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

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta päät
täisi oikeuttaa valtioneuvoston antamaan vasta
vakuuksia vaatimatta valtion omavelkaisia ta-

kauksia Rautaruukki Oy:n enintään 500 mil
joonan markan ulko- ja kotimaisille lainoille 
vuosina 1983-1984. 

PERUSTELUT 

1. Voimassa olevat takaus
valtuudet 

Eduskunta on marraskuun 25 päivänä 1980 
oikeuttanut valtioneuvoston tämän määräämillä 
ehdoilla antamaan valtion omavelkaisia takauk
sia vuosina 1981 ja 1982 Rautaruukki Oy:n 
ottamien pääomamäärältään yhteensä enintään 
500 miljoonaan markkaan nousevien koti- ja 
ulkomaisten lainojen maksamisen ja niistä so
vittujen ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Ta
kausvaltuuksia jäi käyttämättä 362,8 miljoo
naa markkaa johtuen siitä, että yhtiön tarvit
semat luotot on saatu suureksi osaksi ilman 
vakuutta. 

2. R a u t a r u u k k i 0 y : n t a 1 o u d e II i
nen tulos 

Rautaruukki Oy:n kannattavuus heikkeni 
vuonna 1981 edelliseen vuoteen verrattuna ja 
taloudellinen tulos muodostui tappiolliseksi. 
Kannattavuuden heikkeneminen johtui teräs
tuotteiden heikosta hintakehityksestä sekä koti
maassa että viennissä. Parantuneesta markkina
tilanteesta johtuen vuoden 1982 kuuden ensim
mäisen kuukauden liikevaihto oli noin neljän
neksen edellisen vuoden vastaavaa suurempi ja 
toiminnan tulos parani oleellisesti. Markkina-
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tilanne on nyt uudelleen vaikeutunut, mikä 
heikentää kannattavuutta vuoden jälkipuolis
kolla. Tämän hetken näkymien mukaan las
kennallisia poistoja ei voida tehdä täysimää
räisinä. 

3. Ra u t a r u u k k i 0 y : n i n v e s
tointiohjelma 

Normaaliin toimintaan kuuluvien tuotanto
koneistoa ylläpitävien ja täydentävien inves
tointien ohella Rautaruukki Oy:llä on lähi
vuosina edessään yhtiön toiminnan ja kilpailu
kyvyn kannalta tärkeitä investointeja. Rauta
ruukki Oy:n strategisesti tärkein investointi
hanke on Raahen rautatehtaan tuotantoko
neiston kehittämis- ja modernisointiohjelma 
("ohjelma 1 900 000"). Muut investointikoh
teet yhtiön eri tehtailla tähtäävät tuotannon 
jalostusasteen nostamiseen ja energian käytön 
tehostamiseen. 

Rautaruukki Oy on lisäksi tehnyt päätök
sen erikoisjunavaunutehtaan rakentamisesta 
Otanmäkeen ja Taivalkoskelie sekä suunnitel
lut koksaamon rakentamista Raaheen. Kun 
toisaalta erikoisjunavaunutehdasta on hank
keen suuruuden ja erityisluonteen vuoksi syytä 
tarkastella omana kokonaisuutenaan ja kun 
toisaalta koksaamon rakentamisajankohdasta ei 
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vielä ole tehty lopullista päätöstä, ei nyt esi
tettäviä takausvaltuuksia ole tarkoituksenmu
kaista liittää näiden kohteiden rahoitukseen. 

Alustavan suunnitelman mukaan yhtiön 
käyttöomaisuusinvestoinnit ilman koksaamoa 
ja erikoisjunavaunutehdasta nousevat vuosina 
1983 ja 1984 yhteensä 995 miljoonaan mark
kaan. Lukuun sisältyy ylläpitoinvestointeja 
180 miljoonaa markkaa. Suunniteltujen osake
pääoman korotusten ja kehitysalueavustusten 
lisäksi uusien luottojen tarve kyseisenä ajan
kohtana on arvioitu 1 320 miljoonaksi mar
kaksi ja lainojen lyhennykset vastaavana aika
na 980 miljoonaksi markaksi. 

4. Ehdot et tavat takaus
valtuudet 

Investoinnit joudutaan pääosiltaan rahoitta
maan koti- ja ulkomaisin lainoin, joista osalle 
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vaaditaan valtion takaus tai muu vakuus. Koti
ja ulkomaisten obligaatiolainojen vakuudeksi 
vaaditaan säännönmukaisesti valtion takaus, 
mikä useimmissa tapauksissa parantaa myös 
lainaehtoja. 

Sen perusteella, mitä edellä on lausuttu, esi
tetään, 

että Eduskunta päättäisi oikeuttaa 
valtioneuvoston tämän määräämillä eh
doilla vastavakuuksia vaatimatto anta
maan valtion omavelkaisia takauksia 
vuosina 1983 ja 1984 Rautaruukki Oy:n 
ottamien, pääomamäärältään yhteensä 
enintään 500 000 000 markkaan nouse
vien ulko- ja kotimaisten lainojen mak
samisen ja mtiiden sovittujen ehtojen 
täyttämisen vakuudeksi siten, että· kun
kin muun kuin Suomen rahan määr'iii
sen lainan arvo lasketaan takausta an
nettaessa sovellettavan Suomen Pankin 
myyntikurssin mukaan. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Jermu Laine 


