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

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta päät
täisi oikeuttaa valtioneuvoston vastavakuuksia 
vaatimatta antamaan valtion omavelkaisia ta-

kauksia Vaivilla Oy:n enmtaan 140 miljoonan 
markan koti- ja ulkomaisille lainoille vuosina 
1983 ja 1984. 

PERUSTELUT 

1. Voimassa olevat takaus
valtuudet 

Eduskunta on 3 päivänä kesäkuuta 1981 
päättänyt oikeuttaa valtioneuvoston tämän 
määräämillä ehdoilla vastavakuuksia vaatimatta 
antamaan valtion omavelkaisia takauksia vuo
sina 1981-1983 Vaivilla Oy:n ottamien pää
omamäärältään yhteensä enintään 75 000 000 
markkaan nousevien koti- ja ulkomaisten lai
nojen maksamisen ja muiden sovittujen ehtojen 
täyttämisen vakuudeksi siten, että kunkin 
muun kuin Suomen rahan määräisen lainan 
arvo lasketaan takausta annettaessa sovellet
tavan Suomen Pankin myyntikurssin mukaan. 
Näitä takausvaltuuksia on tällä hetkellä käyt
tämättä 34,3 miljoonaa markkaa. Vaivilla Oy:n 
taloudellisen tilanteen kuitenkin heikennyttyä 
ratkaisevasti vuoden 1982 aikana, hallitus kat
soo, ettei uusien valtion takausten antaminen 
edellä olevien takausvaltuuksien nojalla ole 
perusteltua. Valtion takausvastuu yhtiön velois
ta on tällä hetkellä noin 106,4 miljoonaa mark
kaa. 

2. V a 1 v i 11 a 0 y : n t a 1 o u d e lli ne n 
tilanne 

Vaivilla Oy:n liikevaihdon arvioidaan kulu
vana vuonna olevan noin 207 miljoonaa mark
kaa. Yhtiön investoinnit noussevat lähes 50 
miljoonaan markkaan samana aikana. Vaivilla 
Oy:n toiminnallisen tuloksen arvioidaan vuo-
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delta 1982 muodostuvan korkojen, verojen ja 
suunnitelman mukaisten poistojen vähentämi
sen jälkeen tappiolliseksi 17,3 miljoonaa mark
kaa. Yhtiön hallintoneuvoston hyväksymien 
budjettien mukaan yhtiön tappio vähenee 14,7 
miljoonaan markkaan vuonna 1983 ja edelleen 
7,4 miljoonaan markkaan vuonna 1984. Laskel
mien mukaan yhtiön tuloksen tulisi olla tasa
painossa vuonna 1985. Budjetit perustuvat yh
tiölle hyväksytyn strategian mukaisten tuotan
non keskittämis- ja modernisointi-investointien 
toteuttamiseen. Lankatuotannon keskittäminen 
saatetaan loppuun siirtämällä kehruutoiminnot 
Turusta Hyvinkäälie vuoden 1983 kesäkuun 
loppuun mennessä. 

Tulosryhmittäin tarkasteltuna ainoastaan vaa
tetuskangastuotannon kannattavuus tulee yh
tiön antamien tietojen mukaan vuonna 1982 
olemaan tyydyttävällä tasolla sekä lanka
ryhmän että sisustuskangastuotannon käyttö
katteen jäädessä negatiiviseksi. Vuonna 1984 
kaikkien tulosryhmien kannattavuuden arvioi
daan kuitenkin paranevan ja Vaivilla Oy voi 
nykyisessä muodossaan katkaista tappiokier
teensä ja saada kannattavuutensa tyydyttävälle 
tasolle vuosien 1984-1985 aikana. 

3. V a 1 v i 11 a 0 y : n toiminta
vaihtoehdot 

Vaivilla Oy:n hallintoneuvosto asetti loka
kuussa 1982 työryhmän selvittämään, millä 
edellytyksillä yhtiö tai sen eri tulosyksiköt 
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voivat vastaisuudessa t01m1a kannattavasti. 
Työryhmän näkemyksen mukaan Vaivilla Oy:n 
tulevaisuuden toimintavaihtoehdoista edullisin 
on toiminnan jatkaminen nykyisillä tuotelin
joilla ja nykyisillä tehdaspaikkakunnilla. Työ
ryhmän tutkimat muut toimintavaihtoehdot 
olisivat merkinneet huomattavia henkilöstön 
lisäirtisanomisia ja merkittävästi huonompaa 
taloudellista tulosta. Eräänä vaihtoehtona sel
vitettiin Vaivilla Oy:n supistamista vain oma
varaisuustarpeen turvaavaksi valtion laitokseksi. 
Tämä olisi kuitenkin merkinnyt työvoiman su
oistamista Turussa vielä noin 400 henkilöllä 
ja Hyvinkään toiminnan mahdollisen jatkon 
turvaamista vähintään 150 miljoonan markan 
rahoitusjärjestelyin. Vaikka Vaivilla Oy:n toi
minnan kannattavuutta ei kysyntä- ja kilpailu
tilanteesta johtuen voida tulevaisuudessakaan 
taata, hallitus, ottaen huomioon erityisesti työl
lisyysnäkökohdat sekä kotimaisen villatuotan
non omavaraisuusvaatimuksen, yhtyy yhtiön 
hallintoneuvoston kantaan Vaivilla Oy:n toi
minnan jatkamisesta nykyiseltä pohjalta. 

4. V a 1 v i II a 0 y : n rahoitustarve 
vuosina 1983 ja 1984 ja ehdo
tettavat takausvaltuudet 

Edellä selostetun ja valitun toimintavaihto
ehdon tavoitteena on saavuttaa Vaivilla Oy:ssä 
kannattavan liiketoiminnan taso vuoteen 1985 
mennessä. Tähän tavoitteeseen paaseminen 
edellyttää osakepääomajärjestelyä jossa yhtiön 
pääoma alennetaan nykyisestä 88 miljoonasta 
markasta 18 miljoonaan markkaan vielä kulu
van vuoden aikana, minkä jälkeen osakepää
omaa jälleen korotetaan vuoden 1983 aikana 
valtion tulo- ja menoarvioon sisältyvällä 10 
miljoonalla markalla. Lisäksi valtion vuoden 
1983 ensimmäiseen lisämenoarvioesitykseen ja 
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vuoden 1984 tulo- ja menoarvioesitykseen on 
tarkoitus sisällyttää yhteensä 16 miljoonan mar
kan määrärahat käytettäväksi Vaivilla Oy:n 
korkomenojen alentamiseen. 

Yhtiö joutuu turvautumaan myös ulkopuoli
seen rahoitukseen vuosina 1983 ja 1984. Vai
villa Oy:n investoinnit ovat näinä vuosina 55 
miljoonaa markkaa ja lainojen lyhennykset 49 
miljoonaa markkaa, joten uusien pitkäaikaisten 
lainojen tarve on tuolloin noin 100 miljoonaa 
markkaa. Lisäksi yhtiö on jo vuoden 1982 ai
kana neuvotellut rahoittajapankkiensa kanssa 
yhteensä noin 36,6 miljoonan markan määräi
sestä rahoitusjärjestelystä, jonka edellytyksenä 
on valtion takaus. Rahoitusratkaisu edellyttää 
valtion takausten antamista myös eräille jo 
aiemmin myönnetyille lainoille. 

Edellä esitetyn johdosta ja kun valtion ta
kaukset ovat välttämätön edellytys yhtiön ra
hoituksen järjestämiseksi, hallitus esittää, että 
valtion takauksia voitaisiin vastavakuuksia vaa
timatta antaa Vaivilla Oy:n pääomamäärältään 
yhteensä enintään 140 miljoonaan markkaan 
nousevien koti- ja ulkomaisten lainojen va
kuudeksi vuosina 1983 ja 1984. 

Sen perusteella, mitä edellä on lausuttu, 
esitetään, 

että Eduskunta päättäisi oikeuttaa 
valtioneuvoston tämän määräämillä eh
doilla vastavakuuksia vaatimatta anta
maan valtion omavelkaisia takauksia 
vuosina 1983 ja 1984 Vaivilla Oy:n 
ottamien pääomamäärältään yhteensä 
enintään 140 000 000 markkaan nouse
vien koti- ja ulkomaisten lainojen mak
samisen ja muiden sovittujen ehtojen 
täyttämisen vakuudeksi siten, että kun
kin muun kuin Suomen rahan määräi
sen lainan arvo lasketaan takausta an
nettaessa sovellettavan Suomen Pankin 
myyntikurssin mukaan. 
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