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Tausta

• Xayaburin pato

• Mekongin jokikomission (MRC) 
esikonsultaatioprosessi (PNPCA)

• Alueellinen kiista huhtikuussa 2011 – ei päästä
yhteisymmärrykseen padosta eikä esikonsultaation
tilasta

• Laos palkkaa Pöyryn tekemään arvioinnin padon
vaatimusten mukaisuudesta toukokuussa 2011

• Pato on periaatteessa vaatimusten mukainen, ja
puuttuvat selvitykset voidaan tehdä padon aikaisessa
rakennusvaiheessa. 

• Laos on täyttänyt velvollisuutensa
esikonsultaatioprosessissa, joka on nyt päättynyt.



Pöyryn toiminnan seuraukset

• Pöyryn palvelut keskeisessä roolissa, kun Laos on lähtenyt
etenemään hankkeessa. 

• Kesäkuu 2011: Laos ilmoittaa Xayaburi PC:lle, että hanke voi
jatkua

• Syksy 2011: Pöyryyn nojaten allekirjoitetaan
sähkönostosopimus EGAT:n kanssa ja Thai-pankit myöntävät
rahoituksen hankkeelle

• “Kansainvälisen ja maineikkaan konsulttimme mukaan
hankkeella ei tule olemaan maiden rajat ylittäviä vaikutuksia, 
naapurimaiden huoliin on vastattu” 

• “Jos kokenut Pöyry sanoo, että hankkeessa voidaan edetä, niin
miksi emme etenisi?” 



OECD-toimintaohjeiden vastainen toiminta

• Rikkomus tapahtuu välillisesti
liikesuhteen kautta; Pöyryllä on ollut
ja on vaikutusvaltaa Laosiin, vaikka
se on “vain konsultti”

• Useat mahdollisuudet toimia toisin 
vastuullisuuden osoittamiseksi

• Intressiristiriitakysymys



OECD:n kansallinen yhteyselin

• Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriössä, neuvoa antavana
elimenä Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta YHVA

• Tarkoitus paitsi edistää ja valvoa OECD:n kansainvälisille
yrityksille asettamien toimintaohjeiden seuraamista Suomessa, 
myös ratkaista yksittäistapaukset arvioitaessa onkin jokin yritys
toiminut toimintaohjeiden mukaisesti

• Ei voi antaa sitovia määräyksiä, vaan todeta, onko rikkomusta
tapahtunut, sekä suosituksia tilanteen korjaamiseksi



Prosessi

• 15 kansalaisjärjestöä 7 eri maasta jättivät Pöyryyn 
kohdistuneen kantelun TEM:lle kesäkuussa 2012

• Päätös ottaa kantelu käsittelyyn allekirjoitettiin 16.10.2012

• Osapuolet tapasivat YHVA:a joulukuussa 2012

• Ulkoasiain- ja Ympäristöministeriö antoivat lausunnot kanteluun 
ja Pöyry-vastineeseen tammikuussa 2013

• Kantelijat tapasivat TEM:n virkamiehiä huhtikuussa 2013

• Lopullinen päätös kanteluun annettiin 18.6.2013



Kanteluprosessin lopputulema

• Todetaan, että 
• ”johtavana alan yrityksenä Pöyry on voinut vaikuttaa hankkeen etenemiseen”
• ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksiin sekä Mekongin sopimuksen tulkintaan 

liittyvät epäselvyydet olisi pitänyt tuoda selvemmin esiin 
vaatimustenmukaisuusraportissa

• ”valitus ja sen johdosta annetut lausunnot nostavat esiin perusteltuja 
odotuksia siitä, että Pöyryn olisi tullut aktiivisemmin tiedostaa asemansa 
hankkeessa”

• Suositellaan, että tulevaisuudessa ”vastaavissa ja erityisesti suuren 
kokoluokan hankkeissa, joilla on mahdollisia usean maan alueelle 
ulottuvia ympäristöriskejä ja –vaikutuksia ja joiden prosesseja 
säädellään valtioiden välisin sopimuksin, noudatetaan suurempaa 
huolellisuutta hankkeen vaikutusten riskiarvioinnissa ja sidosryhmien 
näkemysten huomioonottamisessa avoimemman dialogin puitteissa. 
Vastaavan tyyppisissä patohankkeissa ei tule edetä, ennen kuin 
riittävän perusteelliset selvitykset on tehty.”

• Kuitenkin todetaan, että ”Pöyryn ei voida katsoa toimineen OECD:n 
toimintaohjeiden vastaisesti”



Sonja Vartialan (Finnwatch) eriävä lausunto

• “saatavilla olevan tiedon perusteella Pöyryn ei voida katsoa 
noudattaneen OECD-ohjeistoa”

• Pöyry ei ole puuttunut palveluidensa väärinkäyttöön, vaikka sen 
voidaan olettaa olleen niistä tietoinen

• Pöyry ei ole pystynyt osoittamaan laatimansa raportin noudattavan 
vallitsevaa tieteellistä käsitystä padon haittavaikutuksista

• Valituksessa nostettiin esille seikkoja, jotka olisivat vaatineet tarkempaa 
selvitystä, jota ei kuitenkaan prosessin aikana tehty. 

• Intressiristiriitakysymys

• Miten huolellisuusvelvoite täytettiin, kun Pöyry päätti ottaa Laosin toimeksiannon
vastaan alueellisesti kiistanalaisessa hankkeessa

• Arviointia toisaalta vaikeutti Pöyryn lausunnon tiukka salassa
pidon vaatimus



Pöyryn vastineen salassapito kantelijoilta

• Pöyry vetosi Laosin toimeksiantoon ja OECD-ohjeiden kohtaan
4 toimintaohjeiden soveltamisesta yksittäistapauksiin

• Kantelijat vetosivat julkisuudessa olevan tiedon määrään, 
OECD-ohjeistuksen tasapuolisen ja läpinäkyvän käsittelyn 
vaatimuksiin sekä ennakkotapauksiin muissa yhteyselimissä

• OECD Watchin mukaan yhteyselimet eivät saisi perustaa 
päätöstään sellaiseen tietoon, joka ei ole prosessin aikana 
kaikkien osapuolien nähtävillä

• tapaus Corner House et al. vs. BP



Muita prosessiin liittyviä ongelmia

• Pöyryn
yhteistyöhaluttomuus ja
väheksyvä asenne
prosessia kohtaan

• Tiedon kulkuun liittyvät
ongelmat



Suomen kansallisen yhteyselimen testitapaus

• Hienoa, että kantelu otettiin 
käsiteltäväksi, ja että päätöksellä 
osoitettiin vastuuta myös konsulttialan 
yrityksille.

• Tapauksessa ilmenneet ongelmat eivät 
saa muodostua vakiintuneiksi 
menettelytavoiksi vaan tapauksesta on 
opittava ja kansallista yhteyselintä on 
kehitettävä eteenpäin.

• Mahdollinen selvityspyyntö OECD:n 
investointikomitealle



Kiitos!
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