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Elpymisen tahti hidastui hieman
• HUOM! Julkaisemme 8.7. alkaen datan
muutoksina vuoden takaa ja pudotamme samalla
datasta pois ulkomailla tehdyt maksut.
Jälkimmäinen muutos keskittää koronamittarin
kuvaamaan suomalaiskuluttajien käyttäytymistä
Suomessa. On kuitenkin syytä muistaa, että
samoin kuin suomalaiskorttien käyttö ulkomailla
on toipunut hitaasti, samaa voi olettaa ulkomaisten
korttien käytöstä Suomessa.
• Korttidataa on käytössä viikolle 31 eli 2.8.2020
asti.
• Kokonaisuudessaan korttimaksuvolyymit olivat
heinä-elokuun vaihteessa noin 2 % korkeammalla
tasolla kuin vuotta aiemmin eli toipuminen hidastui
hieman. Hotelliala saa edelleen tukea kotimaan
matkailun vedosta, kun taas kulttuuriala ja julkinen
liikenne ovat yhä verrattain heikolla tasolla.
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Korttimaksut olivat heinä-elokuun
vaihteessa lähellä vuotta aiempaa
tasoa

Sektorikohtaiset erot ovat jälleen kasvaneet, kulttuurisektoria painaa mm. festivaalien ja
muiden kesätapahtumien peruuntumiset.

• ”Tee se itse” -kategoria
sisältää mm. rautakaupan
ja kodintarvikkeet.

• Taksi-kategoria on jätetty
pois datan keruuseen
liittyvistä teknisistä syistä.

3

Sekä tavara- että palvelusektoreiden aktiviteetti lähellä vuotta aiempaa tasoa.
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•

Palvelut sisältävät
seuraavat kategoriat:
lentoyhtiöt, hotellit,
kampaamo- ja
kauneudenhoitoalan,
kulttuuripalvelut,
terveyspalvelut, vapaaaikapalvelut, julkisen
liikenteen, ravintolat ja taksit

•

Tavarat sisältävät seuraavat
kategoriat:
päivittäistavarakaupan,
muun vähittäiskaupan,
polttoaineet ja apteekit

Muussa vähittäiskaupassa aktiviteetti edellisvuoden tasolla.
Päivittäistavarakaupassa meno hieman hidastunut.
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Hotelliala saa edelleen tukea kotimaan matkailun vedosta.
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Kampaamoalalla ja terveysalalla aktiviteetti lähellä vuotta aiempaa tasoa.
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Julkisen liikenteen elpyminen on ollut takkuilevaa, kun taas kotimaan matkailu ja
polttoaineen hintamuutokset saivat polttoainekysynnän kasvuun.
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Kokonaiskulutuksen positiivista vuosimuutosta hallitsi heinä-elokuun
vaihteessa paitsi päivittäistavarakaupan, myös usean palvelualan kasvu.

• Kontribuutiokuva kertoo miten eri osatekijät
vaikuttavat kokonaiskulutuksen
vuosimuutokseen.
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Korttitilastojen käyttö taloudellisen analyysin tukena koronan aikana
• Toisin kuin aiemmissa suhdanteissa, kuluttajat ovat koronakriisin keskiössä. Talouden romahdus ei ole keskittynyt
teollisuuteen ja investointeihin kuten vaikkapa rahoituskriisissä, vaan tällä kertaa nopein romahdus on tapahtunut
palvelualoilla ja kuluttamisessa.
• Niinpä koronakriisin taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi ja päätöksenteon tueksi on tärkeää käyttää nopeasti
saatavilla olevaa ja luotettavaa dataa nimenomaan kuluttamisen kehittymisestä. Nordean korttitilastot ovat hyvä
lisäväline vaikutusten arviointiin.
• Seuraamme viikoittain kulutuksen kehittymistä Suomessa korttitilastojen avulla. Tilastot mahdollistavat kuluttamisen
seurannan päätoimialoittain eli esimerkiksi ravintoloissa, vähittäiskaupassa ja vapaa-ajan vietossa.
• Korttitilastoja analysoitaessa on huomioitava, että mahdollinen maksutavan muutos ei näy tilastoissa. Esimerkiksi
verkkokaupassa myös muut maksutavat kuin kortit ovat merkittävässä roolissa. Emme myöskään tiedä, onko
maksutavoissa tapahtunut siirtymää kriisin aikana. Mikäli kuluttajat ovat siirtyneet enenevissä määrin verkkoon ja
käyttävät siellä vaikkapa verkkopankkia pääasiallisena maksutapana, on mahdollista, että korttitilastot jonkin verran
yliarvioivat volyymin laskua joillakin sektoreilla.
• Korttitilastojen toimialaluokituksessa on pyritty noudattamaan yleisiä määritelmiä mahdollisuuksien mukaan.
• Datasta on poistettu korteilla tehdyt ostokset ulkomailla. Samalla on kuitenkin huomioitava, ettei saatavilla ole dataa
ulkomaisten korttien käytöstä Suomessa. Tämä vinouttaa korttidatan antamaa kuvaa Suomen talouskehityksestä
hieman liian positiivisen suuntaan nyt, kun matkailu rajojen yli on vielä hyvin vähäistä.
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Kiitos!
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