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

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

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

Rautaruukki Oy:n enintaan 1 500 miljoonan 
markan ulko- ja kotimaisille lainoille vuosina 
1985-1987. 

PERUSTELUT 

1. Voimassa olevat takausvaltuudet 

Eduskunta on helmikuun 8 päivänä 1983 oi
keuttanut valtioneuvoston tämän määräämillä 
ehdoilla vastavakuuksia vaatimatta antamaan val
tion omavelkaisia takauksia vuosina 1983 ja 1984 
Rautaruukki Oy:n ottamien pääomamäärältään 
yhteensä enintään 500 miljoonaan markkaan 
nousevien koti- ja ulkomaisten lainojen maksa
misen ja niistä sovittujen ehtojen täyttämisen 
vakuudeksi. Näitä takausvaltuuksia on tähän 
mennessä käytetty 469,4 miljoonaa markkaa. 

2. Rautaruukki Oy:n investointi
ohjelma 

Rautaruukki Oy on parhaillaan ja lähivuosina 
toteuttamassa suuria yhtiön kilpailukyvyn ja toi
minnan kannalta tärkeitä investointeja. Suurim
mat yksittäiset investointikohteet ja niiden kus
tannukset vuosina 1985-1987 ovat: Raahen rau
tatehtaan kehittämisohjelma 820 miljoonaa 
markkaa, koksaamo 880 miljoonaa markkaa ja 
erikoisvaunutehdas 265 miljoonaa markkaa. Mui
ta välttämättömiä laajennus- ja ylläpitoinvestoin
teja yhtiöllä on kyseisenä aikana yhteensä yli 500 
miljoonan markan edestä. 

Raahen rautatehtaan kehittämisohjelman ta
voitteena on ylläpitää ja parantaa tehtaan kilpai-
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lukykyä. Laitteistojen uusimisella, joka määräytyy 
masuunien ja konverttilaitoksen peruskorjausten 
teknisen ajoittumisen mukaan, parannetaan teh
taan energiataloutta ja toiminnan tuottavuutta. 
Samalla varmistetaan, että laitteistojen käyttöas
te, toiminnan luotettavuus ja taloudellisuus säily
vät myös tulevaisuudessa kansainvälisesti korkeal
la tasolla. 

Raahen rautatehtaan yhteyteen rakennettavan 
koksaamon ensimmäisen vaiheen kapasiteetti on 
470 000 tonnia koksia vuodessa, mikä vastaa 
runsaat puolet yhtiön koko koksintarpeesta. Kok
sin saannin varmistaminen pitkällä tähtäyksellä 
on Raahen rautatehtaan toiminnalle oleellisen 
tärkeää. 

Yhtiö on aloittanut erikoisvaunutuotantoon 
tähtäävän rakennusohjelman vuonna 1983. Vau
nutuotannolla työllistetään yhtiön Otanmäen ja 
Mustavaaran kaivoksilta vapautuva työvoima. 

3. Rautaruukki Oy:n rahoitustarve 
ja ehdotettavat takausvaltuudet 

Rautaruukki Oy:n vuosien 1985-1987 inves
toinneista noin puolet arvioidaan voitavan rahoit
taa tulorahoituksella ja osakepääoman korotuksil
la. Kun pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ky
seisellä aikavälillä ovat noin 1 350 miljoonaa 
markkaa, on uusien lainojen tarve vuosina 
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1985-1987 arvioitu noin 2 650 miljoonaksi mar
kaksi. 

Lainatarve katetaan koti- ja ulkomaisin lai
noin, joista ulkomaisten joukkovelkakirjalainojen 
vakuudeksi säännönmukaisesti vaaditaan valtion 
takaus. Myös muissa ulkomaisissa lainoissa val
tion takaus yleensä parantaa lainaehtoja. Rauta
ruukki Oy:n arvion mukaan tarvittavasta 2 650 
miljoonan markan lainamäärästä noin 1 500 mil
joonaa markkaa on sellaisia, joissa lainanantajat 
edellyttävät valtion takausta tai joissa valtion 
takaus parantaa lainaehtoja. 

Sen perusteella, mitä edellä on lausuttu, esite
tään, 

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1984 

että Eduskunta päättäisi oikeuttaa val
tioneuvoston tämän määräämzllä ehdozlla 
vastavakuuksia vaatimatta antamaan val
tion omavelkaisia takausia vuosina 
1985-1987 Rautaruukki Oy:n ottamien, 
pääomamäärältään yhteensä enintään 
1 500 000 000 markkaan nousevien ulko
ja kotimaisten lainojen maksamisen ja 
muiden sovittujen ehtojen täyttämisen 
vakuudeksi siten, ettå' kunkin muun kuin 
Suomen rahan määräisen lainan arvo las
ketaan takausta annettaessa sovellettavan 
Suomen Pankin myyntikurssin mukaan. 
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