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Hallituksen esitys Eduskunnalle VTT Technology Oy:n laino
jen valtion takauksista. 

ESITYKSEN P ÄÄASIALIINEN SISÄLTÖ 

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

VTT Technology Oy:lle enintaan 10 miljoonan 
markan lainoille vuosina 1985-1987. 

PERUSTEtUT 

1. Yrityksen perustaminen 

VTI Technology Oy -niminen osakeyhtiö on 
perustettu 13.2.1984 ja se on merkitty kauppare
kisteriin 15.3.1984. Yhtiön osakepääoma on 
500 000 markkaa ja valtio on yhtiön ainoa osa
kas. Yhtiöjärjestyksen mukaan osakepääoma voi
daan korottaa enintään 2 000 000 markkaan. 
Hallinnon ja toiminnan järjestämisestä huolehtii 
viisijäseninen hallitus. Yhtiön kotipaikka on Es
poon kaupunki. 

2. Pääasiallinen toimin ta 

Yhtiön toimialana on harjoittaa entytsesti 
vientiä edistävää teknistä ja teknistaloudellista 
tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tarkastustoimin
taa, konsultointia sekä muuta vastaavaa liiketoi
mintaa. 

Yhtiön tarkoituksena on lähinnä hyödyntää ja 
saattaa tuotantoon valtion teknillisen tutkimus
keskuksen tutkimustyössä syntynyttä tietoa ja 
syntyneitä keksintöjä. Tämä tapahtuu aktiivisessa 
yhteistyössä muiden yritysten kanssa painottuen 
eritvisesti korkean teknologian alueille. Yhtiön 
liiketoiminta käsittää muun muassa järjestelmä
ja tietokoneohjelmistotoimituksia, kotimaisten 
yritysten vientiä edistävää, teknisesti vaativaa tes
tauspalvelua, ulkomaisille asiakkaille toimitetta-
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via konsultointi-, tarkastus- ja tutkimukseen liit
tyviä projektitehtäviä sekä patenttien ja lisenssien 
myyntiä. Lisäksi yhtiö toimii muiden kotimaisten 
tutkimuslaitosten, lähinnä geologian tutkimus
keskuksen ja metsäntutkimuslaitoksen, vientipro
jekteissa toteuttavana yksikkönä. 

3. Luottojen tarve 

Yhtiön vuotuinen liikevaihto rajoittunee alku
vaiheessa muutamaan miljoonaan markkaan, 
mutta sen arvioidaan lähivuosina nousevan yli 
kymmenen miljoonan markan. Yhtiön oman 
pääoman vähäisyyden takia sen on katettava 
käyttöpääoman tarpeensa pääasiassa lainoilla. 
Kun yhtiöllä ei ole mahdollisuutta järjestää lai
nojensa vakuuksia muulla tavalla, tulisi sen saada 
käyttöpääomansa rahoittamiseen valtion takaus. 

Siltä osin kuin yhtiön toiminta edellyttää vien
titakuita, ovat ne järjestettävissä vientitakuulai
toksen säännönmukaisen toiminnan puitteissa. 

4. Ehdotettavat takausvaltuudet 

Hallitus esittää, että valtion takauksia vottal
siin antaa VTI Technology Oy:n pääomamääräl
tään yhteensä enintään 10 000 000 markkaan 
nousevien lainojen vakuudeksi vuosina 1985-
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1987. Koska yhtiö on kokonaan valtion omista
ma, eikä sillä ole kiinteää tai muuta vakuudeksi 
soveltuvaa omaisuutta esitetään lisäksi, että ta
kauksia voitaisiin antaa vastavakuuksia vaatimat
ta. 

Sen perusteella, mitä edellä on lausuttu, esite-
tään, 

että Eduskunta päättäisi ozkeuttaa val
tioneuvoston tämän määräämzllä ehdozlla 
antamaan vastavakuuksia vaatimatta vai-
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tion omavelkaisia takauksia VTT Tech
nology Oy:n vuosina 1985-1987 otta
mien, pääomamäärältään yhteensä enin
tään 10 000 000 markkaan nousevien lai
nojen maksamisen ja muiden sovittujen 
ehtojen täyttämisen vakuudeksi siten, et-. 
tä kunkin muun kuin Suomen rahan 
määråisen lainan arvo lasketaan takausta 
annettaessa sovellettavan Suomen Pankin 
myyntikurssin mukaan. 
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