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BISNODE SELVITTI: YKSITYISHENKILÖILLÄ PERINNÄSSÄ 
PAHIMMILLAAN YLI 180 MILJOONAA EUROA JA YLI TUHAT 
ERILAISTA SAATAVAA 

Suurimmat yksityishenkilöiltä perittävät velat ovat päätä huimaavia. 
Maksuhäiriötilaston kärjessä on yksityishenkilö, jonka yhteenlasketut velat ovat yli 
180 miljoonaa euroa. Eniten maksuhäiriömerkintöjä keränneellä yksityishenkilöllä 
on perinnässä jopa yli tuhat erilaista saatavaa. Jo noin joka viidennellätoista 
suomalaisella on maksuhäiriömerkintä. Tiedot selviävät markkina- ja luottotietoyhtiö 
Bisnoden uusimmasta maksuhäiriötilastosta.  

Maksuhäiriötilaston kärjessä on yksityishenkilö, jonka perittävät velat ovat yhteensä 
ällistyttävät yli 180 miljoonaa euroa. Maksuhäiriökuninkuus tuli vuotta aikaisempaan 
verrattuna yli 60 miljoonaa euroa suuremmalla summalla. Toiseksi kipuavalla henkilöllä on 
yhteenlaskettua velkaa yli 80 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen perinnässä oleva 
velkasumma on yli 60 miljoonaa euroa. Jopa 29 suomalaisella yksityishenkilöllä on 
perinnässä yli 10 miljoonan velat.  

– Joissain tapauksissa suuret velat voivat olla seurausta rikoksista. Kyse voi olla silloin 
pitkäaikaisesta tavoitteellisesta toiminnasta jättää maksut maksamatta. Esimerkiksi lainaa 
tai edes pikavippejä ei tavallisesti myönnetä henkilöille, joiden luottotiedot eivät ole 
kunnossa, sanoo Bisnoden asiakkuusjohtaja Pasi Leino. 

Valtaosalla Bisnoden ylläpitämään luottotietorekisteriin merkityistä henkilöstä on useita 
maksuhäiriömerkintöjä. Eniten maksuhäiriömerkintöjä on kerännyt henkilö, jolla on 
perinnässä yli tuhat erilaista saatavaa. Henkilöitä, joilla on yli sata erilaista 
maksuhäiriömerkintää on satoja.  

Maksuhäiriöt kasvaneet lähes 10 prosenttia  

Yllättävän moni suomalainen ei maksa laskujaan, sillä jo lähes 370 000 suomalaisen velat 
ovat päätyneet perintään. Maksuhäiriörekisteriin päätyneiden henkilöiden lukumäärä on 
kasvanut vuoden 2012 alusta yli 30 000 henkilöllä eli lähes 10 prosenttia. Ihmiset jättävät 
yhä useammin ajoneuvoveronsa, sakkonsa tai laskunsa maksamatta. 	  

– Yleisin syy maksuhäiriömerkintään on ajoneuvoveron maksamatta jättäminen. Joidenkin 
kohdalla voi olla kyse myös huolimattomuudesta. Toisaalta kiristyvä taloustilanne ja 
pitkään jatkunut matalasuhdanne näkyvät kasvuna myös maksuhäiriöluvuissa, Leino 
sanoo. 

Maksuhäiriömerkintä säilyy rekisterissä kahdesta kolmeen vuoteen. Se vaikeuttaa elämää 
monella tavalla ja aiheuttaa ongelmia muun muassa pankkilainan- ja opintolainan 



saannissa, osamaksukaupassa, luottokortin ja vakuutuksien hankinnassa, asunnon 
vuokraamisessa sekä matkapuhelin- ja internetliittymien sopimusten solmimisessa.  

Markkina- ja luottotietoyhtiö Bisnode kerää ja jalostaa tietoja ihmisistä, yrityksistä, 
ajoneuvoista, kiinteistöistä ja rakennuksista. Tietoja käytetään mm. asiakasrekisterien 
päivityksiin, markkinoinnin kohdentamiseen ja riskienhallintaan.  
 
Lisätiedot: Otto Laosmaa, analyytikko, Bisnode Oy, puhelin 0400 609 014, 
otto.laosmaa@bisnode.com 
 
Lisää tietoa maksuhäiriömerkinnöistä: https://www.bisnode.com/suomi/juuri-
nyt/tilastot/yksityishenkiloiden-ajantasaiset-maksuhairiotilastot/ 
 


