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Epävarmuus varjostaa asuntokauppaa  
Suomessa talouskasvu hidastuu ja inflaatio kiihtyy 
Vuokra-asuntoja jäänyt entistä enemmän tyhjilleen pääkaupunkiseudulla  
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Asuntomarkkinakatsaus kevät 2022  

Epävarmuus varjostaa asuntokauppaa 
Asuntomarkkinoiden aktiviteetti vaimenee tänä vuonna. Sota Ukrainassa nopeuttaa inflaatiota ja 

heikentää talouskasvua Suomessa. Tämä näkyy myös asuntomarkkinoiden kehityksessä. 

Epävarmuuden lisääntyminen vaimentaa kuluttajien luottamusta ja hillitsee kotitalouksien 

asunnonostoaikomuksia. Epävarmuuden kasvu hidastaa myös asuntomarkkinoiden aktiviteettia. 

Asuntolainakoroissa suunta on ylöspäin. Vapaarahoitteisten vuokrien odotetaan maltillisesti elpyvän 

lähitulevaisuudessa tarjonnan ja kysynnän epäsuhdan vähentymisen seurauksena. 

Ukrainan sodan vaikutus asuntomarkkinoihin 

 Venäjän sotatoimet Ukrainassa vaimentavat 

Suomen talousnäkymiä. Vaikutus Suomen 

talouteen tulee ulkomaankaupan ja kasvaneen 

epävarmuuden kautta. Vienti Venäjälle 

heikkenee ja yhdessä kulutus- ja investointi-

vaikutusten kanssa tämä leikkaa prosentti-

yksikön Suomen talouskasvusta. Suomen 

talous kasvaa arviomme mukaan 2,0 prosenttia 

vuonna 2022 ja 1,5 prosenttia vuonna 2023.  

 Sodan johdosta energian ja ruoan hinnat 

kallistuvat, ja inflaatio nopeutuu selvästi. 

Arvioimme inflaation kiihtyvän 4,5 prosenttiin 

Suomessa vuonna 2022. Inflaatio on 2,3 

prosenttia vuonna 2023. Korkea inflaatio 

nakertaa kotitalouksien ostovoimaa. 

 Asuntolainakoroissa suunta on ylöspäin 

Huolimatta talouskasvun hidastumisesta 

euroalueella, ennätyskorkea inflaatio pakottaa 

Euroopan keskuspankin normalisoimaan 

rahapolitiikkaansa viritystä.   

 Epävarmuuden lisääntyminen vaimentaa 

kuluttajien luottamusta ja hillitsee kotitalouksien 

asunnonostoaikomuksia. Asuntojen myyntiajat 

pitenevät ja kauppamäärät notkahtavat 

hetkellisesti tänä vuonna. Ennustamme 

vanhojen asuntojen hintojen nousevan 2,0 

prosenttia vuonna 2022 ja 1,0 prosenttia 

vuonna 2023.  

Asuntomarkkinat rauhoittuvat 

Asuntomarkkinoilla on koettu suotuisaa kehitystä 

kevään 2020 pandemian alkushokin jälkeen. 

Vuoden 2021 aikana asuntomarkkinoiden vahvaa 

virettä tukivat mm. talouskasvun elpyminen ja sen 

myötä parantunut työllisyystilanne, edelleen 

matalana pysynyt korkotaso, kotitalouksien oman 

taloustilanteen ja luottamuksen vahvistuminen sekä 

pandemian aikana korostunut tarve tilavammille 

asuinnoille. Pirteä kysyntä näkyi myös vanhojen 

osakeasuntojen hintojen tuntuvana nousuna. 

Vuonna 2021 vanhojen osakeasuntojen hinnat 

nousivat keskimäärin 5,5 prosenttia 

pääkaupunkiseudulla ja 2,0 prosenttia muualla 

Suomessa. Koko maassa hinnat nousivat 3,7 

prosenttia. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat 

nousivat koko maassa 4,0 prosenttia ja 

rivitaloasuntojen hinnat 3,4 prosenttia. 

Asuntohintojen kiivain nousuvaihe nähtiin kuitenkin 

jo keväällä 2021 ja viime kuukausien aikana on ollut 

merkkejä kysynnän tasaantumisesta. Syksyn 2021 

jälkeen myös osakeasuntojen hinnat ovat pysyneet 

melko vakaina tai jopa hieman laskeneet. 

Tammikuussa 2022 vanhojen osakeasuntojen 

hintojen nousu vuoden takaisesta oli koko maassa 

3,3 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla nousua saatiin 

3,4 prosenttia ja muualla Suomessa 3,2 prosenttia. 

 

Uusien osakeasuntojen hinnat nousivat viime 

vuonna hieman vanhoja osakeasuntoja enemmän. 

Vuonna 2021 uusien osakeasuntojen hinnat 

nousivat koko Suomessa keskimäärin 5,6 

prosenttia, pääkaupunkiseudulla 7,8 prosenttia ja 

muualla Suomessa 3,2 prosenttia. Suurimmista 

kaupungeista hintojen nousuvauhti oli nopeinta 

Vantaalla 9,0 prosentin nousulla. Espoossa ja 

Kauniaisissa nousua oli 8,5 prosenttia. Sen sijaan 

Turussa hinnat nousivat vain 1,7 prosenttia. Koko 

maassa uusien rivitaloasuntojen hinnat nousivat 

hieman kerrostaloasuntoja nopeammin. 
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Vuodesta 2015 lähtien ovat uusien ja vanhojen 

osakeasuntojen hintaindeksit kulkeneet 

pääkaupunkiseudulla hyvinkin yhteneväisesti. Sen 

sijaan muualla Suomessa nähdään 

hintakehityksessä huomattava eriytyminen uusien 

osakeasuntojen eduksi. 

 
Pandemian aikana korostunut tarve tilavammille 

asuinnolle sekä etätyön yleistyminen ovat tukeneet 

omakotitalojen kysyntää. Omakotitalojen hinnat 

nousivat viime vuonna koko maassa selvästi 

enemmän kuin vanhojen kerros- tai rivitaloasuntojen 

hinnat. Erityisen voimakasta omakotitalojen hintojen 

nousu oli pääkaupunkiseudulla, jossa hinnat 

nousivat keskimäärin 8,4 prosenttia edellisvuodesta. 

Muualla Suomessa hintojen nousu oli 6,1 prosenttia. 

 
Asuntojen tarjonta tulee uudisrakentamisen kautta 

tänä vuonna kasvamaan, mikä voi entisestään 

vaimentaa hintojen nousupaineita. Tarjonnan 

kasvuun viittaavat sekä asuinrakentamisen luvat 

että aloitukset, jotka viime vuoden lopulla nousivat 

korkeille tasoille. Lupien määrässä näyttää huippu 

kuitenkin jo saavutetun. Myös rakentamisen 

luottamus on ollut viime aikoina vahvalla tasolla.  

Sodan aiheuttama epävarmuuden lisääntyminen 

näkyy myös asuntomarkkinoilla. Asuntojen 

myyntiajat pitenevät ja kauppamäärät notkahtavat 

hetkellisesti. Ennustamme vanhojen asuntojen 

hintojen nousevan 2,0 prosenttia vuonna 2022 ja 1,0 

prosenttia vuonna 2023. 

Asuntokauppa notkahtaa hetkellisesti 

Hintojen ohella myös asuntokauppojen määrät sekä 

asuntolainojen uudet nostot viime kuukausilta 

osoittavat, että kysyntä on tasaantunut vilkkaan 

kevään 2021 jälkeen. Kokonaisuudessaan viime 

vuonna tehtiin kauppaa 17,8 prosenttia edellisvuotta 

vilkkaammin. Kauppamäärät kasvoivat pk-seudulla 

yli 12 prosentilla ja muualla Suomessa 20 prosentilla 

edellisvuodesta. Asuntokauppa kuitenkin vakiintui 

vuoden 2021 lopulla edellisvuoden tasoilleen. 

Kokonaisuudessaan vuosi 2021 oli kuitenkin 

poikkeuksellisen vilkas vuosi lähihistoriaan nähden, 

sillä kauppamäärät kasvoivat vuonna 2021 peräti 21 

prosenttia vuosien 2015–2020 keskiarvoa 

korkeammaksi. Tammikuussa 2022 

kiinteistövälittäjien kautta tehdyt vanhojen 

osakeasuntojen kauppamäärät kasvoivat enää kaksi 

prosenttia vuodentakaisesta.  

 

Suuret kauppamäärät näkyivät luonnollisesti myös 

uusien asuntolainojen ennätysmäisinä nostoina. 

Etenkin vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla 

nostot olivat selvästi edellisvuotta korkeammalla 

tasolla. Vuoden 2021 lopulla nostomäärät olivat 

kuitenkin jo vuoden 2020 tasolla, mutta kuitenkin yhä 

vahvalla tasolla historiaan nähden. 

Sijoitusasuntolainojen nostot käsittivät vuonna 2021 

vajaat 10 prosenttia kaikista uusista asuntolainoista. 
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Asuntojen vahva kysyntä on lyhentänyt asuntojen 

myyntiaikoja, etenkin rivitaloasuntojen ja 

omakotitalojen kohdalla. Tilastokeskuksen Oikotien 

ilmoitusaineistoon perustuvan kokeellisen tilaston 

mukaan myös myynnissä olevien asuntojen määrät 

ovat pääosin laskeneet niin pääkaupunkiseudulla 

kuin muualla Suomessa kolmen viime vuoden 

aikana. Prosentuaalisesti eniten on pudonnut 

myynnissä olevien omakotitalojen määrä. Viime 

vuoden aikana ovat kuitenkin myynnissä olevien 

vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen määrä pk-

seudulla sekä uusien kerros- ja rivitaloasuntojen 

määrä koko Suomessa kääntyneet jo nousuun. 

Asuntojen myyntiajat pitenevät ja kauppamäärät 

notkahtavat hetkellisesti kasvaneen epävarmuuden 

vuoksi. 

 

Kotitalouksien asunnonostoaikeet tasaantuvat 

Asuntomarkkinoita kiritti viime vuonna monta eri 

tekijää, kuten talouden ripeä toipuminen, 

työllisyyden vahva kasvu ja kotitalouksien 

ennätyskorkeat aikomukset vaihtaa asuntoa. Myös 

pandemian aikana kertyneet ylimääräiset säästöt, 

matala korkotaso ja etätöistä syntynyt tarve vaihtaa 

isompaan asuntoon vauhdittivat asuntomarkkinoita. 

Kuluvana vuonna asuntomarkkinoiden vauhti 

hidastuu viime vuodesta. Viime aikoina eri 

indikaattorit viittaavat aktiviteetin tasaantumiseen. 

Korkea inflaatio heikentää kotitalouksien reaalista 

ostovoimaa tänä vuonna. Kuluttajahintojen 

vuosimuutos on ansiotason nousua nopeampaa. 

Toisaalta työllisyyden kasvu ja palkkojen nousu 

tukevat kotitalouksien taloudellista tilannetta. 

 
Inflaatiota on viime aikoina nopeuttanut etenkin 

asumisen kallistuminen. Sähkön hinnan nousu sekä 

remonttien ja uusien asuntojen kallistuminen ovat 

nostaneet asumisen hintoja. Rakennusmateriaalien 

kallistuminen on nostanut remonttien ja uusien 

asuntojen hintoja. Etenkin rakennustarvikkeiden 

hinnat ovat nousseet voimakkaasti. 

Materiaalikustannusten kasvun lisäksi rakennusalaa 

painaa työvoimapula. Rakennusyritykset kertovat 

merkittävästä ammattityövoimapulasta. 
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Venäjän hyökkäys Ukrainaan tulee pitämään 

inflaation ennustettua korkeammalla tasolla tänä 

vuonna. Raakaöljyn, energian ja ruoan kallistuminen 

maailmanmarkkinoilla nopeuttaa inflaatiota 

Suomessa.   

Asuntomarkkinoilla aktiviteetti vaimenee tänä 

vuonna. Toisaalta kotitalouksien perustarve vaihtaa 

asuntoa on edelleen olemassa. Tästä kertoo 

esimerkiksi kotitalouksien asunnonosto-aikomukset 

seuraavan vuoden sisällä. Helmikuussa kuluttajien 

asunnonostoaikomukset olivat edelleen vahvat. 

 

Suomen talouden näkymät tummenivat 

Suomen talous on ollut ripeässä kasvussa 

pandemiapudotuksesta elpymisen myötä. Vuonna 

2021 BKT kasvoi 3,5 prosenttia. Tammikuun lopulla 

ennustimme vuoden 2022 kasvuksi 3,0 prosenttia. 

Kasvun ajurina olisi ollut kotimainen kysyntä, eli 

kulutus ja investoinnit. Venäjän sotatoimet 

Ukrainassa kuitenkin vaimentavat Suomen 

talousnäkymiä, kun korkea inflaatio, talouspakotteet 

ja epävarmuuden kasvu heijastuvat niin 

ulkomaankauppaan kuin kulutus- ja  

investointiaikeisiin.  

Euroalueen ja Venäjän taloudellisen aktiviteetin 

heikentyminen synkentää Suomen vientinäkymiä. 

Suomen talous on euroalueen keskiarvoa 

riippuvaisempi Venäjästä, vaikka Venäjälle viennin 

osuus kokonaisviennistä on supistunut selvästi 

vuoden 2014 Krimin valtauksen jälkeen. Myös 

Suomen tuonti Venäjältä, mistä iso osa on aiemmin 

ollut energiatuotteita, tulee jatkossa laskemaan. 

Korkea raakaöljyn hinta ja muiden hintojen 

kallistuminen pitävät inflaation Suomessakin 

pidemmän aikaa kohonneella tasolla. Arvioimme 

inflaation nousevan keskimäärin 4,5 prosenttiin 

Suomessa vuonna 2022. Inflaatio on 2,3 prosenttia 

vuonna 2023. Korkea inflaatio nakertaa 

kotitalouksien ostovoimaa. Lisäksi sota lisää 

yleisesti huolestuneisuutta. Nämä yhdessä 

nakertavat kuluttajien luottamusta, mikä voi näkyä 

esimerkiksi asunnon ostopäätösten lykkäämisenä 

tai muussa kulutuksessa. Epävarmuuden 

lisääntyminen taloudessa voi lisäksi jarruttaa 

investointien kasvua Suomessa. Jos jännittynyt 

tilanne jatkuu pidempään, tämä voi näkyä 

ulkomaisten toimijoiden investointihalukkuuden 

vähentymisenä. Odotamme Suomen BKT:n kasvun 

olevan tänä vuonna prosenttiyksikön verran 

hitaampaa kuin tammikuun lopussa ennustimme eli 

talous kasvaa 2 prosenttia 3 prosentin sijaan. Ensi 

vuonna talouskasvu hidastuu arviomme mukaan 1,5 

prosenttiin. 

EKP kohti rahapolitiikan normalisointia 

Huolimatta talouskasvun hidastumisesta 

euroalueella, ennätyskorkea inflaatio pakottaa 

Euroopan keskuspankin normalisoimaan 

rahapolitiikkaansa. Maaliskuun korkokokouksessa 

EKP vihjasi vahvasti, että arvopaperien osto-

ohjelman (APP) netto-ostot päättyvät vuoden 2022 

kolmannella neljänneksellä. EKP:n mukaan 

keskuspankkikorkoja aletaan muuttaa vasta jonkin 

aikaa sen jälkeen, kun netto-ostot ovat päättyneet. 

Odotamme EKP:n nostavan talletuskorkoa  

joulukuussa 2022 ja maaliskuussa 2023. EKP:n 

rahapolitiikan normalisoinnin jälkeen talletuskorko 

on nollassa. Tällä hetkellä emme odota EKP:n 

nostavan talletuskorkoa nollan yläpuolelle, koska 

etenkin inflaationäkymiin liittyy suurta epävarmuutta 

vuoden 2022 jälkeen. 

 
Markkinoiden korko-odotus 12 euriborkoron osalta 

on, että korko nousee nollan yläpuolelle kuluvan 

vuoden lopulla. Vaikka koroissa suunta on ylöspäin, 

korkoliikkeet ovat varsin rauhallisia. 

Markkinaodotusten mukaan markkinakorot 

asettuvat pidemmän päälle prosentin paikkeille. 
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Vuokra-asuntojen tarjonta noussut pk-seudulla 

Vuokramarkkinoilla pandemia-aika on tuonut isoja 

muutoksia etenkin pääkaupunkiseudulla, missä 

vuokra-asuntojen tarjonta on noussut voimakkaasti 

kahden viime vuoden aikana. Samaan aikaan 

vuokra-asuntojen kysyntä ei ole elpynyt pandemiaa 

edeltävälle tasolle. Tilastokeskuksen kokeellisen 

tilaston mukaan pk-seudulla vuokrailmoitusten 

määrä on Oikotien palvelussa noussut helmikuusta 

2020 lähtien. Määrä on tämän jälkeen yli 

kaksinkertaistunut. Samalla kun vuokrailmoitusten 

määrät ovat nousseet voimakkaasti, on myös 

vuokra-asuntojen markkinointiaika pitkittynyt. Tämä 

kehitys koskee pääkaupunkiseudulla niin Helsinkiä, 

Espoo-Kauniaista kuin Vantaata. Vastaavasti myös 

vuokrien vuosimuutos on laskenut 

pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisissa vuokra-

asunnoissa vuoden 2020 alun jälkeen lähes kahden 

prosentin tasolta vuoden 2021 lopussa 0,6 

prosenttiin.  

Vuokra-asuntojen vajaakäytön kasvuun 

pääkaupunkiseudulla ovat vaikuttaneet muun 

muassa koronarajoituksiin liittyvät epävarmuudet 

sekä uusien vuokra-asuntojen tarjonnan 

lisääntyminen. Vuokra-asuntojen vajaakäyttö 

näyttää puolestaan kiristäneen kilpailua 

vuokralaisista ja vaimentanut vuokrien nousuvauhtia 

kaikkialla pääkaupunkiseudulla. 

 
 

 

Muualla Suomessa vastaavaa vuokramarkkinoiden 

kehitystä ei ole samassa määrin havaittavissa. 

Vuokrailmoitusten määrä on noussut vain vähän, 

mutta markkinointiaika on kuitenkin lyhentynyt. 

Vuokrahinnat ovat laskeneet pääkaupunkiseudun 

ulkopuolella vain aavistuksen vuoden 2020 alusta 

lähtien. Muissa suurimmissa kaupungeissa, 

Tampereella, Turussa ja Oulussa, ei ole tapahtunut 

samanlaista kehitystä kuin pääkaupunkiseudulla. 

Suurimpien kaupunkien alueista ainoastaan Turku 2 

-alueella ovat vuokrailmoitusten määrät nousseet 

pk-seutua vastaavaksi. Odotamme 

vapaarahoitteisten vuokrien maltillisesti elpyvän 

koko maassa lähitulevaisuudessa tarjonnan ja 

kysynnän epäsuhdan vähentymisen seurauksena. 

Epävarmuuden kasvu voi lisätä vuokra-asuntojen 

kysyntää, kun kotitaloudet lykkäävät asunnon 

ostopäätöksiään eteenpäin. 



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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