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Maksutaparaportin on tuottanut 
Intrum Justitia. 

SUOMI

Intrum Justitia kerää tietoa tuhansilta yrityksiltä 
Euroopassa muodostaakseen kokonaisvaltaisen 
näkemyksen eurooppalaisten yritysten 
maksutavoista ja taloudellisesta tilasta.Tietoa 
täydennetään tilastollisella ja taloudellisella 
tiedolla sekä Intrum Justitian tietojärjestelmistä 
saatavalla tiedolla. Tältä pohjalta on tuotettu 
maksutaparaportit sekä koko Euroopan että 
kunkin maan maksutavoista.
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Suomi Keskiarvo, 
EU28

BKT asukasta kohden (€) 37,400 27,300

BKT:n kasvu (%) –0,1 1,3

Inflaatio (%) 1,2 0,6

Työttömyysaste (%) 8,7 10,2

Talouden kehiTys

PääTUlOkSET
›  Moni kokee, että luottoriski kasvaa  

Melkein kolmannes suomalaisista yrityksistä (31 prosenttia) 
kokee, että asiakkaista johtuva luottoriski tulee kasvamaan 
seuraavan 12 kuukauden aikana.

›  Monia painostetaan pidennettyihin maksuehtoihin 
62 prosenttia Suomen yrityksistä on pyydetty pidentämään 
maksuehtoaan. Euroopan keskiarvo on 46 prosenttia.

›  Pidentyneet maksuajat estävät uusien työntekijöiden 
palkkaamisen 
Yksi viidestä yrityksestä Suomessa (21 prosenttia) on 
joutunut jättämään palkkaamatta uusia työntekijöitä 
pidentyneiden maksuaikojen takia.

MAkSUTAPAINdEkSI
Maksutapaindeksi muodostuu kolmesta osa-alueeseesta. Osa-alueet 
ovat maksumoraali, maksuviiveriski ja maksuviiveiden vaikutukset.

Lähde: Eurostat

korkea riski Matala riskiMaksutapaindeksi

0,34
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seuraukseT (%)

saaTaVien ikÄJakauMa (%) 2015

Korkeintaan 30 päivää 76,8

31–90 päivää 18,4

Yli 90 päivää 4,8

MaksuehTo Keskimääräinen 
maksuehto (päivää)

Keskimääräinen 
maksuaika (päivää)

Kuluttajakauppa (B2C) 12,6 15,0

Yritysten välinen 
kauppa (B2B)

17,7 22,9

Julkinen sektori 18,1 21,7

MAkSUvIIvE
Kun maksuehdon mukainen maksuaika ylittyy, puhutaan 
maksuviiveestä. Pitkät maksuajat ja lisääntyvät maksuviiveet 
aiheuttavat yrityksille monenlaisia ongelmia. Siksi niistä on 
hyvä olla tietoinen ja niihin on tärkeää reagoida jokapäiväisessä 
luotonhallinnassa.

MAkSUvIIvEIdEN SYYT
Kun yrityspäättäjiltä kysyttiin, mitä he arvioivat syiksi asiakkaiden 
pitkiin maksuaikoihin, yleisin vastaus oli taloudelliset vaikeudet 
(78 prosenttia vastaajista). Tilanne on hankala, sillä usein kyse 
on noidankehästä: kun asiakkaat eivät maksa ajallaan, myös 
omat laskut on maksettava myöhässä ja ongelmat kasautuvat. 68 
prosenttia uskoo maksuviiveiden olevan tahallisia ja 54 prosenttia 
mainitsee syyksi asiakkaan hallinnollisen tehottomuuden.

Euroopan mittakaavassa suomalaiset maksavat tunnollisesti ja 
ajallaan. 77 prosenttia saatavista on korkeintan 30 päivää van-
hoja, kun koko Euroopan keskiarvo on 63 prosenttia. Tilanne 
on hyvin erilainen tiukan ja löyhän maksukulttuurin maissa.  
Etelä-Euroopassa  vain 35 prosenttia saavista on tuoreita.

Suomessa käytetään lyhyitä maksuehtoja. Tiukan lainsäädännön 
ja tarkan seurannan ansiosta maksut myös suoritetaan yleensä 
ajallaan.

%

PITkIEN MAkSUAIkOJEN SEURAUkSET
Maksuviiveet aiheuttavat yrityksille monenlaisia vaikeuksia. 41 
prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo, että pitkät maksuajat 
aiheuttavat likviditeettiongelmia. 34 prosenttia mainitsee seu-
raukseksi tulonmenetykset ja 28 prosenttia kertoo yrityksen kas-
vun estyvän. Maksuviiveillä on myös suomalaisten työllistymistä 
hankaloittava vaikutus: 15 prosenttia vastaajista kertoo, että voi-
si palkata uusia työntekijöitä, jos pitkittyvät maksuajat saataisiin 
kuriin. Käytännössä tämä tarkoittaisi 33 000 työllistävää yritystä 
Suomessa. Euroopassa vastaava lukema on jopa 32 prosenttia, eli 
8 miljoonaa yritystä.

luoTToTaPPioiden osuus 
VuosiTTaisesTa liikeVaihdosTa (%) 1,1%
Tutkimuksemme mukaan 1,1 prosenttia Suomen yritysten 
liikevaihdosta jää asiakkailta maksamatta ja joudutaan kirjaa-
maan luottotappioksi. Rahassa mitattuna tämä tarkoittaa 1,1 
miljardin euron hävikkiä joka vuosi.

Jos saisit saatavasi nopeammin, voisitko palkata lisää 
henkilöstöä?
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[ kohtalainen tai suuri vaikutus
[ Vähäinen vaikutus tai ei vaikutusta lainkaan  

27 34 41 23 28 11 21
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lAINSäädäNTö 
EU:n maksuviivedirektiivi on Euroopan komission hanke, 
jonka tarkoituksena on hillitä pitkien maksuaikojen aiheutta-
mia ongelmia. Euroopan tasolla vain 31 prosenttia vastaajista 
kertoo olevansa tietoisia direktiivistä, joten tietoisuuden lisää-
miselle on selvästi tarvetta.

eu:n maksuviivedirektiivi on tullut voimaan kaikissa eu-maissa. 
oletko havainnut tämän vaikuttaneen maksuviiveisiin?

hyödyntääkö yrityksesi/yhteisösi direktiivin mukaista oikeutta 
veloittaa vakiokorvauksena  40 euroa + viivästyskorot B2B- ja 
julkisen sektorin kaupassa? 

eu:n maksuviivedirektiivi ei koske kuluttajakauppaa. hyötyisikö 
yrityksenne/yhteisönne eu-säädöksistä, jotka koskisivat myös 
kuluttajien maksuviiveitä?

onko  eu:n maksuviivedirektiivi sinulle tuttu?

33%
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76%
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15%

38% 18%

29%

Are you familiar 
with the Europe-
an Late Payment 
Directive?

71% 29%

[ kyllä
[ ei

lUOTTORISkIENNUSTE
Lähes joka kolmas kyselyyn vastannut (31 prosenttia) uskoo 
luottoriskin kasvavan seuraava 12 kuukauden aikana. Suomalaisissa 
yrityksissä nähdään tulevaisuus selvästi muuta Eurooppaa 
negatiivisemmassa valossa, sillä Euroopan tasolla niin uskoo selvästi 
alle viidennes (17 prosenttia). 64 prosenttia vastaajista Suomessa 
uskoo luottoriskin pysyvän ennallaan.

[  
[ 
[ 

ennuste

onko yritystänne pyydetty pidentämään maksuehtoa pidemmäksi 
kuin koette sopivaksi?

Maksuehdon PidenTÄMinen (%) 2015

Ei 38

Kyllä, suuren/kansainvälisen yrityksen toimesta 68

Kyllä, pienen tai keskisuuren yrityksen toimesta 45

Kyllä, julkisen sektorin toimesta 16

En osaa sanoa 1

PÄÄasialliseT syyT asiakkaiden 
MaksuJen ViiVÄsTyMiseen
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EUROOPPA 
Tutkimuksemme mukaan Euroopan matalalla korkotasolla ei 
ole ollut vaikutusta yritysten investointeihin. Voisi olettaa, että 
investoinnit kasvavat samalla kun lainat halpenevat, mutta 73 
prosenttia vastaajista kertoo, ettei matala korkotaso ole vaikuttanut 
millään lailla heidän kykyynsä kasvattaa investointeja. Suomessa 
vastaava luku on 84 prosenttia. 

oletteko harkinneet vaihtoehtoisia rahoitustapoja (ei pankkeja) 
kuten bisnesenkeleitä, pääomasijoittajia, yksityistä velkarahoitusta  
tai joukkorahoitusta?

Vaihtoehtoiset 
rahoitusmuodot
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5%
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olemme
emme ole
käytämme jo vaihtoehtoisia 
rahoitusmuotoja liiketoimintamme 
ylläpitämiseen ja kasvattamiseen

Mitä keinoja yrityksenne/yhteisönne käyttää varmistaakseen lasku-
jen maksun ajallaan?
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Miten matalat korot ovat vaikuttaneet liiketoimintaanne?

[  
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[ 

luoton- ja riskienhallinta on monimutkaisempaa
luoton- ja riskienhallinta on helpompaa
Vaikutusta ei ole juurikaan ollut.
en osaa sanoa.
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[ 

rahoituksen saaminen liiketoiminnan 
kasvattamiseksi on tullut helpommaksi
rahoituksen saaminen liiketoiminnan 
kasvattamiseksi on tullut vaikeammaksi
ei merkittävää muutosta aiempaan
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kasvattanut tuotannollisia 
investointeja
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investointeja
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innovaatioihin, tutkimukseen ja 
kehitykseen
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10 ASkElTA TEhOkkAAMPAAN 
lIIkETOIMINTAAN
liiketoimintaa voi tehostaa monilla luottoriskejä ehkäisevillä ja rahankiertoa tehostavilla  
toimenpiteillä.  Tässä Intrum Justitian suosittelemat työkalut: 

1. Huolehdi, että yritykselläsi on johdonmukainen ja 
ajantasainen luottopolitiikka.

2. Seuraa luotonhallintaprosessisi jokaista vaihetta 
rahankierron tehostamiseksi.

3. Varmista, että tunnet asiakkaasi. Tiedä, kenen kanssa 
teet kauppaa.

4. Tee asiakkaittesi kanssa selkeä sopimus, jossa 
määritetään yhteistyön ehdot.

5. Huolehdi, että myynti- ja talousosasto toimivat 
yhteistyössä luottotappioiden torjumiseksi.

6. Seuraa tärkeiden asiakkaiden tuloskehitystä ja 
maksukykyä sekä eri toimialojen tilannetta.

7. Vahvista asiakasuskollisuutta mukauttamalla 
luottoprosessi asiakkaan maksukäyttäytymiseen ja -kykyyn.

8. Muistuta viivästyneistä maksuista ripeästi ja muista 
viivästyskorot.

9. Tasapainota asiakasrakennetta riskien ja 
kasvupotentiaalin perusteella.

10. Toimi nopeasti. Mitä tuoreempi saatava on, sitä 
todennäköisemmin se maksetaan.

european Payment report
Raportti perustuu 29 Euroopan maassa helmi-maaliskuussa 2015 toteutettuun kyselytutkimukseen. Laajassa Euroopan 
tason raportissa vertaillaan maakohtaisia ja kansainvälisiä trendejä maksukäyttäytymisessä ja maksutavoissa. Raportti on 
ladattavissa veloituksetta osoitteessa www.intrum.fi/maksutapatutkimus


