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Terrafame Group Oy:n lisäpääomitus
 Terrafame Group Oy:n pääomitukseen esitetään 144 milj. euron
lisämäärärahaa, joka kattaa toiminnan kulut vuoden 2016 loppuun
• Vuoden 2016 I lisätalousarviossa myönnetty 38,5 milj. euron määräraha riittää
kesäkuun loppupuolelle

 Valtio valmistautuu kaivoksen hallittuun sulkemiseen siten, että
ympäristöturvallisuus varmistetaan kaikissa olosuhteissa
• Operatiivinen toiminta jatkuu siirtymäkauden ajan (-31.12.2016) ja kaivostoiminnan
jatkamisen edellyttämiä YVA- ja lupaprosesseja viedään eteenpäin
• Siirtymäkauden aikana jatketaan neuvotteluja yksityisten rahoittaja- ja
sijoittajatahojen kanssa
o Nyt esitettävää 144 milj. euron lisärahoitusta voidaan hyödyntää
(kanssasijoitus), mikäli hankkeeseen löytyy yksityistä pääomaa
• Sulkemissuunnitelman ja sulkemisen edellyttämän ympäristövaikutusten arvioinnin
(YVA) menettely laatiminen käynnistetään viipymättä
o Tarkennetaan sulkemiskustannuksia ja arvioidaan lainsäädäntötarpeet
sulkemisvaiheen toteuttamisesta ja rahoituksesta yhtiörakenteessa
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Terrafame Oy:n rahoitustarve aikajanalla
?
Ni
2016: 9 000 =>> 12 000 $/t
2017: 12 000 $/t
2018: 13 000 $/t
2019: 14 000 $/t
?
2020: 15 500 $/t

ILTAE2016
38,5 milj. euroa

12/2016

IILTAE2016
144 milj. euroa

Ylösajo
n. 116
milj. euroa

Kassavirta positiivinen

(konservatiivinen)

IILTAE2016
144 milj. euroa

6/2016

Nikkelin hinta
Lupaehdot
Tuotantotavoitteiden saavuttaminen

2017

?

2018

2019

2020-

Sulkeminen
n. 162 milj. euroa
(Ennallistamisvaraus [TF Oy tilinpäätös 31.12.2015]

yhteensä 329 milj. euroa, josta 167
milj. euroa arvioidaan katettavan myyntituloilla [Ni 9 400 $/t])
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Euroopan globalisaatiorahoitus
 Lisätalousarvioesitys sisältää kansallisia panostuksia Euroopan
Globalisaatiorahastolta (EGR) haettavaan hankerahoitukseen:
• EU:n rahoitusosuus 60 %
• Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut
• Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston mittavien
irtisanomisten johdosta esitetään 2,5 milj. euron
lisämäärärahaa
• Microsoftin-irtisanomisten johdosta 600 000 euron lisärahaa
• ELY-keskusten toimintamenot: 537 000 euroa yliopistoalan
globalisaatiorahaston hankerahoituksen kansalliseen
rahoitusosuuteen
• TE-toimistojen toimintamenot: 62 000 euroa yliopistoalan
globalisaatiorahaston hankerahoituksen kansalliseen
rahoitusosuuteen
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Muita määrärahamuutoksia
• Astanan maailmannäyttelyyn (v. 2017) osallistumiseen ehdotetaan
2,78 milj. euron valtuuden ja 1,1 milj. euron määrärahan lisäystä,
joka toteutetaan siirtoina TEM:n ja VM:n pääluokkien muilta
momenteilta.
• EU:n rakennerahastojen myöntämisvaltuuteen esitetään 45,5 milj.
euron ja määrärahaan 40 milj. euron lisäystä, joka aiheutuu
käyttöön otettavasta ohjelmakauden suoritusvarauksesta.
Valtuudesta reilut 32 milj. euroa käytetään pk-yritysaloiteohjelman
toimeenpanoon.
• ELY-keskusten toimintamenoihin ehdotetaan maatalouden
valvontatehtävistä johtuen 500 000 euron lisäystä, joka kohdistuu
pääosin peltovalvontojen suorittamiseen.
• Kotouttamiskoulutukseen esitetään 10 milj. euron lisäystä.
Lisämääräraha käytetään kielitestaukseen, osaamiskartoituksiin ja
kotoutumiskoulutukseen.
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Arviomäärärahojen tarkistukset
 Lisätalousarvioesitys sisältää muutamia tarkistuksia TEM:n
pääluokan arviomäärärahoihin
• VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin esitetään 972 000 euron lisäystä, joka
aiheutuu vuoden 2015 IV-lisätalousarviossa myönnetyn lisävaltuuden
maksatuksista
• VTT Oy:n oman pääoman korottamiseen esitetään 4,48 milj. euron
lisäystä, joka on osa yhtiöille siirtyvän apporttiomaisuuden summaa ja
aiheutuu siitä, että myyntisaamisten ja ostovelkojen summa oli 4,48 milj.
euroa suurempi vuoden 2014 tilinpäätöksessä kuin ennakkoon arvioitiin.
• Oikeudenkäyntikulujen arviomäärärahaan ehdotetaan 300 000 euron, joka
aiheutuu markkinaoikeuden Kilpailu- ja kuluttajavirastolle määräämästä
seuraamusmaksusta
• Uusiutuvan energian tuotantotuen arviomäärärahaa esitetään
vähennettäväksi 25 milj. eurolla johtuen metsähakesähkön tuotantoarvion
tarkentumisesta alaspäin.
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