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2018 

2018 

Kodintekniikkaindeksi 

Tammi-joulukuu 

Tietokoneita myytiin 440 699 kappaletta, määrä laski 2,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta 

ajankohdasta. Tablettilaitteita myytiin 323 171 kappaletta, kasvua oli 8,7 prosenttia edellisen 

vuoden vastaavasta ajankohdasta. 

Tietokoneiden myynnin arvo oli 335 348 000 euroa, kasvua oli 3,2 prosenttia edellisen vuoden 

vastaavasta ajankohdasta. Tablettilaitteiden myynnin arvo oli 88 762 000 euroa, kasvua oli 0,1 

prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 

Keskihinnat: tietokoneet 761 euroa, nousua 5,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta 

ajankohdasta. Tablettilaitteet 275 euroa, laskua 7,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta 

ajankohdasta. 

 

2017 

Kodintekniikkaindeksi 

Tammi-joulukuu 2017 

Tietokoneita myytiin 409 373 kappaletta, määrä laski 1,9 prosenttia edellisestä vuodesta. 

Tablettilaitteita myytiin 411 429 kappaletta, määrä laski 12,6 prosenttia edellisestä vuodesta. 

Tietokoneiden myynnin arvo oli 294 977 000 euroa, kasvua 7,7 prosenttia edellisestä vuodesta. 

Tablettilaitteiden myynnin arvo oli 122 683 000 euroa, laskua 12,4 prosenttia edellisestä vuodesta. 

Keskihinnat: tietokoneet 721 euroa, nousua 9,8 prosenttia edellisestä vuodesta. Tablettilaitteet 

298 euroa, nousua 0,2 prosenttia edellisestä vuodesta. 

 



  2016 

Vuoden 2016 alusta Kodintekniikkaindeksissä tilastoidaan kannettavat- ja pöytätietokoneet vain 

yhtenä lukuna. Tablettien myyntiluvat tilastoidaan edelleen omana lukuna. 

IDC raportoi toimituksia myyntikanaviin, Kodintekniikkaindeksi myyntiä kuluttajille. 

Kodintekniikkaindeksi 

Tammi-joulukuu 2016 

Tietokoneita myytiin 400 160 kappaletta, määrä laski 5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan 

aikaan verrattuna. Tablettilaitteita myytiin 439 251 laitetta, laskua viime vuoden vastaavasta 

ajankohdasta oli 20,6 prosenttia. 

Tietokoneiden myynnin arvo oli 272 675 000 euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta 

ajankohdasta oli 6,3 prosenttia. Tablettien myynnin arvo oli 134 747 000 euroa, laskua viime 

vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 26 prosenttia. 

Keskihinnat: tietokoneet 681 euroa, nousua 11,8 prosenttia viime vuoden vastaavasta 

ajankohdasta. Tablettilaitteet 307 euroa, laskua 6,8 prosenttia viime vuoden vastaavasta 

ajankohdasta. 

 

 2015 

Kodintekniikkaindeksi 

Tammi-joulukuu 2015 

Kannettavia tietokoneita myytiin 360 693 kappaletta, määrä laski 0,6 prosenttia edelliseen 

vuoteen verrattuna. Pöytäkoneita myytiin 61 682 kappaletta, laskua edellisestä vuodesta oli 12,9 

prosenttia. Tietokoneiden myynnin yhteismäärä oli 422 375 kappaletta, laskua yhteensä 2,6 

prosenttia edellisestä vuodesta. Kannettavien osuus myynnin kappalemäärästä oli 85 prosenttia. 

Kannettavien tietokoneiden myynnin arvo oli 213 307 000 euroa, laskua edellisestä vuodesta oli 

2,3 prosenttia. Pöytäkoneiden myynnin arvo oli 43 515 000 euroa, laskua edellisestä vuodesta oli 

15,9 prosenttia. Yhteensä tietokoneiden myynnin arvo oli 256 822 000 euroa, laskua 4,9 prosenttia 

edellisestä vuodesta. Kannettavien osuus myynnin arvosta oli 83 prosenttia. 



Tablettikoneita myytiin 553 223 laitetta, laskua viime vuodesta oli 28,0 prosenttia. Myynnin arvo 

oli 182 006 000 euroa, laskua viime vuodesta oli 34,5 prosenttia. 

Keskihinnat: kannettavat 591 eroa, tabletit 329 euroa ja pöytäkoneet 705 euroa. Kannettavien 

hinnat ovat laskeneet 1,7 prosenttia, tablettien hinnat 9,1 prosenttia ja pöytäkoneiden hinnat 3,4 

prosenttia viime vuodesta. 

 

2014 

Kodintekniikkaindeksi / Kotek 

Tammi-joulukuu 2014 

Kannettavia tietokoneita myytiin 363 032 kappaletta, laskua 0,3 prosenttia edellisen vuoden 

vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pöytäkoneita myytiin 70 827 kappaletta, kasvua 6,6 

prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tietokoneiden myynnin 

yhteismäärä oli 433 859 laitetta, kasvua yhteensä 0,8 prosenttia. Kannettavien osuus myynnin 

kappalemääristä oli 84 prosenttia. 

Kannettavien tietokoneiden myynnin arvo oli 218 411 000 euroa, laskua edellisen vuoden 

vastaavaan ajankohtaan oli 8,0 prosenttia. Pöytätietokoneiden myynnin arvo oli 51 725 000 euroa, 

nousua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 0,3 prosenttia. Yhteensä tietokoneiden 

myynnin arvo oli 270 136 000 euroa, laskua 6,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan 

ajankohtaan verrattuna. Kannettavien osuus myynnin arvosta oli 81 prosenttia. 

Tablettikoneita myytiin 762 652 kappaletta, mikä on 12,1 prosenttia enemmän kuin edellisen 

vuoden vastaavana ajankohtana (679 985 kpl). _Myynnin_arvo oli 277 476 000 euroa, kasvua 

edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 2,9 prosenttia. 

Keskihinnat: kannettavat 602, tabletit 364 ja pöytäkoneet 730 euroa. Kannettavien ja tablettien 

hinnat ovat pudonneet noin 8 prosenttia ja pöytätietokoneiden noin 6 prosenttia edelliseen 

vuoteen verrattuna. 

 


