Boende 2014

Prisindex för ägarboende
2014, 2:a kvartalet

Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder
ökade med 0,8 procent
Korrigering 10.6.2015. De korrigerade punkterna är markerade med röd.
Enligt Statistikcentralens uppgifter ökade boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder under
årets 2014 andra kvartal med 0,8 procent jämfört med motsvarande period året innan. Köp av bostäder
blev billigare med 0,2 procent under motsvarande period. Jämfört med kvartalet innan sjönk
boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder med 0,1 procent och köp av bostäder blev dyrare
med 0,5 procent.
Prisindex för ägarboende 2010=100 (Figuren korrigerad 10.6.2015)

Statistikcentralens prisindex för ägarboende består av två indexserier. Den första, serien "Boendekostnader
hos personer som bor i ägarbostäder", beskriver utvecklingen av kostnaderna för ägarboende.
Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder består av priserna på hushållens nya bostäder och
av andra kostnader med anknytning till ägarboende, såsom grundläggande renoveringar av bostäderna.Den
andra, serien "Köp av bostäder", beskriver utvecklingen av priserna på alla bostäder. Indexet baserar sig
på uppgifter i statistiken över aktiebostadspriser och statistiken över fastighetspriser. Beräkningen av
statistiken baserar sig på Europeiska kommissionens förordning nr 93/2013.

Helsingfors 3.10.2014

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.
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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).
Revidering av prisindex för ägarboende, kvartalsförändring
Index och tid

Kvartalsförändring, %

Revidering, procentenhet

Senaste publicering 3.10.2014 1:a offentliggörandet
Köp av bostäder

1/2014

0,2

0,1

0,1

Köp av gamla bostäder 1/2014

-0,3

-0,4

0,1

Revidering av prisindex för ägarboende, årsförändring
Index och tid

Årsförändring, %

Revidering, procentenhet

Senaste publicering 3.10.2014 1:a offentliggörandet
Köp av bostäder

1/2014

-0,1

-0,1

0,0

Köp av gamla bostäder 1/2014

-0,6

-0,7

0,1
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