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I

Nyt julkisuuteen saatettavassa osamaksukaupan rahoitustilastossa 
esitetään yhteenvetotietoja vuoden 1979 osamaksukaupasta. Tässä 
tilastossa ovat mukana seuraavat kymmenen osamaksukaupan rahoi
tusyhtiöitä ja osamaksukauppaa rahoittavaa pankkia; seitsemän 
ensiksi mainittua ovat liikepankkien rahoitusyhtiöitä:

Asiakasrahoitus Oy 
Osaluotto Oy 
Osarahoitus Oy 
Rahoituskeskus Oy 
Suomen Yritysrahoitus Oy 
Älands Aktiebank 
Kauppiaitten Maksukeskus Oy 
Koneluotto Oy 
Moottorialan Luotto Oy 
PSP-rahoitus Oy

Osamaksuluottoja koskevat tiedot julkaistaan erikseen kahdesta
pääryhmästä:
I Raskaat moottoriajoneuvot, johon kuuluu raskaat kulje

tusvälineet ja moottorityökoneet.
II Muut kestäyät hyödykkeet.
Kummastakin pääryhmästä julkaistaan seuraavat tiedot:
A.

B.

C.

D.

E.

F.

Myönnetyt limiitit vuoden lopussa.
Asiakasyrityksille myönnettyjen limiittien kokonais
määrä vuoden lopussa (limiitti = se ostajien velan 
yläraja, mihin asti asiakasyritykset voivat diskontata 
rahoitusyhtiöille sopimuksiaan).
Ostajien velka vuoden lopussa.
Rahoitusyhtiöiden hallussa olevien osamaksusopimusten 
mukaiset saatavat ostajilta, riippumatta siitä, onko 
sopimus diskontattu vai perittävänä.
Vuoden aikana rahoitusyhtiöille siirretyt sopimukset. 
Vuoden aikana rahoitusyhtiöiden haltuun siirrettyjen 
osamaksusopimusten ostajien velan kokonaismäärä.
Kun tiedetään käsirahan %-osuus, voidaan siirrettyjen 
sopimusten avulla arvioida sen osamaksumyynnin arvo, 
jota rahoitusyhtiöt ovat rahoittaneet.
Vuoden aikana saadut osamaksuerät.
Ostajien vuoden aikana suorittamat velan lyhennykset.
Vuoden aikana asiakasyrityksille palautetut sopimukset. 
Palautetuissa sopimuksissa jäljellä ollut ostajien velka.

Vuoden aikana asiakasyrityksille suoritetut maksut. 
Rahoitusyhtiöiden diskonttauksen yhteydessä ja perimisen 
tuloksena asiakkaille maksamien suoritusten ja sulku- 
tileiltä vapautettujen varojen summa.

Julkaisussa esitetään lisäksi edellä mainituissa erissä vuoden 
aikana tapahtuneet muutokset ja eräitä osamaksukaupan rakennetta 
kuvaavia prosenttilukuja sekä yhteenvetoja osamaksukaupan rahoitus- 
yhtiöiden luotottamasta osamaksukaupasta vuonna 1979.
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YHTEENVETO OSAMAKSUKAUPAN RAHOITUSYHTIÖIDEN LUOTOTTAMASTA OSAMAKSUKAUPASTA VUONNA 1979

Vuodesta 1977 lähtien on osamaksukaupan rahoitustoiminta jatku
vasti vilkastunut. Vuonna 1979 siirrettiin osamaksukaupan rahoi
tusyhtiöille uusia sopimuksia 1 301,2 miljoonan markan arvosta. 
Edelliseen vuoteen verrattuna rahoitustoiminta kasvoi 42,2 pro
senttia .
Raskaita moottoriajoneuvoja luototettiin vuoden aikana 1 135,0 
miljoonalla markalla eli 46,7 prosenttia enemmän kuin edellis
vuonna. Tästä summasta myönnettiin henkilöautojen luototukseen 
498,0 -miljoonaa markkaa, kuorma-autojen 197,1 miljoonaa markkaa,

, maansiirtokoneiden 121,2 miljoonaa markkaa ja traktoreiden luoto
tukseen 76,5 miljoonaa markkaa. Traktoreiden luototus lisääntyi 
suhteellisesti eniten eli 59,6 prosenttia. Henkilöautojen luototus 
lisääntyi edellisvuoteen verrattuna 36,1 prosenttia.
Muiden kestävien hyödykkeiden osamaksusopimuksia siirrettiin vuon
na 1979 rahoitusyhtiöille 166,1 miljoonan markan arvosta. Tämän 
ryhmän luototus kasvoi vuodenaikana 17,4 prosenttia eli huomatta
vasti vähemmän kuin raskaiden moottoriajoneuvojen luototus. Muiden 
kestävien hyödykkeiden osamaksuluotoista oli 41,8 miljoonaa mark
kaa radiotarvikkeiden, 34,1 miljoonaa markkaa huonekalujen ja 
25,6 miljoonaa markkaa kodinkoneiden luottoja. Radiotarvikkeiden 
luototus väheni edelliseen vuoteen verrattuna 4 prosenttia, huo
nekalujen luototus kasvoi 10,9 prosenttia ja kodinkoneiden 17,6 
prosenttia.
Vuoden 1979 lopussa olivat osamaksukaupan rahoitusyhtiöiden asia
kasyrityksille myöntämät rahoituslimiitit 1 263,6 miljoonaa mark
kaa, mikä oli 50,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Ostajien velka oli vuoden lopussa 965,2 miljoonaa markkaa eli 
43,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 1978 lopussa.

Osamaksukaupan rahoitustilasto kuvaa osamaksukaupan rahoitusyhti
öiden luotottamaa osamaksukauppaa. Rahoitusyhtiöt luotottavat 
kaupan ja teollisuuden osamaksumyyntiä maksamalla sovittujen ra- 
hoituslimiittien puitteissa ennakkona myyjille ne osamaksuerät, 
joihin ostaja on osamaksusopimuksissa sitoutunut. Tilasto ei kuvaa 
koko osamaksukauppaa, sillä sen ulkopuolelle jää kaupan ja teolli
suuden omarahoitukseen perustuva osamaksukauppa.
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I den finansieringsstatistik över avbetalningshandeln som nu pub- 
liceras framläggs uppgifter i sammandrag ¿m avbetalningshandeln 
ar 1979. I denna Statistik har följande tio finansieringsbolag 
för avbetalningshandel och banker, som finansierar avbetalnings- 
handel, medtagits; de sju första i förteckningen tillhör affärs- 
bankernas finansieringsbolag:

Asiakas luotto Oy - Kundfinans Ab 
Osaluotto Oy 
Osarahoitus Oy 
Rahoituskeskus Oy 
Suomen Yritysrahoitus Oy 
Alands Aktiebank 
Kauppiaitten Maksukeskus Oy 
Koneluotto Oy 
Moottorialan Luotto Oy 
PSP-rahoitus Oy

Uppgifterna om avbetalningskrediter publiceras skilt för tva 
huvudgrupper:
I Tunga motorfordon, som omfattar tunga transportmedel 

och motorapbetsmaskiner.
II Övriga varaktiga varor.
För varje huvudgrupp publiceras följande uppgifter:
A. Beviljade limiter vid slutet av äret.

Summan av limiterna tili kundföretagen vid slutet av 
aret (limit = den övre gränsen för köparnas skuld, in- 
till vilken kundföretagen kan diskontera sina avbetal- 
ningskontrakt hos finansieringsbolagen).

B. Köparnas skuld vid arets slut.
Finansieringsbolagets tillgodohavanden hos köparna 
enligt avbetalningskontrakten, oberoende av, om kon
trakten diskonterats eller är inkassouppdrag.

C. Under aret tili finansieringsbolagen överförda avbetal- 
ningskontrakt.
Det totala värdet av köparnas skuld enligt avbetalnings
kontrakten, som under aret överförts tili finansierings
bolagen.
Da handkassans procentuella andel i de olika varugrupp- 
erna är känd, kan man med hjälp av de överförda avbe
talningskontrakten estimera värdet av den avbetalnings- 
försäljning, som finansieringsbolagen har finansierat.

D. Under aret influtna avbetalningsposter.
Värdet av de avkortningsposter köparna under aret erlagt 
pa sin skuld.

E. Kontrakt som under aret returnerats tili kundföretagen. 
Köparnas resterande skulder enligt de tili kundföretag- 
en returnerade kontrakten.
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F. Uhder âret tili kundföretagen erlagda utbetalningar.
Värdet; av de medel, som finansieringsbolagen under âret 
i sambknd med diskonteringarna och som résultat av in- 
kassouppdrag erlagt tili kunderna,,ökade med tillgângar, 
som frigjorts frân spärrkontona.

I Publikationen framläggs dessutom de förändringar som skett i 
ovannämda poster och vissa procenttal utvisande avbetalningshan- 
delns Struktur samt ettVsammandrag av den avbetalningshandel söm 
finansierats av finansieringsbolagen âr 1979.
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AV FINANSIERINGSBOLAGEN FINANSIERADE AVBETALNINGSHANDELN ÄR 1979 SAMMANDRAG
Fran och med ar 1977 har avbetalningshandelns finansieringsverk- 
samhet blivit allt livligare. Är 1979 överfördes nya avbetalnings- 
avtal tili ett sammanlagt värde av 1 301,2 miljoner mark pa fi- 
nansieringsbolagen för avbetalningshandeln. Finansieringsverk- 
samhet ökade med 42,2 procent fran aret förut.
Tunga motorfordon kreditfinansierades med 1 135,0 miljoner mark, 
dvs. med 46,7 procent mera än föregaende ar. Av detta belopp an- 
vändes 498,0 miljoner mark tili avbetalningshandeln med person- 
bilar, 197,1 miljoner mark för lastbilar, 121,2 miljoner mark för 
jordtransportmaskiner och 76,5 miljoner mark för traktorer. Av
betalningshandeln med traktorer ökade jämförelsevis mest, dvs.
59,6 procent. Avbetalningshandeln med personbilar ökade med 36,1 
procent fran föregaende ar.
Är 1979 överfördes avbetalningsavtal för övriga varaktiga varor 
tili ett värde av 166,̂ 1 miljoner mark pa finansieringsbolagen. 
Avbetalningshandeln inom denna grupp ökade med 17,4 procent under 
ett ar, ökningen var ‘mycket mindre än ökningen av avbetalnings
handeln med tunga motorfordon. Inom gruppen övriga varaktiga varor 
kreditfinansierades radioartiklar med 41,8 miljoner mark, möbler 
med 34,1 miljoner mark och hushallsmaskiner med 25,6 miljoner mark 
Kreditfinansieringen av radioartiklar minskade med 4 procent fran 
föregaende ar, finansieringen av möbler ökade med 10,9 procent och 
hushallsmaskiner med 17,6 procent.
Vid slutet av ar 1979 uppgick de finansieringslimiter som avbetal- 
ningshandelns finansieringsbolag beviljat sina kundföretag tili 
1 263,6 miljoner mark, vilket var 50,8 procent mera än ett ar ti- 
digare. Köparnas skuld var vid arets slut 965,2 miljoner mark, 
dvs. 43,1 procent högre än vid slutet av ar 1978.
Avbetalningshandelns finansieringsstatistik görs upp över den av- 
betalningshandel som finansieras av avbetalningshandelns finan- 
sieringsbolag. Finansieringsbolagen finansierar handelns och in- 
dustrins avbetalningsförsäljning genom att inom ramen för de 
överenskomna finansieringslimiterna i förskott betala säljarna de 
avbetalningsrater som köparen vid avbetalningsköpen förbundit sig 
ett betala. Statistiken omfattar inte heia avbetalningshandeln, 
utanför Statistiken blir den avbetalningshandel som handeln och 
industrin själv finansierar.
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Osamaksukaupan rahoitustilastoa 1979, yhteenveto

Taululuettelo S ivu
I Osamaksukaupan rahoitusyhtiöt 1979, 1 000 mk

I 1. Yhteensä . 1
I 2. Raskaat moottoriajoneuvot 1
I 3. Muut kestävät hyödykkeet 2

II Eräitä rakennetta kuvaavia prosenttilukuja 5

Finansieringsstatistik över avbetalningshandel 1979, i sammandrag 

Tabellförteckning  ̂ Sidä
I Finansieringsbolag för avbetalpingshandeln 1979,

1 000 mk "
I 1. Summa 1
I 2. Tunga morotfordon 1
I 3. Övriga varaktiga varor 2

II Strukturella procenttal 5
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Osamaksukaupan rahoitusyhtiöt 1979, 1 000 mk - Finansieringsbolag för avbetalnings- 
handeln 1979, 1 000 mk

I 1. Yhteensä - Summa
Kaikki osamaksukaupan rahoitusyhtiöt - 
Alla finansieringsbolag för avbetalnings- 
handeln

1 000 mk Muutos % edellisestä 
vuodesta - % föränd- 
ring frän föregäende
oar

A. Myönnetyt limiitit vuoden lopussa - 
Beviljade limiter vid arets utgang 1 263 641 50,8

B. Ostajien velka vuoden lopussa - 
Köparnas skuld vid arets utgang 965 235 43,1

C. Vuoden aikana rahoitusyhtiöille 
siirretyt sopimukset - Under äret 
tili fin.bolagen överförda kontrakt 1 301 157 42,2

D. Vuoden aikana saadut osamaksuerät - , 
Under äret erhällna avbetalnings- 
poster 931 098 22,3

E. Vuoden aikana asiakasyrityksille 
palautetut sopimukset - Under aret 
tili kundföretagen returnerade kontrakt 79 108 27,4

F. Vuoden aikana asiakasyrityksille 
suoritetut maksut - Under aret tili 
kundföretagen gjorda betalningar 1 128 717 42,1

I 2. Raskaat moottoriajoneuvot - 
Tunga motorfordon

A. Myönnetyt limiitit vuoden lopussa - 
Beviljade limiter vid arets utgang 1 119 991 52,5

B. Ostajien velka vuoden lopussa - 
Köparnas skuld vid arets utgang 871 385 45,4

C. Vuoden aikana rahoitusyhtiöille 
siirretyt sopimukset - Under aret 
tili fin.bolagen överförda kontrakt 1 135 042 46,7

D. Vuoden aikana saadut osamaksuerät - 
Under äret erhällna avbetalnings- 
poster 792 402 23,8

E. Vuoden aikana asiakasyrityksille 
palautetut sopimukset - Under äret 
tili kundföretagen returnerade kontrakt ■ 70 453 30,1

F. Vuoden aikana asiakasyrityksille 
suoritetut maksut - Under äret tili 
kundföretagen gjorda betalningar 985 203 45,7
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Kaikki osamaksukaupan rahoitusyhtiöt - 
Alla finansieringsbolag för avbetalnings- 
handeln
1 000 mk Muutos % edellisestä 

vuodesta - % föränd- 
ring frän föregäende
ear

G. Vuoden aikana rahoitusyhtiöille 
siirrettyjen sopimusten tavara
kohtainen jakautuma ^  - Under äret 
tili fin.bolagen överför-da kontrakt 
enligt varuslag ^

Kuorma-autot - Lastbilar 197 136 47,7
Pakettiautot - Paketbilar 44 415 45,2
Linja-autojen alustat - 
Underreden för bussar 39 052 127,8
Traktorit - Traktorer )6 506 59,6
Maansiirtokoneet - 
Maskiner för jordtransport

1
'121 212 24,7

Henkilöautot - Personbilar 498 045 36,1
Perävaunut ja asuntovaunut - 
Släpvagnar ooh husvagnar 22 086 -4,2
Muut - Övriga 129 137 138,6

I 3. Muut kestävät hyödykkeet - 
Övriga varaktiga varor

A. Myönnetyt limiitit vuoden lopussa - 
Beviljade limiter vid arets utgang 143 650 39,3

B. Ostajien velka vuoden lopussa - 
Köparnas skuld vid arets utgang 93 850 25,0

C. Vuoden aikana rahoitusyhtiöille 
siirretyt sopimukset - Under äret 
tili fin.bolagen överförda kontrakt 166 1 15 17,4

D. Vuoden aikana saadut osamaksuerät - 
Under äret erhällna avbetalnings- 
poster 138 694 14,4

E. Vuoden aikana asiakasyrityksille 
palautetut sopimukset - Under äret 
tili kundföretagen returnerade kontrakt 8 656 9,2

F. Vuoden aikana asiakasyrityksille 
suoritetut maksut - Under äret tili 
kundföretagen gjorda betalningar 143 514 21,3

1) Kaikki osamaksukaupan rahoitusyhtiöt eivät kykene suorittamaan hyödykejaottelua.
1) Alla finansieringsbolag för avbetalningshandel förmar inte uppge uppdelning enligt 

varuslag.
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Kaikki osamaksukaupan rahoitusyhtiöt - 
Alla finansieringsbolag för avbetalnings- 
handel
1 000 mk Muutos % edellisestä 

vuodesta - % föränd- 
ring fran föregaende
oar

Vuoden aikana rahoitusyhtiöille 
siirrettyjen sopimusten tavara
kohtainen jakautuma - Under aret 
tili fin.bolagen. överförda kontrakt 
enligt varuslag
Radiotärvikkeet - Radioartiklar 41 847 -4,3

Televisiot - Televisioner 15 401 -30,4
Radiot - RadioaoDarater 13 658 17,8.
Nauhurit - Bandspelare 1 2 618 30,9
Levysoittimet - Skivspelare ; 1 155 38,3
Stereot ja äänenvahvistimet - 
Stereoanläggningar och ljudförs- 
tärkare 2 430 22,4
Muut - Övriga 6 585 62,8

Kotitalouskoneet - Hushallningmaskiner 25 579 17,6
Jääkaapit ja pakastimet -
Kylskâp och frysskap ' 5 186 17,6
Pesukoneet - Tvättmaskiner 8 133 23,8
Ompelukoneet - Symaskiner 7 457 11,2
Pölynimurit - Dammsugare 413 5,9
Kotikutomakoneet - 
Stickmaskiner för hemmet 3 369 20,8
Liedet - Spisar 475 6,7
Muut - Övriga 546 21 ,6

Huonekalut - Möbler 34 086 10,9

Soittimet - Musikinstrumet 12 938 39,3
Pianot - Pianon 3 382 47,5
Sähköurut - Elektriska orglar 3 415 18,0
Muut soittimet - 
Övriga musikinstrumet 6 141 49,7

Optiset laitteet -
Optiska instrument och apparater 7 211 32,6
Valokuvauslaitteet - Fotoapparater 5 604 38,1
Muut - Övriga 1 607 16,4
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Kaikki osamaksukaupan rahoitusyhtiöt - 
Alla finansieringsbolag för avbetalnings- 
handeln
1 000 mk Muutos % edellisestä

vuodesta - % föränd-
ring fran föregaende
är

Kevyet kulkuneuvot - '
Lätta fortskaffningsmedel 17 922 25,8

Moottoripyörät - Motorcyklar 6 144 76,1
Mopedit - Mopeder 2 088 17,4
Polkupyörät - Cyklar 478 28,8
Veneet ja venemoottorit -
Bätar och batmotorer 8 184 4,9
Muut - Övriga 1. 028 26,8

Työkoneet - Arbetsmaskiner lo 382 109,8
Konttorikoneet - Kontormaskiner ! 8 151 390,1
Kevyet maatalouskoneet -
Lätta lantbruksmaskiner 2 834 18,7
Moottorisahat - Motorsagar 2 480 23,3
Muut - Övriga 6 917 89,4

Sekalaiset - Diverse 6 449 9,0
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II Eräitä rakennetta kuvaavia prosentti-
lukuja - Struktyrella prosenttal Kaikki osamaksu- 

kaupan rahoitus- 
yhtiöt - Alla 
f inans ier ings- 
bolagen för avbe- 
talningshandeln

Liikepankkien 
o s amak sukaup an 
rahoitusyhtiöt - 
Af f är sb anke rna s 
finansierings- 
bolag för avbe- 
talningshandeln

1979 1979

B. Ostajien velka vuoden lopussa - 
Köparnas skuld vid arets utgang
1. Raskaat moottoriajoneuvot - 

Tunga motorfordon 90,3 90,2
2. Muut kestävät hyödykkeet - 

Övriga varaktiga varor 9,7 9,8
Yhteensä - Summa 100,0 100,0

* • •C. Vuoden aikana siirretyt sopimukset - 
Under aret tili finansieringsbolagen 
överförda kontrakt
1. Raskaat moottoriajoneuvot - 

Tunga motorfordon 87,2 86,8
2. Muut kestävät hyödykkeet - 

Övriga varaktiga varor 12,8 13,2
Yhteensä - Summa 100,0 100,0

G. Vuoden aikana siirrettyjen sopimusten 
tavarakohtoinen jakautuma - Under 
aret överförda kontrakt enligt varuslag
1. Raskaat moottoriajoneuvot - 

Tunga motorfordon
Kuorma-autot - Lastbilar 17,5 19,0
Pakettiautot - Paketbilar 3,9 3,6
Linja-autojen alustat - 
Underreden för bussar 3,5 3,8
Traktorit - Traktorer 6,8 6,9
Maansiirtokoneet - 
Maskiner för jordtransport 10,7 7,9
Henkilöautot - Personbilar 44,2 44,7
Perävaunut ja asuntovaunut - 
Släpvagnar och husvagnar 2,0 2,1
Muut - Övriga 11,4 12,0
Yhteensä - Summa 100,0 100,0
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Kaikki osamaksu- 
kaupan rahoitus- 
yhtiöt - Alla 
finansierings- 
bolagen för avbe- 
talningshandeln

Liikepankkien 
osamaksukaupan 
rahoitusyhtiöt - 
Af färsbankernas 
finansierings- 
bolag för avbe- 
talningshandeln

1979 1979

1)Muut kestävät hyödykkeet ' - 
Övriga varaktiga varor

Radiotarvikkeet - Radioartiklar 25,1 25,6
Televisiot - Televisioner 9,2 9,2
Radiot - Radioapparater 8,2 8,2
Nauhurit - Bandspelare 1,6 1 ,6
Levysoittimet - Skivspelare 0,7 0,7
Stereot ja äänenvahvistimet - 
Stereoanläggningar och 
1judförstärkare

\

\ 1,5 1 ,6
Muut - Övriga 3,9 4,2

Kotitalouskoneet - 
Hushallningsmaskiner 15,4 14,9

Jääkaapit ja pakastimet - 
Kylskap och frysskap 3,1 2,7
Pesukoneet - Tvättmaskiner 4,9 4,5
Ompelukoneet - Symaskiner 4,5 4,8
Pölynimurit - Dammsugare 0,2 0,3
Kotikutomakoneet - 
Stickmaskiner för hemmet 2,0 2,2
Liedet - Spisar 0,3 0,2
Muut - Övriga 0,3 0,3

Huonekalut - Möbler 20,5 21,8

Soittimet - Musikinstrument 7,8 8,3
Pianot - Pianon 2,0 2,2
Sähköurut - Elektriska orglar 2,1 2,2
Muut soittimet - 
Övriga musikinstrumet 3,7 3,9

1) Kaikkien hyödykeryhmien prosenttiosuudet on laskettu muiden kestävien hyödykkeiden 
siirretyistä sopimuksista.

1) Prosentuella andelar av alla varugrupper har räknats av övriga varaktiga varors 
överförda kontrakt.
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Kaikki osamaksu- 
kaupan rahoitus- 
yhtiöt - Alla 
finansierings- 
bolagen för avbe- 
talningshandeln

Liikepankkien 
o s amak s ukaup an 
rahoitusyhtiöt - 
Affärsbankernas 
finansierings- 
bolag för avbe- 
talningshandeln

1979 1979

Optiset laitteet -
Optiska instrumet och apparater 4,3 4,6

Valokuvaustaitteet - 
Fotoapparater 3,4 3,6
Muut - Övriga 1,0 1,0

Kevyet kulkuneuvot - 
Lätta fortskaffningsmedel 10,8 9,9

Moottoripyörät - Motorcyklar 3,7 . 3,9
Mopedit - Mopeder ^ 1,3 1,0
Polkupyörät - Cyklar 0,3 0,2
Veneet ja venemoottorit - 
Batar och batmotorer 4,9 4,6
Muut - Övriga 0,6 0,2

Työkoneet - Arbetsmaskiner 12 ,~2 10,9
Konttorikoneet - Kontorsmaskiner 4,9 5,2
Kevyet maatalouskoneet - 
Lätta lantbruksmaskiner 1,7 0,1
Moottorisahat - Motorsagar 1,5 1,3
Muut - Övriga 4,1 4,3

Sekalaiset - Diverse 3,9 4,0
Yhteensä - Summa 100,0 100,0


