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Kivihiiltä tukevat vientiluotot lopetettava:  
WWF:n suositukset OECD:n sopimuksen parantamiseksi 
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Hyvät valmistelevan vientiluottoryhmän jäsenet, 

 

OECD:n vientiluottoryhmän puheenjohtaja on tehnyt ehdotuksen koskien vientiluottoja 
ja ilmastonmuutosta. Ehdotuksen tarkoituksena on tyrehdyttää hiilivoimainvestointeja 
ylläpitävä tuki ja saada aikaan sopimus OECD:n piirissä ennen Pariisin ilmastokokousta 
joulukuussa 2015. WWF on huolissaan siitä, että ehdotus vain ylläpitää 
vakiintunutta tapaa ja epäonnistuu hiilivoimainvestointien tuen vähentämisessä. 

Vastikään tehty ehdotus kieltäisi tuen ainoastaan suurituloisissa maissa. Kaikissa 
muissa maissa vallitseva tila ei siis muutu. Niinpä hiilivoimaloiden takaisinmaksuehdot 
ovat aivan yhtä anteliaat kuin kaasuvoimaloiden, joiden ilmastonmuutosvaikutukset ovat 
kuitenkin huomattavasti alhaisemmat. 

WWF katsoo, että ehdotus jää kauas tavoitteesta ja sitä ei tule sellaisenaan 
hyväksyä. Ehdotus ei edusta EU:n keskusteluissa esiintynyttä kunnianhimon tasoa. 
Ehdotamme seuraavia muutosehdotuksia puheenjohtajan kompromissiratkaisuun, jotta 
OECD:n sopimuksesta saataisiin uskottava: 

- Laajennetaan kielto myös keskituloisten maiden piiriin. Tuki hiilivoimalle 

jäisi näin voimaan ainoastaan alhaisen tulotason maissa.  

- Tämä tulisi selkeästi kirjata lyhyen aikavälin askeleeksi, jota seuraa kahden 

vuoden välein tehtävä arviointi alkaen vuodesta 2017. 

Mikäli OECD-tason neuvottelut epäonnistuvat ja uskottavaa kompromissia ei 
saada aikaan, pitää EU:n luoda omat poliittiset raaminsa, jotta hiilituotantoa 
tukevat vientiluotot saataisiin kuriin. Konservatiivisempien OECD-maiden ei pidä 
antaa toimia jarruna ja estää EU:n omia toimia, joilla se osoittaa johtajuutta 
ilmastonmuutoksen torjumisessa. 



 

 

Suomen pitäisi olla entistä aktiivisemmin läsnä ja viestiä julkisesti ylläehdotettuja 
kantoja, jotta voisimme EU:n kautta ohjata keskustelua edistyksellisempään suuntaan. 
Suomi on kansainvälisillä foorumeilla ilmaissut sitoumuksensa luopua hiili-intensiivisten 
hankkeiden rahoittamisesta Yhdysvaltojen ja muiden pohjoismaiden lailla sekä kertonut 
suunnitelmista luopua kivihiilen käytöstä vuoteen 2025 mennessä1. On tärkeää, että 
Suomi korottaa ääntään myös vientiluottojen suhteen.   
 
Pyydämme, että tämä asia nostetaan esiin tulevassa OECD:n vuotuisessa 
Ministerial Council -kokouksessa 3.–4. kesäkuuta. Keskustelemme mielellämme 
asiasta tulevina viikkoina, jotta voimme esitellä suosituksiamme. 

Kiitämme jo etukäteen ja toivomme kuulevamme teistä. 

 
 
Ystävällisin terveisin, 
 

 
Liisa Rohweder 
pääsihteeri 
WWF Suomi 
p. 040 840 7461 
 
 
Lisätiedot: 
Jussi Nikula 
ohjelmapäällikkö 
WWF Suomi 
p. 040 5959002 
jussi.nikula@wwf.fi 

                                                 
1 Statement by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö at the UN Climate Summit in New York on 23 
September 2014. 
http://presidentti.fi/public/default.aspx?contentid=313087&nodeid=44810&contentlan=2&culture=en-US 


