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Maailmantalous  

Kun pöly laskeutuu 
Maailmantalous toipuu kevään historiallisesta romahduksesta. Ensitoipumisen jälkeen talouden 

elpyminen on kuitenkin vaimenee. Poliittiset päättäjät tekevät kaikkensa tukeakseen taloutta, 

mutta vastakkaiseen suuntaan vetää suuri epävarmuus, minkä kanssa meidän on pakko elää 

koronapandemian yhä jatkuessa, ja ennustammekin siten maailmantalouteen hidasta elpymistä. 

Yhdysvaltain presidentinvaalien trilleri ei mielestämme vaikuta ratkaisevasti maailmantalouteen, 

mutta rahoitusmarkkinoiden huomion se kerää lähitulevaisuudessa. Euroalueella finanssipoliittinen 

elvytys on rajallista, ja vaikka EKP voisi kantaa merkittävämmän roolin, jää talous 

verrokkimaistaan jälkeen. Maailmantalouden notkahdus merkitsee sitä, että matala korkoympäristö 

jatkuu ennusteperiodimme 2020-22 jälkeenkin.   

Maailmantalous nousee jaloilleen 

Elokuisen talousennusteemme jälkeen on alkanut 

näyttää yhä varmemmalta, että maailmantalous on 

todellakin toipumassa kevään historiallisesta 

romahduksesta. Samaisessa ennusteessa 

ennakoimme, että koronapandemiaan liittyvä 

epävarmuus ja rajoitukset tulevat vaimentamaan 

elpymistä, ja nyt tästä on näkyvissä yhä vahvempia 

merkkejä. Kun useat maat kevensivät rajoitteitaan, 

taloudessa nähtiin vahva positiivinen käänne. Nyt 

tilastot kertovat kasvun olevan hidastumassa, ja 

arvioimme elpymisen olevan jatkossa entistä 

epävarmemmalla pohjalla.   

 

Kun koronakriisin alussa keskityttiin akuutteihin 

toimiin, joilla estettiin talouden romahdus ja 

konkurssiaalto, on talouspolitiikan huomio nyt 

muuttumassa. Valtiot ja keskuspankit tarjoavat 

ratkaisuksi kohdennettujen tukitoimien ja laajasti 

elvyttävän politiikan yhdistelmää, jotta hauras 

elpyminen ei hyytyisi. Siten rahoitusolosuhteet 

pysyvät suotuisina, ja jatkoa on luvassa sekä 

matalille koroille että sijoittajien tuottohakuisuudelle. 

Vahva käänne hiipui varovaiseksi elpymiseksi 

Kevään vahvan käänteen jälkeen talouden 

elpyminen ei  enää noudata V:n muotoista käyrää, ja 

yhä useampi tilasto ennakoi kasvun hidastuvan. 

Hidastumisen merkkejä on nähtävissä 

ulkomaankaupassa, yritysten investointiaikeissa 

sekä kotitalouksien kulutuksessa. Ennustamme 

elpymisen jäävän monestakin syystä hitaaksi. Yksi 

näistä on kysynnän heikkeneminen, jonka taustalla 

ovat kevään BKT:n laskun synnyttämä työttömyys ja 

tulonmenetykset.   

 

Myös tartuntojen leviämistä hillitsevät rajoitukset 

jarruttavat elpymistä vielä pitkään. Elpymisen hitaus 

perustuu yhtäältä nykyisten rajoitusten laajuuteen ja 

ihmisten haluun ylläpitää sosiaalista etäisyyttä ja 

toisaalta viranomaisten ajamiin uusiin rajoituksiin ja 

turvatoimiin. Monissa maissa on jo ryhdytty 

soveltamaan näitä rajoituksia, jotta uudet vakavat 

epidemia-aallot saataisiin estettyä. 
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Kaksi askelta eteen, yksi askel 

taakse 

Kolmanneksi tuntuva epävarmuus tulevasta 

kehityksestä vaimentaa talouden elpymistä. 

Yhdessä talouteen normaalistikin liittyvän 

epävarmuuden kanssa se saa yritykset siirtämään 

investointi- ja työllistämispäätöksensä hamaan 

tulevaisuuteen, tyrehdyttää niin lyhyen kuin pitkän 

aikavälin talouskasvun ja vauhdittaa työttömyyden 

kasvua monissa maissa. Miksi sitten pandemiaan 

liittyy niin paljon epävarmuutta? 

Pandemian päättyessä epävarmuus hälvenee 

Osittain epävarmuutta ruokkivat epätietoisuus 

pandemian päättymisestä, tartuntojen määrästä ja 

vakavuudesta sekä uusien rajoitusten mittasuhteista 

ja soveltamisalueista. Siksi epävarmuus riivaa 

taloutta niin kauan, kuin pandemia on 

keskuudessamme.  

OECD:n mukaan alansa johtavat epidemiologit ja 

asiantuntijat ennustavat pandemian jatkuvan vielä 

vuodesta puoleentoista. Ennusteen toteutuminen 

lyhyemmän kaavan mukaan edellyttää, että tehokas 

rokote on pian markkinoilla ja että se pystytään 

nopeasti jakamaan ympäri maailman. 

180 erilaista rokotetta käynnissä  

Pandemian keston lisäksi myös tartuntojen määrä 

vaikuttaa talouden elpymiseen. Koronan 

leviämisnopeus on kesän jälkeen alkanut uudestaan 

vauhdittumaan ja tartuntapiikki voi olla vasta 

edessäpäin, mutta tilanne vaihtelee maanosittain. 

 

Huolestuttava esimerkki tästä on Eurooppa, jossa 

tartuntojen määrä kasvaa jo kevättä nopeammin.  

Myönteistä on, että kuolonuhrien määrä on yleisesti 

pysynyt maltillisena, mutta tehohoidon tarpeen ja 

kuolleisuuden kasvu useassa maassa on saanut 

maailman terveysjärjestö WHO:n ottamaan tilanteen 

vakavasti.   Euroopan tautienehkäisy- ja -

valvontakeskus  ECDC puolestaan katsoo 

tartuntatilanteen uudelleen eskaloitumisen riskin 

suureksi tai jopa erittäin suureksi niissä maissa, 

jotka epäonnistuvat torjuntatoimissaan. Monissa 

maissa toimiin on jo ryhdytty, ja aiemmin purettuja 

rajoituksia on palautettu. Euroopan tilanne on hyvä 

esimerkki siitä, että pandemiatilanteen kehitys ja 

globaali pandemian vastainen taistelu kulkevat 

”kaksi askelta eteen ja yhden taakse”. Odotammekin 

epävarmuuden taloudessa pysyvän huomattavana 

ja elpymisen jäävän hauraaksi.    

Oletamme, että rokotteiden 

kehittämisessä ei tule vakavia 

takaiskuja ja että 

maailmanlaajuinen rokotus 

alkaa vuonna 2021 

Miten rokotteen kehittäminen etenee?  

WHO:n mukaan rokoterintamalla näkyy valoa 

tunnelin päässä. Kehitteillä on noin 180 rokotetta, 

joista jo 35:ä on päästy testaamaan ihmisillä. Osa 

rokotteen kehittäjistä on ilmoittanut, että rokote on 

lähellä valmistumistaan ja sen jakelu voitaneen 

aloittaa ennen vuodenvaihdetta. Toisaalla 

äänensävy on vähemmän toiveikas. Esimerkiksi 

Yhdysvaltojen tautikeskus CDC arvioi äskettäin, että 

rokote saadaan maassa yleiseen jakeluun 

aikaisintaan ensi vuoden toisella tai kolmannella 
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neljänneksellä. Ensin rokotetaan riskiryhmät ja 

virukselle herkimmin altistuvat. Jotta rokotukset 

onnistuvat maailmanlaajuisesti, tarvittaneen erilaisia 

rokotteita, koska sekä suojavaikutus että 

sivuvaikutukset vaihtelevat eri rokotteiden välillä. 

Politiikkatoimet kannattelevat taloutta 

Arvioimme globaalin BKT:n supistuvan tänä vuonna 

4,1 prosenttia. Kasvu on nopeinta vuoden 

jälkipuoliskolla, mutta kyseessä on ennen kaikkea 

vastaliike alkuvuoden romahdukselle.   

Arvioimme, että lähivuosien laajasti elvyttävä 

finanssi- ja rahapolitiikka pitävät kasvun rattaat 

käynnissä. Elpyminen ei vielä näyttäisi ruokkivan 

itseään, mutta uskomme poliitikkojen oppineen 

finanssikriisistä, mitä elvytyshanojen ennenaikainen 

sulkeminen aiheuttaa. Keskuspankit eivät osoita 

halua rahapolitiikan kiristämiseen nyt, kun uutiset 

kertovat kriisin pohjan olevan ohi. Vaikka uusia 

elvytystoimia ei olekaan käynnistetty, ne ovat 

nykytilanteessa elvyttämisen lakkauttamista 

todennäköisempi vaihtoehto. Monet kevään 

hätäratkaisuista ovat kuitenkin menettämässä 

tehoaan ja/tai muuttumassa liian kalliiksi ylläpitää.   

Kriisin seuraava ja riskialttein vaihe onkin löytää 

tasapaino kohdennetun kriisituen ja yleisesti 

toimivana pidetyn, laajasti elvyttävän talouspolitiikan 

välillä. Uskomme tasapainon löytyvän ja 

perustamme siihen arviomme edelleen jatkuvasta, 

mutta maltillisemmasta globaalista kasvusta, joka 

yltää 5,1 prosenttiin vuonna 2021 ja 3,5 prosenttiin 

vuonna 2022.  

 

Kestää kuitenkin aikansa, ennen kuin globaali BKT 

palaa pandemiaa edeltävälle tasolle. Lähivuosien 

heikko kysyntäpaine kääntää työttömyyden vain 

lievään laskuun suuressa osassa maailmaa, mikä 

puolestaan hillitsee palkankorotuksia. Arvioimme 

siksi, että inflaatio ei yllä tavoitetasolleen niin 

Euroopassa kuin Yhdysvalloissakaan vielä 

lähivuosina. 

Pandemiasta nousee muuttunut maailma 

Kun pandemiamyrskyn nostattama pöly 

maailmantaloudessa laskeutuu, vanhaan tuskin on  

enää paluuta. Englanninkielisessä teema-

artikkelissamme ”Coronavirus can change the world 

as we know it”) arvioimme trendejä, jotka voivat 

koronakriisin seurauksena vahvistua ja samalla 

tarkastelemme, miten nämä trendit vaikuttavat 

kasvuun pitkällä aikavälillä. Etätyön lisääntyminen 

on yksi esimerkki näistä trendeistä. Vaikutukset eivät 

ole itsestään selviä, mutta näemme, että myös 

pitkällä aikavälillä koronakriisillä on negatiivinen 

kasvuvaikutus.  

 

Keskuspankkien tuki markkinoille jatkuu 

Voimakkaasti elvyttävä rahapolitiikka tukee 

arvopaperihintojen kehitystä, kuten myös 

asuntohintoja,  joiden vastustuskyky on 

osoittautunut monissa maissa vahvaksi  (ks. teema-

artikkelimme ”Asuntomarkkinat – miksi ne ovat 

pärjänneet hyvin pandemian aikana?”). 

Rahoitusmarkkinoille sijoittavat ovat nyt 

valppaampia kuin ennen pandemiaa, ainakin jos 

mittarina käytetään odotuksia korkeana pysyvästä 

volatiliteetista. Osittain selitys korkealle volatiliteetille 

löytyy siitä, että lähiaikoina on konkretisoitumassa 

kaksi tapahtumariskiä – Yhdysvaltain marraskuiset 

presidentinvaalit ja Ison-Britannian lopullinen EU-ero 

vuodenvaihteessa.  
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Ennusteisiimme korkojen kehityksestä ei edellisen 

katsauksen jälkeen ole tullut mainittavia muutoksia.  

Koska koronnostoja ei ole näköpiirissä, lyhyet 

markkinakorot pysyvät nollan pinnassa.  Pitkien 

korkojen tulisi nousta hieman talouden aktiviteetin 

piristyessä kohti pandemiaa edeltävää tasoa. 

Kokonaisuudessaan matala korkotaso jatkuu 

kuitenkin ennustejaksomme loppuun ja 

todennäköisesti vielä joitakin vuosia sen jälkeen, kun 

vuosi 2022 on päättynyt.    

Valuuttamarkkinoiden katse Brexitissä 

Lähestyvät tapahtumariskit näyttävät suuntaa myös 

valuuttamarkkinoiden kehitykselle, etenkin Ison-

Britannian punnan kohtalolle. Pidämme 

todennäköisimpänä skenaariona, että kattavaa 

kauppasopimusta ei saada aikaiseksi vuoden-

vaihteeseen mennessä. Sen sijaan Iso-Britannia ja 

EU solmivat kriittisimmät osa-alueet kattavan 

sopimuksen. Tämän seurauksena EUR/GBP-kurssi 

jäänee nykytason tuntumaan, ylittäen hienoisesti 

0,90. Englanninkielisessä Iso-Britanniaa 

käsittelevässä artikkelissa käymme läpi, miksi myös 

kovan Brexitin riski on kohonnut ja mitä siitä seuraisi. 

Lähestyvien presidentinvaalien tuloksella 

puolestaan lienee odotettua pienempi vaikutus 

USA:n dollarin arvoon. Samaan aikaan näemme, 

että epäselvä vaalitulos ja sen jälkimainingit voivat 

aiheuttaa sekasortoa finanssimarkkinoilla. Toisaalta, 

kun ympärillä myrskyää, dollarilla on tapana 

vahvistua. Arvioimme dollarin vähitellen vahvistuvan 

euroon nähden viime aikojen tasoiltaan. 

Vahvistuminen seuraa näkemyksemme mukaan 

siitä, että Euroopan keskuspankki tulee 

toteuttamaan jatkossa vielä Yhdysvaltain 

keskuspankki Fediä elvyttävämpää rahapolitiikkaa.  

 

Euroalue: Finanssipolitiikka rajoittaa elpymistä 

Talouden romahdus jakautui euroalueella 

epätasaisesti, ja arvioimme myös elpymisen sujuvan 

eri tahtiin. Ei vähitellen siksi, että mailla on erilaisia 

keinoja, millä kriisiä torjutaan. Ja kun katsotaan 

lähiajan hyvin elvyttävää finanssi- ja rahapolitiikkaa 

kauemmaksi, tulee finanssipoliittinen liikkumavara 

ennen pitkää rajalliseksi. EU:n elvytysrahasto on 

paitsi tärkeä poliittinen voitto unionille, myös 

tervetullut taloudellinen piristysruiske elvyttävän 

finanssi- ja rahapolitiikan rinnalle. Mutta 

englanninkielisessä teema-artikkelissamme ”Further 

divergence could force ECB to make PEPP 

permanent” päättelemme, että EKP:n kriisiohjelmat 

voivat olla viimeinen keino vajeiden täyttämiseen. 

Pandemia iski euroalueelle kovaa jo alkumetreillä, ja 

kielteiset vaikutukset kasvoivat sen mukaisiksi.  

BKT:sta suli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 15 

prosenttia, mikä on enemmän kuin Kiinassa ja 

Yhdysvalloissa. Erilaiset lomautusohjelmat ovat 

lieventäneet työmarkkinoihin kohdistunutta iskua, 

eikä työttömyys siksi ole noussut yhtä nopeasti kuin 

BKT supistui. Talous on elpynyt loppukeväästä 

lähtien vähittäiskaupan ja teollisuustuotannon 

kääntyessä kasvuun touko- ja kesäkuussa. Sen 

jälkeen on kuitenkin herännyt kysymysmerkkejä; 

loppukesän tilastodata sekä viimeisimmät 

ennakoivat indikaattorit viittaavat elpymisen 

hidastumiseen kolmannella vuosineljänneksellä, 

erityisesti palvelusektorilla.   
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BKT:n kasvu jatkuu tulevana vuonna, mutta 

elpyminen jää vajaaksi ennustejaksollamme. 

Suhteellisen synkkä näkemyksemme ei ole 

yksinomaan seurausta rajallisesta finanssipolitiikan 

tuesta, mikä jättää elpymisen vaillinaiseksi vuoteen 

2022 mennessä. Euroalueen kasvua hidastaa myös 

Kiinan talouden heikentyvä vetoapu sekä 

rakenteellisten ongelmien jatkuminen monissa 

jäsenmaiden talouksissa. Lisäksi arvioimme 

poliittisten vastatuulien olevan vahvoja 

välttämättömien, vaikkakin vaikeiden uudistusten 

toteuttamiseksi lähivuosina.  

Inflaatio on hyvin hidasta, ja kun talouden resurssit 

samaan aikaan ovat vajaakäytössä, odotamme 

inflaation kiihtyvän lähivuosina vain runsaaseen 

prosenttiin eli selvästi EKP:n inflaatiotavoitetta 

hitaammin.  

USA: Amerikkalainen presidentinvaalitrilleri… 

Yhdysvaltojen taloudesta kaikuu ristiriitaisia ääniä, ja 

talouden näkymiin liittyvä epävarmuus on suuri. 

Vaikka elpyminen on tilastojen valossa käynnistynyt, 

lähestyvien presidentinvaalien tulos on arvoitus (ks. 

vaaleja käsittelevä teema-artikkelimme 

”Historialliset vaalit lähestyvät”). Tilannetta pahentaa 

se, että keskustelu äärimmäisen tärkeän elvyttävän 

talouspolitiikan jatkosta on ajautunut umpikujaan. 

Loppuuko finanssipoliittinen 

elvytys? 

Toisen kvartaalin historiallinen BKT-romahdus on 

kolmannella neljänneksellä kurottu osin umpeen, 

mutta  kokonaiskuva on hajanainen. Yhtäältä 

esimerkiksi teollisuustuotanto toipuu vauhdilla. 

Toisaalta kuluttajien luottamus laahaa 

ennätyksellisen matalalla tasolla. Kotitalouksilla on 

yhä käytössään enemmän tuloja kuin ennen kriisiä, 

mutta valtion avustuksilla ja työttömyystuella on 

tässä merkittävä rooli.  Epävarmuus tukien 

pysyvyydestä lisää kotitalouksien epävarmuutta ja 

saa ne kerryttämään puskureita pahan päivän 

varalle.   

 

…ei  määritä lähiaikojen talouskehitystä 

Arvioimme, että presidentinvaalin tulos ei ratkaise 

kriisin jälkeisen elpymisen nopeutta. Voittajasta 

riippumatta presidentin ensimmäinen ja tärkein 

tehtävä on pandemian hoito ja talouden elpymisen 

varmistaminen. Elpymisen jatkuminen edellyttää 

tukea, mutta juuri nyt finanssipoliittinen lisäelvytys 

näyttää epävarmalta. Mitä lähempänä vaalit ovat, 

sitä pienemmäksi käy sovun mahdollisuus 

kongressissa. Näkemyksemme mukaan pattitilanne 

ei silti ole todellinen uhka Yhdysvaltain taloudelle, 

vaan poliitikot toimivat asiassa piakkoin.  

Olemme nostaneet tämän vuoden BKT-ennustetta 

odotettua paremman kehityksen myötä. 

Työmarkkinoiden näkymät ovat aiempaa 

ennustettamme valoisammat, ja kotitalouksien 

kulutuksen myötä tämä heijastuu myönteisesti 

BKT:n lähiaikojen kehitykseen. Inflaationäkymät 

ovat edelleen heikot, mutta inflaatio on kuitenkin ollut 

ennusteitamme voimakkaampaa, Vaikka nostamme 

tämän vuoden inflaatioennustettamme, jää se 

keskuspankki Fedin inflaatiotavoitteen alle, ja 

rahapolitiikka pysyy vielä pitkään elvyttävänä. 

Fedillä testissä uusi strategia 

Vahvistaakseen inflaatiotavoitteensa uskottavuutta 

Fed ei jatkossa pelkästään tavoittele inflaation 

palauttamista 2 prosentin tasolle (työmarkkina-

tilanne samalla huomioiden). Fedin uuden strategian 

myötä inflaatio voi ylittää (tai toisena hetkenä alittaa) 
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tavoitetason, jos sillä varmistetaan keskimääräisen 

inflaation asettuminen 2 prosentin tuntumaan yli 

ajan. (Flexible Average Inflation Targeting, FAIT). 

Vaikka strategia ei välttämättä muuta merkittävästi 

käytäntöjä, se kertoo siitä, mistä ajassa on kyse. 

Ohjauskorko pysyy matalana pitkään, ja  tukiostot 

jatkuvat tavalliseen tapaan. 

Kiina: Elpyminen täydessä käynnissä 

Kiinan talouden aktiviteetti on useiden mittareiden 

perusteella jo pandemiaa edeltävällä tasolla. Maa 

otti rajoitukset käyttöön ensimmäisenä ja kulkee nyt 

myös elpymisen eturintamassa. Kehitys on viime 

aikoina ollut jopa yllättävän myönteistä – ei vähiten 

vientiteollisuudessa – vaikka kansainvälinen kysyntä 

on heikentynyt.  

Pitkällä aikavälillä muutokset globaaleissa 

arvoketjuissa voivat vähentää ulkomaisten yritysten 

riippuvuutta Kiinasta. Samaan aikaan Kiinan hallinto 

tekee kaikkensa ylläpitääkseen kasvua. Tavoitteena 

on paitsi pitää hallinnon vastaiset mielenilmaukset 

kurissa, myös varmistaa se, että kommunistisen 

puolueen satavuotisjuhlaa voidaan ensi vuonna 

viettää  puolueen onnistumisia juhlien. 

Kiinassa tärkein keino kotimaisen kysynnän 

ylläpitämiseen on luotonanto, ja arvioimme näin 

olevan myös jatkossa. Myös finanssipolitiikalla, 

etenkin infrastruktuuri-investoinneilla, on iso rooli, 

joten ennustamme budjettialijäämän kasvavan 

hieman. Kiinan taloudella onkin edelleen muuta 

maailmaa paremmat edellytykset selviytyä 

globaalista taantumasta. Arvioimme kuitenkin 

kasvun tänä vuonna jäävän hieman alle 3 prosenttiin 

eli reippaasti pitkän ajan trendiä heikommaksi. 

Tulevina vuosina maan talous kääntyy jälleen 

kasvuun globaalin elpymisen vanavedessä. 

 

 

BKT:n kasvuennusteet, vuosimuutos, prosenttia 

 

Lisää maailmantalouden suhdannenäkymistä on luettavissa 

Handelsbankenin englannin- ja ruotsinkielisistä globaaleista 

talousennusteista, jotka löytyvät internet-osoitteesta 

http://research.handelsbanken.se/Macro-Research/ 

 

 

  

2019 2020e 2021e 2022e

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

Norja 2,4 -3,5 3,6 2,0

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

Tanska 2,8 -4,4 2,2 2,8

Euroalue 1,3 -8,4 4,4 2,4

USA 2,2 -4,0 3,8 2,9

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

Alankomaat 1,6 -4,5 4,0 2,1

Kiina 6,1 2,8 8,0 5,0

Maailma 2,8 -4,1 5,1 3,5

Lähteet: Macrobond ja Handelsbanken

http://research.handelsbanken.se/Macro-Research/
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Teema: USA-vaalit 

Historialliset vaalit lähestyvät 
Yhdysvalloissa on monien mielestä edessä kaikkien aikojen tärkeimmät vaalit. Vaaleissa on kyse paljon 

muustakin kuin vain talouspolitiikasta. Vaalit myös pidetään historiallisesta näkökulmasta 

poikkeuksellisessa tilanteessa ja niitä ovat jo alkumetreiltä lähtien leimanneet mielenosoitukset ja 

konfliktit. Vaaleissa on kaksi hyvin erilaista ehdokasta, jotka tulevat taistelemaan voitosta viimeiseen 

asti. Vaaleissa on myös viime kädessä vaakalaudalla amerikkalainen demokratia. 

Jakautunut yhteiskunta 

Yhdysvaltain nykyinen presidentti Donald Trump on 

sanonut, että nämä ovat maan historian tärkeimmät 

vaalit. Vaikka näyttävät lausunnot ovatkin hänelle 

tunnusomaisia, voi niissä silti olla jonkin verran 

totuutta. Monet ovat yhtä mieltä Trumpin kanssa, että 

vaalit ovat ainakin tärkeimmät sen jälkeen, kun 

Abraham Lincoln kukisti Stephen A. Douglasin vuonna 

1860. Voidaankin kysyä, onko amerikkalainen 

yhteiskunta ollut Yhdysvaltain sisällissodan ja sen 

jälkimainingeiden jälkeen näin jakautunut? Tulo- ja 

varallisuuserot ovat maassa suuret, mikä näkyy myös 

kansainvälisissä vertailuissa1 – ja ero on koronakriisin 

seurauksena entisestään kasvanut. Jako on suuri 

myös kahden puolueen, republikaanien ja 

demokraattien sisällä. Trump on vääntänyt 

republikaaneja edestakaisin ja demokraatteja on 

jakanut Bernie Sandersin johtama äänekäs 

vasemmistosiipi. Tutkimusten mukaan suurin osa 

niistä, jotka aikovat äänestää Joe Bidenia, tekevät sen 

enemmän siksi, että eivät pidä Trumpista kuin siksi 

että pitävät Bidenistä2. Vaalit voidaankin nähdä 

enemmän Trumpia koskevana kansanäänestyksenä 

kuin kahden presidenttiehdokkaan välisenä vaalina. 

Mutta kumpi ehdokkaista tahansa voittaa, tulevat 

suuret ristiriidat jatkumaan. 

Vaalit tekee vieläkin erikoisemmaksi se, että 

meneillään oleva koronapandemia aiheuttaa joukon 

erilaisia äänestysrajoituksia, jotka ovat sekä 

viranomaisten asettamia että äänestäjien itse 

valitsemia. Tämän takia huomattavasti tavanomaista 

suurempi määrä tulee äänestämään nyt postitse. 

Postiäänestyksen katsotaan hyödyttävän Bideniä3, ja 

siksi se on aiheuttanut runsaasti tyytymättömiä 

kommentteja Trumpilta ja hänen leiriltään. 

Epävarmuus Yhdysvaltain postin ja 

vaaliviranomaisten kapasiteettikyvystä myös 

merkitsee, että lopullisen tuloksen saaminen voi 

kestää tavallista kauemmin. 

                                                      
1 Tämä voidaan mitata vertaamalla eri maiden Gini-
kerrointa. Gini-kerroin mittaa tulojen eriarvoisuutta 
maassa. Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä 
epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet. 

 

 

 

Talouspolitiikka eriytyy 

Talouspolitiikka on aina eronnut demokraattien ja 

republikaanien välillä. Tällä kertaa erot myös 

yksittäisten presidenttiehdokkaiden välillä ovat 

huomattavia. 

Suurin ero Bidenin ja Trumpin talouspolitiikassa on 

veropolitiikka. Trump haluaa jatkaa verojen 

leikkaamista. Hän haluaa ensisijaisesti pidentää 

vanhaa verouudistusta (Tax Cuts and Jobs Act, 

TCJA), mutta haluaa myös alentaa yhteisöveroa 

2 NBC News/Wall Street Journal -mielipidekysely 
3 Pew Research, Survey Monkey and NBC 
News/Wall Street Journal -mielipidekysely 
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edelleen 20 prosenttiin. Biden puolestaan haluaa 

nostaa tuloveroa etenkin kaikkein rikkaimpien osalta 

(yli 400 000 dollaria ansaitsevat kotitaloudet). Hän 

haluaa myös nostaa yhteisöveron nykyisestä 21 

prosentista 28 prosenttiin. Verotuloilla (arviolta 4000 

miljardia USD kymmenen vuoden aikana) 

rahoitettaisiin uudistustyötä, missä pyritään 

investoimaan laajennettuun sairausvakuutus-

järjestelmään, koulutukseen sekä lasten ja vanhusten 

hoitoon. Bidenin uudistusehdotusten esitetään olevan 

budjettineutraaleja. Trumpilla ei puolestaan ole nähty 

muita virallisia uudistusehdotuksia kuin 

lääkekustannusten alentaminen. 

Veropolitiikan lisäksi on ehdokkaiden välillä selkeitä 

eroja myös ulkopolitiikassa ja ympäristöpolitiikassa. 

Molemmat presidenttiehdokkaat todennäköisesti 

suosivat suhteellisen kovaa linjaa Kiinaa vastaan, 

mutta heillä on täysin erilaiset lähestymistavat. Trump 

uhkaa lisätulleilla tai jopa katkaista kauppasuhteet 

Kiinan kanssa. Biden haluaa pikemminkin luoda 

liittolaismaiden kanssa yhtenäisen rintaman Kiinaa 

vastaan. Vaikka myös demokraattien vasemmisto-

siivessä esiintyy epäluottamusta Kiinan hallitusta 

kohtaan, olisi matalampien rangaistusmaksujen 

todennäköisyys suurempi demokraattien voiton 

myötä. 

Ympäristöpolitiikan osalta Trump on tunnetusti 

irtautunut vanhoista ympäristösopimuksista (Pariisin 

sopimus), kun taas Biden haluaa sijoittaa suhteellisen 

suuria määriä vihreisiin investointeihin (noin 2000 

miljardia USD neljän vuoden aikana). 

Muutoksen avain on yhtenäinen kongressi 

Useimmat tutkimukset ovat osoittaneet, että 

Yhdysvaltain talous pärjää paremmin demokraatti-

presidentin alaisuudessa4. Samaan aikaan 

markkinoilla nähdään, että osakemarkkinat suosivat 

yleensä republikaanipresidenttiä. Mahdollisuus 

pitkäaikaiseen talouskasvuun uudistuspolitiikan kautta 

edellyttää kuitenkin enemmistöä myös kongressissa. 

Vaikka presidentillä on toimeenpanovaltaoikeudet ja 

hän voi antaa ratkaisevia määräyksiä, päättää 

kongressi kuitenkin käytännössä maan taloudesta. 

Uudistusten toteuttaminen ja hyväksyminen uudeksi 

laiksi (veropolitiikka tai finanssipolitiikka) vaatii 

molempien kamareiden sekä presidentin 

hyväksyntää. 

Vuoden 2018 välivaaleissa republikaanit menettivät 

edustajainhuoneen demokraateille. On tavallista, että 

istuvan presidentin puolue menettää paikkoja 

kongressissa välivaaleissa. Jos Biden voittaa ja 

demokraatit pystyvät saavuttamaan enemmistön 

myös senaatissa, on Bidenillä teoriassa mahdollisuus 

                                                      
4 Muun muassa US Fed (FRED database) ja A. 
Blinder and M. Watson (2015), Presidents and The 
US economy, Princeton University 

toteuttaa iso osa uudistuspolitiikastaan ennen 

seuraavia välivaaleja. 

Uskomme kuitenkin, ettei kumpikaan ehdokkaista 

muuttaisi merkittävästi Yhdysvaltain talouden suuntaa 

lyhyellä aikavälillä. Ensi vuonna Valkoisessa talossa 

keskitytään täysin koronapandemiasta elpymiseen. 

Kun talous on hauraalla pohjalla, olisi myös 

demokraattien vaikea toteuttaa veronkorotuksia. 

Mutta pitkällä aikavälillä ehdokkaiden erot 

talouspolitiikassa merkitsevät tietysti erilaisia 

edellytyksiä Yhdysvaltain taloudelle. Epätasa-arvo on 

jo USA:ssa huolenaihe, ja demokraattien agenda 

todennäköisesti palvelisi taloutta paremmin pitkällä 

aikavälillä, sillä heidän ehdottamat muutokset 

hyödyttäisivät niitä ryhmiä, joilla on tällä hetkellä 

eniten taloudellisia vaikeuksia. Näillä ryhmillä olisi 

myös Trumpin suosimia korkean tulotason omaavia 

suurempi kulutusalttius. 

Eri skenaariot pähkinänkuoressa 
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Biden Demokraatit Negatiivinen 

Biden Jakautunut Neutraali 

Trump Jakautunut Neutraali/ 
Positiivinen 

Trump Republikaanit Positiivinen 

Epäselvä tulos Jakautunut Negatiivinen 

 

Mielipidetiedustelut viittaavat tällä hetkellä siihen, että 

Bidenillä on hyvä mahdollisuus vaalien voittoon, ja 

myös todennäköisyys demokraattien hallitsemalle 

kongressille näyttää kasvaneen sen jälkeen kun 

Trumpin koronatesti osoittautui positiiviseksi. Trumpin 

voittoa ei voi kuitenkaan sulkea pois, mutta 

todennäköisyys sille, että Trumpin voiton lisäksi 

republikaanit onnistuvat saavuttamaan enemmistön 

edustajainhuoneessa on mielestämme pieni.  

Markkinoiden riskiskenaario – tulos ilman 
laillisuutta 

Postiäänten suuren määrän vuoksi äänestystulokseen 

kohdistuu vaaliprosessiin alusta lähtien huomattavaa 

epävarmuutta. Lisäksi Trumpin terveydentila 

positiivisen koronatestituloksen jälkeen on entisestään 

lisännyt epävarmuutta vaaliprosessiin liittyen. 
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Koska todennäköisimmät skenaariot ovat enemmän 

tai vähemmän odotettavissa olevia ja johtaisivat 

lyhyellä aikavälillä vain marginaalisiin 

talousvaikutuksiin, odotetaan markkinoiden 

reaktioidenkin olevan suhteellisen pieniä. Mutta 

demokraattien voitto, mikä suurella 

todennäköisyydellä johtaisi veronkorotuksiin ja 

sääntelyn lisääntymiseen, olisi vähiten positiivinen 

asia osakemarkkinoille. Republikaanien voitto olisi 

vastaavasti osakemarkkinoille suotuisa tulos. Mikäli 

kongressissa enemmistöt jakautuvat 

edustajainhuoneessa ja senaatissa puolueiden 

kesken, ei kumpikaan ehdokkaista saa suurta 

läpimurtoa uudistustöihinsä, minkä vuoksi 

markkinoiden vaikutuksen odotetaan olevan 

pienempi. 

Skenaario, joka muuttaisi vaalien tuloksen 

markkinoiden näkökulmasta kuitenkin painajaiseksi, 

olisi tiukkaa äänestystulosta seuraava pitkittynyt 

äänten uudelleenlaskenta ja niiden jälkeiset 

oikeusprosessit. Trump on jo varoittanut 

vaalipetoksista, ja Yhdysvalloilla on edessään uusi 

haaste näissä vaaleissa, sillä aiempaa huomattavasti 

suurempi osuus äänistä koostuu postiäänistä ja 

vaalijärjestelmä ei ole resurssimielessä siihen ehkä 

valmiina. On arvioitu, että noin puolet kaikista äänistä 

on posti- tai ennakkoääniä, ja joidenkin mukaan 

(Brookings) jopa 80 prosenttia. Myös Bidenille on 

epävarman lopputuloksen kohdalla strateginen syy 

lykätä äänestystuloksen tunnustamista, koska 

enemmistö postiäänistä odotetaan tulevan 

demokraateilta. 

Näin ollen on olemassa riski riidoista ja 

oikeudenkäynneistä, etenkin siksi, että Yhdysvaltojen 

vaalihallinnossa on puutteita äänestyslippujen 

tarkastamisessa ja käsittelyssä. Tämä voi johtaa 

moraaliseen dilemmaan, jossa laitetaan peliin 

virkamiesten uskollisuus perustuslakia kohtaan. 

Pahimmassa tapauksessa se johtaa tilanteeseen, 

jossa kumpikaan ehdokkaista tai iso osa äänestäjistä 

ei hyväksy vaalitulosta. Se olisi ei-toivottu tilanne, joka 

aiheuttaisi epävarmuutta rahoitusmarkkinoilla. Myös 

uuden finanssipoliittisen elvytyksen mahdollisuudet 

viivästyisivät kongressin umpikujasta johtuen. 

Tämän kaltainen tilanne oli lähihistoriassa vuoden 

2000 vaaleissa. Demokraattien presidenttiehdokas Al 

Gore tunnusti alkujaan republikaanien George W. 

Bushin voiton, mutta peruutti sitten tunnustuksen 

uskoessaan, että hänen hyvin pieni häviömarginaali 

Floridassa laukaisisi vielä uudelleenlaskennan. 

Yhdysvaltain korkein oikeus päätti kuitenkin viime 

kädessä, että uudelleenlaskenta loukkasi 

perustuslakia ja lopetti sen. Tämän korkeimman 

                                                      
5 Muun muassa Brennan Center of Justice –
keskuksen laatima tutkimus ja FBI:n tekemä selvitys 

oikeuden päätöksellä Bush voitti Floridan 537 äänellä. 

Motivaatio oli se, että vaaleissa valitun presidentin 

puuttuminen olisi johtanut perustuslailliseen kriisiin. 

Vastaavaa tapahtuma halutaan mitä 

todennäköisemmin välttää tällä kertaa. Ja jos 

yritämme saada tukea historiasta, ei useiden 

tutkimuslaitosten5 mukaan ole näyttöä 

systemaattisista vaalipetoksista postiäänestyksissä, 

etenkään senaatin tai presidentinvaaleissa. Myös 

Trumpin hallinnon vuonna 2018 tilaama tutkimus tuli 

samaan johtopäätökseen.6 

 

 

6 
https://www.maine.gov/sos/news/2018/paceidocs.htm
l 
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Teema: Asuntomarkkinat 

Asuntomarkkinat – miksi ne ovat pärjänneet hyvin 
pandemian aikana? 

Asuntomarkkinat ovat olleet yllättävän sitkeitä koronapandemian aikana. Pandemian akuutimmassa 

vaiheessa asuntojen myyntimäärät ja hinnat laskivat, mutta ovat sen jälkeen toipuneet melko nopeasti. 

On useita syitä siihen, miksi asuntomarkkinat ovat toimineet niin hyvin. Ensinnäkin keskuspankkien 

elvytystoimet ovat olleet huomattavia ja nopealla aikataululla toteutettuja. Aikaa ei ole tuhlattu. Vaikka 

työttömyys on lisääntynyt nopeasti monissa maissa, valtioiden elvytystoimet ovat auttaneet tukea 

tarvitsevia. Väliaikainen luotto- ja sääntelystandardien keventäminen keskuspankkien ja 

pankkiviranomaisten toimesta on tukenut pankkien lainanantoa kotitalouksille. Asuntomarkkinoiden 

pudotuksen puuttuminen voi selittyä myös sillä, että asuntomarkkinoilla ei ole nähty kestämättömiä 

hintojen nousuja ennen pandemiaa. 

Sitkeät asuntomarkkinat  

Poikkeuksellisena vuonna 2020 suuren 

epävarmuuden keskellä asuntomarkkinat ovat olleet 

yksi valopilkku. Poiketen odotuksista asuntomarkkinat 

ovat olleet yllättävän sitkeitä pandemian aikana. Eri 

maiden välillä on havaittavissa yhtäläisyyksiä, miksi 

asuntomarkkinat ovat toimineet niin hyvin. 

Keskuspankkien ja valvontaviranomaisten väliaikai-

nen luotto- ja sääntelystandardien keventäminen on 

tukenut pankkisektorin lainanantoa kotitalouksille. 

Lisäksi pankkisektori on auttanut asiakkaitaan kriisin 

läpi esimerkiksi neuvottelemalla joustavampia 

lainasopimuksia. OECD:n mukaan pienituloiset 

kotitaloudet käyttivät ennen pandemiaa ison osan 

tuloistaan lainojen hoitamiseen7, jättäen heille vain 

vähän tai ei lainkaan mahdollisuutta selvitä tulotason 

laskusta verojen ja tulonsiirtojen jälkeen. Kevyet 

rahoitusolosuhteet (matalat korot ja asuntolainojen 

lyhennysvapaat) ovat siten auttaneet vaikeuksissa 

olevia asunnonomistajia ja estäneet maksujen 

viivästyksiä ja pankkien luottotappioita. Tämä on 

rajoittanut asuntojen pakkomyyntien määrää niiden 

henkilöiden osalta, jotka eivät ole kyenneet 

täyttämään velkoihin liittyviä velvoitteitaan. 

Kevään pandemian akuutimmassa vaiheessa 

asuntojen tarjonta laski nopeasti, kun kotitaloudet 

päättivät olla myymättä talojaan ja estivät täten 

asuntojen hintojen suuremman laskun. Myös 

valtioiden tukitoimet ja työmarkkinoiden toimenpiteet 

ovat hillinneet työttömyyden kasvua ja auttaneet 

kotitalouksien taloudellista tilannetta. Huolimatta 

työttömyyden kasvusta ja kuluttajien luottamuksen 

heikkenemisestä, kotitalouksien taloudellinen tilanne 

on pysynyt suhteellisen vakaana koko pandemian 

ajan. Esimerkiksi viimeisimmässä ennustejulkaisussa 

tarkistamme työttömyysaste-ennusteita alaspäin 

vuosille 2020-2022. Kotitalouksien luottamus siihen, 

että selviämme tästä pandemiasta, näkyy myös 

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

kuluttajien aikomuksissa ostaa asunto seuraavan 

vuoden aikana. 

 
Pandemian aikana keskuspankit aloittivat talouden 

elvytystoimet paljon nopeammin kuin finanssikriisissä. 

Nämä toimenpiteet ovat osittain estäneet 

asuntomarkkinoiden romahtamisen. Ne keskuspankit, 

joilla oli tilaa laskea korkoa, tekivät niin keväällä. 

Vaikka Norjassa ja Isossa-Britanniassa keskuspankki-

korkoa laskettiin, oli asuntojen hintakehitys kuitenkin 

samanlaista kuin muissa maissa. Lopuksi 

romahduksen puuttumista voidaan selittää sillä, että 

emme nähneet kestämätöntä asuntojen hintojen 

nousua ennen pandemiaa. 

Tiedämme, että jotkut väestönosat ovat kantaneet 

suhteettoman osan pandemian aiheuttamista 

negatiivisista talousvaikutuksista. Työpaikkojen 

menetys ja heikentynyt kotitalouksien taloustilanne 

ovat merkinneet sitä, että joillakin ihmisillä tavoite 

ostaa asunto on siirtynyt eteenpäin. Siksi on 

ensiarvoisen tärkeää, että pidämme pandemian 

kurissa ja myös valtioiden tukitoimet hillitsevät 

edelleen työttömyyden nousua.  

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-
responses/housing-amid-covid-19-policy-responses-
and-challenges-cfdc08a8/ 
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Ruotsi: mittava elvytys on auttanut 
asuntomarkkinoita 

Asuntojen hinnat alkoivat laskea Ruotsissa maaliskuun 

puolivälissä pandemian puhjettua. Asuntojen hinnat 

laskivat 2,4 prosenttia helmikuun huipusta. 

Toukokuusta lähtien hinnat ovat enemmän kuin 

palautuneet. Vaikka huoneistojen hinnat ovat 

lähestymässä helmikuun huipputasoa, talojen hinnat 

ovat nousseet erityisen vahvasti. Hajanainen kuva liittyy 

myytävien asuntojen tarjontaan, joka on pienentynyt 

omakotitaloissa, mutta lisääntynyt huoneistoissa. Myös 

myytyjen huoneistojen määrä on noussut kesän aikana, 

kun taas talojen osalta aktiviteetti on pysynyt 

normaalimmalla tasolla. Alueellisesti keskikokoiset 

kaupungit ovat menestyneet tänä vuonna suurempia 

kaupunkeja paremmin. 

Myös rakennustoiminta on osoittautunut sitkeäksi. 

Asuntojen tarjonta on rajallista ja korkojen odotetaan 

pysyvän alhaisina pitkään, mutta nämä tekijät eivät ole 

uusia, ja mielestämme tärkein syy yllättävän sitkeille 

asuntomarkkinoille. Pelko työttömäksi joutumisesta on 

lisääntynyt selvästi, mutta heikkojen työmarkkinoiden 

ja asuntomarkkinoiden välinen korrelaatio on ollut 

yllättävän vähäinen. 

Asuntomarkkinoiden vahva kehitys liittyy 

todennäköisesti osittain mittaviin elvytystoimiin, jotka 

ovat nostaneet varallisuusarvojen hintoja ja lisänneet 

riskinottohalukkuutta. Toinen todennäköinen 

osittainen selitys on, että työmarkkinoilla eniten 

kärsineet nuoret ja ulkomailla syntyneet ovat myös 

heikoimmin yhteydessä asuntomarkkinoihin. Nuorten 

ja ulkomailla syntyneiden osuus on 70 prosenttia 

tämän kriisin tähänastisesta työttömyyden noususta 

verrattuna finanssikriisin aikaiseen 50 prosenttiin. Se, 

että historialliset korrelaatiot eivät ole voimassa, voi 

liittyä myös kriisin ainutlaatuiseen luonteeseen, 

terveyskriisiin, joka ei johdu rakenteellisesta talouden 

ja asuntomarkkinoiden epätasapainosta. Lopuksi 

vuoden 2017 asuntomarkkinoiden hidastumisella on 

todennäköisesti ollut merkitystä, sillä odotukset 

asuntojen hintojen kehityksestä muuttuivat 

maltillisemmiksi ja osto- ja myyntikäyttäytyminen 

muuttui varovaisemmaksi. 

 

Norja: nopea lama, nopea toipuminen 

Norjan asuntomarkkinat kärsivät vain lyhyen 

taantuman koronapandemian alkuvaiheessa, mitä 

seurasi nopea elpyminen. Toukokuussa 

keskimääräiset asuntojen hinnat olivat jo palautuneet 

kriisiä edeltäneelle tasolle. Sen jälkeen aktiviteetti on 

pysynyt melko vahvana. Norjan asuntomarkkinoiden 

nopean elpymisen taustalla on useita tekijöitä. 

Ensinnäkin tuntuvat tukitoimet ja tulonsiirrot ovat 

suurelta osin tukeneet kotitalouksien käytettävissä 

olevia tuloja isommalta pudotukselta pandemian 

akuuteimmassa vaiheessa. Toiseksi talouden 

elpyminen alkoi melko nopeasti. Ja mikä tärkeintä, 

Norjan keskuspankki Norges Bank laski 

ohjauskorkonsa 1,50 prosentista 0,00 prosenttiin. 

Tämä puolestaan johti asuntolainakorkojen laskuun. 

Tässä yhteydessä on myös pidettävä mielessä, että 

isku talouteen ja siten työmarkkinoille on keskittynyt 

matalapalkkaisiin työntekijöihin. Toisin sanoen monilla 

kotitalouksilla on tosiasiallisesti parempi tilanne, kun 

otetaan huomioon velanhoitokustannusten 

aleneminen. Useimmat norjalaiset kotitaloudet 

suosivat vaihtuvia asuntolainakoroja, mikä tarkoittaa, 

että keskuspankin koronmuutokset siirtyvät nopeasti 

lainakorkoihin. 
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Suomi: asuntomarkkinat takaisin pandemiaa 
edeltäneellä tasolla 

Koronapandemia vaikutti Suomen asuntomarkkinoihin 

keväällä. Negatiivinen isku oli kuitenkin lyhytaikainen. 

Asuntomyynti laski huhti-toukokuussa kolmanneksella 

edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Siitä 

lähtien asuntomarkkinat ovat kuitenkin selvästi 

piristyneet ja myyntimäärät ovat palanneet pandemiaa 

edeltävälle tasolle. Kotitalouksien uusien 

asuntolainojen nostot ovat olleet viime aikoina vahvat. 

Tällä hetkellä kotitalouksien asunnon ostoaikomukset 

ovat ennätyksellisen korkealla. 

 
Asuntojen hinnat ovat nousseet kohtuullisella 

vauhdilla ilman kuplien muodostumista Suomessa 

viime vuosikymmenen aikana. Tämä on yksi syy 

siihen, että emme nähneet suurempia asuntojen 

hintojen laskuja. Myös kevyet rahoitusolot (alhaiset 

korot, lyhennysvapaat) ovat auttaneet vaikeuksissa 

olleita kotitalouksia ja estäneet maksujen viivästyksiä 

ja pankkien luottotappioita sekä tukeneet epäsuorasti 

asuntomarkkinoita. Esimerkiksi huhtikuussa 

uudelleen neuvoteltujen asuntolainojen (eli 

asuntolainojen lyhennysvapaat) määrä oli 5,5 miljardia 

euroa, mikä on 5,5 prosenttia asuntolainakannasta. 

Myös valtion tukitoimet ja lomautusjärjestelmä ovat 

hillinneet työttömyyden nousua ja auttaneet 

kotitalouksien taloudellista tilannetta. 

 

Tanska: Kriisi, jota ei koskaan tapahtunut 

Tanskan asuntomarkkinat aloittivat vuoden vankalla 

pohjalla, mutta kääntyivät heikompaan suuntaan 

koronan johdosta. Laskua lisäsivät todennäköisesti 

maaliskuussa asuntolainakorkojen väliaikainen nousu 

sekä koronan poikkeustoimet. 

Asuntomarkkinoiden alho jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. 

Anteliaiden tukipakettien käyttöönotto, joka vähensi 

työmarkkinoiden epävarmuutta ja suojasi 

kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja, sekä 

talouden suhteellisen nopea avautuminen johtivat 

toimeliaisuuden lisääntymiseen jo keväällä. 

Patoutunut kysyntä selittää osittain käännettä. 

Asuntomarkkinoiden toiminta on jatkunut melko 

vahvana viime kuukausien aikana. 

Romahduksen puuttumista voidaan selittää sillä, että 

asuntomarkkinoilla ei nähty kestämätöntä hintojen 

nousua ennen kriisiä. Lisäksi rahoituskustannukset 

ovat edelleen erittäin alhaiset, koska asuntolainojen 

korot ovat jälleen laskeneet maaliskuun väliaikaisen 

piikin seurauksena. Lopuksi, työttömyyden nousu 

osoittautui vähemmän vakavaksi kuin monet 

pelkäsivät, ja työttömyyden kasvu on keskittynyt 

pääasiassa väestöryhmään, jota ei normaalisti pidetä 

tyypillisinä asunnon ostajina. 

Vahva myyntiaktiviteetti sekä haluttomuus asettaa 

koteja myyntiin kriisin aikana johtivat tarjonnan 

voimakkaaseen laskuun markkinoilla. Vähäinen 

myytävien asuntojen tarjonta tukee asuntojen hintoja. 
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Iso-Britannia: ensi notkahduksen jälkeen kasvua  

Ison-Britannian asuntomarkkinat ovat selviytyneet 

koronapandemiasta huomattavan hyvin. 

Asuntokaupan määrä laski voimakkaasti 

poikkeustoimien aikana keväällä. Talouden 

avauduttua uudelleen on kysyntä nostanut hintoja, 

jotka nousivat 3,4 prosenttia kesäkuussa ja 1,5-2,0 

prosenttia heinä-elokuussa. Kysyntää on lisännyt 

varainsiirtoveron (stamp duty) poistaminen 

kiinteistöistä, joiden hinta on alle 500 000 puntaa. 

Alennuksen on määrä jatkua maaliskuun 2021 

loppuun asti. Myös muut ohjelmat, kuten "help to buy 

-ohjelma" auttaa jatkossakin ensimmäistä kertaa 

asunnon ostajia. 

Hallituksen elvytystoimet ovat tukeneet sekä 

työllisyyttä että kuluttajien luottamusta ja viime 

kädessä asuntojen hintoja. Lomautusjärjestelmä on 

rajoittanut työttömyyden nousuun 4,1 prosenttiin. 

Tämän lisäksi erityistoimenpiteet, kuten luotonantajien 

lisääntynyt sietokyky, ovat tarvittaessa antaneet 

kotitalouksille aikaa saada taloutensa järjestykseen. 

Tämä on rajoittanut asuntojen myyntiä ja siitä johtuvaa 

hintojen laskupainetta.  

Lopuksi, jopa niinä lyhyinä aikoina, jolloin 

asuntomarkkinat ovat laskeneet taantuman vuoksi, 

ihmisten ensimmäinen reaktio on ollut yksinkertaisesti 

olla myymättä asuntoaan, ellei heillä ole muita 

vaihtoehtoja. Esimerkiksi finanssikriisin aikana 

asuntojen hinnat laskivat keskimäärin 19 prosenttia, 

mutta likviditeetti eli asuntomyynnin määrä laski 79 

prosenttia. 

 

Alankomaat: valtion elvytys on hyödyntänyt 
asuntomarkkinoita 

Myös Alankomaissa asuntojen hintojen odotettiin 

laskevan kuluvan vuoden aikana, mutta kehitys on 

ollut päinvastaista. Sekä omistusasuntojen hinnat että 

asuntokaupan volyymit kasvoivat heinäkuussa noin 7 

prosenttia vuodentakaisesta. 

Odotukset asuntojen hintojen laskusta keskittyivät 

pienituloisiin kotitalouksiin työttömyyden ja vähempien 

tehtyjen työtuntien vuoksi. Vastatekijöinä hintojen 

laskulle ovat muun muassa olleet matalat 

asuntolainakorot ja asuntotarjonnan puute. Lisäksi 

asuntomarkkinoiden sietokyky on todennäköisesti 

seurausta valtion tukitoimenpiteistä, jotka ovat 

toistaiseksi onnistuneet estämään työttömyyden 

tuntuvaa nousua potentiaalisten asunnonostajien 

keskuudessa.  
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Suomen talous 

Talous elpyy – haasteita on kuitenkin edessä 

Suomen talous jatkaa elpymisuralla ennustejaksolla. Paikoitellen talouden elpymispolku on pomppuinen 

ja  kesän ensitoipumisen jälkeen talouden elpymisvauhti tasaantuu. Yksityisen kulutuksen elpyminen ja 

viennin piristyminen ovat tärkeimmät talouskasvun veturit vuonna 2021. Suurin riski talousnäkymille on 

koronapandemian voimakas leviäminen uudelleen ja sen vaikutukset kotimaan talouteen ja  Suomen 

vientimarkkinoille. Mikäli epävarmuus talousnäkymien suhteen jatkuu pitkään, voi se heikentää 

kotitalouksien kulutusta ja yritysten investointeja. Tasapainoilu koronapandemian hillitsemisen ja 

talouden auki pitämisen välillä leimaa taloutta tänä ja ensi vuonna. Ennustamme Suomen talouden 

supistuvan 3,5 prosenttia vuonna 2020, kasvavan 2,5 prosenttia vuonna 2021 ja 1,7 prosenttia vuonna 

2022. Kestää aikaa, ennen kuin työmarkkinat paranevat täysin pandemiasta. Ennustamme, että 

työttömyysaste alkaa laskea vasta vuonna 2022. Pandemian vuoksi julkisen talouden tilanne on 

heikentynyt huomattavasti. Nykyisen elvytysvaiheen jälkeen hallituksen tulisi suunnitella 

yksityiskohtainen suunnitelma julkisen talouden vakauttamiseksi.

Talous kasvaa taas 

Suomen talous alkoi elpyä kesällä. Ensimmäisen 

toipumisvaiheen jälkeen talouden elpymisvauhti on 

tasaantunut. Vuosien 2020 ja 2021 keskeinen teema 

on tasapainoilu koronan rajoittamistoimien ja talouden 

auki pitämisen välillä. Mielestämme rima on hyvin 

korkealla, jotta näkisimme vastaavia talouden ja 

yhteiskunnan poikkeustoimia kuin keväällä. 

Ennustejaksolla Suomen talous palaa takaisin. 

Koronan aiheuttama kuoppa BKT-luvuissa jää varsin 

lyhytaikaiseksi, sillä vuonna 2022 ennusteemme 

mukaan BKT on samalla tasolla kuin ennen 

pandemiaa. Vaikka BKT palautuu varsin nopeasti 

entiselle huipputasolle, työmarkkinoilla toipuminen on 

hitaampaa. Odotamme työttömyyden pysyvän 

verraten korkealla tasolla ensi vuonna ja kääntyvän 

selvemmin laskuun vasta vuonna 2022. Aiemmista 

kriiseistä on havaittu, että työttömyys nousee 

nopeasti, mutta laskee hitaasti. 

 

Teollisuus on elpymässä – riskejä kuitenkin on 

Suomessa teollisuuden tuotanto on pudonnut koronan 

johdosta selvästi muita maita vähemmän. Etätöiden 

yleisyys ja teollisuuden tilausten pitkät läpimenoajat 

selittävät osaltaan teollisuuden vähäisempää laskua. 

Myös teollisuuden rakenteella on ollut oma 

vaikutuksensa. Suomessa autoteollisuuden merkitys 

koko teollisuudessa on muita maita pienempi. Tänä 

vuonna teollisuuden toimialoista kasvussa ovat olleet 

muun muassa kemianteollisuus, sähkö- ja 

elektroniikkateollisuus ja metalliteollisuus. Toisaalta 

metsäteollisuuden tuotanto on laskenut tuntuvasti.  

Teollisuuden huolenaihe on koko kuluvan vuoden 

vallinnut lasku uusissa tilauksissa, mikä nakertaa 

samalla tilauskantaa. Toisaalta on näkyvissä 

merkkejä, että pahin on takanapäin uusien tilausten 

osalta.  

Vienti elpyy maailmanmarkkinoiden vanavedessä 

Kuluvan vuoden voimakkaan pudotuksen jälkeen 

Suomen vienti elpyy ensi vuonna. Näillä näkymin 

vuonna 2021 valmistuu neljä laivatilausta. Positiivista 

on, että talouden aktiviteetti on alkanut piristyä 

Suomen päävientimarkkinoilla. Suomen vienti koostuu 

pitkälti investointitavaroista, raaka-aineista ja 

välituotteista. Raaka-aineiden ja välituotteiden viennin 

elpyminen vaatii sitä, että teollisuustuotanto alkaa 

toipua päävientimarkkinoillamme. Maailmantalouden 

5,1 prosentin ja euroalueen talouden 4,4 prosentin 

kasvu vuonna 2021 tukee Suomen vientiä. 

Palveluvienti matkailua lukuun ottamatta supistuu 

tavaravientiä  vähemmän. IT-palvelut ja liike-elämän 

palvelut kärsivät koronakriisistä muista sektoreita 

vähemmän. 
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Korona iskenyt kulutusmahdollisuuksiin 

Koronapandemia välittyi talouden sulkemisen ja 

liikkumisen rajoitusten kautta poikkeuksellisen 

vahvasti yksityiseen kulutukseen kuluvan vuoden 

toisella neljänneksellä, jolloin yksityinen kulutus 

heikentyi 9,4 prosenttia vuodentakaisesta. Erityisesti 

palveluiden ja puolikestävien tavaroiden kysyntä 

putosi poikkeuksellisen jyrkästi, molemmilla noin 15 

prosenttia vuodentakaisesta. Sen sijaan lyhytikäisten 

tavaroiden kulutus on korona-aikana lisääntynyt, mikä 

on pääasiassa vauhdittuneen päivittäistavarakaupan 

ansiota.  

 

Kuluttajien luottamus elpyi kesällä, mutta on viime 

kuukausina jäänyt selvästi pitkän ajan keskiarvoa 

heikommaksi. Varovaiset kuluttajat ovat myös 

kulutusmahdollisuuksien vähenemisen myötä 

lisänneet säästämistään – kotitalouksien kausi-

tasoitettu säästämisaste kohosi huhti-kesäkuussa jo 

9,7 prosenttiin suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin. 

Myös heikentynyt työmarkkinatilanne on lisännyt 

kulutuskysynnän alamäkeä. Vaikka ennustammekin 

kysynnän elpyvän loppuvuoden aikana, niin koko 

vuoden osalta yksityinen kulutus tulee ennusteemme 

(-2,9 prosenttia) mukaan tänä vuonna heikentymään 

yhtä paljon kuin keskellä finanssikriisin syöveriä 

vuonna 2009. 

Ratkaisevaa vuosien 2021-22 kulutusnäkymille 

luonnollisesti on, missä vaiheessa ja missä määrin 

tilanne alkaa normaalisoitumaan koronakriisin jälkeen. 

Myös säästämisasteen nousu voi jossain määrin 

jäädä pysyvämmäksi ilmiöksi. Näemme kuitenkin, että 

viime kuukausien aikana on syntynyt patoutunutta 

kysyntää, mikä purkautuessaan kiihdyttää 

kotitalouksien kulutusta ensi vuonna. Vuonna 2022 

odotamme yksityiselle kulutukselle tukea puolestaan 

työmarkkinoiden käänteestä parempaan suuntaan.  

Työmarkkinoilla käänne parempaan vuonna 2022 

Kausitasoitettu työttömyysaste nousi elokuussa 7,5 

prosenttiin, joten vuoden takaisesta pohjalukemista on 

työttömyysaste kohonnut 0,9 prosenttiyksikköä. 

Odotamme haastavien aikojen jatkuvan lähiaikoina 

Suomen työmarkkinoilla, ja monet määräaikaiset 

lomautukset voivat vaihtua joko irtisanomisiin tai 

toistaiseksi oleviin lomautuksiin. Vaarana onkin, että 

työmarkkinatilanne syksyn ja talven aikana ehtii 

kuitenkin heikentyä siinä määrin, että hallituksen 

toimillaan tavoittelemat lisätyölliset jäävät määrältään 

aivan liian vähäiseksi. Työttömyysaste (vuoden 

keskiarvo) yltää ennusteemme mukaan tänä vuonna 

jo 8,0 prosenttiin ja kohoaa edelleen 8,2 prosenttiin 

vuonna 2021. Vuonna 2022 työttömyysaste palautuu 

ennusteemme mukaan 7,6 prosenttiin. 

 

Asuntomarkkinat selvisivät säikähdyksellä 
koronasta 

Koronapandemia vaikutti keväällä Suomen 

asuntomarkkinoihin. Kielteinen isku jäi kuitenkin 

lyhytaikaiseksi. Asuntokauppojen määrä väheni huhti-

toukokuussa vajaan kolmanneksen verran 

edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Sen jälkeen 

asuntomarkkinat piristyivät selvästi ja kauppamäärät 

ovat olleet samalla tasolla kuin vuosi sitten. 

Kotitalouksien uusien asuntolainojen nostot ovat olleet 

viime aikoina vahvat.  
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Kotitalouksien asunnon ostoaikomukset ovat 

ennätysvahvat tällä hetkellä.  Asuntomarkkinoita 

tukevat matalat korot, lyhennysvapaat, 

lomautusjärjestelmä  ja kuluttajien tarve vaihtaa 

asuntoa. Koronakriisin aikana asuntojen hinnat ovat 

kehittyneet pitkälti samanlaisesti kuin ennen koronaa. 

Kasvukeskuksissa asuntojen hinnat ovat joko 

nousseet tai pysyneet vakaina, muualla Suomessa 

hinnat ovat jatkaneet laskussa. 

 

Julkisen talouden alijäämä syvenee jyrkästi 

Suomen julkinen talous ottaa merkittäviä taka-askelia 

koronakriisin myötä. Valtion tukitoimet koronan 

aiheuttamien negatiivisten vaikutuksen 

ehkäisemiseksi lisäävät lyhyellä aikavälillä 

poikkeuksellisen voimakkaasti julkisen talouden 

alijäämää sekä velkaantumista. Sanna Marinin 

hallituksen mukaan kuluvan vuoden alijäämä nousee 

lisäbudjettien kanssa 17,6 miljardiin euroon, kun viime 

syksyn budjettiesityksessä arvioitiin 2,0 miljardin 

alijäämää. Myös budjettiesityksen 10,8 miljardin euron 

alijäämä vuodelle 2021 oli yllättävän iso. Näiden 

mukaisesti arvioimme julkisen talouden alijäämän 

kohoavan tänä vuonna ennätyssuureksi 8,5 

prosenttiin BKT:sta, ja se yltää vuonna 2021 yhä 4,8 

prosenttiin.  

Ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta, vauhdittaako 

nykyinen velkarahoitettu elvytys riittävästi BKT:n 

kasvua aiheuttamatta tulevaisuudessa liiallisia 

velkaongelmia. Suomi ei ole tietenkään tällä hetkellä 

yksin maailmassa voimakkaasti velkaantumassa, 

mutta Suomen osalta tilanteen tekee haastavaksi se, 

kuinka suuri velkaantumisvauhti ja julkinen talous 

saadaan tasapainottumaan tulevina vuosina, kun 

samanaikaisesti väestön ikääntymisestä aiheutuva 

menojen kasvu tulee lähivuosina kiihtymään. 

Huomattavat sopeuttamistoimet ja onnistuneet 

työllisyysratkaisut näyttäytyvät tässä valossa julkisen 

talouden kestävyyden kannalta jatkossa 

välttämättöminä. Ennustamme julkisen talouden 

velka-asteen kipuavan 71,4 prosenttiin vuonna 2022. 

Suomen talouden keskeiset ennusteet 

Prosenttimuutos 2019 2020e 2021e 2022e 

Yksityinen kulutus 0,8 -2,9 (-2,0) 2,5 (1,5) 1,5 (1,5) 

Investoinnit -1,0 -2,5 (-3,4) 1,9 (1,6) 1,5 (1,5) 

Vienti 7,7 -11,0 (-13,0) 5,5 (4,0) 2,6 (2,5) 

Tuonti 3,3 -7,0 (-9,0) 4,0 (3,3) 1,7 (1,7) 

Nettovienti* 1,8 -1,3 (-1,3) 0,5 (0,3) 0,4 (0,3) 

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

Inflaatio 1,0 0,4 (0,5) 1,1 (1,1) 1,4 (1,4) 

Työttömyysaste** 6,7 8,0 (8,2) 8,2 (8,3) 7,6 (7,9) 

* kontribuutio BKT:n vuosikasvuun, **prosenttia työvoimasta 

Handelsbankenin elokuun 2020 ennusteet suluissa 
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Keskeiset ennusteet 
Suomen huoltotase, reaalinen vuosimuutos, prosenttia 

 Arvo vuonna 
2019 (mrd €) 

2019 2020E 2021E 2022E 

Kulutus 181,4 0,9 -1,1 3,0 1,1 

Yksityinen kulutus 126,1 0,8 -2,9 2,5 1,5 

Julkinen kulutus 55,4 1,1 3,0 4,0 0,5 

Investoinnit 57,5 -1,0 -2,5 1,9 1,5 

Vienti 96,5 7,7 -11,0 5,5 2,6 

Tuonti 95,1 3,3 -7,0 4,0 1,7 

BKT 240,6 1,1 -3,5 2,5 1,7 

 

Keskeiset ennusteet Suomen taloudelle, prosentuaalinen vuosimuutos ellei toisin mainita 

  2019 2020E 2021E 2022E 

Ansiotasoindeksi  2,1 1,7 2,1 2,0 

Kuluttajahintaindeksi  1,0 0,4 1,1 1,4 

Työttömyysaste, %:a työvoimasta  6,7 8,0 8,2 7,6 

Teollisuustuotanto  3,8 -3,5 2,0 2,0 

Vaihtotase, mrd EUR  -0,5 -3,0 -1,5 -1,2 

Vaihtotase, %:a BKT:sta  -0,2 -1,3 -0,6 -0,5 

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, %:a BKT:sta  -1,1 -8,5 -4,8 -2,4 

EMU-velka, %:a BKT:sta  59,2 69,1 71,2 71,4 

 

Valuutta- ja korkoennusteet, ennusteet periodin lopulle 

 2019 2020E 2021E 2022E 

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

Federal funds, USA 1,625 0,125 0,125 0,125 

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

10 vuoden obligaatiokorko, Saksa -0,19 -0,50 -0,30 -0,10 

10 vuoden obligaatiokorko, USA 1,92 0,65 1,20 1,40 

10 vuoden obligaatiokorko, Ruotsi 0,14 0,00 0,15 0,30 

10 vuoden obligaatiokorko, Suomi 0,05 -0,30 -0,15 0,10 

    korkoero Saksaan, korkopistettä 24 20 15 20 

EURUSD 1,12 1,16 1,14 1,14 

USDJPY 108,68 105,00 107,00 108,00 

EURGBP 0,85 0,93 0,90 0,86 

EURSEK 10,43 10,35 10,20 10,00 

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

 2019 2020E  2021E  2022E  
USA 2,2 -4,0 -5,3 3,8 4,0 2,9 2,5 

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

Kiina 6,1 2,8 2,0 8,0 7,5 5,0 5,7 

Iso-Britannia 1,5 -8,6 -8,0 3,9 5,1 1,7 2,7 

Alankomaat 1,6 -4,5 -5,3 4,0 3,6 2,1 2,2 

        

Ruotsi 1,3 -3,4 -4,6 4,0 3,7 2,7 2,7 

Tanska 2,8 -4,4 -4,2 2,2 2,8 2,8 1,5 

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

Norja 2,4 -3,5 -4,0 3,6 3,5 2,0 1,8 

        

Maailma 2,8 -4,1 -4,3 5,1 5,2 3,5 3,5 

        

Lähde: Handelsbanken



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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