
Luottokortit 2009

Luottokorttimyynti väheni ja korttien luottotappiot kasvoivat
vuonna 2009
Kotimaisten luottokorttien myynnin arvo Suomessa oli 7,3 miljardia euroa vuonna 2009.
Edellisvuoteen verrattuna myynti väheni 11 prosenttia. Myös kotimaisilla korteilla Suomessa
tehdyt käteisnostot ja tilisiirrot vähenivät 2 prosenttia 1,5 miljardiin euroon. Eniten
luottokorttiostoksia tehtiin kaupoissa ja seuraavaksi eniten huoltoasemilla. Tiedot käyvät ilmi
Tilastokeskuksen luottokorttitilastosta.

Luottokorttimyynti vuosina 2008 ja 2009, miljoonaa euroa

muutos %20092008

-11,27 3288 250Myynti kotimaisille luottokorteille Suomessa

-1,71 7041 734Myynti kotimaisille luottokorteille ulkomailla

-10,89561 072Myynti ulkomaalaisille luottokorteille Suomessa

Ulkomailla kotimaisilla luottokorteilla tehtiin ostoksia 1,7 miljardilla eurolla ja lisäksi ulkomailla nostettiin
käteistä 0,3 miljardia. Ulkomaisia kortteja taas käytettiin Suomessa 1,2 miljardin euron edestä, josta noin
miljardi oli ostoja ja loput käteisnostoja.

Suomessa oli 3,5 miljoonaa aktiivista luottokorttitiliä vuonna 2009. Aktiivisten korttitilien määrä väheni
2 prosentilla edellisestä vuodesta. Korttitileistä 23 prosenttia oli korottomien maksuaikakorttien tilejä ja
77 prosenttia varsinaisten korollisten luottokorttien tilejä. Aktiivista korttitiliä käytettiin keskimäärin 45
kertaa vuoden aikana. Aktiivisiin korttitileihin lasketaan sellaiset tilit, joita on käytetty vähintään kerran
vuoden aikana. Itse korttien lukumäärää ei tilastoida, koska yhteen korttitiliin voi liittyä useita kortteja.

Korttiluottojen velkakanta oli vuoden 2009 lopussa 2,9 miljardia euroa eli sama kuin vuotta aiemmin.
Luottokorttivelasta 77 prosenttia oli kotitalouksien velkaa ja 23 prosenttia yritysten sekä
elinkeinonharjoittajien velkaa. Vuoden aikana luottokorttitileistä aiheutui 49miljoonaa euroa luottotappioita,
mikä on 53 prosenttia enemmän kuin vuonna 2008. Myös järjestämättömien luottojen, perintätapausten
ja maksuhäiriöiden takia purettujen tilisopimusten määrät kasvoivat vuoteen 2008 verrattuna.

Tässä tilastossa käytetään termiä luottokortti yleiskäsitteenä. Luottokortit voidaan edelleen luokitella
kahdella eri tavalla: maksutavan mukaan varsinaisiin korollisiin luottokortteihin ja korottomiin
maksuaikakortteihin, sekä kelpoisuuden mukaan yleisluottokortteihin ja erityisluottokortteihin. Online
debit -kortit, offline debit -kortit ja pankkikortit eivät sisälly tähän tilastoon.

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 6.5.2010
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Aktiiviset korttitilit vuosina 1996–2009, 1 000 kpl

Varsinaiset
luottokortit

Maksuaika-
kortit

YhteensäErityis-
luottokortit

Yleisluotto-
kortit

Vuosi

7881 1211 9098771 0321996
8741 4262 3001 1741 1261997
9651 5772 5421 3001 2421998
9911 4062 3971 0461 3511999

1 0041 4162 4209461 4742000
1 0951 4772 5721 0261 5462001
1 0931 4712 5649131 6512002
1 2181 4182 6369441 6922003
1 2491 6642 9131 0641 8492004
1 3011 8083 1091 0132 0962005
2 0811 2043 2841 0192 2652006
2 3991 1383 5371 0002 5372007
2 3471 1783 5256182 9072008
2 6657923 4573493 1082009

Liitetaulukko 2. Kotimaisten luottokorttien myynnin arvo Suomessa toimialoittain vuonna 2009,
miljoonaa euroa

YhteensäMuu toimialaMatkailu, auton-
vuokraus

Majoitus ja
ravitsemus-toiminta

HuoltoasematKauppaKorttityyppi

5 3748854434043563 286Yleisluottokortit
1 95441111 89147Erityisluottokortit
7 3288894444152 2473 333Yhteensä
3 8872883141852 0081 092Maksuaikakortit
3 4416011302312392 240Varsinaiset luottokortit

Liitetaulukko 3. Luottokorttivelkakanta ja luottolimiitti vuosina 1996–2009, miljoonaa euroa

LuottolimiittiVelkakantaVuosi
YhteensäErityisluottokortitYleisluottokortitYhteensäErityisluottokortitYleisluottokortit

1 3949014939273485791996
2 5129491 5631 0493646851997
2 7599901 7691 1573787791998
3 0711 0212 0501 2783639151999
3 7751 2872 4881 4914051 0862000
4 3481 2233 1251 6824601 2222001
4 2701 0173 2531 8184131 4052002
4 6041 0503 5541 8604071 4532003
4 8611 1073 7541 9954491 5462004
5 9081 2474 6612 3455801 7652005
7 1981 3375 8612 4195631 8552006
8 6861 4257 2612 7635962 1672007
9 7021 0668 6362 8753462 5282008

10 5036579 8462 8762542 6222009
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Liitekuviot

Liitekuvio 1. Aktiiviset luottokorttitilit vuosina 1990–2009

Korjattu 9.2.2011. Maksuaikakorttien ja varsinaisten luottokorttien tiedot olivat aiemmin väärinpäin.

Liitekuvio 2. Luottotappiot luottokorttitileistä vuosina 1990–2009

Liitekuvio 3. Maksuhäiriön takia peruutetut tilit vuosina 1990–2009

4



Luottokorttitilaston laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi
Luottokorttitilasto kuvaa suomalaisilla ja ulkomaisilla luotto- jamaksuaikakorteilla tehtyjämaksutapahtumia
Suomessa ja suomalaisilla korteilla tehtyjä maksuja ulkomailla korttityypeittäin vuoden aikana. Tilasto
perustuu suomalaisille luottokorttiyhtiöille tehtyyn kyselyyn. Tilasto on kokonaistutkimus eli se sisältää
tiedot kaikista Suomessa myönnetyistä luotto- ja maksuaikakorteista.

Tietoa kysytään muun muassa seuraavista aiheista:

• Asiakkaiden korttitilien lukumäärä vuoden lopussa
• Aktiivisten korttitilien määrä (vähintään yksi tilitapahtuma vuoden aikana)
• Korttitilien kautta hoidetun myynnin määrä
• Korteilla tehtyjen käteisnostojen ja tilisiirtojen määrät
• Myynti suomalaisille korteille ulkomailla
• Myynti ulkomaisille korteille Suomessa
• Asiakkailta perityt korot ja muut maksut
• Myyjiltä perityt provisiomaksut
• Kirjanpidolliset luottotappiot ja tietoja perinnästä

Tilastossa käytettyjen käsitteiden määritelmät löytyvät luottokorttitilaston verkkosivuilta osoitteesta
http://tilastokeskus.fi/til/lkor/kas.html.

Tilaston laatiminen ei perustu mihinkään asetukseen. Tilastokeskus tuottaa luottokorttitilastoa, koska sen
tiedoilla on havaittu olevan kansallista ja kansainvälistä kysyntää.

2. Tilaston menetelmäkuvaus
Luottokorttiselvitys on kokonaistutkimus, jonka perusjoukkona ovat kaikki Suomessa käytössä olevat
luottokortit. Lista luottokorteista saadaan vuosittain Finanssialan Keskusliitolta. Excel-muotoinen
luottokorttikysely lähetetään luottokorttia hoitavalle rahoitusyhtiölle tai luottokortin liikkeeseen laskeneelle
yritykselle, ja saaduista vastauksista laaditaan tilasto.

Arvioitaessa luottokorttimyynnin osuutta kaupan toimialan kokonaismyynnistä on lähteenä käytetty
vähittäiskaupanmyyntitilastoa, josta saadaanmyös polttoaineidenmyynti.Majoitus- ja ravitsemustoiminnan
kokonaismyynti on saatu Hotelli- ja ravintolaliiton laskelmasta, joka osittain perustuu Tilastokeskuksen
tietoihin.Matkailun liikevaihto saadaanmatkatoimistojen liiton laskelmasta ja autonvuokrauksen liikevaihto
yritysrekisteristä.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tiedonantajien tietojen oikeellisuutta arvioidaan vertaamalla lukuja edellisenä vuonna ilmoitettuihin
lukuihin. Tilastoon onmyös otettu joitakin arvioita luottokorttimyynnin osuudesta koko toimialanmyynnistä.
Nämä arviot ovat vain suuntaa antavia ja varsinkin eri vuosien osuusluvut eivät ole vertailukelpoisia
keskenään johtuen perustilastojen muutoksista ja tarkentumisesta.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus
Luottokorttitilasto laaditaan kerran vuodessa toukokuussa edellisen vuoden luottokorttitiedoista. Tarkka
julkaisupäivä ilmoitetaan etukäteen Tilastokeskuksen luottokorttitilaston verkkosivuilla kohdassa “Tulevat
julkistukset”.
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5. Tietojen saatavuus
Tilasto julkaistaan nykyään ainoastaan Tilastokeskuksen verkkosivuilla, joilla se on saatavana myös
pdf-muodossa.

Luottokorttitilastoa on tehty vuodesta 1987 lähtien. Vuoden 1987 luvuista on tehty vain suppea tiedote.
Vuosien 1988–2002 tiedot julkaistiin ”Luottokortit” -painojulkaisussa ja vuosien 2003–2005 tiedot
julkaistiin hieman suppeammassa muodossa ”Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjat” -painojulkaisussa.
Vuoden 2004 tiedoista alkaen tietoja luottokorteista alettiin julkaista myös internetissä. Vuosien 2006 ja
2007 tiedot julkaistiin internetin lisäksi laajempina maksullisessa Excel-taulukkopaketissa.

6. Tietojen vertailukelpoisuus
Tilastoa on tuotettu vuoden 1987 tiedoista alkaen. Tilaston aikasarjoissa on kaksi katkoskohtaa: vuosien
1995 ja 1996 välissä sekä vuosien 2005 ja 2006 välissä. Vuosien 1987–1995 julkaisuissa luottokortit
ryhmiteltiin maksuaikakortteihin, yleisluottokortteihin sekä erityisluottokortteihin. Tästä ryhmittelytavasta
johtuen osa yleisluottokorteista ja erityisluottokorteista meni maksuaikakorttien ryhmään. Aikasarjat
nykyisen ryhmittelytavan mukaisina vuosilta 1987-1995 on julkaistu tilastossa ”Luottokortit, Rahoitus
1997:18”. Vuoden 2006 tietoja kysyttäessä lomaketta uudistettiin tiedonantajien aloitteesta ja osa
aikasarjoista katkesi uudistuksen yhteydessä.

7. Tietojen yhtenäisyys
Luottokorttiluotot ovat mukana myös Tilastokeskuksen luottokantatilastossa koko luottokantaa koskevissa
tiedoissa. Luottokantatilaston käyttötarkoitusluokittelussa luottokorttiluotot sisältyvät kulutusluottojen
ryhmään.

FinanssialanKeskusliitto julkaisee vuosittain tietoja pankkienmaksujärjestelmistä.Maksujärjestelmätietoihin
sisältyy myös jonkin verran tietoa luottokorteista. Lisäksi Finanssialan Keskusliiton
maksujärjestelmätilastossa on tietoa mm. pankki- ja debit-korteista, tilisiirroista ja pankkiautomaattien
käytöstä.
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