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I

Nyt julkisuuteen saatettavassa osamaksukaupan rahoitustilastossa 
esitetään yhteenvetotietoja vuoden 1981 osamaksukaupasta. Tässä 
tilastossa ovat mukana seuraavat yksitoista osamaksukaupan rahoi
tusyhtiöitä ja osamaksukauppaa rahoittavaa pankkia; kuusi 
ensiksi mainittua ovat liikepankkien rahoitusyhtiöitä:

Asiakasrahoitus Oy 
Kansallisrahoitus Oy 
Osarahoitus Oy 
Rahoituskeskus Oy 
Suomen Yritysrahoitus Oy 
ÄlandsbankenfAb 
Kauppiaitten Maksukeskus Oy 
Koneluotto Oy 
Luottorengas Oy 
Moottorialan Luotto Oy 
PSP-rahoitus Oy

Osamaksuluottoja koskevat tiedot julkaistaan erikseen kahdesta 
pääryhmästä:

I Raskaat moottoriajoneuvot, johon kuuluvat raskaat kulje-
. tusvälineet ja moottorityökoneet.

II Muut kestävät hyödykkeet.
Kummastakin pääryhmästä julkaistaan seuraavat tiedot:
A. Myönnetyt limiitit vuoden lopussa.

Asiakasyrityksille myönnettyjen limiittien kokonais
määrä vuoden lopussa (limiitti = se ostajien velan 
yläraja, mihin asti asiakasyritykset voivat diskontata 
rahoitusyhtiöille sopimuksiaan).

B. Ostajien velka vuoden lopussa.
Rahoitusyhtiöiden hallussa olevien osamaksusopimusten 
mukaiset saatavat ostajilta, riippumatta siitä, onko 
sopimus diskontattu vai perittävänä.

C. 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.

D. Vuoden aikana saadut osamaksuerät.
Ostajien vuoden aikana suorittamat velan lyhennykset.

E. Vuoden aikana asiakasyrityksille palautetut sopimukset.
Palautetuissa sopimuksissa jäljellä ollut ostajien velka.

F. 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 1981.



II

KATSAUS Osamaksukaupan rahoitustoiminta on vuodesta 1977 lähtien 
jatkuvasti kasvanut. Erityisen voimakasta on kasvu ollut 
vuosina 1979-1981. Vuonna 1980 kasvoi vuoden aikana siir
rettyjen sopimusten arvo 33,7 prosenttia ja vuonna 1981 
edelleen 34,6 prosenttia. Ostajien velka rahoitusyhtiöil
le oli vuoden 1981 lopussa 1892,3 miljoonaa markkaa ja on 
kahden vuoden aikana kaksinkertaistunut.

Raskaita moottoriajoneuvoj_a luototettiin vuoden 1981 aika- 
na 2027,1 miljoonalla markalla, mikä oli 33,7 prosenttia 
enemmän kuin edellisvuonna. Tästä summasta myönnettiin 
henkilöautokauppaan 745,0 miljoonaa markkaa, kuorma-auto
kauppaan 275,5 miljoonaa markkaa, maansiirtokoneiden kaup
paan 168,8 miljoonaa markkaa ja traktorikauppaan 337,2 
miljoonaa markkaa. Henkilöautojen luototus kasvoi vuoden 
aikana 23,2 prosenttia. Tämä kasvuvauhti oli keskimääräis
tä hitaampi. Suhteellisesti eniten eli 140,2 prosenttia 
lisääntyi traktoreiden luototus.
Muiden kestävien hyödykkeiden osamaksusopimuksia siirret- 
tiin vuoden aikana rahoitusyhtiöille 315,2 miljoonan markan 
arvosta. Luototus kasvoi vuoden aikana 41,2 prosenttia. 
Muiden kestävien hyödykkeiden osamaksuluotoista myönnettiin 
69,9 miljoonaa markkaa radiotarvikkeiden, 73,1 miljoonaa 
markkaa huonekalujen, 57,4 miljoonaa markkaa kevyiden kulku
neuvojen ja 38,2 miljoonaa markkaa kodinkoneiden luototuk
seen. Osamaksuluotot kevyiden kulkuneuvojen hankintaan li
sääntyivät erityisen voimakkaasti. Siirrettyjen sopimusten 
arvo kasvoi noin 78 prosenttia.

Vuoden 1981 lopussa olivat osamaksukaupan rahoitusyhtiöiden 
asiakasyrityksille myöntämät rahoituslimiitit 2447,0 miljoo
naa markkaa. Summa oli 38,6 prosenttia suurempi kuin vuotta 
aikaisemmin.

Osamaksukaupan rahoitustilasto kuvaa osamaksukaupan rahoitus- 
yhtiöiden luotottamaa osamaksukauppaa. Rahoitusyhtiöt luotot
tavat kaupan ja teollisuuden osamaksumyyntiä maksamalla sovit 
tujen rahoituslimiittien puitteissa ennakkona myyjille ne osa 
maksuerät, joihin ostaja on osamaksusopimuksissa sitoutunut. 
Tilasto ei kuvaa koko osamaksukauppaa, sillä sen ulkopuolelle 
jää kaupan ja teollisuuden omarahoitukseen perustuva osamaksu 
kauppa.



Ill

I den finansieringsstatistik over avbetalningshandeln som nu pub- 
liceras främläggs uppgifter i sammandrag om avbetalningshandeln 
är 1981. I denna Statistik har följande elva finansieringsbolag 
för avbetalningshandel och banker, som finansierar avbetainings- 
handel, medtagits;,de sju första i förteckningen tillhör affärs- 
bankernas finansieringsbolag:

Kun df in an s Ab 
Kansallisrahoitus Oy 
Osarahoitus Oy 
Rahoituskeskus Oy 
Suomen Yritysrahoitus Oy 
Älandsbanken Ab 
kauppiaitten Maksukeskus Oy 
Koneluotto Oy 
Luottorengas Oy 
Moottorialan Luotto Oy 
PSB-finansiering Ab

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

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

Summan av limiterna tili kundföretagen vid slutet av 
aret (limit = den övre gränsen för köparnas skuld, in- 
till vilken kundföretagen kan diskontera sinä 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 Iret returnerats tili kundföretagen. 
Köparnas resterande skulder enligt de tili kundföretag-. 
en returnerade kontrakten.



IV

F. Under atet tili kundföretagen erlagda utbetalningar.
Värdet av de medel, som finansieringsbolagen under aret 
i samband med diskonteringarna och som resultat av in- 
kassouppdrag erlagt tili kunderna, ökade med tillgangar, 
som frigjorts fran spärrkontona.

I Publikationen framläggs dessutom de förändringar som skett i 
ovannämda poster och vissa procenttal utvisande avbetalningshan- 
delns Struktur samt ett sammandrag av den avbetalningshandel som 
finansierats av finansieringsbolagen ar 1981.
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ÖVERSIKT Fran och med är 1977 har avbetalningshandelns finansierings-
verksamhet ökat. Särskilt kräftig har ökningen varit under 
ären 1979-1981. Är 1980 ökade värdet av antalet överförda 
kontrakt med 33,7 procent och ar 1981 med ytterligare 34,6 
procent. Köpamas skuld tili finansieringsbolagen var 1892,3 
miljoner mark vid utgängen av ar 1981, denna har fördubblats 
under tva ar.
För tunga motrofordon beviljades under ar 1981 krediter tili 
ett belopp av 2027,1 miljoner mark, vilket var 33,7 procent 
mera än äret förut. Av denna summa beviljades 745,0 miljoner 
mark för personbilshandeln, 275,5 miljoner mark för lastbils- 
handeln, 168,8 miljoner mark för jordtransportsmaskiner och 
337,2 miljoner mark för traktorhandeln. Krediter för person- 
bilar ökade under äret med 23,2 procent, här var tillväxt- 
takten längsammare än i genomsnittet. Relativt sett mest ökade 
kreditgivningen för traktorer dvs. med 140,2 procent.

Avbetalningskontrakt för övriga varaktiga varor överfördes 
under äret tili ett värde av 315,2 miljoner mark. Krediten 
ökade under aret med 41,2 procent. Som kredit för övriga 
varaktiga varor beviljades 69,9 miljoner mark för radioartik- 
lar, 73,1 miljoner mark för möbler, 57,4 miljoner mark för 
lätta fortskaf fningsmedel och 38,2 miljoner mark för hushälls- 
maskiner. Avbetalningskrediter för lätta fortskaffningsmedel 
ökade särskilt kräftigt. Värdet av överförda kontrakt ökade 
med cirka 78 procent.
I slutet av är 1981 var sümman av de limiter som avbetalnings
handelns finansieringsbolag beviljat kundföretagen 2447,0 
miljoner mark. Summan var 38,6 procent större än äret förut.
Finansieringsstatistiken över avbetalningshandeln upptar upp- 
gifter om den avbetalningshandel som finansieras av finansie
ringsbolagen. Finansieringsbolagen ger krediter ät handelns och 
industrins avbetalningsförsäljning genom att som förskott 
betala säljarna de avbetalningsrater som köparen i avbetalnings- 
avtalen förbundit sig att betala. Statistiken täcker inte heia 
avbetalningshandeln, bl.a. inte den avbetalningshandeln som 
handeln och industrin själva finansierar.

6-
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Osamaksukaupan rahoitustilastoa 1981, yhteenveto

Taulukkoluettelo Sivu
I Osamaksukaupan rahoitusyhtiöt 1981,.1 ÖÖO mk

I 1. Yhteensä ^ 1
I 2. Raskaat moottoriaj oneuvot 1
I 3. Muut kestävät hyödykkeet 2

II Eräitä rakennetta kuvaavia prosenttilukuja 5

Finansieringsstatistik över avbetalningshandel 1981, i sammandrag

Tabellförteckning Sida

I Finansieringsbolag för avbetalningshandeln 1981,
1 000 mk
I 1. Summa • 1
I 2. Tunga motorfordon 1
I 3. Övriga varaktiga varor 2

II Strukturella procenttal 5
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Osamaksukaupan rahoitusyhtiöt 1981, 1 000 mk - Finansieringsbolag för avbetalnings- 
handeln 1981, 1 000 “k

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

-

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

A. Myönnetyt limiitit vuoden lopussa - 
Beviljade limiter vid arets utgang 2 447 033 38,6

B. Ostajien velka vuoden lopussa - 
Köparnas skuld vid arets utgang 1 892 299 35,9

C. Vuoden aikana rahoitusyhtiöille 
siirretyt sopimukset' - Under äret 
tili fin.bolagen överförda kontrakt 2 342 336 34,6

D. Vuoden aikana saadut osamaksuerät - 
Under äret erhallna avbetalnings- 
poster 1 671 781 37,4

E. Vuoden aikana asiakasyrityksille 
palautetut sopimukset - Under aret 
tili kundföretagen returnerade kontrakt 170 800 77,6

F. Vuoden aikana asiakasyrityksille 
suoritetut maksut - Under äret tili 
kundföretagen gjorda betalningar 1 990 578 32,9

I 2. Raskaat moottoriajoneuvot - 
Tunga motorfordon

A. Myönnetyt limiitit vuoden lopussa - 
Beviljade limiter vid arets utgang 2 160 425 38,4

B. Ostajien velka vuoden lopussa - 
Köparnas skuld vid arets utgang 1 709 321 35,5

C. Vuoden aikana rahoitusyhtiöille 
siirretyt sopimukset - Under äret 
tili fin.bolagen överförda kontrakt 2 027 124 33,7

D. Vuoden aikana saadut osamaksuerät - 
Under äret erhällna avbetalnings- 
poster 1 433 850 37,2

E. Vuoden aikana asiakasyrityksille 
palautetut sopimukset - Under äret 
tili kundföretagen returnerade kontrakt 145 780 79,9

F. Vuoden aikana asiakasyrityksille 
suoritetut maksut - Under äret tili 
kundföretagen gjorda betalningar 1 727 869 32,a
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Kaikki osamaksukaupan rahoitusyhtiöt -

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

Kuorma-autot - Lastbilar
Pakettiautot - Paketbilar
Linja-autojen alustat -
Underreden för bussar
Traktorit - Traktorer
Maansiirtokoneet -
Maskiner för jordtransport
Henkilöautot - Personbilar
Perävaunut ja asuntovaunut -
Släpvagnar och husvagnar
Muut - Övriga

I 3. Muut kestävät hyödykkeet - 
Övriga varaktiga varor

A. Myönnetyt limiitit vuoden lopussa - 
Beviljade limiter vid ärets utgäng

B. Ostajien velka vuoden lopussa - 
Köparnas skuld vid ärets utgäng

C. Vuoden aikana rahoitusyhtiöille 
siirretyt sopimukset - Under äret 
tili fin.bolagen överförda kontrakt

D. Vuoden aikana saadut osamaksuerät - 
Under äret erhällna avbetalnings- 
poster

E. Vuoden aikana asiakasyrityksille 
palautetut sopimukset - Under äret 
tili kundföretagen returnerade kontrakt

F. Vuoden aikana asiakasyrityksille 
suoritetut maksut - Under äret tili 
kundföretagen gjorda betalningar

Alla finansieringsbolag för avbetalnings-
handein
1 000 mk Muutos % edellisestä 

vuodesta - % föränd- 
ring frän föregäende
ear

275 515 8,4
80 545 30,7

48 979 -6,9
337 286 140,2

168 845 15,3
745 002 23,2

35 037 19,4
334 225 51,9

286 608 40,0

182 978 40,0

315 213 41,2'

237 931 39,0

25 021 64,9

262 708 34,0

1) Kaikki osamaksukaupan rahoitusyhtiöt eivät kykene suorittamaan hyödykejaottelua.
1) Alla finansieringsbolag för avbetalningshandel förmär 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
Radiotarvikkeet - Radioartiklar 69 860 25,1

Televisiot - Televisioner 25 544 19,8
Radiot - Radioapparater 19 675 -2,7
Nauhurit - Bandspelare 3 963 225,4
Levysoittimet - Skivspelare 1 058 87,6
Stereot ja äänenvahvistimet - 
Stereoanläggningar och ljudförs- 
tärkare 7 218 44,7
Muut - Övriga 12 402 65,2

Kotitalouskoneet - Hushallningmaskiner 38 204 31.7
Jääkaapit ja pakastimet - 
Kylskap och frysskap 7 643 38,5
Pesukoneet - Tvättmaskiner 13 114 35,7
Ompelukoneet - Symaskiner 10 033 17,5
Pölynimurit - Dammsugare 639 65,1
Kotikutomakoneet - 
Stickmaskiner för hemmet 3 973 25,8
Liedet - Spisar 1 053 • , 37,3
Muut - Övriga 1 749 78,7

Huonekalut - Möbler 73 139 33,7

Soittimet - Musikinsfrumet 25 926 54,2
Pianot - Pianon 6 450 65,8
Sähköurut - Elektriska orglar 7 546 61,1
Muut soittimet - 
Övriga musikinstrumet 11 930 44,8

Optiset laitteet -
Optiska instrument och apparater 6 062 -20,5
Valokuvauslaitteet - Fotoapparater 4 867 -2,7
Muut - Övriga 1 195 -54,3
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Kaikki osamaksukaupan rahoitusyhtiöt - 
Alla finansieringsbolag för avbetalnings- 
handeln

1 000 mk Muutos % edellisestä 
vuodesta - % föränd- 
ring fran föregaende 
ar

Kevyet kulkuneuvot - 
Lätta fortskaffningsmedel 57 460 78,3

Moottoripyörät - Motorcyklar 2l 084 85,7
Mopedit - Mopeder 3 484 22,6
Polkupyörät - Cyklar 2 169 51,5
Veneet ja venemoottorit - 
Batar och batmotorer 27 547 87,0
Muut - Övriga 3 176 69,3

Työkoneet - Arbetsmaskiner 28 015 47,6
Konttorikoneet - Kontormaskiner 3 386 -55,8
Kevyet maatalouskoneet - 
Lätta lantbruksmaskiner 6 612 39,3
Moottorisahat - Motorsagar 2 758 5,9
Muut - Övriga 15 259 285,2

Sekalaiset - Diverse 15 964 110,1
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II Eräitä rakennetta kuvaavia prosentti-
lukuja - Strukturella prosenttal Kaikki osamaksu- 

kaupan rahoitus- 
yhtiöt - Alla 
finansierings- 
bolag för avber 
talningshandeln

Liikepankkien 
osamaksukaupan 
rahoitusyhtiöt - 
Affärsbankernas 
finansierings- 
bolag för avbe- 
talningshandeln

1981 1981

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

Tunga motorfordon 90,3 90,5
2. Muut kestävät hyödykkeet - 

Övriga varaktiga varor 9,7 9,5
Yhteensä - Summa 100,0 100,0

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

Tunga motorfordon 86,5 86,4
2. Muut kestävät hyödykkeet - 

Övriga varaktiga varor 13,5 13,6
Yhteensä - Summa 100,0 100,0

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

Tunga motorfordon
Kuorma-autot - Lastbilar 13,6 15,6
Pakettiautot - Paketbilar 4,0 4,1
Linja-autojen alustat - 
Underreden för bussar 2,4 3,1
Traktorit - Traktorer 16,7 9,6
Maansiirtokoneet - 
Maskiner för jordtransport 8,3 7,3
Henkilöautot - Personbilar 36,8 40,3
Perävaunut ja asuntovaunut - 
Släpvagnar och husvagnar 1,7 1,9
Muut - Övriga 16,5 18,1
Yhteensä - Summa 100,0 100,0



-  6 -

Kaikki osamaksu- 
kaupan rahoitus- 
yhtiöt - Alla 
finansierings- 
bolag för avbe- 
talningshandeln

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

’ 1981 1981
1)Muut kestävät hyödykkeet ' - 

Övriga varaktiga varor
Radiotarvikkeet - Radioartiklar 22,2 26,0

Televisiot - Televisioner r“l»k00 9,1
Radiot - Radioapparater 6,3 7,6
Nauhurit - Bandspelare 1,3 1,5
Levysoittimet - Skivspelare 0,3 0,4
Stereot ja äänenvahvistimet - 
Stereoanläggningar och 
1judförstärkare 2,3 2,5
Muut - Övriga 3,9 4,9

Kotitalouskoneet - 
Hushallningsmaskiner 12,1 13,2

Jääkaapit ja pakastimet - 
Kylskap och frysskap 2,4 2,4
Pesukoneet - Tvättmaskiner 4,2 4,3
Ompelukoneet - Symaskiner 3,2 4,0
Pölynimurit - Dammsugare <NV»O 0,2
Kotikutomakoneet - 
Stickmaskiner för hemmet 1,3 1,6
Liedet - Spisar 0,3 0,3
Muut - Övriga 0,5 0,4

Huonekalut - Möbler 23,3 17,5

Soittimet - Musikinstrument 8,2 10,5
Pianot - Pianon 2,0 2,6
Sähköurut - Elektriska orglar 2,4 3,1
Muut soittimet - 
Övriga musikinstrumet 3,8 4,8

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- 
bolag för avbe- 
talningshandeln

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

1981 1981

Optiset laitteet -
Optiska instrumet och apparater 1,9 2,4

Valokuvaustaitteet - 
Fotoapparater 1,5 2,0
Muut - Övriga 0,4 0,4

Kevyet kulkuneuvot - 
Lätta fortskaffningsmedel 18,3 17,1

Moottoripyörät - Motorcyklar 6,7 8,1
Mopedit - Mopeder 1,1 1,0
Polkupyörät - Cyklar 0,7 0,6
Veneet ja venemoottorit - ' 
Batar och batmotorer 8,8 6,9
Muut - Övriga 1,0 0,5

Työkoneet - Arbetsmaskiner 8,9 7,5
Konttorikoneet - Kontorsmaskiner 1,1 1,1
Kevyet maatalouskoneet - 
Lätta lantbruksmaskiner 2,1 o,i
Moottorisahat - Motorsagar 0,9 0,8
Muut - Övriga 4,8 5.5

Sekalaiset - Diverse 5,1 5,8
Yhteensä - Summa 100,0 100,0


