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

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta, joka 
24 päivänä marraskuuta 1981 on oikeuttanut 
valtioneuvoston tämän määräämillä ehdoilla an
tamaan vastavakuuksia vaatimatta valtion oma
velkaisia takauksia vuosina 1982 ja 1983 Imatran 

Voima Oy:n ottamien enintään 700 miljoonaan 
markkaan nousevien lainojen vakuudeksi, päät
täisi valtuuksien enimmäismäärää muuttamatta 
jatkaa näiden valtuuksien voimassaoloaikaa vuo
della eli vuoden 1984 loppuun. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Eduskunta on 24 päivänä marraskuuta 1981 
oikeuttanut valtioneuvoston tämän määräämillä 
ehdoilla vastavakuuksia vaatimatta antamaan val
tion omavelkaisia takauksia vuosina 1982 ja 1983 
Imatran Voima Oy:n ottamien, pääomamääräl
tään yhteensä enintään 700 miljoonaan mark
kaan nousevien ulko- ja kotimaisten lainojen 
maksamisen vakuudeksi (931181). 

Näitä takausvaltuuksia on tähän mennessä käy
tetty ainoastaan 196,6 miljoonaa markkaa. Tämä 
on johtunut lähinnä siitä, että Imatran Voima 
Oy:n tulorahoituskehitys on ollut odotettua suo
tuisampi, minkä lisäksi yhtiö on ottamiensa koti
maisten lainojen vakuudeksi voinut käyttää mui
ta vakuusmuotoja. Kun Imatran Voima Oy:n 
kuluvan vuoden rahoituksen hoito näyttää tällä 
hetkellä turvatulta, jää takausvaltuuksia käyttä
mättä asetuksen mukaisen määräajan päättyessä 
503,4 miljoonaa markkaa. 

1683012951 

2. Imatran Voima Oy:n investoin
tiohjelma 

Imatran Voima Oy:n merkittävimmät inves
tointikohteet vuonna 1984 ovat polttoaineenaan 
pääasiassa turvetta käyttävien Jyväskylän ja Joen
suun lämmitysvoimalaitosten rakennustyöt, jotka 
jatkuvat vuoteen 1986 asti sekä Tainionkosken 
vesivoimalaitoksen ostosta vuonna 1984 makset
tavaksi tulevat osamaksut. Sen sijaan mahdollisen 
uuden suurvoimalan rakennustöiden aloittami
sesta aiheutuvia menoja ei investointiohjelmaan 
sisälly. 

3. Rahoitustarve ja takausvaltuuk
sien jatkaminen vuodeksi 1984 

Imatran Voima Oy:n arvioidut investointime
not nousevat vuonna 1984 noin 900 miljoonaan 
markkaan. Aikaisempia investointeja varten otet-
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tujen lainojen lyhennykset ovat samana vuonna 
noin 600 miljoonaa markkaa. Näistä noin 1 500 
miljoonasta markasta yhtiö voi kattaa tulorahoi
tuksella ja jo järjestetyillä lainoilla noin 1 300 
miljoonaa markkaa, joten investoinneista noin 
200 miljoonaa markkaa jää rahoitettavaksi uusin 
lainoin. Lisäksi yhtiön on varauduttava siihen, 
että aiemmin otettuja lainoja voidaan markkina
tilanteen mukaan korvata uusilla, ehdoiltaan 
edullisemmilla lainoilla. 

Kun Imatran Voima Oy:n investointiohjelma 
muutoin kuin Tainionkosken voimalaitoksen 
osalta _ei ole merkittävästi muuttunut nyt voimas
saol~vten . takaus~altuuksien antamisen jälkeen, 
halltms pttää nätden valtuuksien jatkamista yh
dellä vuodella perusteltuna. Takausvaltuuksia ei 
tällöin käytetä uuden suurvoimalan rahoituk
seen. 

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1983 

Sen perusteella, mitä edellä on lausuttu, esite
tään, 

että Eduskunta päättäisi muuttaa 24 
päivänä marraskuuta 1981 valtioneuvos
tolle myöntåmåänså· oikeutta antaa vuosi
na 1982 ja 1983 vastavakuuksia vaatimat
ta valtion omaveikaista takauksta Imatran 
Voima Oy:n ottamien pääomamäärältään 
yhteensä enintään 700 000 000 markkaan 
nousevie"! ul~o- ja kotimaisten lainojen 
maksamtsen ;a muiden sovittujen ehtojen 
täyttämisen vakuudeksi siten, että ta
kauksta voidaan sanottuun enimmäis
mäårään saakka myöntää" vuosina 1982-
1984. 
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