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Tilapäinen takapakki maailmantaloudessa 

- Talouskasvu hidastuu mutta ei pysähdy 
- Korkea inflaatio sitoo keskuspankkien kädet; koronnostot edessä 
- Investointipyrähdys kirittää Suomen kasvua 
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Talousennuste  

Yhteenveto  
Maailmantalouteen tilapäinen takapakki 

Euroopassa koronarajoitukset ovat tehneet paluun 

pandemian kiihdyttyä uudelleen ja omikronmuunnos 

on noussut globaaliksi huolenaiheeksi. Emme silti 

odota tämän takapakin suistavan talouskasvua 

raiteiltaan. Pullonkauloja ja toimitusketjuongelmia 

esiintyy tänäkin vuonna, joskin helpotusta lienee 

vähitellen luvassa. Toimitusketjuongelmat ovat 

osaltaan aiheuttaneet toistuvia inflaatioyllätyksiä ja 

ne varjostavat edelleen talouden näkymiä. 

Ennustamme inflaation hidastuvan vuoden 2022 

aikana, mutta poikkeuksellisen korkea inflaatio on 

saanut osan keskuspankeista vähentämään 

elvytystä. Ohjauskorkojen nostot heijastuvat myös 

pitkien korkojen maltillisena nousuna.   

Yhdysvalloissa taisto inflaatio vastaan 

Yhdysvaltojen talouden positiivisten kasvunäkymien 

tielle on tullut kuoppia. Inflaation pysyvämpi 

kiihtyminen ja hitaampi tulojen kasvu vaimentavat 

kotitalouksien kulutusta. Olemme hieman laskeneet 

BKT-ennusteitamme tuleville vuosille, mutta 

talouskasvu pysyy edelleen vahvana. Uskomme, 

että palveluvetoinen kulutuksen kasvu pitää yllä 

talouskasvua toimitusketjuongelmista huolimatta. 

Rahapolitiikan kiristyminen jarruttaa hintojen 

nousua, mutta ei vahingoita liikaa kysyntää. 

Euroalueella hintapaineet lisääntyvät 

Uusin pandemia-aalto yhdessä rajoitusten kanssa 

vaimentaa talouskasvua. Kotitalouksien kulutus 

toimii kasvuveturina tänä vuonna, mutta samaan 

aikaan finanssipoliittinen elvytys vähenee. Inflaatio 

on odotettua voimakkaampaa – tänä vuonna 3,1 

prosenttia. Inflaatio kuitenkin vähitellen hidastuu ja 

EKP nostaa talletuskorkoa vasta vuoden 2024 

jälkipuoliskolla. Euroalueen talous kasvaa 3,9 

prosenttia  tänä vuonna. 

Investointipyrähdys kirittää Suomen kasvua 

Suomen talous jatkaa hyvässä kasvussa vuonna 

2022. Vaikka omikronaalto ja korkea inflaatio 

vaimentavat kuluttajien taloustunnelmia alkuvuonna, 

ennustamme kotitalouksien kulutuksen kasvavan 

vahvasti vuonna 2022. Myönteinen valopilkku tänä 

vuonna on investointien ripeä kasvu, mitä 

vauhdittavat pandemian aiheuttamat muutokset 

yritysten toimintaympäristössä, vihreä siirtymä ja 

teollisuuden ennätyskorkea kapasiteetin käyttöaste. 

Suomen vientinäkymät ovat lähes ennätysvahvan 

teollisuuden tilauskannan turvin myönteiset. BKT 

kasvaa tänä vuonna 3,0 prosenttia, 1,8 prosenttia 

ensi vuonna ja 1,5 prosenttia vuonna 2024. Inflaatio 

pysyy korkealla tasolla vuoden 2022 alkupuoliskon, 

mutta hidastuu sen jälkeen. Työmarkkinoiden 

myönteinen vire laskee työttömyysastetta. 

Ruotsin keskuspankki lykkää koronnostot 
loppuvuoteen 2023 

Uudet rajoitukset ovat jarruttaneet kasvua vuoden 

alussa. Odotamme elpymisen saavan jälleen uutta 

vauhtia kevään aikana, kun rajoitukset ja globaalit 

pullonkaulat helpottuvat vähitellen. Työmarkkinoilla 

tilanne yhä kohenee ja resurssien käyttöaste on 

noussut. Ylikuumenemisesta ei ole kuitenkaan 

merkkejä. Tällä hetkellä korkeaa inflaatiota ohjaavat 

enemmän ennätyskorkeat energiahinnat kuin 

talouden inflaatiopaineiden yleinen kasvu. Tästä 

syystä keskuspankki lykkää ohjauskoron nostoa 

vuoden 2023 loppupuolelle. Odotamme kuitenkin, 

että tasetta supistetaan jo tänä syksynä. 

Norjassa neljä koronnostoa tänä vuonna 

Omikronmuunnos aiheuttaa tilapäisen, mutta 

maltilliseksi jäävän takapakin Norjan talouteen. 

Myös rajoituksia ollaan jo purettu. Resurssien 

käyttöasteiden odotetaan pysyvän neutraalin tason 

yläpuolella lähivuosina, ja inflaatiopaineet ovat 

voimistuneet. Norjan keskuspankki nostaa korkoaan 

todennäköisesti neljä kertaa vuonna 2022. 

Tanskassa ylikuumenemishuoli ei ole väistynyt 

Tanskassa vahva elpyminen ottaa takapakkia 

korkeiden energiahintojen ja omikronmuunnoksen 

nopean leviämisen vuoksi. Talousvaikutusten 

odotetaan kuitenkin jäävän maltillisiksi ja kysynnän 

elpyvän jälleen varsin nopeasti. Tämä lisää painetta 

jo ennestään kiristyneillä työmarkkinoilla sekä 

nostaa palkkoja ja inflaatiota. Työmarkkinoiden 

ylikuumeneminen näyttää edelleen olevan 

merkittävä riski. 

Iso-Britannian talous kohtaa vastatuulia 

Iso-Britanniassa BKT ylitti pandemiaa edeltävän 

tason marraskuussa, mutta talous on ajautunut 

uudelleen vastatuuleen heti vuoden 2022 alussa. 

Odotamme kulutuskysynnän heikentyvän keväällä 

energian hinnannousun ja huomattavien 

veronkorotusten vuoksi. Avainasemassa vuoden 

2022 talouskasvun osalta ovatkin yritysinvestoinnit. 

Englannin keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan 

kahdesti vuoden 2022 aikana.  

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 

Tilapäinen takapakki maailmantaloudessa 

Euroopassa koronarajoitukset ovat tehneet paluun pandemian kiihdyttyä uudelleen. Omikronmuunnos on 

noussut globaaliksi huolenaiheeksi. Emme silti odota tämän takapakin suistavan talouskasvua raiteiltaan. 

Pullonkauloja ja toimitusketjuongelmia esiintyy tänäkin vuonna, joskin helpotusta lienee vähitellen luvassa. 

Toimitusketjuongelmat ovat osaltaan aiheuttaneet toistuvia inflaatioyllätyksiä ja ne varjostavat edelleen 

talouden näkymiä. Ennustamme inflaation hidastuvan vuoden 2022 aikana, mutta poikkeuksellisen korkea 

inflaatio on saanut osan keskuspankeista vähentämään elvytystä. Näistä etunenässä on Yhdysvaltain 

keskuspankki Federal Reserve, joka kiristää rahapolitiikkaansa estääkseen korkeaa inflaatiota juurtumasta. 

Ohjauskorkojen nostot heijastuvat myös pitkien korkojen nousuna, vaikka huomattavilta nousuilta vältytään.   

Omikronmuunnos valloitti maailman 

Juuri kun edellinen pandemia-aalto oli talttumassa, 

omikronmuunnos sai uuden aallon vyörymään 

eteenpäin valtavalla voimalla. Osa isoista 

talouksista, kuten Saksa, oli vielä keskellä delta-

aaltoa, ja omikronin leviäminen uhkasi pahentaa 

ongelmia. Uusi muunnos on takapakki taistelussa 

koronavirusta vastaan, ja hallitukset kaikkialla 

maailmassa ovat jälleen kiristäneet rajoituksia.  

“Kaksi askelta eteen, yksi taakse”, olemme 

kommentoineet talouden elpymistä pandemian 

puhkeamisesta lähtien. On kuitenkin syytä 

korostaa, että kokonaiskehitys poikkeaa siitä, jota 

ennakoimme 10.11. julkaisemassamme 

ennusteessa. Olemme silti edelleen toiveikkaita 

talouskehityksen suhteen. 

Pandemiatilanne  

 Koronaviruksen nopea leviäminen ei 

pysähtynyt deltamuunnokseen, sillä rokotteet 

eivät täysin suojaa tartunnalta, ja omikron on 

herkästi tarttuva.  

 Tartuntojen määrä on noussut huomattavasti, 

ja myös sairaalajaksot ja kuolemat ovat 

lisääntyneet.  

 Kohtalaisen korkea rokotuskattavuus sekä 

omikronin lievähkö oirekuva ovat kuitenkin 

pitäneet vakavat tartunnat ja 

kuolemantapaukset vähäisinä. 

 Rajoituksia on otettu laajasti käyttöön 

joulukuusta lähtien, joskaan ne eivät ole yhtä 

tiukkoja kuin aiemmissa tartuntahuipuissa.  

 Rokotusvauhti kasvaa jälleen, mikä 

parantanee keskipitkän aikavälin näkymiä.   

Talous kasvaa, vaikka 

rajoitukset otettiin uudelleen 

käyttöön 

 

Talouskasvu hidastui mutta ei pysähtynyt 

Kotitaloudet ja yritykset ovat osaavat sopeutua 

pandemiaan yhä paremmin, joten takapakista 

huolimatta ennustamme talouden kasvavan. 

Odotamme tartuntojen kasvun ja tiukkojen 

rajoitusten hidastavan talouden aktiviteettia. Kasvu 

ei suistu raiteiltaan, mutta kokonaan se ei välty 

pandemian aiheuttamilta kolhuilta. Siksi 

tarkastimme vuoden 2022 maailmantalouden 

kasvuennustetta alaspäin. Tärkeät talouden 

mittarit, kuten globaali ostopäällikköindeksi PMI, 

osoittavat kasvun olevan tällä erää jäähtymässä. 

Talouden kasvuvauhdin heikkeneminen ei ole vain 

pandemian syytä. Kuluttajien luottamus on 

heikentynyt, mikä hillinnee kotitalouksien kulutusta 

lyhyellä aikavälillä. Korkea inflaatio on synkistänyt 

kuluttajien talousluottamusta. Ennustamme 

inflaation kuitenkin vaimentuvan vuoden 2022 

aikana, mikä kirkastanee myös kotitalouksien 

näkymiä. Näkemyksemme mukaan kotitalouksien 

kulutus ja investoinnit ovat tärkeimmät kasvuveturit 

ennustejaksolla. Kotitalouksien kasvanut 

säästämisaste palautunee pandemiaa edeltäneelle 

tasolla, mikä lisää kulutusta. Näin on jo tapahtunut 

esimerkiksi Yhdysvalloissa. Huomionarvoista on, 
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että säästämisasteen “normalisoituessa” 

säästökertymä pysyy edelleen korkeana. 

Odotamme kotitalouksien käyttävän säästöjään 

maltillisesti, mutta toisaalta tulot ovat kasvussa. 

 

Kuluttajien tunnelmien pitäisi 

piristyä korkean inflaation 

laantuessa 

Toinen kasvua jarruttava tekijä ovat korot, jotka 

nousevat pitkittyneen inflaatiohuipun 

vanavedessä. Odotamme kuitenkin 

rahoitusolosuhteiden pysyvän suotuisina, sillä 

keskuspankit kiristänevät rahapolitiikkaansa 

maltillisesti (lisää alla). Näyttää siis siltä, että 

yrityksien kiinteille investoinneille ja kotitalouksien 

kulutukselle on yhä luvassa tukea.  

Kolmanneksi, kehittyvät taloudet laahaavat 

kehittyneiden talouksien perässä, ja tämä 

vaimentaa globaalia kasvua ainakin 

lähitulevaisuudessa. Haasteet ovat mittavat, ja 

monilla kehittyvillä talouksilla on vaikeuksia toipua 

pandemiasta täysimääräisesti jopa keskipitkällä 

aikavälillä. Elpyminen pandemiasta on jäänyt 

epätasaiseksi, mikä nousi huolenaiheeksi viime 

vuonna. Huolenaiheena se pysyy myös 2022; tästä 

pitävät huolen takapakki pandemian 

taltuttamisessa ja odotettavissa oleva korkojen 

nousu (lue alempaa kappale riskeistä).   

Keskipitkällä aikavälillä odotamme talouskasvun 

saavan tukea tuottavuuden kasvusta, joka on ollut 

yllättävän vahvaa pandemian aikana. Lyhyellä 

aikavälillä voidaan nähdä hieman heikentymistä, 

mutta uskomme, että tuottavuuden hidas kasvu 

viime vuosikymmenellä on tullut käännekohtaan, 

mikä nopeuttaa talouden elpymistä 

ennustejaksollamme  (ks. englanninkielinen 

teema-artikkeli). 

 

Isoissa talousmaissa kasvu hidastuu 

Talouden kasvuvauhti on hiipumassa suurissa 

talousmaissa (lue myös erilliset artikkelit). Kiinassa 

velkaantunut kiinteistöala taantuu samaan aikaan 

kun kotitalouksien kulutusta ja yritysten 

investointeja houkutellaan kasvuun. Tästä seuraa 

Kiinan talouskasvun hidastuminen.  

Euroalueella kotitalouksien kulutus on jäänyt 

verrokkimaista jälkeen, mutta sen odotetaan 

piristyvän tänä vuonna. Sen myötä myös 

talouskasvu virkoaa.  

Yhdysvalloissa kasvun tiellä on esteitä. Sitkeästi 

korkeana pysyvä inflaatio ja tulojen kasvun 

hidastuminen hillitsevät kotitalouksien kulutusta.   

Kokonaisuudessaan arvioimme maailmantalouden 

kasvavan  4,4 prosenttia vuonna 2022 eli selvästi 

vähemmän kuin 2021. Viime vuonna 

maailmantalous kasvoi 5,7 prosenttia. Vuosina 

2023–2024 ennustamme globaalin BKT:n kasvun 

yltävän 3,7 ja 3,3 prosenttiin. 

 

Toimitusketjuongelmat helpottavat 
pandemiatakapakista huolimatta 

Erilaiset toimitusketjuongelmat ovat rajoittaneet 

tuotantoa ja hidastaneet kasvua elpymisvaiheessa, 

etenkin vuoden 2021 aikana. Kysynnän ja 

tarjonnan epätasapaino on kiihdyttänyt inflaatiota. 

Vielä on liian varhaista sanoa, kärjistääkö 

pandemian kiihtyminen toimitusketjuongelmia. 

Emme kuitenkaan näe tätä vaihtoehtoa 

todennäköisimpänä. Toisaalta ongelmat voivat olla 

vakavampia kuin aiemmin oletettiin. Mitkä tekijät 

viittaavat häiriötekijöiden lieventymiseen? 
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Näkemyksemme saa ensinnäkin tukea 

ostopäällikköindeksistä  (PMI), jonka mukaan 

toimitusketjuhäiriöissä pahin alkaa olla takana. 

Toisaalta uusi vastaava New York Fedin 

indikaattori viittaa siihen suuntaan, että 

toimitusketjuongelmat ovat edelleen runsaita. 

Mikäli käännettä parempaan ei tapahdu 

vaikeuksissa olevilla merenkulku- ja kuljetusaloilla, 

PMI-pohjaisten indikaattoreiden vahvistuminen 

pysähtyy. Rahtikonttikuljetushinnat voivat jälleen 

nousta, mikä viittaisi toimitusketjuongelmien 

lisääntymiseen. 

Toiseksi, poikkeuksellisen voimakas tavaroiden 

kysyntä on heikentynyt palveluiden kysynnän 

voimistuessa, mikä tasapainottaa tilannetta ja 

auttaa korjaamaan pullonkauloja. 

Maailmankaupan volyymit ja kotitalouksien 

kestohyödykkeiden kulutus kertovat, että 

tavaroiden kysyntä on nyt paljon lähempänä 

trendin mukaista kehitystä. Osittain nämä 

heikentymiset ovat kuitenkin pullonkaulojen 

aiheuttamia. 

Kolmanneksi, toimitusketjuhäiriöitä on korjattu 

myös tarjontapuolella. Vaikka tarjonnassa on 

lyhyellä aikavälillä puutteita, kiinteät investoinnit 

ovat tuottavuuden ohella kasvussa, ja ne 

kasvattavat ajan myötä tuotantokapasiteettia. Kun 

pula raaka-aineista hellittää, yritykset voivat taas 

täydentää varastojaan esimerkiksi puolijohteiden 

kaltaisilla tuotantopanoksilla. Vaikka 

toimitusketjuongelmat vähitellen helpottavat, 

vuodesta 2022 on kokonaisuudessaan tulossa 

niiden suhteen ongelmallinen. Näin ollen kasvu 

hidastuu, toimitusajat pysyvät pitkinä ja inflaatio 

voimistuu. 

 
Kysynnän ja tarjonnan välistä tasapainoa heiluttaa 

myös kasvava työvoimapula, joka kytkeytyy 

nopeaan talouskasvuun ja työttömyyden laskuun.    

Tulkitsemme edelleen työvoimapulan merkiksi 

siitä, että työvoiman kysyntä kasvaa monissa 

talouksissa ennennäkemätöntä tahtia ja ettei 

työvoiman tarjonnasta ole todellista puutetta, mikä 

loisi merkittävää nousupainetta palkkoihin. 

Työllisyys ja tehdyt työtunnit eivät vielä ole 

palanneet pandemiaa edeltävälle tasolle. Kun 

otetaan huomioon aika ja edistyminen pandemian 

torjunnassa, työmarkkinoilla näyttäisi olevan 

vapaata kapasiteettia.  

Pula työvoimasta kasvaa – 

edelleen matala työllisyysaste 

kertoo vapaasta kapasiteetista 

Korkea inflaatio sitoo keskuspankkien kädet 

Inflaation nopea kiihtyminen on ollut yllätys. 

Olemme korjanneet ennusteitamme, mutta 

odotamme edelleen inflaation laskevan vuoden 

2022 aikana. Poikkeuksellisen korkea inflaatio on 

osoittanut toistuvasti olevansa myös sitkeä, mikä 

on saanut monet keskuspankit epäilemään 

ennusteita ja vähentämään elvytystä. 

Yhdysvaltojen keskuspankki Federal Reserve on 

etunenässä kiristämässä rahapolitiikkaansa 

estääkseen korkeaa inflaatiota juurtumasta. 
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Merkittävä syy inflaation vaimenemiselle kuluvan 

vuoden aikana ovat odotukset energian hinnan 

laskusta.  Toisaalta pohjainflaatioon kohdistuvat 

paineet saattavat kuitenkin olla kasvussa, ja siksi 

olemme nostaneet inflaatioennusteitamme. Hyvin 

voimakas inflaation kiihtyminen kuitenkin 

vältetään. Marraskuisessa ennusteessamme 

näimme inflaatioon kohdistuvan kolmenlaisia 

uhkia: 1) työmarkkina ei ole ylikuumentunut, mutta 

kapasiteettia on rajallisesti; 2) pitkän aikavälin 

inflaatio-odotukset ovat yhä linjassa 

keskuspankkien tavoiteinflaation kanssa; 3) 

globaalien toimitusketjuhäiriöt helpottavat, joskin 

hitaasti, ja sitä ennen ne kiihdyttävät inflaatiota. 

 
Hieman voimistunut, mutta edelleen suhteellisen 

suotuisa inflaationäkymä ennakoi ohjauskorkojen 

nousevan vähemmän kuin mitä markkinat ovat 

hinnoitelleet mutta enemmän kuin aiemmin 

odotimme.  Yhdysvaltojen keskuspankki, 

Englannin keskuspankki ja Norjan keskuspankki 

nostavat korkoja vuonna 2022, kun taas Euroopan 

keskuspankin odotetaan malttavan mielensä 

vuoteen 2024 asti. 

Keskuspankkinäkemyksemme tiivistetysti 

 EKP Federal Reserve 

Nousevatko 

ohjauskorot? 

EKP on kärsivällinen ja  

aloittaa koronostot 

vasta vuoden 2024 

toisella puoliskolla.   

Kyllä, maaliskuusta 2022 

alkaen,. Tätä seuraa pian 

kaksi ohjauskoronnostoa, 

toisella ja kolmannella 

neljänneksellä. Sen jälkeen 

hitaammalla tahdilla vielä 

kolme koronnostoa vuoden 

2024 ensimmäiseen 

neljännekseen mennessä. 

Kaiken kaikkiaan 

vähemmän kuin markkinat 

odottavat. 

Entä 

arvopapereiden 

ostot? 

(määrällinen 

elvytys) 

EKP lopettaa PEPP-

ohjelman mukaiset 

netto-ostot maaliskuun 

2022 loppuun 

mennessä. APP-

ohjelmassa tehdään 

ostoja nettomääräisesti 

40 miljardilla eurolla 

kuukaudessa ja toisella 

neljänneksellä 30 

miljardilla eurolla 

kuukaudessa. Sen 

jälkeen netto-ostoja 

tehdään 20 miljardilla 

eurolla kuussa vuoden 

2023 loppuun asti. 

Arvopapereiden ostojen 

vähentäminen (tapering) 

tulee päätökseen 

maaliskuun 2022 loppuun 

mennessä. Odotamme 

Fedin käynnistävän 

arvopaperiomistusten 

vähentämisen (QT) 

rauhalliseen tahtiin vuoden 

2022 kolmannella 

neljänneksellä. Aluksi 

arvopaperiomistuksia 

vähennetään 25 mrd. 

dollarilla kuukaudessa, 

mutta kasvavan 75 

miljardiin dollariin 2023 

ensimmäiseen 

neljännekseen mennessä. 

Rahapolitiikan 

näkemyksemme 

vaikutukset? 

Kun markkinoilla 

odotukset EKP:n 

koronnostoista 

heikkenevät, 

odotamme korkojen 

nousun hidastuvan 

vuoden 2022 aikana. 

Odotukset taperingistä 

voimistuvat, mikä ajaa 

pitkiä korkoja lähiaikoina 

entistä korkeammalle. Kun 

markkinoiden koronnosto-

odotukset heikkenevät, 

odotettavissa on korkojen 

nousun jatkuminen (joskin 

hitaammin) 

ennustejaksolla. 

Lyhyiden korkojen piikki taittuu vähitellen 

Korot ovat nousussa. Emme kuitenkaan ennusta 

ohjauskorkojen nousun nostavan merkittävästi 

pitkiä korkoja tai aiheuttavan suurta liikehdintää 

muillakaan markkinoilla.   

Lyhyellä aikavälillä lyhyiden korkojen kehitys 

vaihtelee, mutta pitkät korot nousevat. Näemme 

lyhyiden korkojen nousevan maissa, joissa 

ohjauskorkojen odotetaan pian nousevan, kuten 
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Yhdysvalloissa. Pitkien korkojen ennustetaan 

myös nousevan selvästi, kun ohjauskoron nostot 

nostavat odotettua reaalista lyhyttä korkoa. Lisäksi 

määrällisen elvytyksen lopettaminen ja siirtyminen 

arvopaperiomistusten vähentämiseen (QT) nostaa 

aikapreemiota. Euroalueella korkojen nousu jää 

maltillisemmaksi kuin Yhdysvalloissa. 

Keskipitkällä aikavälillä korkojen nousu jää 

vaatimattomaksi, ja ennustamme Fedin 

koronnostomäärien jäävän markkinoiden 

ennakoimaa vähäisemmäksi. Odotamme 

koronnostojen loppuvan kokonaan vuoden 2024 

ensimmäisen neljänneksen jälkeen. Yhdysvaltain 

pitkien korkojen odotetaan saavuttavan huippunsa, 

kun arvopaperiomistusten vähentämisen vaikutus 

hinnoitellaan markkinoilla. Sen jälkeen 

tuottokäyrän odotetaan tasoittuvan, kun 

koronnostosyklin loppu lähenee. Sen sijaan 

euroalueella lyhyet korot nousevat hieman 

nopeammin ennusteperiodimme lopussa, jolloin 

ennustamme EKP:n koronnostojenkin toteutuvan. 

Näin ollen euroalueella pitkillä koroilla on tilaa 

nousta.  

 
Yhdysvaltain korkojen jyrkkä nousu suhteessa 

euroalueeseen on osaltaan vahvistanut dollaria 

suhteessa euroon. Takapakki pandemian osalta on 

saattanut lisätä dollarin vahvistumispaineita, mutta 

markkinoiden riskisentimentti on viime aikoina 

pääosin sivuuttanut huolestuttavat 

pandemiauutiset. Vuoden 2022 toisesta 

puoliskosta lähtien käy entistä selvemmäksi, että 

EKP:n määrällinen elvytys tulee jatkumaan 

pidempään, jolloin dollari vahvistuu pysyvämmin 

euroon nähden. Tämä dollarin vahvistuminen 

tapahtuu samanaikaisesti Fedin rahapolitiikan 

kiristämisen kanssa, mikä vähentää halukkuutta 

riskillisimpiin arvopaperiomistuksiin. Vuonna 2024 

Fedin rahapolitiikan kiristäminen kuitenkin lakkaa 

ja EKP alkaa nostaa ohjauskorkoaan. Odotamme 

sen johtavan euron hienoiseen vahvistumiseen. 

Useita negatiivisia riskejä 

Osa riskeistä, jotka tunnistimme syksyn 

ennusteessamme, on jo osin konkretisoitunut. 

Takapakki pandemian kehityksessä hidastaa 

talouskehitystä ja uhkaa työllisyyden kasvua. 

Yllättävää on inflaation nopea kiihtyminen, jota 

energiasektorin pitkittyneet ongelmat ovat 

ruokkineet ja jonka takia rahapolitiikka on 

kompromissien summa. Lopputuloksena näyttäisi 

olevan tilanne, jossa keskuspankit tyypillisesti 

turvautuvat kiristyspolitikkaan. Inflaation torjunta 

samalla hidastaa talouskasvua entisestään.  

Voidaan myös väittää, että negatiiviset riskit ovat 

kasvaneet. Omikronmuunnos tarttuu niin helposti, 

että jo pelkkä tartuntojen määrä voi aiheuttaa 

sairaaloille kestämättömän kuormituksen, 

vaikkakin rokotukset suojaavat vakavilta tartun-

noilta.  Sen lisäksi, että pandemia uhkaa terveyttä, 

se voi johtaa erittäin tiukoihin rajoituksiin, jopa 

sulkuihin, jotka kääntävät kasvun negatiiviseksi. 

Koronatartuntojen voimakas kasvu voi johtaa 

sulkutiloihin ja sairauspoissaolojen tai muun 

henkilöstövajeen aiheuttamiin  tuotantoseisokkei-

hin. Tämä pahentaisi maailmanlaajuisia 

toimitusketjuhäiriöitä ja hidastaisi kasvua, mutta 

myös kiihdyttäisi inflaatiota ja pakottaisi 

keskuspankit lisäkiristyksiin. Mitä enemmän 

kulutuksen tasapainottuminen tavaroista 

palveluihin viivästyy, sitä suuremmat ovat 

toimitusketjuihin kohdistuvat riskit.  

Myönteistä on, että rokotusasteet ovat nousseet 

nopeasti keskituloisissa maissa. Tämä voi edistää 

pandemian torjuntaa ja kiihdyttää talouskasvua 

kehittyvissä maissa odotettua nopeammin, mikä 

tukee kansanvälisen talouden näkymiä. 

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 2024e

Ruotsi -3,1 4,8 3,6 2,2 1,9

Norja -3,0 4,1 3,7 1,7 1,0

Suomi -2,8 3,7 3,0 1,8 1,5

Tanska -2,1 3,8 2,3 1,8 1,5

Euroalue -6,5 5,1 3,9 2,7 1,6

USA -3,4 5,5 3,8 2,3 2,0

Iso-Britannia -9,2 6,5 4,1 1,6 1,2

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

Kiina 2,2 8,1 5,2 5,1 5,0

Maailma -3,2 5,7 4,4 3,7 3,3

Lähteet: Macrobond ja Handelsbanken

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


HANDELSBANKEN | TALOUSENNUSTE 9 
 

Yhdysvallat 

Taisto inflaatiota vastaan 

Yhdysvaltojen talouden positiivisen kasvun tielle on tullut kuoppia. Inflaation pysyvämpi kiihtyminen ja tulojen 

kasvun hidastuminen vaimentavat kotitalouksien kulutusta. Olemme hieman laskeneet BKT-ennusteitamme 

tuleville vuosille, mutta talouskasvu pysyy edelleen vahvana. Uskomme, että palveluvetoinen kulutuksen 

kasvu pitää yllä talouskasvua toimitusketjuongelmista huolimatta. Rahapolitiikan kiristyminen jarruttaa 

hintojen nousua, mutta ei vähennä liikaa kysyntää.

Hidastuvaa, mutta vahvaa talouskasvua 

Yhdysvalloissa talouskasvua ovat pandemian 

aikana tukeneet elvyttävä finanssipolitiikka ja 

matalat korot. Toistuvista korona-aalloista 

huolimatta on talouden toipuminen ollut varsin 

sitkeää. Pandemian aikainen finanssipolitiikan tuki 

alkaa kuitenkin hiipua, ja kotitalouksien 

kulutusmenojen kasvu ylittää tällä hetkellä 

käytettävissä olevien tulojen kasvun. Uskomme 

kuitenkin, että vahva yksityinen kulutus tukee 

edelleen Yhdysvaltain BKT:n kasvua, etenkin kun 

työmarkkinatilanne koko ajan kohenee. Kulutuksen 

painopisteen on kuitenkin siirryttävä tavaroista 

palveluihin, jotta talouskasvu pysyy vauhdissa. 

Palvelujen kokonaiskulutus on kuitenkin vapaa-ajan 

palveluja ja kuljetuspalveluja lukuun ottamatta jo 

oikealla uralla kohti pandemiaa edeltävää tasoa.  

 

Tulojen kasvun hidastuminen ja inflaation 

kiihtyminen todennäköisesti heikentävät kuluttajien 

luottamusta. Lisäksi kotitalouksien säästämisaste 

on jo laskenut alle pitkän ajan keskiarvon. Olemme 

laskeneet vuoden 2022 BKT:n kasvuennustetta 3,8 

prosenttiin ja vuoden 2023 ennustetta 2,3 

prosenttiin. Kasvulukemat ovat kuitenkin edelleen 

vahvoja. Emme usko, että omikronmuunnos 

aiheuttaa vakavaa terveyskriisiä Yhdysvalloissa. 

Lisäksi Yhdysvaltain talous on sopeutunut 

pandemia-aikaan. Talouskasvu jäänee kuitenkin 

vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä 

heikommaksi koronatartuntojen lisääntymisen takia. 

Työmarkkinoiden yllä yhä pilviä 

Työmarkkinat ovat elpyneet nopeasti. Viime aikoina 

on nähty ennätysmäärä työntekijöiden oma-

aloitteisia irtisanoutumisia. Lisäksi työttömät 

työllistyvät nopeasti, minkä ansiosta työttömien 

määrä suhteessa avoimiin työpaikkoihin on nyt 

ennätysmatalalla. Työvoiman osuus työikäisestä 

väestöstä on kuitenkin matala, mikä vaimentaa 

kuvaa työmarkkinoiden elpymisestä. Vain noin 61–

62 prosentin työvoimaosuus rajoittaa talouden 

toimintaa ja pitää talouden aktiviteetin huomattavasti 

kapasiteettiansa pienempänä. Näkemyksemme 

mukaan suurin osa työvoimaosuuden laskusta on 

johtunut syklisistä tekijöistä. Vuoden 2022 

jälkipuoliskolla voidaan odottaa työvoiman tarjonnan 

lisääntyvän, etenkin kun kotitalouksilla säästöt ovat 

jo pitkälti ehtyneet. Odotamme työttömyysasteen 

laskun vaimenevan mentäessä kohti vuoden 

loppua. Ennusteemme mukaan työttömyysaste on 

3,6 prosenttia vuonna 2022 ja laskee ensi vuonna 

3,1 prosenttiin. 

 

Fedin katseissa siintävät koronnostot 

Inflaatio on yllättänyt odotettua nopeammalla 

kiihtymisellään. Nostamme inflaatioennustettamme 

vuodelle 2022 2,5 prosentista 3,6 prosenttiin, mutta 

uskomme, että inflaatio hidastuu vuonna 2023 kohti 

Fedin kahden prosentin tavoitetta. Koska Fed muutti 

koronnosto-ohjeistustaan haukkamaisemmaksi, 

olemme aikaistaneet koronnostoennusteuraamme. 

Fed on siirtynyt riskienhallintamoodiin ja painottaa 

työllisyystavoitteen sijaan enemmän 

inflaatiotavoitettaan, koska korkea inflaatio nähdään 

uhkana myös täystyöllisyydelle. Odotamme Fedin 

nostavan korkoaan kolme kertaa vuonna 2022, 

ensimmäisellä, toisella ja kolmannella 

neljänneksellä. Kaikkiaan odotamme keskuspankin 

nostavan ohjauskorkoa kuusi kertaa 

ennustejaksollamme 2022–2024.  
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Euroalue 

Korkeaa inflaatiota ja hitaampaa kasvua 

Pandemia ja rajoitukset vaimentavat talouskasvua euroalueella. Kotitalouksien kulutus toimii kasvuveturina 

vuonna 2022, kun samaan aikaan finanssipoliittinen elvytys vähenee. Inflaatio pysyy korkealla tänä vuonna. 

Odotamme Euroopan keskuspankin nostavan talletuskorkoa vuoden 2024 jälkipuoliskolla. Euroalueen talous 

kasvaa 3,9 prosenttia ja inflaatio nopeutuu 3,1 prosenttiin vuonna 2022. 

Omikronaalto vaimentaa näkymiä 

Pandemia ja rajoitukset vaimentavat talouskasvua 

euroalueella. Vaikka sulkutoimet ovat osaltaan 

nopeuttaneet rokottamistahtia, ne jarruttavat 

palvelusektorin elpymistä. Euroalueella 

kotitalouksien säästöt eivät ole vielä palautuneet 

samalle tasolle kuin Yhdysvalloissa. Viimeaikainen 

epävarmuus vaimentaa kuluttajien kulutushaluja ja 

hidastaa kotitalouksien säästämisasteen paluuta 

pandemiaa edeltävälle tasolle. Toimitusketjuhäiriöt 

ovat hieman lieventyneet, mutta ennätyskorkeat 

energian hinnat pitävät yllä hintapaineita. Myös 

kustannusten nousu nopeuttaa inflaatiota.  

 

Lähiaikoina vaisumpaa talouskehitystä 

Pandemia-aallon johdosta euroalueen alkuvuoden 

kasvunäkymät ovat vaimeat. Teollisuustuotanto on 

heikentynyt toimitusketjun häiriöiden vuoksi, 

toisaalta samaan aikaan vähittäiskauppa on 

vauhdittanut elpymistä. Kotitalouksien kulutus on 

kuitenkin jäänyt jälkeen Yhdysvaltojen vastaavista 

luvuista. Odotamme yksityisen kulutuksen 

piristyvän euroalueella vuoden 2022 toisella 

neljänneksellä.  

Korkea säästämisaste viittaa siihen, että 

kotitalouksien kulutuksella on vielä tilaa elpyä. 

Säästämisasteen lasku etenee varsin verkkaisesti 

ja odotamme laskun tapahtuvan ennustejaksomme 

jälkipuolella. Ennakoivat indikaattorit eivät viittaa 

vielä laajapohjaiseen kotitalouksien kulutuksen 

kasvuun euroalueella.  

Palkkojen odotetaan nousevan vuonna 2022 ja 

nousun odotetaan pysyvän keskuspankin kahden 

prosentin inflaatiotavoitetta nopeampana myös 

vuonna 2023. Yritysten investointien ennustetaan 

elpyvän tuntuvasti vuoden 2022 aikana ja tukevan 

talouskasvua, pitkälti EU:n elvytysrahaston 

ansiosta. Odotamme finanssipoliittisten elvytyksen 

vähenevän vuonna 2022, mutta finanssipolitiikan 

viritys jää edelleen verraten löysäksi. 

Vuonna 2022 kuitenkin hyvää talouskasvua 

Ennusteemme mukaan BKT palaa pandemiaa 

edeltävälle tasolle vuoden 2022 ensimmäisellä 

neljänneksellä.  BKT kasvaa 3,9 prosenttia tänä 

vuonna 2,7 prosenttia vuonna 2023 ja 1,6 

prosenttia vuonna 2024. Viime vuonna talous 

kasvoi 5,1 prosenttia.  

Energian hinnat ja useat väliaikaiset tekijät 

kiihdyttivät inflaatiota viime vuonna. Taustalla 

olevat inflaatiopaineet ovat kasvaneet 

kustannusten nousun sekä palvelusektorin 

elpymisen seurauksena. Useat näistä tekijöistä 

vaikuttavat inflaation myös vuonna 2022. 

Ennustamme inflaation olevan 3,1 prosenttia tänä 

vuonna. Vuonna 2023 inflaatio vaimenee 1,7 

prosenttiin ja nopeutuu aavistuksen verran vuonna 

2024 1,8 prosenttiin.  

Inflaation maltillistumisen johdosta odotamme 

EKP:n nostavan talletuskorkoa kaksi kertaa vasta 

vuoden 2024 jälkipuoliskolla. Korkoero 

Yhdysvaltojen ja euroalueen välillä pitää euron 

kurssin verraten heikkona ennustejaksolla. 

Talouden elpyminen parantaa työllisyyttä ja 

ennustamme työttömyysasteen laskevan 7,6 

prosenttiin vuonna 2022. Vuosina 2023–2024 

työttömyys laskee lisää ja työttömyysaste päätyy 

6,9 prosenttiin vuonna 2024.
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Suomi 

Investointipyrähdys kirittää kasvua 

Suomen talous jatkaa hyvässä kasvussa vuonna 2022. Vaikka omikronaalto ja korkea inflaatio vaimentavat 

kuluttajien taloustunnelmia alkuvuonna, ennustamme kotitalouksien kulutuksen kasvavan vahvasti vuonna 

2022. Myönteinen valopilkku tänä vuonna on investointien ripeä kasvu. Pandemian aiheuttamat muutokset 

yritysten toimintaympäristössä, vihreä siirtymä ja teollisuuden ennätyskorkea kapasiteetin käyttöaste 

viittaavat investointien piristymiseen. Huolimatta maailmantalouden kasvun hidastumisesta tänä vuonna, 

Suomen talouden vientinäkymät ovat myönteiset, sillä teollisuuden tilauskanta on lähes ennätysvahva. 

Suomen talous kasvaa 3,0 prosenttia tänä vuonna, 1,8 prosenttia ensi vuonna ja 1,5 prosenttia vuonna 

2024. Inflaatio pysyy korkealla tasolla vuoden 2022 alkupuoliskon, mutta alkaa sen jälkeen vaimentua. 

Työmarkkinoiden myönteinen vire laskee työttömyysastetta.

Talous kasvaa ja inflaatio on korkealla 

Suomen talous kasvoi vahvasti viime vuonna. 

Samanlainen kehitys jatkuu tänä vuonna, vaikka 

kasvuvauhti hieman hidastuu. Suomen talous 

kasvaa 3,0 prosenttia vuonna 2022, 1,8 prosenttia 

vuonna 2023 ja 1,5 prosenttia vuonna 2024. Viime 

vuonna talous kasvoi 3,7 prosenttia. Talouskasvun 

pääveturina toimii kotimainen kysyntä. Yksityisten 

investointien kasvupyrähdys tukee selvästi 

talouskasvua. Inflaatio pysyy korkealla tasolla 

alkuvuonna, mutta alkaa vaimentua sen jälkeen.  

 

Vientinäkymät myönteiset 

Tavaraviennin arvo kasvoi viime vuonna 

voimakkaasti, mutta huomattava osa tästä 

kasvusta johtui vientihintojen noususta. Silti myös 

tavaraviennin volyymin kasvu on pysytellyt hyvänä, 

ja vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä sitä tuki 

lisäksi ison risteilylaivan toimitus ulkomaille. 

Arvioimme tavaraviennin pysyvän hyvässä 

kasvussa koko ennusteperiodimme ajan, mutta 

vahvimman kasvun ajoittuvan vuoteen 2022. Myös 

palveluvienti elpyy tänä vuonna viime vuotta 

nopeammin, kun matkailu- ja kuljetuspalvelut 

toipuvat tuntuvammin pandemian aiheuttamasta 

pudotuksesta. Viennin ohella myös tavaroiden ja 

palveluiden tuonti vauhdittuu tänä vuonna 

kotitalouksien vahvan kulutuskysynnän ja yritysten 

välituotekäytön ansiosta. Ennustamme tavara- ja 

palveluviennin kasvavan 6,5 prosenttia tänä 

vuonna, 3,5 prosenttia ensi vuonna ja 3,1 

prosenttia vuonna 2024. Kokonaisuudessaan 

nettovienti tukee talouskasvua vuosien 2022–2024 

aikana. 

 

Kotitalouksien kulutus piristyy vuoden mittaan 

Kotitalouksien kulutus elpyi  viime vuonna. 

Virusaallot jarruttivat hetkellisesti hieman 

palveluiden elpymistä. Kulutustavaroiden kysyntä 

oli puolestaan varsin vahvaa.  Kotitalouksien 

kulutusnäkymät vuodelle 2022 ovat myönteiset. 

Palveluiden kulutuksella on vielä tilaa elpyä lisää. 

Odotamme kotitalouksien luottamuksen 

vahvistuvan, kun omikronvirusaalto jää taakse.  

Suomalaisilla on edelleen runsaasti kertyneitä 

säästöjä pandemian jäljiltä. Työmarkkinoiden 

kehitys  jatkuu  suotuisana. Työttömyys vähenee ja  

työllisyys  kasvaa, vaikka hieman hitaammin kuin 

viime vuonna. Palkankorotukset  tukevat 

kotitalouksien ostovoimaa, vaikka kohonneella 
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tasolla oleva inflaatio nakertaa kotitalouksien 

reaalista ostovoimaa ennustejakson alussa.  

Ennustamme kotitalouksien kulutuksen kasvavan 

3,0 prosenttia tänä vuonna 1,8 prosenttia ensi 

vuonna ja 1,4 prosenttia vuonna 2024. 

 

Investointipyrähdys vuonna 2022 

Investoinnit tukevat talouskasvua ennustejaksolla. 

Odotamme investointien vauhdittuvan tuntuvasti 

erityisesti tänä vuonna, kun yksityiset investoinnit 

piristyvät selvästi. Asuinrakentaminen kääntyi 

viime vuonna selvään kasvuun kahden heikomman 

vuoden jälkeen. Asuinrakentamisen luvat ja 

aloitukset sekä rakennusalan vahva luottamus 

enteilevät hyvää kasvua tänä vuonna. Lupien ja 

aloitusten määrä näyttää saavuttaneen kuitenkin 

huippunsa, joten kasvunäkymä vuosille 2023–

2024 on maltillisempi. Odotamme myös kone-, 

laite- ja kuljetusvälineinvestointien kasvavan 

reippaasti tänä vuonna. EK:n investointitiedustelun 

mukaan teollisuuden investointiaikeet ovat tänä 

vuonna korkealla erityisesti kiinteiden investointien 

osalta. Kyselyn mukaan investoinnit suuntautuvat 

aiempaa enemmän myös laajennusinvestointeihin. 

Sen sijaan julkisissa investoinneissa on nähty 

vaisumpaa kehitystä, mutta odotamme niidenkin 

elpyvän vuosina 2023–2024. 

Teollisuuden laajennusinvestoinneille on nyt selvä 

tarve, sillä kapasiteetin käyttöaste nousi 

joulukuussa ennätyskorkealle. Teollisuustuotanto 

olikin yli kolmen prosentin kasvussa vuonna 2021. 

Positiivista näkymää vuodelle 2022 tukevat 

teollisuuden uudet tilaukset, jotka ovat viime ajat 

kasvaneet vauhdilla erityisesti nimellisesti, mutta 

kasvu on ollut hyvää myös hintojen muutokset 

huomioiden. Teollisuuden tilauskanta on erittäin 

vahva tällä hetkellä. Myös teollisuuden luottamus 

kävi marraskuussa korkeimmillaan elokuun 2000 

jälkeen. Joulukuussa luottamus kuitenkin laski, kun 

lähikuukausien tuotanto-odotukset ja arviot 

tilauskirjoista heikentyivät. Silti molemmat 

luottamusindeksin osaindeksit pysyivät historiaan 

peilaten vahvalla tasolla.  

 
Riskinä teollisuuden lähiaikojen positiivisille 

tuotantonäkymille ovat sen sijaan akuutti laite- ja 

komponenttipula sekä lisääntyvä työvoimapula, 

mitkä jo rajoittavat monin paikoin tuotantoa. 

Ennustamme investointien kasvavan 5,0 prosenttia 

tänä vuonna, 2,5 prosenttia ensi vuonna ja 1,7 

prosenttia vuonna 2024. 

Inflaatio on korkealla 

Inflaatio kiihtyi vuoden 2021 lopulla voimakkaasti. 

Marraskuussa inflaatio ylsi 3,7 prosenttiin, mutta 

joulukuussa kuluttajahintojen nousuvauhti hidastui 

hieman 3,5 prosenttiin. Inflaation kiihtymisen 

päälähteenä on asumisen ja liikenteen hintojen 

kallistuminen. Odotamme etenkin omistus-

asumiseen liittyvien hintojen nousevan vuositasolla 

mitattuna voimakkaasti myös talvikuukausien 

aikana. Asumisen hintoja nostavat edelleen 

erityisesti peruskorjauksien, uuden asunnon 

hankinnan ja sähkön hinnan kallistuminen.  

Asumiseen liittyvien hintojen nousu heijastuu 

kokonaisinflaatioon, sillä asumisen osuus koko 

kuluttajahintainflaatiosta oli vuonna 2021 varsin 

iso, lähes 27 prosenttia. Myös liikenteen kohoavat 

hinnat nostavat kokonaisinflaatiota vuoden 2022 

aikana, vaikkakin odotamme liikenteen hintojen 

nousun jäävän viime vuoden 6,5 prosenttia 

matalammaksi. Lisäksi inflaatiota kiihdyttää tänä 

vuonna myös ruoan sekä alkoholin ja tupakan 

hintojen tuntuvampi kallistuminen. Välillisesti 

sähkön hinnan nousu voi johtaa nousupaineisiin 

myös monien muiden hyödyke-erien hinnoissa. 
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Nostamme vuoden 2022 inflaatioennusteemme 

2,6 prosenttiin. Inflaatio on korkeimmillaan vuoden 

alussa, mutta hintojen nousuvauhti hidastuu 

selvemmin vuoden toisella puoliskolla. Vuonna 

2023 odotamme inflaation hidastuvan keskimäärin 

1,8 prosenttiin, kun monien väliaikaisesti inflaatiota 

kiihdyttävien tekijöiden (energiahinnat, 

pandemiasta toipuminen) pohjavaikutukset 

vaimenevat. Vuodelle 2024 ennustamme 1,8 

prosentin inflaatiota. 

Työttömyys kääntyy laskuun 

Työmarkkinoilla nähtiin suotuisaa kehitystä viime 

vuonna. Työllisyys lisääntyi 60000 henkilöllä ja 

työttömyysaste oli 7,7 prosenttia. Työttömyys 

muuttui varsin vähän viime vuonna, koska 

työvoiman ulkopuolella olleet palasivat 

työmarkkinoille ja työllistyivät.  

Suomessa on parhaillaan ennätysmäärä avoimia 

työpaikkoja. Odotamme työttömien työllistyvän 

tänä vuonna, ja työttömyysaste laskee 6,7 

prosenttiin. Samaan aikaan työllisyys lisääntyy 

37000 henkilöllä. Vuonna 2023 työllisyyden 

kasvuvauhti tasaantuu asteittain ja työttömyysaste 

laskee 6,4 prosenttiin. Ennustejakson lopulla eli 

vuonna työllisyys kasvaa verraten maltillisesti ja 

työttömyysaste laskee aavistuksen verran 6,3 

prosenttiin. Työllisyyden kasvun rinnalla monia 

yrityksiä vaivaa työvoimapula. Pahin tilanne on 

rakentamisessa. Nopeita ratkaisuja työvoimapulan 

helpottamiseksi tarvitaan kipeästi.  

    

Asuntomarkkinoiden kiivain vaihe takana 

Asuntokauppa kävi viime vuonna vilkkaana; 

kauppamäärät nousivat selvästi normaalien 

tasojen yläpuolelle ja asuntojen hinnat nousivat 

eniten vuoden 2010 jälkeen. Vanhojen 

osakeasuntojen hinnat nousivat tammi–

marraskuussa 2021 koko maassa 3,7 prosenttia, 

pääkaupunkiseudulla 5,5 prosenttia ja muualla 

Suomessa 1,9 prosenttia verrattuna vuoden 2020 

vastaavaan aikaan. Vuoden 2021 loppupuoliskolla 

hintojen nousuvauhdissa näkyi kuitenkin jo 

hidastumista. Odotammekin asuntokaupan 

vahvimman vaiheen jo jääneen taakseen, mutta 

asuntomarkkinoiden yleisen vireen pysyvän yhä 

positiivisena. Tähän viittaavat esimerkiksi 

kotitalouksien asunnonostoaikeet, jotka putosivat 

joulukuussa alimmilleen kesäkuun 2020 jälkeen. 

Tästä huolimatta ostoaikeet ovat yhä pidemmän 

aikavälin keskiarvoa vahvemmat.  

 
Ennustamme vanhojen osakeasuntojen hintojen 

nousevan 2,5 prosenttia vuonna 2022. Pandemian 

aikana on korostunut kotitalouksien halukkuus 

väljempään asumiseen, mikä on piristänyt 
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erityisesti omakotitalojen kauppaa. Asuntokauppaa 

tukee edelleen myös poikkeuksellisen matala 

korkotaso. Lyhyiden markkinakorkojen odotetaan 

kuitenkin kääntyvän hienoiseen nousuun 

ennusteperiodimme 2022–2024 aikana, mikä voi 

vaimentaa kotitalouksien lainanottohalukkuutta. 

Hyvä talouskasvu kohentaa julkista taloutta –
rakenteelliset korjaukset uupuvat edelleen 

Hyvä talouskasvu ja pandemiaan liittyvien 

tukitoimien väheneminen vahvistivat julkista 

taloutta viime vuonna. Myönteisen talouskasvun 

jatkuminen kohentaa julkista taloutta 

ennustejaksolla ja velkasuhde kääntyy laskuun. 

Vaikka julkisen talouden alijäämä pienenee 

tulevina vuosina, julkinen talous pysyy 

alijäämäisenä, koska menojen ja tulojen välillä on 

rakenteellinen epätasapaino. Suomen  

julkisyhteisöjen rakenne muuttuu vuonna 2023, 

kun sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että 

pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy 

kuntasektorilta hyvinvointialueille. Tämä helpottaa 

kuntien väestön ikääntymisestä johtuvia 

menopaineita. Hyvinvointialueet aloittavat 

toimintansa alijäämäisenä mittavista 

investoinneista johtuen.  

 

Riskit Suomen talouden näkymille 

Kuluvan vuoden kasvuennusteen riskit liittyvät 

enimmäkseen odotettua hitaampaan kasvuun. 

Keskeisinä riskeinä ovat pandemiatilanteen 

jatkuminen odotettua heikompana pitkälle vuoteen 

2022, inflaation pysyminen odotuksia 

korkeammalla vuoden 2022 aikana sekä vakavien 

toimitusketjuongelmien ulottuminen myös toiselle 

vuosipuoliskolle. Lisäksi Suomen talouteen 

mahdollisesti vaikuttavat geopoliittiset riskit ovat 

nyt koholla.  

Ennusteemme mukaan omikronmuunnos 

vaimentaa kotitalouksien kulutusta ja siten myös 

BKT:n kasvua vuoden ensimmäisellä 

neljänneksellä. On kuitenkin hyvä huomata, että 

kevään 2020 jälkeisten koronavirusaaltojen 

vaikutus talouteen on pienentynyt kerta kerralta. 

 
Mikäli pandemiatilanne jatkuisi heikkona 

kevätalven jälkeen, pitäisi se kotitalouksien 

luottamuksen vaisuna ja vaimentaisi kuluttajien 

kulutusaikomuksia. Samansuuntainen vaikutus 

olisi myös sillä, että inflaatio ei esimerkiksi 

energiahintojen nousun takia hidastuisi vuoden 

2022 aikana. Toimitusketjuongelmien jatkuminen 

vuoden toiselle puoliskolle voisi ylläpitää odotettua 

nopeampaa inflaatiota ja heikentää lisää yritysten 

tuotantomahdollisuuksia.  

Toisaalta pandemian jääminen taka-alalle, 

kotitalouksien luottamuksen ripeä vahvistuminen ja 

investointien nopea kasvu ovat positiivisia riskejä 

talousnäkymille. Näiden seurauksena talouskasvu 

voisi olla odotettua vauhdikkaampaa tänä vuonna.   

Suomen talouden keskeiset ennusteet 

Prosenttimuutos 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 

BKT -2,8 3,7 (3,5) 3,0 (3,0) 1,8 (1,8) 1,5 

Yksityinen kulutus -4,7 3,2 (3,5) 3,0 (3,6) 1,8 (1,8) 1,4 

Investoinnit -0,8 2,0 (2,3) 5,0 (2,5) 2,5 (1,8) 1,7 

Vienti -6,8 5,0 (5,0) 6,5 (6,6) 3,5 (3,6) 3,1 

Tuonti -6,5 3,5 (3,4) 6,3 (5,9) 3,2 (3,0) 3,0 

Nettovienti* -0,1 0,6 (0,7) 0,1 (0,4) 0,2 (0,3) 0,1 

Inflaatio 0,3 2,2 (2,1) 2,6 (1,9) 1,8 (1,6) 1,8 

Työttömyysaste** 7,7 7,7 (7,8) 6,7 (7,0) 6,4 (6,5) 6,3 

* kontribuutio BKT:n vuosikasvuun, **prosenttia työvoimasta     

Handelsbankenin marraskuun 2021 ennusteet suluissa     
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Teema-artikkeli 

Kiinan talouden herkkä rakennemuutos 

Kiinan talouskasvu hidastuu, kun velkaantunut kiinteistöala taantuu. Samaan aikaan kotitalouksien kulutusta 

ja yritysten investointeja houkutellaan kasvuun. Kulutuksen piristäminen on vaikeaa, koska kotitaloudet ovat 

taloudellisesti jo ennestään ahtaalla. Kun kotitaloudet ovat osittain alttiita kiinteistömarkkinoiden 

heikentymiselle, niillä ei ole myöskään kannustimia kuluttaa lisää. Lisäksi viranomaisten pyrkimykset 

vahvistaa kehittyneemmän teollisuuden tuotantokapasiteettia eivät todennäköisesti täysin toteudu 

lähitulevaisuudessa. Kiinan talouden rakenteen muutos ja talouskasvun hidastuminen tulevat kuitenkin 

vaikuttamaan kansainväliseen kauppaan ja tuotantoon sekä rahoituskanaviin ympäri maailman. Kiinan ja 

Yhdysvaltojen uudelleen leimahtaneet geopoliittiset jännitteet lisäävät myös riskiä laajemmasta 

taloudellisesta myllerryksestä.  

Kiinan talouskasvulla on ollut kustannuksensa 

Viime vuosikymmeninä Kiinan talous on nopeasti 

lähentynyt kehittyneitä talouksia ja samalla maan 

merkitys maailmantaloudessa on lisääntynyt. Nyt 

Kiinassa on kuitenkin edessä ennennäkemätön 

rakennemuutos. Tähän asti Kiinan kasvu on 

saavutettu suuren kauppataseen ylijäämän, 

lisääntyneiden infrastruktuuripanostusten ja 

kiinteistöinvestointien yhdistelmällä. Suuret 

investoinnit infrastruktuuriin ja kiinteistöihin ovat 

edistäneet valtavaa kaupungistumisprosessia, joka 

on nostanut kaupunkilaisten osuutta väestöstä 

noin 20 prosenttiyksiköllä pelkästään vuodesta 

2005 lähtien. Tämän kasvustrategian 

kääntöpuolena on kuitenkin ollut taloudellisten 

haavoittuvuuksien lisääntyminen. Useimmilla 

velka-astemittareilla (kuten yksityisten luottojen 

osuus BKT:sta) Kiina ohittaa nyt muut vastaavan 

kokoiset maat. 

 
Koska suurin osa talouskasvusta on tullut 

investointien kautta, ovat muut kysyntäerät 

(erityisesti kotitalouksien kulutus) jääneet jälkeen. 

Tämä on johtanut epätasapainoon, jossa 

kotitaloudet ovat olleet taka-alalla BKT:n kasvun 

kannalta (yksityiset ja julkiset investoinnit ovat 

hallinneet kasvua) ja samalla kotitalouksien velka 

on kasvanut tuloja nopeammin. Kiinalaisten 

kotitalouksien velka suhteessa BKT:hen on 

edelleen vaatimaton, mutta velka-tulosuhde on 

kasvanut 130 prosenttiin. Kiinalaisten 

kotitalouksien kannustaminen lisäkulutukseen voi 

osoittautua vaikeaksi, sillä kotitalouksien 

säästämisasteet pysyvät todennäköisesti korkeina 

niin kauan kuin sosiaaliset turvaverkot puuttuvat. 

 

Kiinan viranomaiset ovat vuodesta 1989 lähtien 

olleet yhä varovaisempia poliittisten seurausten 

suhteen ja halunneet välttää kotitalouksien liiallisen 

ostovoiman heikentymisen. 1980-luvun 

puolivälissä ja sen jälkeen hintauudistukset saivat 

aikaan erittäin korkeaa inflaatiota, joka 

kotitalouksien reaalitulojen pienentymisen kautta 

johti kansalaisten liikehdintään, mikä laukaisi 

vuoden 1989 Tiananmenin mielenosoitukset. 

Samaan aikaan innovaatioiden nopea kasvu on 

tuottanut useita erittäin menestyviä korkean 

teknologian yrityksiä, joista osa on jättänyt syvän 

jalanjäljen kiinalaiseen yhteiskuntaan ja tuottanut 

suuria määriä asiakasdataa. Näiden uusien 
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markkinasegmenttien sääntelyllä on ollut tapana 

seurata viiveellä niiden menestystä. Kun 

viranomaiset pyrkivät siirtämään kasvun moottorin 

korkean teknologian yritysinvestointeihin, ne 

samalla pyrkivät myös suunnittelemaan uudelleen 

näiden alojen sääntelykehystä. 

Siten viranomaisilla on sekä taloudellisia että 

poliittisia syitä ajaa laajempia talousuudistuksia. 

 

Uudistukset ja kiinteistösektorin taantuma  

Muutaman viime vuoden aikana valta on 

keskittynyt presidentti Xin alaisuuteen, ja sen 

seurauksena on toteutettu useita uudistuksia. 

Erityisesti talouspolitiikkaa käsiteltäessä 

viranomaiset ovat korostaneet tarvetta siirtyä kohti 

laadukkaampaa talouskasvua. Tämä on tulkittu 

yritykseksi edistää kotitalouksien kulutusta ja 

yritysten investointeja – ja samalla hillitä 

paikallishallinnon menoja sekä 

kiinteistöinvestointeja. Kun infrastruktuuri-

investoinnit olivat laskussa jo ennen pandemiaa, 

kasvoivat kiinteistöinvestoinnit edelleen pitkän ajan 

trendiään nopeammin. 

 

Viranomaisilla on sekä 

taloudellisia että poliittisia syitä 

jatkaa laajoja 

talousuudistuksia 

Erityisesti kiinteistöalalla uudistukset ja 

sääntelytoimet ovat kiihtyneet viime vuoden 

aikana. Vuonna 2020 käynnistetty "kolmen 

punaisen viivan" politiikka hillitsi kiinteistöjen 

rakennuttajien mahdollisuuksia hankkia uutta 

rahoitusta. Yrityksiltä vaadittiin alle 70 prosentin 

velkasuhdetta, alle 100 prosentin 

nettovelkaantumisastetta ja lyhytaikaista velkaa sai 

olla korkeintaan käteisvarojen verran.  

 
Sittemmin ja varsinkin kesän 2021 jälkeen tämä 

käynnisti kiinteistöalalla taantuman, jonka 

seurauksena BKT:n kasvu vuoden 2021 

kolmannella neljänneksellä vajosi 0,2 prosenttiin. 

Useat tunnetut rakennuttajat ovat sen jälkeen 

kokeneet taloudellisia vaikeuksia, eikä vähiten 

Evergrande, yksi maailman suurimmista 

kiinteistöyhtiöistä. Lähitulevaisuudessa tämä 

kehitys luo myös kotitalouksille haasteita, sillä 

kiinteistöjen osuus kotitalouksien varallisuudesta 

on yleensä suuri. Siksi kotitaloudet ovat hyvin 

herkkiä kiinteistöjen hintojen laskulle, ja 

viimeisimmät indikaattorit viittaavat asuntojen 

hintojen laskevan ensimmäistä kertaa sitten 

vuoden 2015. 

Hidastuva kiinteistösektori todennäköisesti painaa 

talouskasvua myös tänä vuonna. Arviomme 

mukaan kiinteistöinvestoinnit ovat tähänastisesta 

heikentymisestä huolimatta edelleen trendin 

yläpuolella, ja siksi ne voivat laskea vielä lisää. Yksi 

Kiinan viranomaisten tavoitteista on kuitenkin lisätä 
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kaupungistumisastetta 5 prosenttiyksiköllä vuoteen 

2026 mennessä, mikä viittaa siihen, että 

kiinteistösektorilla pysyy iso rooli viime aikojen 

heikentymisestä huolimatta. Samaan aikaan 

viranomaiset pyrkisivät myös suojelemaan 

merkittäviä sidosryhmiä tapauksissa, joissa suuret 

rakennuttajat joutuvat taloudellisiin vaikeuksiin, 

kuten on jo tapahtunut Evergranden tapauksessa. 

 
Vaikka BKT:n kasvutavoitteet jäävät jatkossa 

väistämättä pienemmiksi, viranomaiset tuskin 

hyväksyvät paria prosenttiyksikköä suurempaa 

kasvuvauhdin hidastumista. Monet vakiintuneet 

alat työllistävät edelleen paljon työntekijöitä, ja 

muutokselle alttiita tavarantoimittajia löytyy suurilta 

teollisuussektoreilta. Vaikka talouden 

rakennemuutos on ensisijainen tavoite, 

viranomaiset todennäköisesti pyrkivät hallitsemaan 

sitä asianmukaisesti. 

Lyhyellä aikavälillä viranomaiset saattavat 

tilapäisesti lisätä paikallishallinnon infrastruktuuri-

investointeja, jotta talouden kasvuvauhti ei pääse 

liialti hidastumaan. Vaikka viime aikoina on havaittu 

kasvua, voivat paikallishallinnot kuitenkin olla 

velkakertymien edessä haluttomia kasvattamaan 

investointejaan. Lisäksi paikallishallinto saattoi olla 

tietoinen siitä, kuinka nopeasti kiinteistöalan 

säännökset toteutettiin ja kuinka tämä rajoitti 

velkarahoituksen saatavuutta. Siitä huolimatta 

Kiinan BKT:n kasvu on hitaampaa jatkossa. 

Viranomaiset tuskin kuitenkaan sallivat 

kasvuvauhdin hidastuvan hieman yli 5 prosenttia 

matalammaksi. 

 

 

Kiinan talouskasvu hidastuu 

jatkossa, mutta viranomaiset 

toimillaan ehkäisevät liiallisen 

heikentymisen 

Kiinan talouskasvu näkyy 
maailmantaloudessa 

Kiinan talouden rakennemuutoksen vaikutukset 

globaaliin kasvuun ovat monitahoisia. Kiinan 

kontribuutio maailmantalouden kasvuun on 

jatkossa vähäisempi. Esimerkiksi Kansainvälisen 

valuuttarahaston tilastot osoittavat, että Kiinan 

osuus koko globaalin BKT:n kasvusta oli vuosina 

2005–2019 keskimäärin noin 1,25 

prosenttiyksikköä. Vuosina 2022–2026 tämän 

odotetaan laskevan keskimäärin hieman yli yhteen 

prosenttiyksikköön. 

Jos kiinteistöinvestoinnit ja rakentaminen vähenee, 

myös tuotantopanosten, kuten metallien ja 

sementin kysyntä vähenee, minkä pitäisi laskea 

raaka-aineiden hintoja. Lisäksi vaikutukset näkyvät 

kaupan sekä rahoitus- ja tuotantokanavien kautta. 

Jatkossa tulee kuitenkin todennäköisesti olemaan 

yhä vaikeampaa erottaa hidastuvan BKT:n kasvun 

globaalit seuraukset Kiinan geopoliittisista 

suhteista, ei vain Yhdysvaltojen, vaan myös muun 

maailman kanssa. 

Lähitulevaisuudessa kiinteistö- ja infrastruktuuri-

investointien vähenemisen pitäisi ilman säästöjen 

vastaavaa vähenemistä johtaa suurempaan 

kauppataseen ylijäämään muun maailman kanssa. 

Jo ennen Kiinan viimeaikaista taantumaa 

tavaroiden vahva kysyntä etenkin Yhdysvalloissa 

oli palauttanut ulkomaankaupan ylijäämäiseksi 

Yhdysvaltojen kanssa. Myös euroalueen kanssa 

ylijäämä oli noussut trendin yläpuolelle. 

Avainasia Kiinan viimeisimmässä Two Sessions –

tapahtumassa oli ilmoitus tavoitteesta siirtää 

joidenkin korkean teknologian teollisuustuotteiden 

tuotantoketjuja Kiinan rajojen sisäpuolelle. Vaikka 

joissakin teollisuuden haaroissa, kuten 

puolijohdeteollisuudessa, Kiinalla ei vieläkään ole 

kykyä saavuttaa kansainvälisten kilpailijoiden 

laajamittaista tuotantokapasiteettia, toisissa se voi 

johtaa kiinalaisperäisen kehittyneiden 

teollisuustuotteiden kysynnän vähenemiseen. 

Vaikka Kiinan kauppataseen ylijäämä Saksan 

kanssa on jäljessä koko euroaluetta, on merkkejä 

siitä, että korkealaatuisten saksalaisten 

pääomahyödykkeiden kysyntä saattaa hiipua 

jatkossa. Kun Kiina on Saksan suurin 



HANDELSBANKEN | TALOUSENNUSTE 18 
 

kauppakumppanimaa, saattaa tämä heikentää 

Saksassa viennin kasvua. 

Kauppajännitteiden voimistuminen yhä riskinä 

Vaikka kauppataseen kasvu Yhdysvaltojen entisen 

presidentin Trumpin toimikauden aikana olisi 

todennäköisesti johtanut merkittäviin geopoliittisiin 

jännitteisiin, on presidentti Bidenin aikana 

kauppataseiden merkitys Kiinan ja Yhdysvaltojen 

suhteissa kiistatta vähentynyt. Kiinalaisten 

tavaraostot Yhdysvalloista ovat jääneet paljon 

jälkeen aiemmin sovitusta, mutta toistaiseksi 

vähäisillä seurauksilla. Samaan aikaan 

kahdenväliset tullit pysyvät suurelta osin 

ennallaan, eikä tilanteeseen ole lähitulevai-

suudessa juuri odotettavissa parannusta. 

 
Sen sijaan painopiste on siirtynyt osittain takaisin 

tunnettuihin kiistakohtiin, kuten teknologiaan sekä 

rahoituksen ja tiedon saatavuuteen. Viime aikoina 

Kiinan viranomaiset näyttävät vahvistaneen 

yksityisten kiinalaisten yritysten ulkomaisen 

toiminnan hallintaa pakottamalla yritykset 

poistumaan kansainvälisistä pörsseistä tai 

rajoittamalla hiilen tuontia Australiasta. Siten 

lisääntynyttä sääntelyvaltaa ei pitäisi nähdä 

pelkästään viimeaikaisen poliittisen vallan 

keskittymisen ja kotimaisten taloustavoitteiden 

valossa, vaan myös Kiinan ja Yhdysvaltojen 

välisen kilpailun kautta.  

Kilpailu on ollut kovinta teknologiasektorilla, missä 

kaksi kuljetusalalla toimivaa teknologiayritystä, Didi 

ja Full Track Alliance, on ollut tutkinnassa 

väitetyistä tietoturvaloukkauksista. Didin päätös 

listautua New Yorkin pörssiin (NYSE) saattoi olla 

poliittisesti kiistanalainen ja saattaa altistaa yhtiön 

tulevalle vaatimukselle paljastaa tietoja, joita 

Kiinan viranomaiset pitävät arkaluonteisina. Viime 

vuoden marraskuussa 248 osaketta oli määrä 

poistaa NYSE:stä tilintarkastuspuutteiden vuoksi. 

Niiden yhteenlaskettu markkina-arvo on noin 4 

prosenttia kaikkien Yhdysvaltojen pörssissä 

listattujen yritysten arvosta. Tämä uhkaa 

entisestään kiristää Kiinan ja Yhdysvaltojen välisiä 

jännitteitä, mikä voi pitkällä aikavälillä vaikuttaa 

kiinalaisten yritysten rahoituksen saantiin sekä 

hankaloittaa yhdysvaltalaisten sijoittajien pääsyä 

Kiinan markkinoille. 
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Keskeiset ennusteet 
Suomen huoltotase, reaalinen vuosimuutos, prosenttia 

  
Arvo vuonna 
2020 (mrd €) 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 

BKT 236,0 -2,8 3,7 3,0 1,8 1,5 

Kulutus 178,5 -3,2 3,1 2,4 1,6 1,2 

Yksityinen kulutus 120,7 -4,7 3,2 3,0 1,8 1,4 

Julkinen kulutus 57,8 0,3 3,0 1,0 1,0 1,0 

Investoinnit 57,2 -0,8 2,0 5,0 2,5 1,7 

Vienti 85,5 -6,8 5,0 6,5 3,5 3,1 

Tuonti 84,7 -6,5 3,5 6,3 3,2 3,0 
       

            

 

Keskeiset ennusteet Suomen taloudelle, prosentuaalinen vuosimuutos ellei toisin mainita 

    2020 2021E 2022E 2023E 2024E 

Ansiotasoindeksi   1,8 2,3 2,8 2,7 2,5 

Kuluttajahintaindeksi   0,3 2,2 2,6 1,8 1,8 

Työttömyysaste, %:a työvoimasta   7,7 7,7 6,7 6,4 6,3 

Teollisuustuotanto   -3,1 3,5 3,0 2,0 2,0 

Vaihtotase, mrd EUR   2,0 1,5 1,4 1,1 1,0 

Vaihtotase, %:a BKT:sta   0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, %:a BKT:sta   -5,5 -2,6 -2,0 -1,5 -1,1 

EMU-velka, %:a BKT:sta   69,5 67,7 66,3 66,2 65,6 
              

 

Valuutta- ja korkoennusteet, ennusteet periodin lopulle 

  2021 2022E 2023E 2024E 

EKP talletuskorko -0,50 -0,50 -0,50 -0,30 

Federal funds, USA 0,13 0,88 1,38 1,63 

Repo-korko rate, Ruotsi 0,00 0,00 0,25 0,50 

10 vuoden obligaatiokorko, Saksa -0,21 0,05 0,30 0,55 

10 vuoden obligaatiokorko, USA 1,52 2,30 2,15 2,00 

10 vuoden obligaatiokorko, Ruotsi 0,29 0,55 0,80 1,05 

10 vuoden obligaatiokorko, Suomi 0,07 0,35 0,55 0,80 

    korkoero Saksaan, korkopistettä 28 30 25 25 

EURUSD 1,13 1,11 1,09 1,12 

USDJPY 115,10 114,00 114,00 114,00 

EURGBP 0,84 0,80 0,80 0,80 

EURSEK 10,23 10,00 9,70 9,70 
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Maailmantalouden BKT-ennusteet, vuosimuutos, prosenttia (edellinen ennuste harmaalla pohjalla) 

  2020 2021E   2022E   2023E   2024E 

USA -3,4 5,5 5,5 3,8 4,2 2,3 2,6 2,0 

Euroalue -6,5 5,1 5,2 3,9 4,4 2,7 1,9 1,6 

Kiina 2,2 8,1 7,9 5,2 5,0 5,1 5,4 5,0 

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

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

               

Ruotsi -3,1 4,8 4,4 3,6 3,8 2,2 2,1 1,9 

Tanska -2,1 3,8 4,2 2,3 2,6 1,8 1,7 1,5 

Suomi -2,8 3,7 3,5 3,0 3,0 1,8 1,8 1,5 

Norja -3,0 4,1 3,9 3,7 3,9 1,7 1,1 1,0 

               

Maailma -3,2 5,7 5,7 4,4 4,6 3,7 3,7 3,3 
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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.  
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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.   
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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.  
 

 

 



Svenska Handelsbanken AB (publ) 
Stockholm 
Blasieholmstorg 11 
SE-106 70 Stockholm 
Tel. +46 8 701 10 00 
Fax. +46 8 611 11 80 

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

Helsinki 
Itämerenkatu 11-13 
FI-00180 Helsinki 
Tel. +358 10 444 11 
Fax. +358 10 444 2578 

Oslo 
Tjuvholmen allé 11 
Postboks 1249 Vika 
NO-0110 Oslo 
Tel. +47 22 39 70 00 
Fax. +47 22 39 71 60  

London 
Handelsbanken Plc 
3 Thomas More Square 
London GB-E1W 1WY 
Tel. +44 207 578 8000 
Fax. +44 207 578 8300 

New York 
Handelsbanken Markets 
Securities, Inc. 
875 Third Avenue, 4th Floor 
New York, NY 10022-7218 
Tel. +1 212 326 5153 
Fax. +1 212 326 2730 
FINRA, SIPC 

   

Macro Research and Trading Strategy 
Macro Research 
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 Chief Economist, Denmark +45 46 79 12 03 
Rasmus Gudum-Sessingø Senior Economist, Denmark +45 46 79 16 19 
 
Norway 
Marius Gonsholt Hov Chief Economist, Norway +47 22 39 73 40 
Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI +47 22 82 30 10 
 
 
UK 
James Sproule Chief Economist, UK +44 7812 4861 87 
 
Trading Strategy 
Claes Måhlén Chief Strategist  +46 8 701 83 16 
Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI  +47 22 82 30 10 
Lars Henriksson  Senior Strategist FX +46 8 463 45 18 
Johanna Högfeldt Senior Strategist FX        +46 8 701 17 11 
      
 

Debt Capital Markets 
Robert Radway Head of Debt Capital Markets +46 8 701 21 97 
Charlotte Wilson Head of Debt Capital Markets Sweden +46 8 701 22 45 
Thomas Grandin Head of Corporate Bonds +46 8 463 45 83 

Sales 
Fixed Income Sales 
Tomas Grandin  +46 8 463 45 83 
FX Sales 
Linnea Lindström  +46 8 463 48 97  
Syndication 
Thomas Grandin  +46 8 701 345 83 

Risk advisory and cash management  
Netherlands 
Annelies Pruik                 +31 204 127 668 
Denmark 
Kristian Nielsen           +45 46 79 12 69 

Sweden 
Petter Holm  +46 8 46 345 92 
Johan Martinsson   +46 702 01 73 58 
 
 

 
Finland 
Mika Rämänen            +358 10 444 62 20 

UK 
Chris Yoxall   +44 207 578 86 20 

 
Norway 
Petter Fjellheim  +47 22 82 30 29 
 

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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