
Aktiebostadspriser
2020, maj

Priserna på gamla aktiebostäder steg på årsnivå i
Helsingfors och Tammerfors
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder med 1,4
procent i huvudstadsregionen och sjönk på annat håll i landet med 3,5 procent jämfört med maj
2019. Jämfört med april var priserna nästan oförändrade. På basis av köp via fastighetsmäklare
gjordes i maj omkring 30 procent färre köp av gamla aktiebostäder jämfört med motsvarande
period året innan.

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

Jämfört med motsvarande period året innan sjönk priserna på basis av de preliminära uppgifterna som
publiceras månatligen mest i Västra Finland och av städerna i Uleåborg, där de var på en högre nivå än
vanligt för ett år sedan.

Jämfört med år 2015 har priserna sjunkit mest i Östra Finland, med omkring 17 procent, i Västra och Norra
Finland, med omkring fyra procent. I Södra Finland har priserna stigit med ungefär 7 procent.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 30.6.2020

Boende 2020



Av de stora städerna steg priserna enligt preliminära uppgifter med omkring 2 procent i Helsingfors och
med 1,3 procent i Tammerfors jämfört med motsvarande period året innan. I Esbo, Vanda och Åbo var
priserna nästan oförändrade jämfört med motsvarande period året innan.

Priser på gamla aktiebostäder, maj 20201)

Årsförändring av
indexet, %

Månadsförändring av
indexet, %

Index 2015=100Kvadratmeterpris,
EUR/m²

Region

-1,1-0,4103,22 129Hela landet

1,4-0,1113,03 846Huvudstadsregionen

-3,5-0,794,51 630
Övriga Finland (hela
landet-huvudstadsregionen)

-2,71,494,82 093Kranskommuner2)

2,1-0,3116,84 396Helsingfors

0,60,1107,63 652Esbo-Grankulla

-0,60,5105,72 752Vanda

1,30,7109,62 624Tammerfors

0,2-2,9113,02 092Åbo

-3,00,5100,11 801Uleåborg

Preliminära uppfiter1)

Kranskommuner= Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihmäki, Sibbo, Tusby och Vichtis2)

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 70 procent av alla
bostadsköp för den senaste statistikmånadens del.Månadsuppgifterna revideras under de följandemånaderna
på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första
kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.

Som material för statistiken över priserna på gamla aktiebostäder har fr.o.m. mars 2020 använts
Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter (uppgifter om innehav av bostadsaktier). Lägenhetsuppgifter ska
inte användas för att uppskatta köpaktiviteten vid den senaste tidpunkten.

Antalet gamla aktiebostäder som sålts via fastighetsmäklare baserar sig på uppgifter från Centralförbundet
för fastighetsmäklarbranschens tjänst för prisuppföljning.
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Revideringar i denna statistik
Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i
punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring1)

Revidering, procentenhetMånadsförändring, %Region och statistiksmånad

1:a offentliggörandetSenaste publicering 30.6.2020

0,2-0,3-0,101/2020Hela landet

0,90,51,402/2020

0,0-0,3-0,303/2020

0,20,10,304/2020

0,4-0,40,001/2020Huvudstadsregionen

1,1-0,40,702/2020

0,00,00,003/2020

0,50,61,104/2020

-0,1-0,1-0,201/2020Övriga landet

0,71,32,002/2020

0,0-0,6-0,603/2020

-0,2-0,4-0,604/2020

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 30.6.2020

0,00,40,401/2020Hela landet

0,8-0,70,102/2020

0,00,20,203/2020

0,0-0,2-0,204/2020

0,31,72,001/2020Huvudstadsregionen

1,7-0,71,002/2020

-0,11,31,203/2020

0,11,92,004/2020

-0,3,-0,9-1,201/2020Övriga landet

0,1-0,8-0,702/2020

0,0-0,8-0,803/2020

-0,2-2,2-2,404/2020

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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