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”… eli mitä kaikkea sieltä asunnoista ja asumisesta löytyykään kun 

vakiotarjonnassamme  on 26 eri aihealueelta 196 tilastoa, ja niistä 

tulee noin 650 julkistusta vuodessa…” 



Asunto- ja asumistilastojen aihealueet

- Asuminen

 ”Aihealue koostuu rakennus- ja asuntokantaa sekä huoneistojen 

käytössä oloa, väestön asuinoloja ja asumisväljyyttä sekä mm. 

asuntokunnan rakennetta ja elinvaihetta kuvaavista tilastoista. 

Sisältää myös asuntojen hinta-, vuokra- ja asuntoyhteisöjen 

tilinpäätöstilastot”. 

 Kuusi varsinaista asumistilastoa

 Asunnot ja (asuntokuntien) asuinolot

 Asunto-osakeyhtiöiden talous

 Asuntojen hinnat

 Asuntojen vuokrat

 Kiinteistöjen hinnat 

 Rakennukset ja kesämökit (asuntorakennuskanta)
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Asunto- ja asumistilastojen aihealueet

- Väestötilastot

 ”Sisältää tilastoja maassa vakinaisesti asuvan väestön määrästä, 

rakenteesta ja muutoksista, esim. syntymä, kuolema, avioliitot, 

muuttoliike. Aihealueelle kuuluvat myös työssäkäynti-, perhe- ja 

asuntokuntatilastot sekä väestöennusteet alueittain”

  Väestön ja perheiden rakenne, ja niiden muutokset sekä 

työpaikkojen ja työssäkäynnin muutokset ovat aina tärkeitä 

asuntomarkkinoiden ja asuntopolitiikan taustatietoja

 2010 väestölaskentatulosten julkaisemisen on alkanut, ja tuloksia 

julkaistaan vielä syksyyn 2012 asti sitä mukaa kuin niitä valmistuu

 Väestölaskennasta on tulossa oma (kooste) teemasivusto

 Niin ja muistathan, että Työssäkäyntitilasto on ”vuosittain tehtävä 

suppea väestölaskenta” 

28.4.2011Jaakko Laakso 4



Väestö
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Asunto- ja asumistilastojen aihealueet

- Lisäksi

 Lisäksi asumiseen läheisesti liittyvää tilastotietoa löytyy ainakin 

seuraavilta 6 aihealueelta

 Rakentaminen

 Rakennus- ja asuntotuotanto

 Korjausrakentaminen / mm. Asuntoyhteisöjen korjaukset ja 

rakennusyritysten korjausliikevaihto

 Hinnat ja kustannukset 

 Rakennuskustannusindeksi 

 Kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksi

 Rahoitus ja vakuutus / Luottokanta

 Asuntoluotot
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Asunto- ja asumistilastojen aihealueet

- Lisäksi, jatkoa…

 Tulot ja kulutus

 Kotitalouksien kulutusmenot  / Asumismenot

 Kotitalouksien varallisuus / Asuntovarallisuus

 Kuluttajabarometri / Asunnon ostoaikomukset

 Julkinen talous / Menot tehtävittäin

 Asuinolojen kehitys

 Asumisen ja yhdyskuntapalvelujen tutkimus ja kehitys

 Kansantalous / Kulutusmenot, Investoinnit ja Pääomakanta

 Asuntoinvestoinnit, -pääomakanta ja sen kuluminen

 Asumiskulut yksityisissä kulutusmenoissa
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Verkkopalvelussa ajankohtaista

Uutta tai muuten mielenkiintoista

Tilastojen perusjulkaisut uudistuneet 2009 - 2010

 ”Julkistukset” laajentuneet täysimittaisiksi verkkojulkaisuiksi

 PDF-versiot perusjulkaisuista nyt maksuttomina verkossa

 Lähes kaikissa perusjulkaisuissa linkkejä tietokantaulukkoihin

 Veloituksettomassa StatFin-tietokannassa yli 2000 taulua, 

ja niissä asuminen hyvin edustettuna 

 Tietokantapalvelustamme saa nyt myös laatugrafiikkaa

… ja lisää asunto- ja väestötilastoja löytyy 

maksullisista tietokantapalveluista
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Maksulliset

Tietokannat

Altika /

ARA-tilastot

Veloitukseton

tietokanta

StatFin



Maksulliset

Tietokannat

Väestötilastot
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