aikaisempaan tapaan 

sairaalahoidon tarpeen ja 

kuolematapausten nopeaan kasvuun.2 

Tämä tukee talousnäkymää. 

2 Tämä oletus on linjassa Isosta-Britanniasta ja EU:sta 

saatujen tämänhetkisten kokemusten kanssa, ks. esim. 
ECDC’s risk assessment. 

https://reonapi.researchonline.se/f/5SsoDbZaL0yz8tRNQd8ssA2
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-LTCFs-in-the-EU-EEA-in-the-context-of-current-vaccination-coverage.pdf
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 Kehittyvien maiden pula rokotteista 

tarkoittaa sitä, että suurta osaa maailmasta 

uhkaa edelleen deltamuunnoksen tuhoisat 

seuraukset, ja pandemia jatkuu ehkä koko 

vuoden 2022.3 

 Rajoituksia poistetaan aiempaa 

hitaammin, mutta myös pysyvämmin kuin 

vuonna 2020. Jotkut perustason 

rajoitukset ovat todennäköisesti käytössä 

ainakin vuoden 2021 ajan. 

Työmarkkinatilanne kohentuu 

Työmarkkinatilanne on parantunut kaikissa 

kehittyneissä talouksissa pandemian akuutin 

ensivaiheen jälkeen, kun suurin osa lomautetuista 

työntekijöistä on palannut töihin ja monet työttömät 

ovat löytäneet uuden työpaikan. Tilanteen 

kohentumisen ennustetaan jatkuvan yhteiskuntien 

avaamisen myötä, mikä hyödyttää erityisesti 

työvoimavaltaisia palvelualoja. 

Viime vuonna nähtiin teollisuustuotannon 

yllättävän nopean toipumisen aiheuttavan puutetta 

raaka-aineista ja muista tuotantopanoksista, 

samalla tavoin työvoiman kysynnän odotettua 

nopeampi kasvu on tuonut esiin merkkejä 

työvoimapulasta. Näemme tämän kuitenkin jäävän 

väliaikaiseksi kitkaksi työvoiman kysynnän ja 

tarjonnan välillä. Työmarkkinoilla on edelleen 

huomattavaa vajaakäyttöä, joten kaikki kitkat 

poistuvat melko nopeasti aiheuttamatta pysyvää 

palkkojen nousua ja inflaatiopainetta. 

Selkeämpi inflaatiopiikki 

Inflaation kiihtyminen on yllättänyt 

voimakkuudellaan useissa suurissa talouksissa, 

erityisesti Yhdysvalloissa. Huhtikuun analyysimme 

on kuitenkin kokonaisuudessaan yhä pätevä, ja 

ennustamme edelleen, että tämän vuoden 

inflaatiopiikki on väliaikainen.4 Inflaation 

kiihtymiseen on odotetusti vaikuttanut lähinnä 

joidenkin viime vuonna romahtaneiden hintojen 

normalisoituminen ja joidenkin hintojen nousu, 

johon pandemian aiheuttamat kysynnän ja 

tarjonnan heilahtelut vaikuttivat voimakkaasti. 

Tästä esimerkkinä on käytettyjen autojen hintojen 

nousu Yhdysvalloissa. Näiden väliaikaisten 

tekijöiden inflaatiovaikutukset ovat olleet 

ennakoitua voimakkaampia, mikä voi puolestaan 

aiheuttaa odotettua hitaamman inflaation yllätyksiä 

vuonna 2022. 

                                                      
3 Ks. IMF:n heinäkuun ennuste World Economic Outlook 

Inflaatiopiikki ei ole kuitenkaan ollut vain 

odottamattoman korkea, vaan se näyttää myös 

pitkittyneeltä. Tähän on osittain syynä globaaleissa 

toimitusketjuissa jatkuvat pullonkaulat (katso 

teema-artikkeli). Olemme jonkin verran nostaneet 

inflaatioennusteitamme siitäkin huolimatta, että 

pysyvämmän inflaation ajurit, kuten 

työmarkkinoiden kuumeneminen, eivät ole 

vielä nähtävillä. 

Keskuspankkiirien katseet kääntyvät pian jo 
elvytyksen vähentämiseen 

Samalla kun taloudet ottavat vakaita askeleita ulos 

kriisistä, on talouspolitiikka siirtymässä vähemmän 

elvyttävään suuntaan. Finanssipolitiikan tukea 

pienennetään, mutta se pysyy edelleen vahvana. 

Keskuspankit ovat vastaavasti joko aloittaneet tai 

suunnittelevat omien kriisitoimiensa, kuten 

arvopaperien osto-ohjelmien, purkamista. 

Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) osalta 

ennustamme, että arvopaperiostojen supistaminen 

aloitetaan vuoden 2022 alussa. Olemme siten 

hieman aikaistaneet arviotamme, koska 

Yhdysvalloissa edistys kohti keskuspankille 

määritettyä kaksoismandaattia – hintavakaus ja 

täystyöllisyys – on ollut odotuksiamme 

nopeampaa. Sen sijaan arvioimme, että Euroopan 

keskuspankki (EKP) saattaa pandemiaan liittyvän 

osto-ohjelmansa (PEPP) päätökseen hieman 

aiemmin ennustamaamme myöhemmin eli vuoden 

2022 toisen neljänneksen loppuun mennessä. EKP 

kuitenkin tukeutuu sen jälkeen varsinaiseen 

arvopapereiden osto-ohjelmaansa (APP).  

4 Ks. artikkeli Inflaatiohypetys huhtikuun 

talousennusteestamme. 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-2021
https://reonapi.researchonline.se/f/5SsoDbZaL0yz8tRNQd8ssA2
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Keskuspankkinäkemyksemme: 

 EKP Federal Reserve 

Ohjauskoron 

nostot? 

Ei ennusteperiodimme 

(2021–2023) aikana. 

EKP:n uusi 

rahapolitiikan strategia 

saattaa entisestään 

siirtää odotuksia 

korkojen nostosta. 

Kyllä, mutta vähemmän 

kuin markkinat 

hinnoittelevat. 

Arvioimme nostojen 

alkavan vuoden 2023 

toisella neljänneksellä 

ja toisen noston 

tapahtuvan seuraavana 

syksynä. 

Ohjauskorko-

ennusteemme 

seuraukset? 

Koska odotuksemme 

koronnostosta siirtyy 

eteenpäin, laskemme 

myös vuoden 2023 

euroalueen pitkien 

korkojen 

ennusteitamme. 

Kun markkinoiden 

ohjauskoron nosto-

odotukset jatkossa 

vaimentuvat, odotamme 

maltillista pitkien 

korkojen nousua 

vuonna 2022. 

Entä 

arvopapereiden 

osto-ohjelmat, eli 

määrällinen elvytys 

(QE)? 

Pysyy voimakkaana 

tämän vuoden 

kolmannella 

neljänneksellä. Sen 

jälkeen vähitellen 

pienenee aina PEPP-

ohjelman ennustettuun 

loppumiseen asti 

kesäkuussa 2022. Siitä 

eteenpäin odotamme 

netto-ostojen jatkuvan 

laajennetun ja 

joustavamman APP-

ohjelman kautta.  

Jatkuu vuoden 2021 

ajan. Vuoden 2022 

alussa alkaa kuitenkin 

määrällisen elvytyksen 

vähentäminen. 

Odotamme silloin 

valtiolainaostojen 

vähentyvän 10 mrd 

dollarilla  ja 

kiinteistövakuudellisten 

ostojen 5 mrd dollarilla 

kuukaudessa. Tällä 

vauhdilla netto-ostojen 

lopettaminen kokonaan 

kestäisi noin 8 

kuukautta.  

Ajankohdat, jolloin 

määräelvytyksen 

vähentämisestä 

ilmoitetaan? 

Muutoksia 

arvopapereiden osto-

ohjelmaan (APP) 

vaaditaan. Viestintä 

päivitetystä osto-

ohjelmasta voi 

tapahtua syyskuussa 

2021. 

Muodollinen ilmoitus 

arvopaperiostojen 

vähentämisestä tämän 

vuoden viimeisellä 

neljänneksellä. Tätä 

edeltää vahva viestintä 

siitä, että Fedin 

tavoitteita kohti on 

otettu riittäviä askelia. 

Pitkissä koroissa isoa liikehdintää 

Pitkien korkojen (joukkovelkakirjalainat) jyrkkä 

lasku kesän aikana on yllättänyt rahoitusmarkkinat. 

Laskua ovat vetäneet pääasiassa USA:n 

markkinat, vaikka pudotus on ollut melkein yhtä 

merkittävä monilla muillakin markkinoilla. Syyt 

                                                      
5 Ks. esim. Fedin pääjohtaja Jerome Powellin heinäkuun 

kokouksen lehdistötilaisuus. 

pitkien korkojen laskulle eivät kuitenkaan ole täysin 

selviä. Esiin on nostettu kolme mahdollista tekijää:5 

 Deltamuunnoksen lisääntyminen on 

saanut sijoittajat huolestumaan talouden 

elpymisestä. Vaikka tämä väite voi jossain 

määrin pitää paikkansa, eivät muut 

omaisuusluokat valtiolainojen lisäksi ole 

indikoineet riskien karttamista; yleisesti 

korkoerot ovat pysyneet kapeina ja 

useimmat osakeindeksit ovat joko lähellä 

ennätyksiä tai ennätystasoilla. 

 Inflaatio-odotusten heikentyminen. Tämä 

selitys jää mielestämme huteraksi. 

Korkomarkkinoiden inflaatiohinnoittelu, eli 

niin sanottu breakeven-inflaatio, on 

edelleen korkealla eikä se ole 

käytännössä muuttunut kesän aikana. 

Tarkempi riskipreemion huomioiva 

tarkastelu viittaa kuitenkin siihen, että 

sijoittajien inflaatio-odotukset 

ovat vaimentuneet. 

 Tekniset tekijät - pohjimmiltaan muut 

paitsi talouden perusfundamentit. Tämä 

on ehkä tärkein selitys. Ensinnäkin, Fed 

ostaa Yhdysvaltain valtionlainoja edelleen 

valtavia määriä, eli noin 80 miljardilla 

dollarilla kuukaudessa, mikä on 

huhtikuusta lähtien jopa ylittänyt USA:n 

valtiolainojen nettomääräisen 

uustarjonnan. Toiseksi arvioimme, että 

sijoittajat odottivat yleisesti, että USA:n 

valtiolainakorot jatkavat nousuaan kevään 

ja kesän aikana. Tämä näkyi esimerkiksi 

sijoittajien varojen positioinnissa. Kun 

pitkät korot eivät enää nousseetkaan, 

ovat sijoittajat saattaneet sulkea 

positioitaan, mikä on entisestään lisännyt 

painetta korkojen laskulle ja pakottanut 

entistä useamman sijoittajan 

muuttamaan positioitaan.  

Tämä jyrkkä pitkien korkojen lasku, jota ei täysin 

pystytä selittämään, tekee lyhyen aikavälin 

ennustamisesta tavallista epävarmempaa. Joka 

tapauksessa olemme edelleen vakuuttuneita, että 

talouden vahvat perustekijät nostavat 

valtionlainakorkoja. Yhdysvaltojen 10 vuoden 

valtiolainan nykyinen, inflaatio-odotukset 

huomioiva reaalituotto on -1,1 prosenttia, mikä on 

alle kaikkien neutraalin tason arvioiden. Tämä on 
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todennäköisesti seurausta Fedin aggressiivisesta 

osto-ohjelmasta. Kun Fedin arvopaperiostojen 

supistamisen aloitushetki koko ajan lähestyy, on 

ilmeistä, että reaalikorkojen alaspäin suuntautuva 

paine helpottaa, jolloin pitkät korot odotuksiemme  

mukaisesti nousisivat. Ja tämä näyttäisi jo 

alkaneen elokuun aikana.  

 

Riskit ovat yhä pandemiakeskeisiä 

Ennusteeseemme kohdistuva positiivinen riski on, 

että rokotuskattavuuden paraneminen yllättää 

edelleen nopeudellaan ja terveyteen liittyvät huolet 

sitä myötä lievenevät. Tämä voisi mahdollistaa 

rajoitusten entistä laajemman poistamisen ja 

vahvistaa kotitalouksien ja yritysten luottamusta, mikä  

vauhdittaisi BKT:n kasvua. 

Negatiivinen riski puolestaan on, että puute 

rokotteista suuressa osaa maailmaa pidentää 

pandemiaa. Asiantuntijat eivät myöskään sulje pois 

uusien virusmuunnosten syntymistä. Erittäin tarttuva 

virusmuunnos voisi uudestaan lisätä terveysriskejä ja 

haavoittaa maailmantalouden kasvua sekä aiheuttaa 

häiriöitä rahoitusmarkkinoilla. 

Toinen negatiivinen riski on käänne suotuisissa 

rahoitusolosuhteissa, mikä heikentäisi 

kasvunäkymiä. Käänteen voisi laukaista esimerkiksi 

pullonkaulojen lisääntyminen globaaleissa 

toimitusketjuissa, mikä pitäisi inflaation pidemmän 

aikaa nopeana ja pakottaisi keskuspankit kiristämään 

rahapolitiikkaa odotettua aiemmin. Tämä voisi 

heiluttaa rahoitusmarkkinoita ja nostaisi korkoja. 

Toinen laukaisija tiukempiin rahoitusolosuhteisiin 

voisi olla se, jos joukkovelkakirjojen tuottojen 

äskettäisen, osittain selittämättömän laskun jälkeen 

nähdään pitkissä koroissa nopea käänne ylöspäin, 

mikä voisi levitä laajemmaksi markkinoiden 

kuohunnaksi ja lisätä riskinkaihtamista. 

 

BKT:n kasvuennusteet, vuosimuutos, prosenttia 

 

Lisää maailmantalouden suhdannenäkymistä on luettavissa 

Handelsbankenin englannin- ja ruotsinkielisistä globaaleista 

talousennusteista, jotka löytyvät osoitteesta 

https://www.researchonline.se/macro/our_forecasts 

 

 

2020 2021e 2022e 2023e

Ruotsi -3,0 4,4 3,5 2,1

Norja -3,1 3,8 3,8 1,1

Suomi -2,9 3,5 3,2 1,8

Tanska -2,1 3,3 2,8 1,6

Euroalue -6,5 4,9 4,2 2,0

USA -3,4 6,3 4,2 2,0

Iso-Britannia -9,9 7,2 5,6 1,3

Alankomaat -3,8 4,1 3,6 1,8

Kiina 2,3 8,1 5,5 5,4

Maailma -3,3 6,0 4,5 3,6

Lähteet: Macrobond ja Handelsbanken

https://www.researchonline.se/macro/our_forecasts
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Yhdysvallat 

Köydenvetoa kysynnän ja tarjonnan välillä 
Finanssipoliittinen elvytys ja talouden avautuminen tukevat Yhdysvaltojen kasvunäkymiä. 

Toisaalta pullonkaulat toimitusketjuissa ja työmarkkinoilla rajoittavat jonkin verran lähiajan kasvua. 

Pullonkaulojen odotetaan kuitenkin avautuvan vähitellen. Pidemmän päälle BKT-kasvu nojaa 

yksityiseen kulutukseen. Näkemyksemme mukaan inflaation kiihtyminen korkealle tasolle on 

väliaikaista. Odotamme Fedin nostavan ohjauskorkoa vuonna 2023 ja aloittavan arvopaperiostojen 

pienentämisen ensi vuoden alussa. 

Palvelut nousevat kasvuveturiksi 

Toimitusketjujen ja työmarkkinoiden pullonkaulat 

ovat heikentäneet lähiajan kasvunäkymiä. Tämä 

on näkynyt kyselybarometreissa, jotka osoittavat, 

että pula tuotantopanoksista ja työvoimasta on 

rajoittanut tuotantoa. Odotamme, että kitka 

tarjonnan ja kysynnän välillä laantuu vähitellen, kun 

talous toipuu pandemiasta edelleen. Talouskasvua 

tukevat myös elvytystoimet ja kotitalouksien 

kulutus. Nostamme hieman kuluvan vuoden 

kasvuennustettamme. BKT kasvaa 6,3 prosenttia 

tänä vuonna, 4,2 prosenttia ensi vuonna ja 

2,0 prosenttia vuonna 2023.  

Rokotekattavuuden laajeneminen, kotitalouksien 

runsaat säästöt ja työmarkkinoiden nopea 

toipuminen vauhdittavat kotitalouksien kulutuksen 

tänä vuonna 8,0 prosentin kasvuun. Delta-

muunnos on kuitenkin merkittävin negatiivinen riski 

tälle kulutusennusteelle. Kuluttajien 

ostokäyttäytymisen odotetaan palaavan ainakin 

jossain määrin pandemiaa edeltäviin tottumuksiin 

ja tämä piristää palveluiden kysyntää. 

Runsaasta työttömyydestä työvoimapulaan? 

Muiden kehittyvien maiden tapaan Yhdysvaltojen 

työmarkkinoilla on kohtaanto-ongelmia. Tämän 

lisäksi työvoiman kysynnän ja tarjonnan välillä on 

ollut voimakasta kitkaa talouden avaamisen 

aikana. Pula työvoimasta onkin noussut esiin 

monissa yritysten kyselybarometreissa. 

Pidämme kitkaa tarjonnan ja kysynnän välillä 

väliaikaisena ja odotamme työvoimapulan 

helpottuvan. Rokotusten edistymisestä huolimatta 

pandemia estää yhä monia osallistumasta 

työmarkkinoille. Viime kuukausina tilanne on 

kuitenkin kohentunut työllisyyden ripeän kasvun 

myötä. Odotamme työmarkkinoiden nopeaa, mutta 

epätasaista elpymistä tämän vuoden 

jälkipuoliskolla. Työmarkkinat saavuttavat 

Yhdysvaltojen keskuspankin Fedin 

täystyöllisyystavoitteen vuonna 2023, kun 

työttömyysaste laskee alle 3,5 prosentin.  

Tapering-ilmoitus lähestyy 

Väliaikaiset pullonkaulat toimitusketjuissa nostavat 

lähiajan inflaatiota. Vuoden 2022 aikana inflaatio 

laskee alle kahden prosentin, kun palkkapaineita ei 

kerry ja lisäksi ns. pohjavaikutus sekä pandemiaan 

liittyvien tekijöiden hintoja nostava vaikutus 

vähenevät. Inflaatiopaineita hillitsee myös aiempaa 

nopeampi tuottavuuden kasvu, mikä on seurausta 

pandemian aikana käyttöön otetuista 

uusista teknologioista. 

Nykyinen inflaatiopiikki on kiinnittänyt myös Fedin 

huomion. Keskuspankin uusi rahapolitiikan 

strategia, jonka keskiössä ovat keskimääräinen 

kahden prosentin inflaatiotavoite yli ajan sekä 

työllisyyden laajapohjainen kasvu, pitää 

korkopolitiikan kuitenkin kevyenä. Odotamme 

Fedin nostavan korkoa vasta vuonna 2023. 

Toisaalta talouden elpyminen on edennyt 

tuntuvasti ja mahdollistaa arvopaperiostojen 

vähentämisen (tapering) ennen kuin keskuspankin 

tavoitteet on saavutettu.  Odotamme Fedin 

ilmoittavan arvopaperiostojensa vähentämisestä  

syksyn aikana. Arviomme mukaan keskuspankki 

pitää vielä pari korkokokousta ennen kuin 

varsinainen ilmoitus arvopaperiostojen 

vähentämisestä  tulee. Näin ollen Fed aloittaisi 

ostojen vähentämisen ensi vuoden alussa.
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Euroalue 

Rokotukset vauhdittavat talouskasvua 
Odotettua nopeampi rokotustahti on vauhdittanut talouskasvua euroalueella. Palvelusektorin rooli 

korostuu jatkossa talouden elpymisessä. Euroalueella on edelleen talouden rakenteellisia 

haasteita etenkin finanssipolitiikan osalta, mistä seuraa muita maita hitaampi talouden toipuminen. 

Euroopan keskuspankki uudisti rahapolitiikan strategiaansa kesällä. Uudesta strategiasta 

huolimatta EKP ei pääse inflaatiotavoitteeseen ennustejaksolla. 

Kasvunäkymät ovat kohentuneet 

Odotettua nopeampi rokotustahti vahvisti 

euroalueen talousnäkymiä kesällä ja mahdollisti 

rajoitusten purkamista. BKT kasvoi odotettua 

nopeammin vuoden 2021 ensimmäisellä 

puoliskolla. Vuoden alussa talouksien sietokyky 

kesti varsin hyvin pandemian kolmannen aallon ja 

toisella neljänneksellä palveluala piristyi 

rajoitusten purkamisen myötä. Rahoitusolot  ovat 

kevään jälkeen keventyneet lisää euron kurssin 

heikentymisen ja pitkien korkojen laskun johdosta. 

Samaan aikaan EKP on kasvattanut 

arvopaperiostojaan. 

 

Hyviä uutisia rokotteesta, mutta haasteita on  

Rokotekattavuus on edennyt selvästi huhtikuun 

ennustekierroksemme odotuksia paremmin. 

Vaikka rokottaminen on edelleen kesken, se on 

kuitenkin ehtinyt luoda suojan viruksen 

muunnoksia vastaan. Odotettua nopeampi 

rokotustahti kohentaa turismikauden näkymiä, 

Välimeren maiden metsäpaloista huolimatta.  

Vaikka kuluvan vuoden ensimmäinen puolisko on 

ollut odotuksia parempi, ovat euroalueen haasteet 

yhä ennallaan. Euroalueen finanssipoliittinen 

elvytys ja talouden elpyminen ovat jääneet jälkeen 

Yhdysvalloista. EU:n elvytyspaketti ei 

laajapohjaisesti nopeuta euroalueen talouskasvua, 

koska se on kooltaan rajallinen ja keskittyy 

rakenteellisiin seikkoihin. Julkisen talouden 

elvytystoimet ovatkin yksittäisten jäsenmaiden 

vastuulla. Arvopaperiostojen kautta EKP pitää 

jäsenmaiden valtionlainojen korot matalilla tasoilla. 

Pandemian johdosta keskeytetty vakaus- ja 

kasvusopimuksen sääntöjen noudattaminen tulee 

todennäköisesti voimaan vuonna 2023, mikä 

rajoittaisi entisestään jäsenvaltioiden julkisen 

talouden liikkumavaraa. Puheet vakaus- ja 

kasvusopimuksen sääntöjen uudistamisesta eivät 

ole vielä muuttuneet konkretiaksi. Poliittiset riskit 

ovat lieventyneet jonkin verran etenkin Italiassa 

tapahtuneen myönteisen kehityksen johdosta, 

mutta epävarmuutta on Saksan liittovaltiovaalin 

tuloksista ja uuden hallituksen politiikasta. 

Vahvempaa kasvua ja korkeampaa inflaatiota 

Vahvan toisen neljänneksen jälkeen odotamme 

talouskasvun jatkuvan suotuisana kolmannella 

neljänneksellä, koska rajoitukset – etenkin 

Saksassa – lievenevät edelleen ja palvelusektori 

piristyy samaan aikaan kun teollisuuden aktiviteetti  

hieman vaimenee. Ennusteemme mukaan 

euroalueen BKT palautuu pandemiaa edeltävälle 

tasolle vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä. 

Ennustamme BKT:n kasvavan 4,9 prosenttia tänä 

vuonna, 4,2 prosenttia vuonna 2022 ja 

2,0 prosenttia vuonna 2023. 

Energian hinnat ja monet väliaikaiset tekijät ovat 

nostaneet inflaatiota tänä vuonna, mutta 

pohjainflaatio on edelleen varsin vaimeata. 

Pohjainflaation vaimeudesta johtuen EKP ei 

saavuta 2 prosentin inflaatiotavoitettaan 

ennustejaksolla. Ennustamme inflaation olevan 

1,9 prosenttia vuonna 2021 ja 1,4 prosenttia 

vuosina 2022–2023. Elvytys- ja muut tukitoimet 

ovat hillinneet työttömyyden nousua. 

Ennusteemme mukaan työttömyysaste nousee 

tänä vuonna 8,0 prosenttiin ja laskee sen jälkeen 

7,8 prosenttiin vuonna 2022 ja 7,6 prosenttiin 2023.
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Suomi 

Kasvu odotettua vauhdikkaampaa 
Suomen talous kasvaa parhaillaan nopeasti. Rajoitustoimien purku toi lisävauhtia talouskasvuun 

kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Kotitalouksien kulutuksen voimistuminen, investointien 

piristyminen sekä viennin veto tukevat talouskasvua. Odotamme talouden kasvupiikin ajoittuvan 

kuluvaan vuoteen, jolloin BKT kasvaa 3,5 prosenttia. Myönteinen suhdanne ulottuu myös ensi 

vuoteen ja talous kasvaa 3,2 prosenttia. Vuonna 2023 talouden kasvuvauhti vaimenee mutta 

jatkuu edelleen pidemmän aikavälin trendikasvua nopeampana. Inflaatio pysyy aiempia vuosia 

korkeammalla tasolla ennustejakson aikana. Työmarkkinoiden myönteinen vire on yllättänyt tänä 

vuonna. Odotamme työllisyyden kehittyvän suotuisasti ennustejaksolla.  

Ripeää kasvua 

Hyvä rokotuskattavuus ja rajoitustoimien purku 

kirittävät talouskasvua tänä vuonna. Kuluvan 

vuoden toisella neljänneksellä BKT kasvoi 

odotuksia nopeammin. Talouskasvu hidastuu 

kolmannella neljänneksellä mutta on yhä selvästi 

tavanomaista ripeämpää. Nostammekin vuoden 

2021 BKT:n kasvuennusteen 3,5 prosenttiin. 

Huhtikuussa arvioimme vuoden 2021 

talouskasvuksi 2,8 prosenttia. Kotitalouksien 

kulutus toimii talouden kasvuveturina, viennin ja 

investointien antaessa hyvää lisätukea. Vuonna 

2022 nähdään myös hyvää talouskasvua. BKT 

kasvaa 3,2 prosenttia ensi vuonna ja 1,8 prosenttia 

vuonna 2023.  

 

Inflaatio  on nopeutunut tänä vuonna, mutta alkaa 

tasaantua kesän piikin jälkeen. Kuluttajahintojen 

vuosimuutos on 1,8 prosenttia tänä vuonna.  

Vuosina 2021–2023 inflaatio on keskimäärin 

1,6 prosenttia.  Talouskasvun  piristyminen näkyy 

myös työmarkkinoilla, ja ennustamme työllisyyden 

lisääntyvän ja työttömyyden vähenevän 

ennustejaksolla. Vuonna 2023 työttömyysaste on 

laskenut alle koronapandemiaa edeltävän tason. 

Vientinäkymät ovat kirkkaat 

Suomen vientisektorin näkymät ovat myönteiset. 

Vahva talouskasvu vientimarkkinoilla ja globaalin 

teollisen suhdanteen hyvä vire kirittävät Suomen 

vientiä ennustejaksolla. Tavaravienti on piristynyt 

kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tullin 

tilastojen mukaan monilla toimialoilla on nähty 

vahvaa kasvua, suurimpia volyymikasvulukuja on 

ollut lääkkeiden ja puutavaran viennissä.    

 

Koronan aiheuttamat talouden rajoittamistoimet 

ovat hidastaneet palveluiden viennin elpymistä. 

Rajoitukset ja karanteenit ovat jarruttaneet 

matkailua. Rokotekattavuuden lisääntyminen 

maailmalla ja Suomessa tukevat matkailun ja  koko 

palveluviennin elpymistä. Liike-elämän palveluiden 

ja IT-palveluiden vientiä nopeuttavat pandemian 

aiheuttamat muutokset yritysten digitaalisessa 

ympäristössä. 

Vaikka paikoitellen pula komponenteista ja 

työvoimasta sekä raaka-aineiden kallistuminen 

vaivaavat yrityksiä, odotamme Suomen viennin 

kasvavan vahvasti ennustejaksolla. 
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Teollisuuden tilauskanta on vahvistunut 

huomattavasti uusien tilausten myötä, joten 

teollisuustuotanto kasvaa selvästi ennustejaksolla. 

 

Yksityinen kulutus elpymässä 

Yksityinen kulutus heikentyi vuoden ensimmäisellä 

neljänneksellä edelliseen neljännekseen nähden. 

Kotitalouksien säästämisaste puolestaan pysyi 

ennallaan; kotitaloudet säästivät vuoden alussa 

5,5 prosenttia käytettävissä olevista tuloistaan. 

Kuluttajille on kertynyt runsaasti ns. ylimääräisiä 

säästöjä, minkä odotetaan piristävän kulutusta, 

kun kulutuskäyttäytyminen muuttuu 

normaalimmaksi koronarajoitusten poistuttua.  

 

 

Arvioimme huhtikuun ennusteessamme, että 

yksityinen kulutus voimistuu huomattavasti vuoden 

2021 kolmannella neljänneksellä. Monet 

ennakoivat indikaattorit kuitenkin viittaavat siihen, 

että kulutuksen kasvu vauhdittui tuntuvasti jo 

toisella neljänneksellä. Kuluttajien 

luottamusindeksin vahvistumiseen on vaikuttanut  

erityisesti se, että kotitaloudet uskovat Suomen 

talouden kehittyvän aiempaa positiivisemmin. 

Palveluyritysten ja vähittäiskaupan 

luottamusindikaattorit ovat puolestaan kivunneet 

kesän aikana jo selvästi pitkän ajan keskiarvojaan 

vahvemmiksi. Myös liikevaihto on ollut rivakassa 

kasvussa erityisesti palvelusektorilla, mutta myös 

vähittäiskaupassa. Lisäksi työllisyys on kasvanut 

yllättävän paljon tämän vuoden aikana. Sen myötä 

koko talouden palkkasumma kasvoi huhti-

kesäkuussa peräti 8,5 prosenttia 

vuodentakaisesta, mikä osaltaan on vahvistanut 

kotitalouksien kulutusnäkymää.  

 

 

Ennusteemme mukaan yksityisen kulutuksen 

kasvu on tärkein tekijä BKT:n rivakalle kasvulle 

tänä ja ensi vuonna. Ennustamme yksityisen 

kulutuksen kasvavan 3,5 prosenttia vuonna 2021 

ja 3,3 prosenttia vuonna 2022. Vuonna 2023 

talouden aktiviteetti hieman vaimentuu, mikä näkyy 

myös yksityisen kulutuksen kasvun hidastumisena 

1,8 prosenttiin. Julkinen kulutus kasvaa 

ennusteperiodillamme maltillisemmin. 

Investointinäkymä parantunut 

Myös investointinäkymä on kohentunut huhtikuun 

ennusteemme jälkeen. Etenkin asuinrakentaminen 

näyttää kääntyneen uudelle kasvu-uralle odotettua 

aiemmin. Asuinrakennusinvestoinnit kasvoivat 

vuoden ensimmäisellä neljänneksellä peräti 

3,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Lisäksi 

asuinrakentamisen luvat ja aloitukset ovat 

lisääntyneet alkuvuoden aikana huomattavasti, ja 

ne viittaavat volyymin nousuun jo tänä vuonna. 

Asuinrakentaminen näyttää nyt saavan hyvin 

nostetta tämän hetken vilkkaasta 

asuntomarkkinasta. Sen sijaan muu 

talonrakentaminen supistuu tänä vuonna selvästi.  
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Odotamme myös kone-, laite- ja 

kuljetusvälineinvestointien kasvavan tänä vuonna 

voimakkaasti viime vuoden notkahduksen jälkeen. 

Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste on korkealla 

tasolla samaan aikaan kun tilauskirjat ovat vahvat, 

uusia tilauksia ropisee sisään ja teollisuuden 

luottamus on vahvimmillaan vuoden 2007 jälkeen. 

Tuotantokapasiteettia tulee tässä tilanteessa 

lisätä. Elinkeinoelämän keskusliiton alkukesän 

investointitiedustelun mukaan teollisuuden 

investointiaikeet olivatkin tänä vuonna 

huomattavan korkealla.  

Inflaatio jää viime vuosia korkeammalle tasolle 

Inflaatio eli kuluttajahintojen vuosimuutos on 

kiihtynyt kuluvan vuoden aikana. Heinäkuussa 

inflaatio oli 1,9 prosenttia. Inflaation nopeutuminen 

johtuu osittain ns. pohjavaikutuksesta, koska 

inflaatio laski viime vuonna poikkeuksellisen alas 

pandemian vuoksi. Viime vuoden keväällä 

raakaöljyn maailmanmarkkinahinta laski 

poikkeuksellisen alas, sen jälkeen raakaöljyn hinta 

on kallistunut ja tämä on näkynyt Suomessa 

liikenteen hintojen kallistumisena. Myös asumisen 

kallistuminen on nopeuttanut inflaatiota.  

Odotamme inflaation hieman tasaantuvan kuluvan 

vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Raakaöljyn 

viime vuosia korkeampi hinta 

maailmanmarkkinoilla pitää kuitenkin liikenteeseen 

liittyvän inflaation verraten vahvana. Nostamme 

hieman vuoden 2021 inflaatioennustettamme 

edellisestä ennusteesta. Ennustamme inflaation 

olevan 1,8 prosenttia vuonna 2021. Inflaatio 

maltillistuu 1,5 prosenttiin ensi vuonna, kun 

pandemiaan liittyvien poikkeustekijöiden vaikutus 

vaimenee. Odotamme kuitenkin muun muassa 

asumisen kallistumisen ja palkkojen nousuvauhdin 

pitävän yllä inflaatiota ensi vuonna. Inflaatio on 

1,6 prosenttia vuonna 2023. 

 

Ennustejaksolla inflaatio on selvästi viime vuosia 

nopeampaa. Inflaatio oli keskimäärin 0,6 prosenttia 

vuosina 2015–2020 ja ennusteemme mukaan 

inflaatio on keskimäärin 1,6 prosenttia vuosina 

2021–2023. 

 

Myönteinen vire työmarkkinoilla 

Työmarkkinoiden elpyminen on jatkunut tänä 

vuonna. Kehitys on kuitenkin ollut kaksijakoista. 

Työllisyys on lisääntynyt odotettua enemmän 

alkuvuonna. Samaan aikaan työttömyys on 

polkenut pitkälti paikallaan. Vähäiset muutokset 

työttömien määrässä selittyy sillä, että ihmisiä on 

palannut työvoiman ulkopuolelta työmarkkinoille ja 

he ovat työllistyneet. Toisin kuin viime vuosina 

työvoima on kasvanut tuntuvasti tänä vuonna. 

Tämä on erittäin myönteinen asia työmarkkinoiden 

näkökulmasta. Koko vuoden 2021 osalta 

ennustamme työllisyyden kasvavan ja 

työttömyysasteen pysyvän ennallaan 

7,8 prosentissa.  
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Ensi vuonna työllisyyden kasvun jatkuminen näkyy  

myös työttömyyden vähenemisenä ja 

työttömyysaste laskee 7,2 prosenttiin. 

Talouskasvun tukemana työttömyysaste laskee 

6,6 prosenttiin vuonna 2023 eli alle pandemiaa 

edeltävän tason. Paikoitellen ennustejaksolla 

esiintyy pulaa työvoimasta. 

 

Asuntomarkkinat kukoistuksessa 

Asuntomarkkinat ovat tänä vuonna jatkaneet 

vahvaa menoaan koronapandemian viime vuonna 

aiheuttaman hetkellisen notkahduksen jälkeen. 

Asuntokauppojen määrät ovat kivunneet 

kiinteistönvälittäjien tilastojen mukaan vielä viime 

syksynkin lukemia korkeammalle. Tammi-

kesäkuussa kauppamäärät kasvoivat noin 

37 prosenttia vuodentakaisesta.  Kysynnän 

vilkastuminen on näkynyt myös asuntolainojen 

nostoissa, jotka ovat olleet tammi-kesäkuussa yli 

20 prosenttia viime vuotista korkeammalla tasolla. 

Lisäksi kotitalouksien asuntojen ostoaikomukset 

ovat pysyneet vahvalla tasolla tänä vuonna, vaikka 

helmikuun ennätystasoilta on hieman tultu alas.  

Asuntojen hinnat ovat tämän vuoden aikana 

nousseet odotettua vahvemmin. Tilastokeskuksen 

mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat 

tammi-kesäkuussa vuodentakaisesta koko 

maassa 4,0 prosenttia jakautuen niin, että 

pääkaupunkiseudulla nousu oli 6,0 prosenttia ja 

muualla Suomessa 2,1 prosenttia. Hintojen nousu 

on tarttunut vuoden edetessä selvemmin myös 

pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, missä toisella 

neljänneksellä koettu 4,0 prosentin vuosikasvu oli 

vahvinta vuoden 2010 lopun jälkeen. Myös uusien 

asuntojen hinnat ovat jatkaneet reippaassa 

nousussa tämän vuoden aikana. Odotamme 

asuntojen kysynnän pysyvän vahvana ainakin sen 

ajan, kun koko kansantalous jatkaa nopeaa 

toipumistaan pandemiasta.  

Julkinen talous pysyy selvästi alijäämäisenä 

Suomen julkinen talous pysyy huomattavan 

alijäämäisenä lähivuodet. Tälle vuodelle tehdyt 

valtion lisätalousarviot nostavat hieman julkisen 

talouden alijäämää. Vaikka nostamme 

talouskasvuennustettamme tälle vuodelle, nousee 

julkisen talouden alijäämäennusteemme 

5,0 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Julkinen 

talouden alijäämä pienenee seuraavina vuosina, 

mutta ennustamme sen olevan yhä 1,5 prosenttia 

vuonna 2023. Voimakkaan velkaantumisen 

jatkuminen nostaa julkisen talouden velka-asteen 

suhteessa BKT:hen tänä vuonna yli 70 prosenttiin, 

missä se myös pysyy ennusteperiodimme  

2021–2023 ajan. 

 

Suomen talouden keskeiset ennusteet 

Prosenttimuutos 2020 2021e 2022e 2023e 

BKT -2,9 3,5  (2,8) 3,2  (3,0) 1,8 (1,8) 

Yksityinen kulutus -4,7 3,5  (3,0) 3,9  (3,8) 1,8 (1,8) 

Investoinnit -0,7 2,0  (1,1) 2,8  (2,5) 2,0 (1,9) 

Vienti -6,7 5,6  (6,2) 6,6  (5,0) 3,5 (3,5) 

Tuonti -6,4 3,8  (5,0) 6,0  (4,5) 3,0 (3,0) 

Nettovienti* -0,1 0,7  (0,6) 0,3  (0,3) 0,3 (0,3) 

Inflaatio 0,3 1,8  (1,6) 1,5  (1,4) 1,6 (1,6) 

Työttömyysaste** 7,8 7,8  (7,8) 7,2  (7,3) 6,6 (6,6) 

* kontribuutio BKT:n vuosikasvuun, **prosenttia työvoimasta 

Handelsbankenin huhtikuun 2021 ennusteet suluissa 
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Teema-artikkeli 

Toimitusketjujen pullonkaulat vaivaavat yhä  

Pula monista olennaisista tuotantopanoksista johti keväällä merkittäviin hintapaineisiin ja 

ennätyksellisen pitkiin toimitusaikoihin. Vaikka varhaisia merkkejä pullonkaulojen avautumisesta 

on nähtävissä, arvioimme, että globaalien toimitusketjujen täydelliseen palautumiseen menee vielä 

aikaa. Tarjontarajoitteet hidastavat teollisuustuotannon kasvua. Yritysten luottamuskyselyt 

viittaavat myös siihen suuntaan, että hintapaineet eivät ole vielä laantumassa. 

 

Mistä on kyse? 

Pandemian alkaessa alkukeväällä 2020 

teollisuusyritykset sulkivat nopeasti 

tuotantokapasiteettiaan. Epävarmuus taantuman 

syvyydestä ja pelot elpymisen vaimeudesta  

johtivat siihen, että monet yritykset vähensivät 

henkilöstöään ja leikkasivat uusien komponenttien 

tilauksia. Näin tapahtui etenkin autoteollisuudessa. 

Yleinen näkemys pandemian alussa oli, että 

autoteollisuus ei toivu vuosiin.  

 

Tämä arvio osoittautui vääräksi. Hyödykkeiden 

kysyntä elpyi nopeasti, ja autojen myynti alkoi 

kasvaa ripeästi vuoden 2020 viimeisen 

neljänneksen alussa. Viime vuoden loppuun 

mennessä monet valmistajat tarvitsivat kiireesti 

työvoimaa ja tärkeitä tuotantopanoksia, jotta uudet 

tilaukset saatiin toimitettua asiakkaille. Kun 

rajoitustoimet olivat edelleen voimassa,  ne 

aiheuttivat vaikeuksia työvoiman saatavuudessa ja 

tukoksia satamissa. Monista tuotantopanoksista 

tuli nopeasti pulaa, mikä johti hintojen nousuun ja 

toimitusaikojen pitenemiseen. Pula joistakin 

olennaisista panoksista, kuten puolijohteista, on 

saanut erityistä huomiota, ja se on tämän artikkelin 

pääteema. On hyvä huomata, että 

tuotantopanosten toimitusajat ovat yhä pitkiä, 

vaikka huippu on jo ohitettu. 

 

Euroopan komission kyselybarometreista käy ilmi, 

että kotimarkkinoillamme monet toimialat 

raportoivat nyt huomattavasta laitepulasta. 

Euroalueen teollisuudessa ja etenkin Saksassa 

laitepula tuotantoa rajoittavana tekijänä on noussut 

kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Sama 

tilanne koskee myös rakennusalaa, jossa 

materiaali/laitepula rajoittaa tuotantoa 

ennätyksellisen paljon. 

    
 

Tuotepula on kohdistunut etenkin sirujen, muovin 

ja puutavaran tarjontaan. Tämä pula on vaikuttanut 

moniin toimialoihin, kuten autoteollisuuteen, joka 

on tärkeä teollisuuden toimiala Ruotsissa ja Isossa-

Britanniassa  (17 ja 13 prosenttia teollisuuden 

arvonlisäyksestä ja myynnistä). Ruotsin 

autoteollisuus on pärjännyt melko hyvin 

pandemian aikana, sen sijaan Isossa-Britanniassa 

koettiin jyrkkä lasku Yhdysvaltojen ja 

Saksan tapaan.  
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Mikä on tilanne puolijohteissa? 

Autoteollisuuden tuotantovaikeudet liittyvät 

erityisesti puolijohteiden pullonkauloihin. 

Tämänhetkinen puolijohdepula johtuu lyhyen ja 

pitkän aikavälin tekijöistä niin tarjonnassa kuin 

kysynnässä. Keskeinen lyhyen aikavälin tekijä on 

ollut koronapandemia.  

 

Pandemian alussa autovalmistajat vähensivät 

tuotantoa ja puolijohteiden kysyntä romahti. 

Samaan aikaan tarve puolijohteille lisääntyi, kun 

tietokoneiden ja muiden elektronisten laitteiden 

kysyntä kasvoi  etätöiden ja etäopetuksen 

johdosta. Kun talous alkoi elpyä ja autoteollisuuden 

tuotanto piristyä, ei puolijohteiden tuotanto 

pystynyt enää vastaamaan kasvaneeseen 

kysyntään. Tällä hetkellä on yhä iso ero globaalin 

                                                      
6 Lisäanalyysia esim. The semiconductor shortage and its 

implication for euro area trade, production and prices , 
Brookings, What’s behind the semiconductor shortage and how 
long could it last? and GEP, Why is there a global 
semiconductor chip shortage and what can we expect?  

kysynnän ja puolijohdevalmistajien 

tuotantokapasiteetin välillä6. 

Vaikutukset  kotimarkkinoilla 

Ruotsin ja Ison-Britannian autoteollisuuden suorien 

vaikutusten lisäksi tarkastelemme myös, miten 

autotuotannon lasku Saksassa ja Yhdysvalloissa 

vaikuttaa epäsuorasti kotimarkkinoihimme7. 

Ulkomaankaupan arvonlisäyksen TiVa-

tietokannan avulla voimme tutkia, miten eri 

kotimarkkinoillamme tuotantosektoreiden 

jalostusarvo virtaa Saksan ja Yhdysvaltojen 

autoteollisuuteen. Tarkastelussa on Saksan ja 

Yhdysvaltojen autonvalmistajien loppukysyntä.  

 

Tulokset osoittavat, että välilliset vaikutukset ovat 

melko pieniä Norjan, Tanskan ja Suomen 

teollisuudelle, kun taas Ruotsissa ja Isossa-

Britanniassa vaikutukset ovat suuremmat. Ruotsin 

teollisuuden lisäarvosta 2,5 prosenttia on peräisin 

Saksan ja Yhdysvaltojen autoteollisuuden 

loppukysynnästä. Ison-Britannian vastaava luku on 

lähellä 2 prosenttia. 

Johtopäätöksemme on, että vaikutukset Ruotsin ja 

Ison-Britannian kotimaiseen autoteollisuuteen 

eivät rajoitu pelkästään sirupulaan. Globaalien 

tuotantoketjujen kautta kokonaisvaikutus on 

suurempi edellä mainittuihin maihin, koska 

autotuotanto on matalammalla tasolla 

keskeisissä tuottajamaissa. 

Puolijohdepula ei ole vielä katoamassa 

Globaalit siruvalmistajat aikovat kasvattaa 

investointejaan merkittävästi tänä vuonna 

 
7 Ruotsi, Norja, Tanska, Suomi ja Iso-Britannia 

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202104_06~780de2a8fb.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202104_06~780de2a8fb.en.html
https://www.brookings.edu/podcast-episode/whats-behind-the-semiconductor-shortage-and-how-long-could-it-last/
https://www.brookings.edu/podcast-episode/whats-behind-the-semiconductor-shortage-and-how-long-could-it-last/
https://www.gep.com/blog/mind/why-is-there-a-global-semiconductor-chip-shortage-and-what-can-we-expect
https://www.gep.com/blog/mind/why-is-there-a-global-semiconductor-chip-shortage-and-what-can-we-expect
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vastatakseen kysynnän kasvuun. Näkemyksemme 

on kuitenkin, että toimialan vastatuuli säilyy 

todennäköisesti läpi vuoden. Siruvalmistajien 

kapasiteetin käyttöasteet ovat jo venytettyjä. 

Lisäksi kapasiteetin laajentaminen vie aikaa, koska 

1) uusien huippuluokan sirutehtaiden 

pysyttämiseen menee aikaa; ja 

2) yksinkertaisempia siruja valmistavien 

vanhempien tehtaiden on vaikeaa lisätä tuotantoa. 

Jotkut näistä tuotantolaitoksista valmistavat siruja 

koneilla, joita ei enää valmisteta. Bain & Company 

-konsulttiyhtiön analyysi korostaa, että ongelmaan

on vain vähän nopeita ratkaisuja saatavilla ja että

mahdollisten ratkaisujen käyttöönottoon kuluu

vähintään yhdeksän kuukautta. Tämä mielessä

laitepula luultavasti jatkuu ainakin vuoteen 2022.8

Teollisuustuotanto vielä takamatkalla 

Vaikka globaali teollisuustuotanto on toipunut 

vahvasti koronakuopasta, ero kriisiä edeltävään 

trendikasvuun on suuri. Teollisuustuotanto on 

alkanut tasaantua viime kuukausien aikana. Myös 

viimeaikaiset yritysten ostopäällikköindeksit 

viittaavat siihen suuntaan, että globaali 

teollisuustuotannon kasvu näyttää tällä hetkellä 

saavuttaneen huippunsa. 

On alustavia merkkejä siitä, että teollisuuden 

tuotantoa rajoittaneet tekijät alkavat lieventyä edes 

vähän. Yhdysvalloissa teollisuuden toimitusajat 

ovat alkaneet lyhentyä ja keskeneräisiä tilauksia 

kuvaava indeksi on ohittanut huippunsa. 

Teollisuuden asiakkaiden varastot ovat kuitenkin 

edelleen historiallisen alhaalla. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka on 

olemassa varhaisia merkkejä siitä, että 

tarjontarajoitukset ovat lieventymässä 

8 Bain & Company, How Long Will the Chip Shortage Last? 

teollisuudessa, ovat muutokset olleet melko pieniä. 

Odotamme, että sirupulavaikeudet jatkuvat vielä 

jonkin aikaa, etenkin autoteollisuudesta 

riippuvaisilla teollisuuden toimialoilla. Menee vielä 

aikaa, ennen kuin teollisuuden  tuotanto saavuttaa 

kysynnän. Siten globaalin teollisuuden paluu 

pandemiaa edeltävälle trendille ei ole vielä käsillä. 

Tämä tarkoittaa, että talouden laajapohjainen 

elpyminen pandemiasta viivästyy. 

Onneksi osa tarjontahäiriöistä on  
häviämässä… 

Sahatavaran kohtuuttoman korkeat hinnat saivat 

paljon huomiota kuluvana keväänä. Vahva 

finanssipoliittinen elvytys, etenkin Yhdysvalloissa, 

yhdessä rajoitustoimien kanssa laukaisivat vahvan 

buumin rakentamisessa ja kunnostamisessa. 

Vähäiset varastot ennen pandemiaa ja ekologiset 

olosuhteet eivät ole auttaneet tilannetta (esim. 

kuoriaiset ovat vähentäneet puuntalteenottoa 

Kanadassa). Suuret tuojamaat, kuten Yhdysvallat, 

ovat kääntyneet kohti Eurooppaa ja aiheuttaneet 

lisäpaineita markkinoille. Lopputuloksena oli, että 

puutavaran hinta lähti keväällä voimakkaaseen 

nousuun  ja nosti samalla rakennuskustannuksia. 

Myönteinen uutinen on kuitenkin se, että 

puutavaran hinta on nyt laskenut jyrkästi toukokuun 

huipusta. Suuret puutavaran tuottajat korostavat, 

että yhteiskunnan avaaminen on edennyt pitkälle ja 

tarve kodin korjaamiseen ja rakentamiseen 

luultavasti korvautuu halulla jatkaa sosiaalista 

toimintaa. Odotamme puutavaran hintojen laskun 

näkyvän raaka-aine- ja rakennuskustannusten 

halpenemisena. 

… mutta laajemmat hintapaineet eivät ole vielä 
laantuneet 

Niin kauan kuin teollisuuden tuotanto on jäljessä 

kysyntää, tuottajahinnat pysyvät luultavasti 

korkealla. Ostopäällikköindeksien hintaindeksit 

ovat kesän aikana tasaantuneet korkeille tasoille. 

Tämä viittaa siihen, että laajemmat inflaatiopaineet 

eivät ole vielä laantuneet. Näkemyksemme on, että 

inflaatiopiikki johtuu väliaikaisista tekijöistä, vaikka 

nopeamman inflaation huippu ja kesto ovat 

ylittäneet odotuksemme.

https://www.bain.com/insights/how-long-will-the-chip-shortage-last-snap-chart/


Keskeiset ennusteet 
Suomen huoltotase, reaalinen vuosimuutos, prosenttia 

Arvo vuonna 
2020 (mrd €) 

2020 2021E 2022E 2023E 

BKT 236,2 -2,9 3,5 3,2 1,8 

Kulutus 178,4 -3,1 3,2 3,0 1,6 

Yksityinen kulutus 120,7 -4,7 3,5 3,9 1,8 

Julkinen kulutus 57,7 0,5 2,5 1,0 1,0 

Investoinnit 57,1 -0,7 2,0 2,8 2,0 

Vienti 85,5 -6,7 5,6 6,6 3,5 

Tuonti 84,6 -6,4 3,8 6,0 3,0 

Lähde: Handelsbanken 

Keskeiset ennusteet Suomen taloudelle, prosentuaalinen vuosimuutos ellei toisin mainita 

2020 2021E 2022E 2023E 

Ansiotasoindeksi 1,8 2,1 2,5 2,5 

Kuluttajahintaindeksi 0,3 1,8 1,5 1,6 

Työttömyysaste, %:a työvoimasta 7,8 7,8 7,2 6,6 

Teollisuustuotanto -3,1 4,0 3,0 2,0 

Vaihtotase, mrd EUR 1,8 0,5 1,2 1,8 

Vaihtotase, %:a BKT:sta 0,8 0,2 0,5 0,7 

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, %:a BKT:sta -5,4 -5,0 -2,1 -1,5

EMU-velka, %:a BKT:sta 69,5 71,0 70,8 70,4 

Lähde: Handelsbanken 

Valuutta- ja korkoennusteet, ennusteet periodin lopulle 

2020 2021E 2022E 2023E 

EKP talletuskorko -0,50 -0,50 -0,50 -0,50

Federal funds, USA 0,13 0,13 0,13 0,63

Repo-korko rate, Ruotsi 0,00 0,00 0,00 0,00

10 vuoden obligaatiokorko, Saksa -0,56 -0,40 -0,05 0,10

10 vuoden obligaatiokorko, USA 0,93 1,60 1,72 2,10

10 vuoden obligaatiokorko, Ruotsi 0,03 0,20 0,50 0,60

10 vuoden obligaatiokorko, Suomi -0,40 -0,15 0,15 0,30

    korkoero Saksaan, korkopistettä 16 25 20 20 

EURUSD 1,23 1,20 1,16 1,18 

USDJPY 103,22 107,00 105,00 107,00 

EURGBP 0,90 0,85 0,83 0,81 

EURSEK 10,04 10,15 9,85 9,85 

 Lähde: Handelsbanken 
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Maailmantalouden BKT-ennusteet, vuosimuutos, prosenttia (edellinen ennuste harmaalla pohjalla) 

2020 2021E 2022E 2023E 

USA -3,4 6,3 6,0 4,2 4,0 2,0 2,1 

Euroalue -6,5 4,9 3,9 4,2 4,3 2,0 2,0 

Kiina 2,3 8,1 8,2 5,5 5,4 5,4 5,4 

Iso-Britannia -9,8 7,2 4,1 5,6 6,6 1,3 1,4 

Alankomaat -3,8 4,1 2,9 3,6 3,9 1,8 1,7 

Ruotsi -3,0 4,4 3,7 3,5 3,7 2,1 2,2 

Tanska -2,1 3,3 1,7 2,8 3,9 1,6 1,9 

Suomi -2,9 3,5 2,8 3,2 3,0 1,8 1,8 

Norja -3,1 3,8 3,7 3,8 3,4 1,1 1,2 

Maailma -3,3 6,0 5,7 4,5 4,5 3,6 3,6 

 Lähde: Handelsbanken 
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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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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 
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Måns Niklasson Head of Corporate Loans and +46 8 701 52 84 
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FX Sales 
Linnea Lindström  +46 8 463 48 97  
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