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Hallituksen esitys Eduskunnalle Ajokki Oy:n lainojen valtion 
takauksista 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta päättäi
si oikeuttaa valtioneuvoston vastavakuuksia vaati
matta antamaan valtion omavelkaisia takauksia 

Ajokki Oy:n enintään 15 miljoonan markan 
lainojen vakuudeksi vuonna 1984. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Ajokki Oy on Tampereella SIJaitseva, linja
autonkoreja valmistava yritys, jonka osakkeista 
valtio omistaa yli 99 prosenttia. Yritys aloitti 
toimintansa vuonna 1942. Yhtiön vuosituotanto 
on lähes 200 linja-autonkoria, ja yhtiö työllistää 
noin 240 henkilöä. 

Ajokki Oy ei ole aikaisemmin hakenut valtion 
takausta lainojensa vakuudeksi. 

2. Ajokki Oy:n taloudellinen 
tilanne ja kehityssuunnitelmat 

Vuonna 1982 Ajokki Oy:n liikevaihto oli 51 
miljoonaa markkaa ja vuotta aikaisemmin 42 
miljoonaa markkaa. Yhtiön toimintaa on viime 
vuosina tervehdytetty voimaperäisesti, ja sen tu
los on ollut tyydyttävä. Vuonna 1982 käyttöka- · 
tetta kertyi 3,8 miljoonaa markkaa. Viennin 
osuus liikevaihdosta oli noin puolet. 

Yhtiö on suorittanut viimeisten kahden vuo
den aikana markkina-asemia turvaavia yritysin
vestointeja. Yhtymään kuuluvat Ajokki Oy:n 
lisäksi Liedossa linja-autonkoreja valmistava Del
ta Pian Oy, Iisalmessa erikoisajoneuvojen koreja 1 
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valmistava Erikoiskori Oy sekä Ruotsissa toimiva 
myyntiyhtiö Ajokki-Produkter Ab. Yhtymän lii
kevaihto on noin 130 miljoonaa markkaa ja 
henkilökunnan määrä yli 600 henkilöä. 

Ajokki Oy:n nykyiset osittain 40-luvun alusta 
peräisin olevat epäkäytännölliset tuotantotilat ja 
tontti rasittavat yrityksen liiketaloudellista kan
nattavuutta ja vaikeuttavat sen kansainvälistä 
kilpailukykyä. Tämän takia Ajokki Oy on tehnyt 
investointisuunnitelman uusiksi tuotantotiloiksi 
Tampereelle. Markkinatilanteesta johtuen varsi
naiselle laajennukselle ei ole perusteita, vaan 
uuden tuotantolaitoksen pinta-ala ja kapasiteetti 
vastaavat yhtiön nykyistä tuotantovolyymia. 
Hankkeen nettoinvestoinnit olisivat noin 36 mil
joonaa markkaa. Hanke rahoitetaan korottamalla 
yhtiön pääomaa 13 miljoonalla markalla sekä 
pitkäaikaisilla lainoilla. Tällä hetkellä yhtiöllä on 
25,8 miljoonaa markkaa pitkäaikaista ja 11,3 
miljoonaa markkaa lyhytaikaista lainaa. Vieraan 
pääoman osuus vuoden 1982 taseen loppusum
masta oli 74 prosenttia. 

Yhtiön liikevaihdon arvioidaan vuonna 1984 
olevan 55 miljoonaa markkaa sekä vuonna 1985 
69 miljoonaa markkaa. Yhtiön investointitarve 
muodostuisi tehdashankkeen jälkeen vähäisistä, 
noin yhden miljoonan markan vuotuisista kor
vaus- ja lisähankinnoista. 
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3. Ehdotettavat takausvaltuudet 

Edellä esitetyn johdosta hallitus esittää että 
valtion takauksia voitaisiin antaa Ajokki 'Oy:n 
pääomamäärältään yhteensä enintään 15 000 000 
markkaan nousevien lainojen vakuudeksi vuonna 
1984. Taattavat lainat on tarkoitus käyttää vuon
na 1984 toteutettavan tehdashankkeen rahoitta
miseen. 

Sen perusteella, mitä edellä on lausuttu, esite
tään, 
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että Eduskunta päättäisi oikeuttaa val
tioneuvoston tämän määräämillä ehdoilla 
vastavakuuksia vaatimatta antamaan val
tion omaveikaista takauksza vuonna 1984 
Ajokki Oy:n ottamien, pääomamääräl
tään yhteensä enintään 15 000 000 mark
kaa~ nousevien lainojen maksamisen Ja 
muzden sovittujen ehtojen täyttämisen 
vakuudeksi siten, että kunkin muun kuz·n 
Suomen rahan määräisen lainan arvo las
ketaan takausta annettaessa sovellettavan 
Suomen Pankin myyntikurssin mukaan. 

Tasavallan Presidentti 
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Ministeri Pekka Vennamo 


