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Arvoisat ministerit Vapaavuori ja Niinistö,     6.6.2014 
 
Vientiluotot hiili-intensiivisille hankkeille tulee lakkauttaa ennen ensi vuoden 
Pariisin ilmastokokousta – nyt on aika toimia 
 
Suomi on kansainvälisten tavoitteiden mukaisesti sitoutunut estämään vaarallisen 
ilmastonmuutoksen siten, että ilmaston lämpeneminen ei ylitä kahden asteen rajaa. 
Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan sitoumuksen toteuttamiseksi kaksi 
kolmasosaa tunnetuista fossiilisista polttoainevaroista on jätettävä käyttämättä. Kivihiiltä 
energian lähteenä käyttävä energiantuotanto, oli kyseessä sitten perinteiset tai 
energiatehokkaimmat teknologiat, on ylivoimaisesti haitallisin energiantuotantomuoto 
ilmaston kannalta. Tämän vuoksi vientiluottolaitosten mahdollisuus rahoittaa kivihiilen 
käyttöön perustuvia energiahankkeita tulisi lakkauttaa tärkeänä osana laajempaa 
pyrkimystä poistaa julkinen rahoitus fossiilisille polttoaineille sekä hiili-intensiivisille 
hankkeille.  
 
WWF Suomi esittää, että, OECD-maiden tulee sitoutua lakkauttamaan julkinen tuki 
hiilihankkeille ja laajemmin kaikille hiili-intensiivisille hankkeille ennen YK:n COP21 
ilmastokokousta Pariisissa 2015. Kannustamme Suomen hallitusta seuraaviin 
kiireellisiin toimenpiteisiin: 

  
• Suomen hallituksen tulee välittömästi ja julkisesti sitoutua sulkemaan kaikki hiili-

intensiiviset hankkeet, mukaan lukien hiilivoimalat, hiilikaivokset sekä niihin 

liittyvä infrastruktuuri, vientiluottorahoituksen ulkopuolelle. 

• Suomen hallituksen tulee myös tukea yhteistä OECD-sopimusta hiili-

intensiivisten hankkeiden, mukaan lukien hiilivoimaloiden, kaivosten sekä niihin 

liittyvän infrastruktuurin tukemisen lakkauttamiseksi OECD-maiden 

vientiluottolaitosten kautta. Tämä auttaisi varmistamaan yhtenäisen linjauksen 

OECD-maissa. 

Lähipäivinä (16.6.2014) järjestetään OECD-kokous Pariisissa, jossa OECD ECG  
(OECD, Export Credits Group) tulee mitä todennäköisimmin harkitsemaan 
Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian ehdotusta avata prosessi hiili-intensiivisten hankkeiden 
(pääosin hiilivoimaloiden) rahoittamisen rajoittamisesta. Lisäksi EU-komissiossa 
valmistellaan EU:n ehdotusta koskien OECD:n vientiluottojen rahoitussääntöjä. 
 
 
 



 

 

 
WWF Suomi toivoo, että Suomen hallitus 

• OECD-kokouksessa 16.6. tukee Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian ehdotusta, joka 

koskee hiili-intensiivisten hankkeiden rahoittamisen rajoittamista käsittelevän 

prosessin avaamista. Suomen kanta on erityisen tärkeä, koska Finnveran Pekka 

Karkovirta toimii OECD ECG -työryhmän puheenjohtajana. 

• esittää peruslähtökohdaksi hiili-intensiivisten hankkeiden rahoituksen sulkemista 

vientiluottorahoituksen ulkopuolelle, kun komission ehdotus OECD:n 

vientiluottojen rahoitussäännöistä tulee ajankohtaiseksi. 

Tietojemme mukaan ministeriöiden välinen valmisteleva vientiluottotyöryhmä kokoontuu 
10.6. keskustelemaan Suomen alustavista linjauksista koskien edellä mainittuja asioita. 
Toivomme, että edellä esittämämme toiveet otetaan keskusteluissa huomioon. 
 
Oheinen dokumentti, jonka on allekirjoittanut 38 järjestöä 14:sta maasta, selvittää miksi 
kattava sopimus hiilen sekä fossiilisten polttoaineiden tukien lopettamiseksi on 
ratkaisevan tärkeää. Kuten tiedetään, fossiilisten polttoaineiden varannot ovat 
huomattavasti suuremmat kun ilmastomme kannalta voidaan hyödyntää. Lisäksi IEA on 
todennut, että pysyäksemme 2°C globaalissa lämpötilan nousussa 50 % 
todennäköisyydellä, vuoden 2017 jälkeen on mahdollista kehittää vain hiilivapaata 
energiantuotantoa ja infrastruktuuria. Jopa 80 % vuoteen 2035 mennessä 
budjetoiduista päästöistä on jo lukittu nykyisiin voimalaitoksiin, tehtaisiin, rakennuksiin 
sekä palveluihin. Ilmastotieteen kannalta tarpeelliset toimet julkisen rahoituksen 
suhteen ovat selvät: julkinen rahoitus tulee välittömästi siirtää fossiilisilta 
polttoaineilta tukemaan energiansäästöä ja uusiutuvaa energiaa. 
 
Vuosina 2007 - 2013 julkiset rahoituslaitokset tukivat hiilihankkeita ulkomailla $51 
miljardilla. Suurin osa tästä summasta on OECD-maiden vientiluottolaitosten 
rahoituksia, joiden osuus julkisesta tuesta tällä aikavälillä oli 63 % ( $32 miljardia). 
 
Kuluneen vuoden aikana Maailmanpankki, Euroopan investointipankki sekä Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankki ovat sitoutuneet lakkauttamaan tuet hiilihankkeille 
muissa kuin poikkeuksellisissa tilanteissa. Yhdysvallat, Iso-Britannia, Alankomaat sekä 
Pohjoismaat ovat tehneet samankaltaiset sitoumukset lakkauttaa julkiset tuet 
hiilihankkeille ulkomailla. Tämä sitoumus tulisi ulottaa koskemaan myös vientiluottoja. 
 
Suomen kohdalla vastuullisen linjausten tekemisen pitäisi olla erityisen helppoa, koska 
suomalaisilla yrityksillä ei ole merkittävissä määrin edellä mainittujen hiili-intensiivisten 



 

 

hankkeiden kaltaista vientitoimintaa tai ainakaan Finnvera ei ole tähän mennessä 
käytännössä myöntänyt vientiluottoja tai -takuita suomalaisten yritysten vastaavan 
tyyppisille vientihankkeille. 
 
Keskustelemme mielellämme näistä asioista lisää Teidän ja avustajienne kanssa. 
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