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Hallituksen esitys Eduskunnalle Outokumpu Oy:n ulko- ja 
kotimaisten lainojen valtion takauksista. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö. 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta päät
täisi oikeuttaa vaitieneuvoston antamaan val
tion talkauksia Outokumpu Oy:n enintään 500 

miljoonan markan ulko- ja kotimaisille lainoil
le vuosina 1981-1983. 

PERUSTELUT. 

1. Nykyinen t i 1 a n ne, 

Eduskunta on 27 päivänä huhtikuuta 1978 
päättänyt oikeuttaa· valtioneuvoston antamaan 
vastavakuuksia vaatimatta, mutta muutoin mää
räämillään ehdoilla valtion omavelkaisia ta
kauksia Outokumpu Oy:n ottamien pääoma
määrältään yhteensä enintään 200 000 000 
markkaan nousevien ulkomaisten fuinojen ja 
niistä sovittujen ehtojen täyttämisen vakuudek
si ja siten, että kunkin ulkomaisen lainan määrä 
tällöin lasketaan takausta annettaessa kyseisen 

suuruiseen maataan nähden voimassa olevan 
Suomen Pankin myyntikurssin mukaan sekä si
ten, että takauksia voidaan antaa vuoden 1980 
loppuun saakka. Näistä valtuuksista jää käyttä
mättä noin 77,5 miljoonaa markkaa. 

2. 0 u t o k u m p u 0 y : n v a s tai n e n 
r a h o i t u s t a r v e. 

Outokumpu Oy:Hä on toteutettavana seuraa
vat investointikohteet: 

Kokonais- Vuosien 

Kaivos- ja metallurginen ryhmä 
investointi 1981-83 
milj. mk osuus milj. mk 

Konverttedosaston uusinta HarjavaJilian sui~atossa ........... . 
Louhinnan valmistavat työt eri kaivoksi:Lla ................. . 
Kaivos- ja metallurgisen ryhmän korvaus- ja rationaHsointi-inves-

35;0 32,0 
75;0 75,0 

toinnit .......................................... . 360,0 360,0 

Metalliteollisuusryhmä 

Porin tehtaidyn saneeraus ja 1aajennus ................... . 235,0 181,0 
Muut metalliteo1Jlisuusryhmän investomnit ................. . 54;0 54,0 

Terästeollisuusryhmä 

Jaloteräs- ja fer,rokromhehtaiden tlaajennusten 1 vaihe Torniossa 
Muut terästeollisuusryhmän investoinnit ................... . 

217,0 217,0 
92i0 92,0 

Muut toimialat 

Uuden ka~vostoiminnan kehittämisinvestoinnit ............. . 210,0 210,0 
29,0 29;0 Muut investoinnit .................................... . 

-----~------------~--
1 307,0 1 250,0 

1680012140 



2 N:o 224 

Käynnissä olevista investointikohteista mer
kittävrmmät ovat Porin tehtaiden ja Harjaval
lan konvertteriosaston iaajennus- ja saneeraus
investoinnit. Porin tehtaiden konekanta on osit
tain noin 40 vuotta vanhaa, joten se uusitaan 
tuotteiden laadun, työolosuhteiden ja kannatta
vuuden parantamiseksi Sama1la kuparielektro
lyysin kapasiteettia nostetaan 45 0.00 tonnista 
56 000 tonniin, vetotuotteiden vaL.n.istuskapa
siteettia 28 000 tonrusta 43 000 tonniin ja 
vaJ:ssaamon kapasiteettia 16 000 tonnista 
20 000 tonniin. 

Tornion jalotenästehtaan alkuperäi~ss.ä suun
nitelmissa on varauduttu tuotannon kaiksinker
taistamiseen. Kromimarkkinoil!l:a saavutetun 
aseman säilyttäminen edellyttää samalla myös 
ferrokromitehtaan [aajentam1sta. Laajennukset 
on ta!Jkoitus toteuttaa vaihcittain ja [aajennus
ten ens1mmä1nen vaihe ajoittuu vuosiJ1e 1981 
-83. Koko haniklkeesta syntyy uusia pysyviä 
työpa~lclcoja yhteensä 340, mistä vuosien 1981 
-83 osuus on 155. 

Outokumpu Oy:n rahoitusaseman vahvista
miseksi on vi!ime vuosina jouduttu karsimaan 
investointeja, mi·nkä vuoksi välttämättömien 
korvaus- ja raci.onaJisointi-investointien tarve 
on verraten suuri. 

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1980. 

3. Ehdotetut takausvaltuudet. 

Vuosien 1981-83 investoinneista arvioidaan 
rahoitettavan 990 milj. markkaa lainavaroil:la. 
Osa lainamäärästä tultaneen ottamaan sellaisilta 
ulkomaisilta pääomamarkkinoilta, joilla edelly
tetään ensiluokkaista vakuutta. Myös muiden 
lainojen ehtoja yleensä parantaa se, että niiden 
vakuutena on valtion takaus. 

Sen perusteella mitä edeHä on lausuttu, esi
tetään, 

että Eduskunta päättäisi oikeuttaa 
valtioneuvoston määräämillään ehdoilla 
vastavakuuksia vaatimatta antamaan 
valtion omavelkaisia takauksia vuosina 
1981-1983 Outokumpu Oy:n otta
mien, pääomamäärältään yhteensä enin
tään 500 000 000 markkaan nousevien 
ulko- ja kotimaisten lainojen maksami
sen ja muiden sovittujen ehtojen täyttä
misen vakuudeksi siten, että kunkin 
muun kuin Suomen rahan määräisen 
lainan arvo lasketaan takausta annettaes
sa sovellettavan Suomen Pankin myynti
kurssin mukaan. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Pirkko Työläjärvi 


