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Hallituksen esitys Eduskunnalle Kemi Oy:n ulko- ja koti
maisten lainojen valtion takaoksista . · 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta päät
täisi oikeuttaa valtioneuvoston antamaan tämän 
määräämillä ehdoilla vahion omavelkaisia ta-

kauksia Kemi Oy:n enintään 100 000 000 mar
kan ulko- ja kotimaisille ·lainoille vuosina 
1983-1984. 

PERUSTELUT 

1. Voimassa olevat 
takausvaltuudet 

Eduskunta on 27 päivänä toukokuuta 1981 
päättänyt oikeuttaa valtioneuvoston taman 
määräämillä ehdoilla vastavakuuksia vaatimatta 
antamaan valtion omavelkaisia takauksia vuo
sina 1981-1983 Kemi Oy:n ottamien pääoma
määrältään yhteensä enintään 65 000 000 mark
kaan nousevien ulko- ja kotimaisten lainojen 
maksamisen vakuudeksi. Näitä takausvaltuuksia 
on tällä hetkellä vielä käyttämättä 12,1 mil
joonaa markkaa. Takausvaltuudet liittyvät ko
konaisuudessaan Kemi Oy:n vuosien 1981-
1985 kehitysohjelman ensimmäisen vaiheen in
vestointien rahoittamiseen. 

Edelleen eduskunta on 8 päivänä joulukuuta 
1982 päättänyt oikeuttaa valtioneuvoston tä
män määräämillä ehdoilla vastavakuuksia vaati
matta antamaan valtion omavelkaisia takauksia 
vuosien 1982 ja 1983 Kemi Oy:n ottamien pää
omamäärältään yhteensä enintään 35 000 000 
markkaan nousevien ulko- ja kotimaisten lai
nojen maksamisen vakuudeksi. Takausvaltuudet 
liittyivät niin sanotun Mauri-myrskyn aiheutta
mien tuulenkaatopuiden hankinnan rahoittami
seen. Nämä takausvaltuudet on kokonaisuudes
saan käytetty. 
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2. Kemi Oy: n taloudellinen 
tilanne ja rahoitustarve 

Kemi Oy:n taloudellinen tilanne on tällä 
hetkellä erittäin vaikea. Yhtiön liikevaihto oli 
vuonna 1981 723 miljoonaa markkaa, mutta 
laski viime vuonna noin 665 miljoonaan mark
kaan. Liikevaihdon arvioidaan kuluvana vuon
na nousevan jälleen. Yhtiön tulos laskennallis
ten poistojen jälkeen oli vielä vuonna 1981 
positiivinen, mutta vuonna 1982 tulos oli ar
vion mukaan 97 miljoonaa markkaa tappiolli
nen. Myös kuluvan vuoden arvioidaan olevan 
tappiollinen. 

Kemi Oy:n rahoituksen ja jatkuvan toimin
nan turvaamiseksi yhtiö joutuu kuluvana vuon
na muuttamaan lyhytaikaisia lainoja pitkäaikai
siksi sekä ottamaan uutta pitkäaikaista luottoa 
entisten pitkäaikaisten lainojen lyhennysten 
maksamiseksi. Vuonna 1983 yhtiön pitkäaikais
ten luottojen tarve on noin 100 miljoonaa 
markkaa ja lyhytaikaisten noin 40 miljoonaa 
markkaa. Lainojen lyhennykset kuluvana vuon
na ovat yhteensä noin 135 miljoonaa markkaa. 

Tulorahoituksen riittämättömyyteen on tär
keimpänä syynä jo pitempään vallinnut metsä
teollisuuden suhdannetaantuma. Toisaalta sekä 
selluloosan että sahatavaran hintakehityksessä 
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on tällä hetkellä havaittavissa era1ta suotulsla 
merkkejä, mikä omalta osaltaan kohentanee 
hieman Kemi Oy:n taloudellista tilannetta vie
lä kuluvan kevään aikana. 

3. Kemi Oy:n osakasneuvottelut 
ja ehdotettavat takaukset 

Kemi Oy:n osakepääomasta sekä julkinen 
että yksityinen sektori omistavat kumpikin 49 
prosenttia. Suurimmat yksittäiset osakkaat ovat 
valtio, jolla on 44,2 prosenttia osakepääomasta, 
ja Osuuskunta Metsäliitto, jolla on 45,5 pro
senttia osakepääomasta. Käytyjen osakasneu
vottelujen perusteella on kuitenkin ilmeistä, 
että valtio joutuu tulevaisuudessa yhä enene
vässä määrin vastaamaan Kemi Oy:n rahoitus
huollosta. Tämän vuoksi hallitus pitää perus
teltuna sitä, että yhtiön kehittämisvaihtoeh
doista käytävissä neuvotteluissa vielä kuluvan 
kevään aikana päädytään ratkaisuun, jolla 
Kemi Oy:n omistuspohja saatetaan vastaamaan 
pääosakkaiden yhtiöön sijoittamia taloudellisia 
panoksia. Vaikka nämä neuvottelut ovatkin 
vielä kesken, hallitus pitää yhtiön toiminnan 
jatkamisen kannalta tärkeänä Kemi Oy:tä kos
kevien uusien takausvaltuuksien antamista 
valtioneuvostolle, koska ainakaan tässä vai
heessa yhtiön rahoittajapankit eivät näe mah
dolliseksi kasvattaa vastuitaan Kemi Oy:ssä. 
Tämän vuoksi hallitus esittää, että eduskunta 
oikeuttaisi valtioneuvoston tämän määräämillä 
ehdoilla, valtioneuvoston harkinnan mukaan 
myös vastavakuuksia vaatimatta, antamaan val
tion takauksia vuosina 1983 ja 1984 Kemi 
Oy:n enintään 100 miljoonan markan lainoille. 

Esitettyjen valtuuksien nojalla annettavien 

Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 1983 

takausten edellytyksenä hallitus kuitenkin pitää 
sitä, että Kemi Oy:n osakas- ja puunhankinta
sopimuksia koskevissa neuvotteluissa päädy
tään valtiota tyydyttävään ratkaisuun ja että 
yhtiölle saadaan selkeät toimintasuunnitelmat, 
jotka luovat edellytykset yhtiön toiminnan jat
kamiselle liiketaloudellisesti kannattavalta poh
jalta. 

Hallitus esittää edelleen, että valtioneuvosto 
voisi valtion takaussaatavan turvaamiseksi tar
vittaessa vaatia Kemi Oy:ltä vastavakuuksia. 
T akaukset voitaisiin tällöin antaa heikompaa 
vakuutta vastaan kuin mitä valtion tulo- ja 
menoarvion ja tilinpäätöksen perusteista anne
tun lain (826/78) 12h §:ssä on valtion va
roista myönnettävien lainojen osalta säädetty. 
Valtion takauksen antaminen Kemi Oy:lle 
myös vastavakuuksia vaatimatta olisi esitetty
jen valtuuksien nojalla niinikään mahdollista, 
mutta tämä riippuisi yhtiön tulevasta omistus
pohjasta. 

Sen perusteella, mitä edellä on lausuttu, esi
tetään 

että Eduskunta päättäisi oikeuttaa 
valtioneuvoston tämän määräämillä eh
doilla, valtioneuvoston harkinnan mu
kaan myös vastavakuuksia vaati
matta, antamaan valtion omavelkaisia 
takauksia vuosina 1983 ja 1984 Kemi 
Oy:n ottamien pääomamäärältään yh
teensä enintään 100 000 000 markkaan 
nousevien ulko- ja kotimaisten lainojen 
maksamisen ja muiden sovittujen ehto
jen täyttämism vakuudeksi siten, että 
kunkin muun kuin Suomen rahan mää
räisen lainan arvo lasketaan takausta 
annettaessa sovellettavan Suomen Pan
kin myyntikurssin mukaan. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Jermu Laine 


