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Hallituksen esitys Eduskunnalle Kemira Oy:n ulko- ja koti
maisten lainojen valtion takauksista 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta päät
täisi oikeuttaa valtioneuvoston antamaan vasta
vakuuksia vaatimatta valtion takauksia Kemira 

Oy:n enintään 300 miljoonan markan ulko- ja 
kotimaisille lainoille vuosina 1983-1985. 

PERUSTELUT 

1. Edelliset takausvaltuudet 

Eduskunta on 6 päivänä kesäkuuta 1980 
paattanyt oikeuttaa valtioneuvoston taman 
määräämillä ehdoilla vastavakuuksia vaatimatta 
antamaan vuosina 1980-1982 valtion oma
velkaisia takauksia Kemira Oy:n ottamien, 
pääomamäärältään yhteensä enintään 300 mil
joonaan markkaan nousevien lainojen vakuu
deksi. Näitä takausvaltuuksia ei kuitenkaan 
ole käytetty lainkaan. 

2. K e m i r a 0 y : n i n v e s t o i n n i t 
vuosina 1982-1985 

Kemira Oy:n investoinnit nousevat kuluva
na vuonna 520 miljoonaan markkaan, josta 
noin 200 miljoonaa markkaa käytetään yhtiön 
suurimpaan rakennuskohteeseen, Siilinjärven 
kaivokseen ja tehtaisiin. 

Vuosina 1983-1985 yhtiön investoinnit 
säilyvät keskimäärin 500 miljoonan markan 
vuositasolla. Investointien tarkoituksena on yh
tiön tuottavuuden parantaminen, jalostusarvon 
nostaminen, energiaomavaraisuuden lisääminen 
sekä ympäristönsuojelun kehittäminen ja liike
toiminnan kansainvälistäminen. 
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Korvausinvestointeihin käytetään vuosittain 
noin 100 miljoonaa markkaa. Vuosina 1983-
1985 toteutettavia investointeja tulevat ole
maan muun muassa Vuorikemian tehtaiden jä
tevesien puhdistamiseen tähtäävä jätehapon 
väkevöintilaitos, Siilinjärven kaivoksen laajen
nuksen loppuunsaattaminen vuonna 1983, 
Oulun tehtaiden turvevoimalaitos, Harjavallan 
lannoitetehtaiden saaneeraus, erikoiskemikaali
tuotannon laajennus Kokkolassa ja pääkonttori
rakennus Helsingissä. 

Yhtiön investointien työllisyysvaikutus me
talli- ja rakennusteollisuudessa tulee edellä se
lostetun investointivolyymin mukaan olemaan 
vuosittain noin 3 000 miestyövuotta. 

3. Kemira 0 y : n rahoitustarve 
ja ehdotettavat takaus
valtuudet 

Kemira Oy:n toiminta kehittyi vuonna 1981 
varsin suotuisasti. Liikevaihto kohosi tuolloin 
2 720 miljoonaan markkaan. Viennin osuus 
kokonaislaskutuksesta oli 3 7 prosenttia ja yh
tiön valuuttatulot ylittivät yhtiön valuutta
menot. 
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Yhtiön kannattavuus on kehittynyt edelleen 
myönteisesti ja vuoden 1982 tulos asettunee 
suhdannetaantumasta huolimatta edellisen vuo
den tasolle. 

Vaikka Kemira Oy pystyy kattamaan osan 
investoinneista omalla pääomalla, joutuu yhtiö 
investointiohjelman suuruudesta johtuen tur
vautumaan myös lainarahoitukseen. Tätä sil
mällä pitäen ehdotetaan, että valtioneuvosto 
oikeutettaisiin antamaan vastavakuuksia vaati
matta valtion omavelkaisia takauksia Kemira 
Oy:n 300 miljoonan markan lainoille vuosina 
1983-1985. 

Sen perusteella, mitä edellä on lausuttu, esi
tetään, 

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1982 

että Eduskunta päättäisi oikeuttaa 
valtioneuvoston tämän määräämillä eh
doilla vastavakuuksia vaatimatta anta
maan vuosina 1983-1985 valtion oma
velkaisia takauksia Kemira Oy:n otta
mien, pääomamäärältään yhteensä enin
tään 300 000 000 markkaan nousevien 
ulko- ja kotimaisten lainojen maksami
sen ja muiden sovittujen ehtojen täyt
tämisen vakuudeksi siten, että kunkin 
muun kuin Suomen rahan määräisen 
lainan arvo lasketaan takausta annet
taessa sovellettavan Suomen Pankin 
myyntikurssin mukaan. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Jermu Laine 


