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Arvoisat pääministeri Alexander Stubb, valtionvarainministeri Antti Rinne, elinkeinoministeri Jan 
Vapaavuori, ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen ja kehitysministeri Sirpa Paatero, 
 
        
Hyväksyykö Suomi kivihiilihankkeiden tukemisen vientiluotoilla? On aika sanoa ei. 
 
OECD:n vientiluottoryhmä keskusteli jälleen marraskuussa 2014 ilmastonmuutoksen torjunnan 
kannalta tärkeästä tekijästä – hiili-intensiivisten hankkeiden vientiluotoista. Tavoitteena on 
saada aikaan sopimus OECD:n piirissä ennen Pariisin ilmastokokousta joulukuussa 2015. 
Kansallinen valmisteleva vientiluottotyöryhmä kokoontuu tänään muodostamaan 
Suomen kantaa huomisen perjantain (23.1.) EU:n neuvoston vientiluottoryhmän 
kokoukseen. 
 
Suomi on kansainvälisillä foorumeilla ilmaissut sitoumuksensa luopua hiili-intensiivisten 
hankkeiden rahoittamisesta Yhdysvaltojen ja muiden pohjoismaiden lailla1 sekä suunnitelmista 
luopua kivihiilen käytöstä vuoteen 2025 mennessä2. 
 
Nyt Suomi on kuitenkin tietojemme mukaan tukemassa EU-komission epävirallista esitystä, 
joka nykymuodossaan mahdollistaa kivihiilihankkeiden tukemisen edelleen vientiluottojen 
avulla. Tämä on räikeässä ristiriidassa esitettyjen sitoumusten ja tavoitteiden kanssa. Suomen 
kannan valmistelu on toistaiseksi ollut ministeriöiden (TEM, VM, YM, UM) ja Finnveran 
edustajista koostuvan valmistelevan vientiluottotyöryhmän vastuulla. Valmistelu tapahtuu työ- ja 
elinkeinoministeriön johdolla. 
 
WWF katsoo, että asianomaisten ministereiden on aika ohjata valmistelua siten, että 
Suomi sanoo selvästi ei ilmaston kannalta erittäin haitallisille kivihiilihankkeille. Suomen 
tulee esittää päästötasostandardia (Emission Performance Standard, EPS), jonka tasoksi 
tulee asettaa korkeintaan 550 g CO2/kWh. 
 
EPS-järjestelyn käyttöönotto olisi OECD:n vientiluottopolitiikan päivittämistä nykypäivään. 
Euroopan investointipankki (EIB) ja Yhdysvaltain vientiluottolaitos (US Export Credit Agency US 
Ex-Im) ovat ottaneet esitetyn tasoiset päästötasostandardit (550 g ja 500 g) käyttöön jo vuonna 
2013. 
 

                                                 
1 http://www.presidentti.fi/public/default.aspx?contentid=282968 
2 
http://presidentti.fi/public/default.aspx?contentid=313087&nodeid=44810&contentlan=2
&culture=en-US 



 

 

EU:n neuvoston vientiluottoryhmä kokoontuu huomenna perjantaina. Tietojemme mukaan 
komission eri yleisosastot eivät ole osoittaneet halukkuutta viedä OECD:n vientiluottojärjestelyjä 
koskevia periaatteita ilmastokriisin välttämisen edellyttämälle tasolle. Jäsenmaiden on nyt 
osoitettava johtajuutta. Toivon teidän, arvon ministerit osoittavan johtajuutta tässä 
asiassa! Se on myös Suomen edun mukaista. 
 
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. 
 
Oheinen WWF:n analyysi3 osoittaa, kuinka riittävän alhainen EPS-taso on välttämätön 
osaratkaisu ilmastokriisin pysäyttämisessä. 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
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3 http://wwf.fi/mediabank/7003.pdf 


