
 

 

Tiedote 29.10.2015 

BISNODE: MAKSUHÄIRIÖT KASAANTUVAT IÄN KARTTUESSA 
– YLI 60-VUOTIAILLA SUURIMMAT PERINTÄVELAT 

Ikäihmisten erittäin suuret perintävelat muihin ikäryhmiin verrattuna nousevat esille 
markkina- ja luottotietoyhtiö Bisnoden tuoreesta maksuhäiriötilastosta. Yli 60-
vuotiailla maksuhäiriömerkinnän omaavilla suomalaisilla on perinnässä keskimäärin 
huikeat 60 000 euroa henkilöä kohden. Vastaava lukema alle 20-vuotiailla on 
merkittävästi pienempi, vain noin 1 400 euroa.  

Luottotietorekisteriä ylläpitävä Bisnode vertaili maksuhäiriömerkintöjen yhteenlaskettuja 
summia ja lukumääriä eri ikäryhmien välillä. Suurimmat yhteenlasketut maksuhäiriöt 
henkilöä kohden ovat yli 60-vuotiailla, joista suuri osa on eläkeläisiä. Maksuhäiriöiden 
yhteenlasketun summan keskiarvo kasvaa tasaisesti ikäryhmästä toiseen: Alle 20-
vuotiaiden ikäryhmässä sama luku on noin 1 400 euroa, 20–30-vuotiaiden noin 13 000 
euroa ja 40–50-vuotiaiden jo yli 40 000 euroa. 

 

”Iän karttuessa perittävät velat näyttäisivät kasaantuvan. Siinä missä maksuhäiriöitä on 
määrällisesti eniten 20–50-vuotiailla, häiriöiden yhteenlaskettu summa henkilöä kohden 
painottuu huomiota herättävän paljon yli 60-vuotiaisiin. Muun muassa pienillä eläkkeillä voi 
olla vaikutusta joidenkin ikäihmisten velkojen suuruuteen”, sanoo Bisnoden 
asiakkuusjohtaja Jouni Suominen. 

Maksuhäiriömerkintöjen kasaantuminen näkyy myös yksittäisten maksuhäiriöiden 
keskiarvoissa, jotka vaihtelevat alle 20-vuotiaiden yli 350 eurosta yli 60-vuotiaiden jopa yli 
6 000 euroon. Määrällisesti maksuhäiriöitä on eniten 20–50-vuotiailla suomalaisilla. 
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Perintävelka ikäluokittain (keskiarvo) 



”Tiettyjen yksilöiden rooli korostuu tilastoissa. Tämä tarkoittaa käytännössä, että tietty 
ryhmä yli 60-vuotiaista ei todennäköisesti pysty koskaan maksamaan velkojaan”, Jouni 
Suominen sanoo.  

Ikäryhmien ajallisesta vertailusta käy ilmi, että nuorempi sukupolvi pitää raha-asioistaan 
entistä tarkemmin huolta – alle 25-vuotiaiden maksuhäiriöt ovat vähentyneet viimeisen 
kahden vuoden aikana. Yli 60-vuotiaiden maksuhäiriöiden määrän kasvu on jonkin verran 
taittunut.  

Bisnoden ylläpitämän luottotietorekisterin mukaan noin 370 000 suomalaisella on 
rasitteenaan maksuhäiriömerkintä. Luottotietorekisterin tarkoituksena on antaa tietoa 
yksityishenkilön taloudellisesta tilanteesta ja kyvystä selvitä sitoumuksistaan. 

Lisätiedot:  
Matias Andersson, analyytikko, p. +358 40 766 5741 
 
Lisää tietoa maksuhäiriömerkinnöistä: https://www.bisnode.com/suomi/juuri-
nyt/tilastot/yksityishenkiloiden-ajantasaiset-maksuhairiotilastot/ 
 
Markkina- ja luottotietoyhtiö Bisnode kerää ja jalostaa tietoja ihmisistä, yrityksistä, 
ajoneuvoista, kiinteistöistä ja rakennuksista. Tietoja käytetään mm. asiakasrekisterien 
päivityksiin, markkinoinnin kohdentamiseen ja riskienhallintaan.  
 
 


