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Hallituksen esitys Eduskunnalle Vaivilla Oy:n koti- ja ulko
maisten lainojen valtion takaoksista 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

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

Vaivilla Oy:n enintään 20 miljoonan markan 
koti- ja ulkomaisille lainoille vuosina 1985-
1987. 

PERUSTELUT 

1. Edelliset takausvaltuudet 

Eduskunta päätti 28 päivänä tammikuuta 1983 
oikeuttaa valtioneuvoston, tämän määräämillä 
ehdoilla vastavakuuksia vaatimatta, antamaan 
valtion omavelkaisia takauksia vuosina 1983-
1984 Vaivilla Oy:n ottamien, pääomamäärältään 
yhteensä enintään 140 000 000 markkaan nouse
vien koti- ja ulkomaisten lainojen maksamisen ja 
muiden ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Nämä 
takausvaltuudet ovat lakanneet 31. 12.1984. Val
tuuksista jäi käyttämättä 18,2 miljoonaa mark
kaa. 

2. Vaivilla Oy:n taloudellinen 
tilanne 

Vaivilla Oy on vuonna 1978 perustettu tekstii
liteollisuutta harjoittava osakeyhtiö, jonka osak
keista yli 99 % on valtion omistuksessa. Yhtiön 
tuotantotoiminta on perustettu aikaisemmin tap
piollisesti toimineiden kahden villateollisuuden 
tuotantolaitoksen toiminnan pohjalle. Kehittä
mis- ja rationalisointitoimista huolimatta Vaivilla 
Oy:n toiminta on kuitenkin jatkunut tappiollise
na. 

Yhtiön jatkuvan toiminnan turvaamiseksi on 
28 päivänä kesäkuuta 1985 annettu laki eräistä 
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valtion toimenpiteistä Vaivilla Oy:n rahoitusase
man tukemiseksi ( 5 2018 5). Tämän lain perus
teella valtio on ottanut vastatakseen yhtiön en
nen vuotta 1985 ottamia velkoja pääomamääräl
tään 144 117 216 markkaa. Valtion takauksia 
mainitun pääoman määräisille lainoille oli annet
tu 125 miljoonan markan arvosta, jotka takaus
vastuut valtion ja Vaivilla Oy:n velkojien kanssa 
tehtyjen supistusten tultua voimaan raukesivat. 

Vaivilla Oy:n toiminnan jatkamista ja rahoi
tusaseman tukemista on pidetty perusteltuna 
sekä työllisyyspoliittisista että kauppapoliittisista 
syistä. Vaivilla Oy:n tuotteisiin perustuva vienti 
Neuvostoliittoon työllistää välittömästi tai välilli
sesti noin 2 500 henkilöä. Kauppapoliittisten 
jatkuvuus- ja luotettavuusnäkökohtien vuoksi ei 
ainakaan runkosopimuskaudella 1986-1990 tu
lisi ottaa lähtökohdaksi Neuvostoliiton viennin 
supistamista. 

Vaivilla Oy:n liikevaihdon arvioidaan vuonna 
1985 olevan noin 220 miljoonaa markkaa. Yh
tiön toiminnallinen tulos muodostunee korkojen, 
verojen ja suunnitelman mukaisten poistojen 
jälkeen tappiolliseksi noin 7 miljoonaa markkaa, 
mikä on noin 13 miljoonaa markkaa vuoden 
1984 tulosta parempi. Yhtiö on jatkanut vuoden 
1985 aikana tervehdyttämistoimenpiteitä muun 
muassa karsimalla kannattamatonta tuotantoa, 
myymällä käsityölankatuotantolinjan ja investoi-
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maila kankaiden värjäämö-viimeistämö-työvai
heiden modernisointiin. Mainitun investoinnin 
kustannukset ovat noin 13 miljoonaa markkaa. 
Investoinnin jälkeen yhtiön konekanta on tyydyt
tävällä tasolla. 

3. Vaivilla Oy:n rahoitustarve ja 
ehdotettavat takausvaltuudet 

Parantuneesta kannattavuudestaan huolimatta 
Vaivilla Oy joutuu lähivuosinakin turvautumaan 
myös ulkopuoliseen rahoitukseen. Tuotannollis
ten investointien tultua pääosin loppuunsuorite
tuiksi vuoden 1986 ensimmäisen vuosipuoliskon 
aikana vieraan pääoman tarve aiheutuu ensisijas
sa käyttöpääoman rahoittamisesta. Valtion Vai
villa Oy:n velkajärjestelyn yhteydessä saatavieosa 
turvaamiseksi haltuunsa ottamat haltijavelkakir
jat noin 30 miljoonan markan arvosta, rajoittavat 
Vaivilla Oy:n mahdollisuuksia lainanottoon il
man valtion takauksia. 

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1985 

Edellä esitetyn johdosta ja kun valtion takauk
set ovat välttämätön edellytys yhtiön rahoituksen 
järjestämiseksi, hallitus esittää, että valtion ta
kauksia voitaisiin vastavakuuksia vaatimatta antaa 
Vaivilla Oy:n pääomamäärältään yhteensä enin
tään 20 miljoonan markan lainoille vuosina 
1985-1987. 

Sen petusteella, mitä edellä on lausuttu, esite
tään, 

että Eduskunta päättäisi oikeuttaa val
tioneuvoston tämän määräämillä ehdozfla 
vastavakuuksia vaatimatta antamaan val
tion omavelkaisia takauksia vuosina 
1985-1987 Valvzfla Oy:n ottamien, pää
omamäärältään yhteensä enintään 
20 000 000 markkaan nousevien koti-ja 
ulkomaisten lainojen maksamisen ja mui
den sovittujen ehtojen täyttämisen va
kuudeksi siten, että kunkin muun kuin 
Suomen rahan määrätsen lainan arvo las
ketaan takausta annettaessa sovellettavan 
Suomen Pankin myyntzkurssin mukaan. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOJVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 


