
Aktiebostadspriser
2019, 4:e kvartalet och februari 2020

Priserna på gamla aktiebostadspriser steg i slutet av året
i huvudstadsregionen och sjönk i övriga Finland
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder i
huvudstadsregionen med 1,6 procent under sista kvartalet år 2019 jämfört med motsvarande
kvartal år 2018. I övriga Finland sjönk priser med omkring två procent. Jämfört med det tredje
kvartalet var priserna nästan oförändrade i huvudstadsregionen och sjönk i övriga Finland med
2,6 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal, index
2015=100

Av de stora städerna vände priserna nedåt i Helsingfors, Tammerfors och Åbo i början av år 2019. Under
sista kvartalet var priserna i Helsingfors och Tammerfors något högre än under motsvarande period året
innan, i Åbo var priserna på föregående års nivå. Av de stora städerna steg priserna mest i Vanda jämfört
med året innan.

Uppgifter om aktiebostadspriserna finns att få områdesvis på adressen stat.fi/til/ashi/tau_sv.html.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 31.3.2020
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Priserna sjönk något i februari 2020 jämfört med året innan
Enligt de preliminära uppgifterna på månadsnivå har priserna sjunkit något i huvudstadsregionen och i
övriga Finland under början av år 2020 när man jämför med motsvarande period året innan. Jämfört med
januari 2020 har priserna varit nästan oförändrade i huvudstadsregionen och stigit något i övriga Finland.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad, index
2015=100

Sommaterial för statistiken används i fortsättningen Skatteförvaltningens bostadsuppgifter (uppgifter om
ägande av bostäder i bostadsbolag) samt anmälningar av överlåtelseskatt som också tidigare varit i bruk.
På grund av förändringar i materialet är revideringar i denna statistik större än tidigare. Dessutom på grund
av förändringar i materialet är antalen i statistiken för närvarande inte jämförbara med tidigare års antal
(före år 2019).

De preliminära uppgifter för fjolåret som nu publiceras innehåller uppskattningsvis 90 procent av de
slutliga köpen av gamla flervånings- och radhusbostäder. En del av bostadsköpen saknas ännu, särskilt
från köpen i oktober. De nyaste månadsuppgifterna från början av året innehåller uppskattningsvis 60–70
procent av de slutliga uppgifterna. Uppgifterna preciseras i nästa offentliggörande.

I stället för köpaktiviteten ger antalen som publiceras i statistiken en bild av hur tillförlitlig beräkningen
av prisuppgifter är.
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Revideringar i denna statistik
Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i
punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring1)

Revidering, procentenhetMånadsförändring, %Region och statistiksmånad

1:a offentliggörandetSenaste publicering 31.3.2020

0,30,10,406/2019Hela landet

0,4-1,6-1,207/2019

0,0-0,3-0,308/2019

-0,6-0,4-1,009/2019

-0,31,00,706/2019Huvudstadsregionen

0,4-1,7-1,307/2019

-0,80,5-0,308/2019

-0,1-1,5-1,609/2019

1,0-0,80,206/2019Övriga landet

0,4-1,5-1,107/2019

0,8-1,1-0,308/2019

-1,00,7-0,309/2019

Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan
procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

1)

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring1)

Revidering, procentenhetÅrsförändring, %Region och statistiksmånad

1:a offentliggörandetSenaste publicering 31.3.2020

1,20,61,8062019Hela landet

1,3-0,40,907/2019

1,00,31,308/2019

0,3-0,7-0,409/2019

0,72,22,906/2019Huvudstadsregionen

0,82,12,907/2019

0,72,22,908/2019

0,6-0,30,309/2019

1,8-1,10,706/2019Övriga landet

1,7-2,8-1,107/2019

1,5-1,7-0,208/2019

0,0-1,1-1,1092019

Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan
procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

1)

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring1)

Revidering, procentenhetKvartalsförändring, %Region och tid

1:a offentliggörandetSenaste publicering 31.3.2020

1,1-0,60,51/2019Hela landet

0,01,41,42/2019

-0,2-0,6-0,83/2019
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Revidering, procentenhetKvartalsförändring, %Region och tid

1:a offentliggörandetSenaste publicering 31.3.2020

1,8-0,61,21/2019Huvudstadsregionen

-0,52,01,52/2019

0,2-1,0-0,83/2019

0,5-0,6-0,11/2019Övriga landet

0,50,81,32/2019

-0,4-0,3-0,73/2019

Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan
procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

1)

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring1)

Revidering, procentenhetÅrsförändring, %Region och tid

1:a offentliggörandetSenaste publicering 31.3.2020

1,10,61,71/2019Hela landet

1,00,11,12/2019

0,70,41,13/2019

1,71,53,21/2019Huvudstadsregionen

0,81,62,42/2019

1,01,52,53/2019

0,4-0,20,21/2019Övriga landet

1,1-1,3-0,22/2019

0,6-0,8-0,23/2019

Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan
procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

1)
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