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

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta päättäi
si oikeuttaa valtioneuvoston antamaan vastava
kuuksia vaatimatta valtion omavelkaisia takauksia 

Imatran Voima Oy:n enintaan 1 000 miljoonan 
markan ulko- ja kotimaisille lainoille vuosina 
1985-1986. 

PERUSTELUT 

1. Edelliset takausvaltuudet 

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 700 000 000 markkaan 
nousevien ulko- ja kotimaisten lainojen maksa
misen vakuudeksi. Eduskunta on 15 päivänä 
joulukuuta 1983 päättänyt valtuuksien enim
mäismäärää muuttamatta jatkaa näiden valtuuk
sien voimassaoloaikaa siten, että takauksia voi
daan sanottuun enimmäismäärään saakka myön
tää vuosina 1982-1984. 

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. 
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2. Imatran Voima Oy:n 
investointiohjelma 

Imatran Voima Oy:n investointiohjelmassa 
vuosille 1985-1986 merkittävimmät investointi
kohteet ovat vuonna 1986 valmistuvat polttoai
neenaan pääasiassa turvetta käyttävät Jyväskylän 
ja Joensuun lämmitysvoimalaitokset, Naantalin 
toisen yksikön muuttamineg lämmöntuotantoon 
ja eräät suunnitteilla olevat kaupunkien vastapai
nelaitokset. Sen sijaan mahdollisen uuden suur
voimalan rakennustöiden aloittamisesta aiheutu
via menoja ei investointiohjelmaan sisälly. 

3. Imatran Voima Oy:n rahoitus
tarve ja ehdotettavat takaus
valtuudet 

Imatran Voima Oy:n arvioidut investointime
not nousevat vuosina 1985-1986 noin 2 000 
miljoonaan markkaan. Aikaisempia investointeja 
varten otettujen lainojen lyhennykset ovat vuosi
na 1985 - 1986 noin 990 miljoonaa markkaa ja 
muut rahoitettavat erät noin 150 miljoonaa 
markkaa. Näistä noin 3 140 miljoonasta markasta 
yhtiö voi kattaa tulorahoituksella ja tiedossa ole
vista rahoituslähteistä noin 1 750 miljoonaa 
markkaa, joten investointimenoista noin 1 390 
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miljoonaa markkaa jää rahoitettavaksi uusin lai
noin. Erityisesti ulkomaisia lainoja silmällä pi
täen ehdotetaan, että valtioneuvosto oikeutettai
siin antamaan vastavakuuksia vaatimatta valtion 
omavelkaisia takauksia Imatran Voima Oy:n 
1 000 miljoonan markan lainoille vuosina 1985-
1986. 

Sen perusteella, mitä edellä on lausuttu, 
esitetään, 

että Eduskunta päättäisi otkeuttaa val
tioneuvoston tämän määråämzllä ehdotlla 

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1984 

vastavakuuksia vaatimatta antamaan vuo
sina 1985-1986 valtion omaveikaista ta
kauksta Imatran Voima Oy:n ottamien, 
pääomamäärältään yhteensä enintään 
1 000 000 000 markkaan nousevien ulko
ja kotimaisten lainojen maksamisen ja 
muiden sovittujen ehtojen täyttämisen 
vakuudeksi siten, että kunkin muun kuin 
Suomen rahan määrätsen lainan arvo las
ketaan takausta annettaessa sovellettavan 
Suomen Pankin myyntikurssin mukaan. 
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