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1. Johdanto

Kotitalouksien luottokannan reaalinen määrä
on kohonnut Suomessa 2000-luvulla kaikkien
aikojen ennätyslukemiin. Näin runsaasti vel-
kaantuneita kotitaloudet eivät olleet edes 1980-
luvun lopulla, jolloin luottomarkkinoiden pit-
käaikainen säännöstely oli juuri päättynyt. Mil-
tä suomalaisten kotitalouksien velkaantuminen
näyttää, kun sitä verrataan muihin Länsi-Eu-
roopan maihin?

Tässä artikkelissa tarkastellaan kotitalous-
sektorin velkaantumista Euroopan unionin jä-
senmaissa 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun
alussa1. Artikkeli perustuu maakohtaisiin luot-
tokantatietoihin, joita belgialainen tutkimuslai-
tos ”European Credit Research Institute” on
kerännyt EU-maista (ECRI 2004). Euroalueen
maiden tilastot vastaavat pääpiirteissään niitä

tietoja, joita kansalliset keskuspankit kokoavat
ja raportoivat Euroopan keskuspankille. EKP
julkaisee kuukausittain näihin tietoihin pohjau-
tuvia tilastoja koko euroalueelta, mutta ei yk-
sittäisistä maista (ECB 1998–2004)2.

ECRI:n luottokantatilastot kuvaavat pank-
kien ja eräiden muiden luottolaitosten kotita-
loussektorille myöntämien luottojen määrää
vuoden lopussa. Luottomuodon perusteella ti-
lastoissa on eroteltu toisistaan asuntoluotot,
kulutusluotot ja muut luotot. Kotitaloussekto-
riin kuuluvat kuluttajien ja elinkeinonharjoit-
tajien lisäksi myös voittoa tavoittelemattomat
yhteisöt. Tilastot kattavat eri maissa valtaosan
kotitalouksien luottokannasta, joten ne sovel-
tuvat hyvin kansainvälisen vertailun aineistoksi.

Artikkelissa kuvataan ensin kotitalouksien
velkaantumiskehitystä vuodesta 1998 alkaen.
Sen jälkeen esitellään poikkileikkaustietoja vel-
kaantumisesta eri maissa vuonna 2003. Tarkas-
telut koskevat luottokannan määrää ja raken-

1 Velkaantumista kuvataan sektorikohtaisten tilastojen
avulla. Aiheesta on raportoitu tietoja myös mikroaineisto-
jen perusteella. Velkaantumista tarkastellaan bruttomääräi-
senä. Toinen vaihtoehto olisi tutkia nettovelkaantumista,
jolloin otetaan huomioon varallisuuden arvo. Kotitalouksi-
en velkaantumista on tutkittu kummallakin tavalla (ks. lä-
hemmin Debelle 2004; ks. myös Elomaa 2003).

2 Suomen tietoja julkaistaan Suomen Pankin rahoitusmark-
kinatilastoissa (Rahoitusmarkkinat 1998–2004).
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netta sekä suhdetta bruttokansantuotteeseen ja
käytettävissä oleviin tuloihin. Kohteena ovat ne
maat, jotka olivat EU:n jäseniä ennen sen laa-
jentumista keväällä 20043. Velkaantumiskehi-
tystä vertaillaan vain Suomen ja koko euro-
alueen kesken, mikä johtuu tilastojen puutteista.

2. Luottomarkkinoiden
kehityspiirteitä

Luotot ovat kotitalouksille ansiotulojen jatke ja
keino tasata rahavaroja elinkaaren aikana. Vel-
kaantumalla kotitaloudet voivat rahoittaa han-
kintojaan joustavasti ilman säästövaroja. Kulu-
tusluoton vakuudeksi riittävät yleensä säännöl-
liset tulot ja puhtaat luottotiedot. Asuntoluot-
to edellyttää useimmiten reaalivakuutta velan
pantiksi.

Luottoja myydään ja ostetaan luottomarkki-
noilla, jotka ovat osa rahoitusmarkkinoita. Ra-
hoitusmarkkinat uudistuivat Länsi-Euroopan
maissa pääosin 1980-luvulla, mutta muutokset
ajoittuivat hieman eri tavalla eri maissa (ks.
esim. Vittas 1992). Suomessa yli neljä vuosi-
kymmentä jatkunut luottosäännöstely purettiin
1980-luvun puolivälin tienoilla (Tarkka 1988).

Kotitalouksien asema luottomarkkinoilla
muuttui olennaisesti 1980-luvulla (ks. esim.
Loikkanen 1988; Pulkkinen 1988). Ensinnäkin
rahoituksen saatavuus parani. Luottomarkki-
noille tuli uusia asiakkaita ja ennestään vel-
kaantuneiden luotonottorajoitteet väljenivät.
Toiseksi luottojen hinnoittelu muuttui. Mark-
kinaehtoiset korot tulivat käyttöön ja luottojen
reaalihinta kohosi, eikä inflaatio enää syönyt
velkoja entiseen tapaan. Kolmanneksi etenkin

kulutusluottomarkkinat uudistuivat. Aikaisem-
masta poikkeavia piirteitä olivat esimerkiksi
luottojen näkyvä markkinointi, hyödykesidon-
naisuuden väheneminen sekä maksu- ja luot-
tokorttien yleistyminen.

Luottojen käyttö on lisääntynyt monissa
Länsi-Euroopan maissa parin viime vuosikym-
menen aikana (Guardia 2000; Debelle 2004).
Suomessa kotitalouksien luottokanta kasvoi
1980-luvun lopulla, supistui lamavuosina 1990-
luvun ensimmäisellä puoliskolla ja on lisäänty-
nyt nopeasti taas laman jälkeen (Luottokanta
1975–2004). 1990-luvun lopulta lähtien koti-
talouksien velat ovat lisääntyneet nopeammin
Suomessa kuin euroalueella (kuvio 1).

Kotitalouksien luottokanta on kasvanut
kuuden vuoden aikana Suomessa yli 60 pro-
senttia ja euroalueen maissa runsaan kolman-
neksen. Eri luottomuodoista asuntoluotot ovat
lisääntyneet nopeammin kuin kulutusluotot
sekä Suomessa että euroalueella. Kotimaisen
asuntoluottokannan ripeän kasvun on arvioitu
johtuneen muistakin tekijöistä kuin kysynnän
todellisesta lisääntymisestä. Asiaan ovat vaikut-
taneet esimerkiksi laina-aikojen pidentyminen
sekä lainojen uudelleen järjestelyt pankkia
vaihdettaessa (ks. esim. Erjanti 2004).

Luottomarkkinoiden muutokset 1980-lu-
vulta alkaen ovat johtaneet luottojen käytön
riskien lisääntymiseen. Runsas velkaantuminen
aiheuttaa vaikeuksia kotitalouksille erityisesti
silloin, kun kansantalouden tavanomainen ke-
hitys häiriintyy. Suomessa tämä koettiin selvim-
min lamavuosina 1990-luvun alussa. Samoihin
aikoihin maksuvaikeuksista tuli näkyvä ongel-
ma monissa muissakin Länsi-Euroopan mais-
sa (ks. esim. Muttilainen 2002.)

Historiallisen alhaiseksi painuneet markki-
nakorot ovat vähentäneet velkaantumisen ris-
kejä 2000-luvulla. Toisaalta alhainen korkota-

3 Luxemburg on jätetty pois tarkastelusta eräiden tilasto-
tietojen puuttumisen vuoksi. Sen kotitaloussektorin luotot
eivät sisälly myöskään koko EU:n kotitaloussektorin luot-
tokantaa ja eri luottomuotoja kuvaaviin lukuihin.
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so on parantanut kotitalouksien velkaantumis-
mahdollisuuksia ja on houkutellut lisäämään
luottojen käyttöä. Viime aikoina monet talou-
den asiantuntijat ovat varoitelleet suomalaisia
liiallisen velkaantumisen ja korkojen nousun
vaarallisesta yhdistelmästä (ks. esim. Herrala
2005). Onko suomalaistalouksien velkaantumi-
nen kohonnut jo kansainvälisesti vertaillen
huolestuttavan korkealle tasolle?

3. Luottokannan määrä ja rakenne

EU-maiden kotitalouksien luottokanta oli vuo-
den 2003 lopussa runsaat 5 000 miljardia eu-
roa5. Tästä määrästä Saksan osuus oli lähes 30

Kuvio 1. Kotitaloussektorin luottokanta käyttötarkoituksen mukaan Suomessa ja euroalueella 1998–2004, reaalimäärän in-
deksi (1998 = 100).4

4 Kuvio perustuu laskelmiin Euroopan keskuspankin (ECB
1998–2004) rahoitusmarkkinatilastoista ja Tilastokeskuk-
sen luottokantatilastoista (Luottokanta 1975–2004). Suo-
men kehitystä on kuvattu Tilastokeskuksen tiedoilla, kos-
ka ne kuvaavat parhaiten eri käyttötarkoituksiin otettujen
luottojen kehitystä koko tarkastelujaksolla. Selvyyden vuok-
si kuviosta on jätetty pois ”muut luotot”.

5 Jaksojen 3–5 tiedot perustuvat ECRI:n tilastoista tehtyi-
hin laskelmiin, ellei toisin mainita (ECRI 2004). Rahamää-
rät on esitetty vuoden 2004 hinnoin. Tämän jakson vertai-
lutiedot väestön ja kotitalouksien määrästä eri maissa pe-
rustuvat Eurostatin verkkosivujen tilastoihin. Kotitalouk-
sien määrä on vuodelta 2001. Belgian, Italian ja Iso-Britan-
nian kotitaloussektorin luottokantatietoihin sisältyvät kai-
kissa tämän artikkelin laskelmissa myös muiden kuin rahoi-
tuslaitosten myöntämät kulutusluotot. Näissä kolmessa
maassa rahoituslaitosten (MFI-sector) rinnalla myös muilla
rahoituksen välittäjillä (OFI-sector) on runsaasti merkitys-
tä kulutusluottomarkkinoilla. Näin on myös Alankomais-



450

A R T I K K E L E I T A KAK 4 /  2005

prosenttia ja Iso-Britannian osuus noin neljän-
nes. Suomalaistalouksilla oli vuoden 2003 lo-
pussa velkaa runsaat 53 miljardia euroa, mikä
on noin yksi prosentti EU-alueen kotitalouk-
sien luottokannasta. Ainoastaan Kreikassa vas-
taava osuus jäi pienemmäksi kuin Suomessa.

Näin ollen eurooppalaiset henkilöluotto-
markkinat ovat keskittyneet voimakkaasti. Ko-
titalouksien velkaantumiskehitys EU:ssa riip-
puu pitkälti Saksan ja Iso-Britannian kotita-
louksien käyttäytymisestä. Suomen painoarvo

on tältä osin niin pieni, että suuretkaan muu-
tokset eivät juuri vaikuta EU-maiden kotita-
louksien luottokantaan.

Vuonna 2003 EU-maissa oli velkaa keski-
määrin 13 200 euroa asukasta kohden. Suo-
messa vastaava määrä jäi 10 200 euroon. Vel-
kojen määrä henkeä kohden vaihtelee huomat-
tavan paljon eri maissa (kuvio 2).

Tanska erottuu muista maista suurten kes-
kimääräisten velkojen perusteella. Suomessa
luottokanta asukasta kohden jää alle kolman-
nekseen tanskalaisten veloista. Välimeren mais-
sa velkaantuminen näyttää olevan vähäisempää
kuin Euroopan pohjoisosissa. Keskimääräisten

sa, mutta sen kulutusluottomarkkinoista ei ole käytettävis-
sä vastaavia täydentäviä tilastotietoja.

Kuvio 2. Kotitaloussektorin luottokanta asukasta kohden EU-maissa vuonna 2003, €
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velkojen määrän erot johtuvat ennen muuta
asuntovelkojen erilaisesta merkityksestä eri
maissa.

Velkojen määrä luonnollisesti kohoaisi, jos
vertailupohjana olisi koko väestön asemesta ai-
kuisväestön tai kotitalouksien määrä. Kotita-
loutta kohden laskettu luottokanta oli vuonna
2003 EU:ssa 32 300 euroa ja Suomessa 22 300
euroa. Tarkemmissa arvioissa olisi otettava
huomioon myös se, että vain osalla väestöstä

tai kotitalouksista on velkaa (ks. esim. Halo-
nen 2005). Tämä edellyttäisi kuitenkin kansain-
välisesti vertailukelpoisia tilastotietoja.

Kotitalouksien luottokanta voidaan jakaa
luoton käyttötarkoituksen perusteella kolmeen
ryhmään (kuvio 3). Asuntoluottoja käytetään
pääosin omistusasuntojen hankintaan, mutta
myös asuntojen remontointiin. Kulutusluotoil-
la rahoitetaan yksityiseen käyttöön tarkoitettuja
kulutustavaroita ja -palveluja. Muut luotot
koostuvat esimerkiksi opintoihin tai elinkeino-
toimintaan otetuista veloista. Luottojen luoki-
tukset poikkeavat jonkin verran toisistaan eri
maissa.

Kuvio 3. Kotitaloussektorin luottokannan rakenne luoton käyttötarkoituksen mukaan EU-maissa vuonna 2003, %.6

6 ECRI:n tilastoissa ei ole Ruotsin lainamuotojen rakennet-
ta koskevia tietoja vuodelta 2003, joten tässä laskelmassa
on käytetty vuoden 2002 tietoja.
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Vuonna 2003 EU-maiden kotitalouksien luot-
tokannasta lähes kaksi kolmasosaa oli asunto-
velkaa, kuudennes kulutusluottoa ja yhtä suu-
ri osuus muuta velkaa. Suomessa luottokannan
rakenne on melkein samanlainen kuin koko
EU:ssa. Alankomaissa ja Tanskassa yli neljä vii-
desosaa kotitalouksien luottokannasta koostuu
asuntoveloista. Itävallassa ja Kreikassa taas ku-
lutusluottojen osuus on kaikkein korkein, yli
30 prosenttia luottokannasta. Saksassa ja Ita-

liassa muut kuin asunto- ja kulutusluotot muo-
dostavat keskimääräistä suuremman osan ko-
titalouksien veloista.

EU-maissa oli vuonna 2003 asukasta koh-
den 8 700 euroa asuntovelkaa, 2 200 euroa ku-
lutusluottoa ja 2 300 euroa muuta velkaa. Eni-
ten asuntolainaa on tanskalaisilla. Tanskassa
asuntoluottojen laina-ajat ovat hyvin pitkiä,
mikä lisää luottokannan määrää verrattuna ly-
hyen laina-ajan maihin (ks. myös Erjanti 2004).
Kulutusluottoa on eniten asukasta kohden Iso-
Britanniassa ja muuta velkaa Saksassa. Suomes-
sa kaikkien näiden velkojen määrä asukasta
kohden on pienempi kuin koko EU:ssa.

Kuvio 4. Kotitaloussektorin luottokannan osuus bruttokansantuotteesta EU-maissa vuonna 2003, %.7

7 Tiedot eri maiden bruttokansantuotteesta vuodelta 2003
perustuvat OECD:n tilastoihin (OECD 1980–2004). Iso-
Britannian, Ruotsin ja Tanskan tiedot on muunnettu euroik-
si vuoden 2003 viimeisen päivän valuuttakursseilla.
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4. Luottokannan osuus
bruttokansantuotteesta

Henkilöluottomarkkinoiden laajuutta ja talou-
dellista merkitystä voidaan arvioida yleisesti
vertaamalla kotitalouksien luottokannan mää-
rää bruttokansantuotteeseen (kuvio 4). Vuon-
na 2003 luottokannan osuus bruttokansantuot-
teesta oli EU-alueella noin 54 prosenttia. Suo-
messa vastaava osuus jäi 37 prosenttiin.

Suomeen verrattuna luottokannan osuus
bruttokansantuotteesta on Tanskassa noin 2,6-
kertainen sekä Iso-Britanniassa ja Alankomais-
sa noin kaksinkertainen. Tämän mukaan juuri
nämä kolme maata ovat Euroopan kehitty-

neimpiä luottoyhteiskuntia. Toiseen ääripää-
hän sijoittuvassa Italiassa luottokannan osuus
bruttokansantuotteesta jää alle neljännekseen.

Yleiskuva kotitalouksien velkaantumisen
taloudellisesta merkityksestä muuttuu hieman,
kun tarkastellaan erikseen asunto- ja kulutus-
luottojen osuutta bruttokansantuotteesta (ku-
vio 5). Vuonna 2003 EU-maiden kotitalouk-
sien asuntoluottokannan osuus bruttokansan-
tuotteesta oli yli nelinkertainen verrattuna ku-
lutusluottojen vastaavaan osuuteen. Tämä suh-
de vaihtelee kuitenkin suuresti eri maissa.

Ainoastaan Iso-Britannia kuuluu molem-
pien osuuksien mukaan kolmen ensimmäisen
ja Italia kolmen viimeisen maan joukkoon.

Kuvio 5. Kotitaloussektorin asunto- ja kulutusluottokannan osuus bruttokansantuotteesta EU-maissa vuonna 2003, %.
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Asuntoluottojen ja bruttokansantuotteen suh-
teen perusteella korkeimmalle sijoittuvissa
Tanskassa ja Alankomaissa kulutusluottojen
vastaava osuus on pienempi kuin koko EU:ssa.
Kehittyneimmillä kulutusluottomarkkinoilla
taas asuntoluottojen osuus bruttokansantuot-
teesta vaihtelee Ruotsin ja Saksan runsaasta 30
prosentista Iso-Britannian vajaaseen 60 pro-
senttiin. Suomessa molempien luottomuotojen

osuus bruttokansantuotteesta jää pienemmäk-
si kuin EU:n alueella.

5. Luottokannan suhde
käytettävissä oleviin tuloihin

Taloustieteessä kotitaloussektorin velkaantu-
mista on kuvattu usein vertaamalla luottokan-
taa käytettävissä olevien vuositulojen määrään.
Tätä suhdelukua nimitetään velkaantumisas-
teeksi. Vuonna 2003 EU-maiden kotitalouk-
sien velkaantumisaste oli 84 prosenttia, mutta
se vaihteli huomattavasti eri maissa (kuvio 6).

Kuvio 6. Kotitaloussektorin luottokannan osuus käytettävissä olevista vuosituloista EU-maissa vuonna 2003, %.8

8 Velka- ja tulotiedot Itävallasta, Kreikasta ja Tanskasta
ovat vuodelta 2002 sekä Irlannista ja Portugalista vuodelta
2001. Saksan tiedot kotitaloussektorin tuloista vuodelta
2003 perustuvat ennakkoarvioon.
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Tämän mittarin perusteella molempiin ääripäi-
hin sijoittuu samoja maita kuin edellä luotto-
kannan ja bruttokansantuotteen tarkastelussa.
Viidessä maassa velkaantumisaste ylittää 100
prosenttia. Tanskassa kotitalouksien luotto-
kanta on lähes kaksinkertainen käytettävissä
oleviin vuosituloihin nähden. Suomessa vel-
kaantumisaste jää 71 prosenttiin, joten suoma-
laisten velkaantuminen on ollut kohtalaisen
maltillista.

Velkojen ja käytettävissä olevien tulojen
suhde kuvaa melko yleisesti velkojen hoitami-
sen mahdollisuuksia ja rasittavuutta, eikä mit-
taa suoraan kotitalouksien tosiasiallista maksu-

kykyä (ks. esim. Reijo 2000)9 . Päinvastoin kor-
kea velkaantumisaste voi merkitä sitä, että luot-
tomarkkinat ovat hyvin kehittyneet ja markki-
noilla on runsaasti luottokelpoisia asiakkaita
hyödyntämässä luottojen käytön etuja.

Luottojen merkitystä kotitalouksien talou-
denpidossa voidaan arvioida tarkemmin ver-
taamalla erikseen asunto- ja kulutusluottokan-
taa käytettävissä oleviin vuosituloihin (ku-
vio 7). EU-maat sijoittuvat tässä tarkastelussa

Kuvio 7. Kotitaloussektorin asunto- ja kulutusluottokannan osuus käytettävissä olevista vuosituloista EU-maissa vuonna
2003, %.

9 Kotitaloussektorin velanmaksukyky näyttää paremmalta,
jos laskelmassa otetaan huomioon varallisuuden arvo. Eu-
rostat on julkaissut 12 EU-maata koskevia vertailutietoja ko-
titalouksien rahoitusvarallisuudesta vuodelta 2002 (Mas-
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samansuuntaisesti kuin edellä asunto- ja kulu-
tusluottokannan ja bruttokansantuotteen ver-
tailussa.

Vuonna 2003 EU-maiden kotitalouksien
asuntoluottokannan osuus oli noin 55 prosent-
tia ja kulutusluottokannan osuus 14 prosent-
tia käytettävissä olevista vuosituloista. Asunto-
luottokannasta laskettu velkaantumisaste on
korkein Tanskassa. Ruotsissa ja Iso-Britannias-
sa taas kulutusluottojen osuus käytettävissä
olevista tuloista kohoaa korkeammaksi kuin
muissa maissa. Italia sijoittuu viimeiseksi mo-
lempien luottomuotojen vertailuissa. Suomes-
sa sekä asunto- että kulutusluottokannan osuus
käytettävissä olevista tuloista jää hieman pie-
nemmäksi kuin koko EU:n alueella.

Näiden tietojen perusteella Suomessa koti-
talouksien velkaantuminen on ollut muihin
EU-maihin verrattuna pikemminkin varovais-
ta kuin liiallista. Asuntoluottojen riskit ovat
vähäiset ainakin normaaleissa taloudellisissa
oloissa, koska velan vakuutena oleva asunto
pitää yleensä hyvin arvonsa. Tosin osa kotita-
louksista on voinut ottaa tuloihinsa ja maksu-
kykyynsä nähden liikaa asuntovelkaa (ks. esim.
Takala 2004). Kulutusluotot ovat yleensä vel-
kamäärältään pieniä, mutta niihin liittyy silti
monia riskitekijöitä. Niitä voivat olla esimer-
kiksi vakuuksien puuttuminen, korkeat luotto-
kustannukset sekä se, että luotonantajat eivät
tiedä toistensa myöntämistä luotoista.

6. Pohdintaa

Luottorahoituksella on nykyisin tärkeä asema
taloudellisessa toiminnassa ja myös kotitalouk-
sien taloudenpidossa. Kotitalouksien luotto-
kanta on kasvanut viime vuosina sekä Suomes-
sa että muualla läntisessä Euroopassa, mutta
Suomessa kasvu on ollut nopeampaa.

Vuonna 2003 suomalaisten luottokanta kat-
toi vain sadasosan EU-maiden kotitalouksien
luottokannasta. Suomessa on vähemmän vel-
kaa asukasta kohden kuin koko EU:ssa. Koti-
talouksien luottokannan rakenne on Suomes-
sa samankaltainen kuin EU:n alueella. Kaksi
kolmasosaa veloista on asuntovelkaa ja loppu-
osa on kulutusluottoa tai muuta velkaa.

Kotitalouksien luottokannan osuus brutto-
kansantuotteesta ja kotitalouksien velkaantu-
misaste jäivät vuonna 2003 Suomessa pienem-
mäksi kuin EU:n alueella. Edes luottokannan
kaksinkertaistuminen ei olisi nostanut Suomea
näiden mittareiden perusteella kahden eniten
velkaantuneen EU-maan joukkoon. Kotita-
louksien luotoilla on eniten taloudellista mer-
kitystä Tanskassa, Alankomaissa ja Iso-Britan-
niassa.

Kansainvälisesti vertaillen Suomen luotto-
markkinoilla on edelleen runsaasti kasvun va-
raa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että luot-
toa pitäisi myöntää kenelle tahansa tai millä
ehdoilla tahansa. Liiallinen velkaantuminen voi
olla velallisille kohtalokasta, jos luottokustan-
nukset nousevat tai talouden ja työmarkkinoi-
den vakaa kehitys häiriintyy. Sitä paitsi suotui-
sakaan taloudellinen ympäristö ei aina estä yk-
sittäistä kotitaloutta joutumasta vaikeuksiin
velkojensa kanssa.

Tässä artikkelissa esitellyt luottokantatiedot
kuvaavat melko yleisesti kotitaloussektorin vel-
kaantumista EU-maissa. Jos halutaan arvioida

saro 2004). Näissä maissa rahoitusvarallisuuden määrä oli
noin kolminkertainen verrattuna kotitaloussektorin velko-
jen määrään. Suomessa velkojen ja varallisuuden suhde ei
ole aivan näin hyvä. Tilastoitu rahoitusvarallisuus käsittää
kuitenkin vain osan kotitalouksien kokonaisvarallisuudes-
ta. Esimerkiksi asuntovarallisuus jää rahoitusvarallisuuden
ulkopuolelle.
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tarkemmin luottojen käytöstä kotitaloussekto-
rille aiheutuvaa taloudellista rasitusta tai vel-
kaantumisen riskejä, tarvitaan muitakin kan-
sainvälisesti vertailukelpoisia tilastotietoja. Nii-
tä ovat esimerkiksi tiedot velallisten lukumää-
rästä, luottojen hoitamisen kustannuksista,
maksuvaikeuksien laajuudesta ja maksamatta
jääneiden velkojen määrästä.  �
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