
Vastuuta vai ei? 
Miten TEM ja YHVA käsittelivät 

Pöyrystä tehdyn kantelun?
Paneelikeskustelu ke 25.9. klo 9-11 Tieteiden talo

TERVETULOA!



OHJELMA

• 9.00-9.10 Alkusanat
• Mira Käkönen, Siemenpuu-säätiön pj & Tulevaisuuden 

tutkimuskeskuksen tutkija 

• 9.10-9.30 Pöyry-kantelun prosessi ja lopputulos 
kantelijan näkökulmasta
• Liisa Uimonen, Siemenpuu-säätiön Mekong-ryhmä

• 9.30-10.30 Paneelikeskustelu
• Osastopäällikkö Pekka Timonen, Työ- ja elinkeinoministeriö 

• Kaupallinen sihteeri Malena Sell, Ulkoasiainministeriö

• Toiminnanjohtaja Sonja Vartiala, Finnwatch

• Otto Bruun, Maan ystävät

• Keskustelun vetäjänä Mira Käkönen

• 10.30-11.00 Yleisökysymykset ja keskustelua



TAUSTAA

1. Tärkeä ennakkotapaus Suomessa

2. Pöyryn toiminnan ja Xayaburin padon

merkittävyys Mekongin alueella

3. Suomi ja Mekong



MISTÄ ON KYSE?

• Kantelu:

• 15 kansalaisjärjestöä epäili Pöyryn ja Pöyry Energy AG:n

rikkoneen OECD:n ohjeistoa monikansallisten yritysten

eettisistä toimintatavoista ja tekivät tästä kantelun, jonka

Suomen OECD:n yhteistyöelin ja sen alainen Yhteiskunta- ja 

yritysvastuun neuvottelukunta (YHVA) ottivat käsittelyyn

• Päätös 18.6.2013: 

• Pöyryn ei katsottu rikkoneen OECD:n ohjeistoa, mutta Pöyryn

olisi pitänyt huomioida ympäristöön ja ihmisoikeuksiin

kohdistuvat haittavaikutukset paremmin. Jatkossa yritysten

tulee arvioida ihmisoikeusriskejä huolellisemmin ja toimia

avoimemmin

• Oliko lopputulema oire Suomen hampaattomasta

ja aliresursoidusta yritysvastuupolitiikasta?



PÖYRYN ROOLI XAYABURIN PATOHANKKEESSA:
ENNAKKOTAPAUS KAHDELLA TAPAA

• Suomessa:

• Yritysvastuuseen liittyvän valitusjärjestelmän 

testitapaus: ensimmäinen käsittelyyn otettu kantelu 

nykymuotoiselle OECD:n Suomen kansalliselle 

yhteistyöelimelle ja YHVA:lle  vaikutukset tuleviin 

menettelytapoihin

• Taustalla myös hallitusohjelma: ”tavoitteena 

suomalaisten yritysten toimiminen edelläkävijänä 

yritysvastuuasioissa”

• Mekongin jokialueella:

• Testitapaus,  jossa luodaan menettelytapoja merkittävän 

kansainvälisen jokialueen pääuoman patojen ja 

Mekongin sopimuksen tulkinnan suhteen suhteen



Mekongin alueen
elinkeinot

• Jokialueella yli 60 miljoona
ihmistä. Ainakin 70% heistä
riippuvaisia joesta:
– Merkittävimpinä elinkeinoina

kalastus, viljelykset
jokipenkereillä sekä
sedimenttirikkaan veden
mahdollistama riisin viljely

• Mekong on yksi maailman
kalarikkaimpia sisävesistöjä
maailmassa

• Köyhimmät ovat kalastosta
eniten riippuvaisia



Mekong ja padot
• Mittavat riskit ja epävarmuudet
• Suurpatojen sähkö vientiin – kyse ei siis ole Laosin

sähköistämisen tarpeesta
• Hyötyjen ja haittojen epäoikeuden jakautuminen

ristiriita köyhyyden vähentämisen ja kestävän kehityksen
periaatteiden kanssa

• Haasteet vesivarojen oikeudenmukaisessa ja kestävässä
hallinnassa
– Ongelmat mm. päätöstenteon menettelyissä ja suunnittelun

avoimuudessa sekä koordinaatiossa

• Erityisesti Laosissa demokratiavaje on merkittävä
• Kumulatiiviset vaikutukset kalaston & köyhimpien

ruokaturvan kannalta ongelmallisin kysymys
– “Cumulative impacts on high basin development scenario: 

losses beyond 200 billion USD discounted over 50 years” 
(Vietnam coastal zone not included) Costanza et al. 2010 



Xayaburin pato

• 1,285 MW:n pato, rakentajana thaimaalainen yhtiö Ch. 
Karnchang

• Vaikutukset

• 2100 ihmistä uudelleen asutettava

• Suorat vaikutukset 202 000 ihmiseen alajuoksulla padon
lähellä ympäristö- ja kalastovaikutusten kautta

• Avaa oven myös muille pääuomapadoille  kumulatiiviset
vaikutukset

• Ennakkotapaus MRC:lle miten pääuomapatojen suhteen
menetellään ja ensimmäinen PNPCA-prosessi

• Voimakas kansainvälinen ja alueellinen kritiikki



Pääuomapadot

• Xayaburi on ensimmäinen alemman
jokialueen 11 suunnitellusta
pääuomapadosta

• Pääuomapadot vaikuttavat
erityisesti sedimenttien
kulkeutumisen estämisen sekä
kalojen vaellusreittien
katkaisemisen kautta
– N. 35 % kalastosta pitkänmatkan

vaelluskaloja, jotka eivät kykene
selviämään padoista (MRC 2008)

• Vaikutusten arvioinnissa sekä
maiden välisessä yhteistyössä
keskeisin organisaatio on 
Mekongin jokikomissio, MRC



Mekongin jokikomissio, MRC

• Mekongin sopimus 1995
• Valtioiden rajat ylittävien vesiresurssien käytöstä 

sovittava 4:n allekirjoittajamaan kesken (Laos, Thaimaa, 
Kambodzha ja Vietnam)

• Mikään maa ei voi yksipuolisesti edetä joen 
hyödyntämisessä

• Kaikilla osapuolilla on oikeus lisätietoihin ja 
konsultaatioon - tavoitteena yhteisymmärrys
– PNPCA - Procedures of Notification, Prior Consultation and 

Agreement

• Patojen rakentamiseen liittyen käytössä myös
Preliminary Design Guidance  -periaatteet



Strateginen ympäristövaikutusten
arvio: SEA 2010

• MRC:n tilaama tutkimus, rahoittajana Suomi
• Pääuoman padot saattavat aiheuttaa 26-42% 

menetykset kalastossa = noin 500 miljoonan dollarin
vuosittaisia menetyksiä  30 miljoonan ihmisen
elinkeino, elämänmuoto & ruokaturva uhattuna

• Kambodzha kärsii eniten
• Lisäksi menetykset ruojaturvassa maanviljelyyn liittyvien

vaikutusten kautta: 
• Viljelymaan menetykset = 5 milj. USD
• Jokipenkereiden viljelysten menetykset = 24 milj USD
• Veden tuoman lannoitteen menetys = 24 milj USD 

• Uhka biodiversiteetille – yli 100 lajia uhattuna
• Mahdolliset vaikutukset Mekongin suistoalueelle

sedimenttien muutosten kautta



Strategic Environmental Assessment 2010

• Arvovaltainen raportti korostaa
epävarmuuksien ja riskien
huomattavuutta:

“Decisions on mainstream dams 
should be deferred for a period of 
10 years.”

• Muun muassa Vietnam, 
Kambodzha, MRC:n rahoittajat
sekä Maailmanpankki sitoutuneet
raportin suosituksiin



Pöyryn arvio Xayaburin hankkeesta

• Laos tilaa Pöyryltä raportin: toimeksiantona arvioida
noudatetaanko hankkeessa MRC:n vaatimuksia ja
suosituksia

• Pöyry antoi vihreää valoa hankkeelle, tilanteessa jossa
alueellinen konsultaatioprosessi oli vielä kesken

• Johtavat asiantuntijaorganisaatiot kuten World Fish Centre 
ja ICEM kyseenalaistaneet raportin suositusten pätevyyden

• Myös itse MRC:n asiantuntijat arvioineet Pöyryn raportin
puutteelliseksi. Parannusehdotusten jälkeenkään pato ei
täyttäisi MRC:n vaatimuksia:
– Kalastovaikutukset, kalatieteknologia, patoturvallisuus, 

lähestymistapa lisäselvityksiin, naapurimaiden esittämiin
huolenaiheisiin rajatylittävistä vaikutuksista ei ole vastattu



SUOMI JA MEKONG

• Suomi pyrkii Mekongin alueella edistämään sellaista 

vesivarojen hallintaa, joka on kestävää, 

oikeudenmukaista ja edistää köyhyyden vähentämistä

• Suomi (UM) keskeinen MRC:n tukija ja rahoitti mm. SEA:n

toteuttamista + nostanut esiin huolen pääuomapatojen

vaikutuksista

• Suomen kehityspoliittinen ohjelma:
• Luonnonvarojen kestävä hallinta ja ympäristönsuojelu

• Energia- ja infrastruktuurihankkeissa huolella arvioitava ympäristö- ja

yhteiskunnalliset vaikutukset. Kielteiset vaikutukset on minimoitava ja

arviointien on oltava aidosti osallistavia

• “Suomi ei rahoita kehitysyhteystyörahoillaan suurpatoja ja edistää tätä

kantaa mahdollisuuksien mukaan kansainvälisissä järjestöissä”

• Painottaa ruokaturvakysymystä

• Korostaa yritysvastuuta



KEHITYSPOLITIIKAN JA YKSITYISEN

SEKTORIN KOHERENSSI VAI RISTIVETO? 

Suomen kehityspoliittinen ohjelma sekä

Suomen rahoittama MRC ja SEA (ICEM 2010)

Vis-à-vis

Pöyryn selvitys Xayaburin vaikutuksista

• Kv-toimijoiden vastuu Laosin kaltaisessa

maassa?



Siemenpuu-säätiö
www.siemenpuu.org

Siemenpuu MEKONGIN alueella

-Yhteistyökumppani: 

Mekong Energy and Ecology Network, MEE Net

15 suomalaisen kehitys- ja
ympäristöjärjestön säätiö

Perustettu 1998, 
rahoitustoiminta alkoi 2002

Rahoittaa kehitysmaiden
järjestöjen omia ympäristön
suojeluun ja globaalin dialogin
edistämiseen tähtääviä
hankkeita

Yhteistyöohjelmat: Indonesia, 
Intia, Latinalainen Amerikka, 
Mali, Mekong



Paneelikeskustelun teemat

• Pöyry-tapauksen arviointi: Pöyryn vastuu sekä prosessin 
toimivuus

• Mitkä olivat keskeiset opetukset YHVA:n tulevaisuuden 
toiminnan kannalta? 

• Johdonmukaisuusperiaate: Suomen kehityspolitiikan ja 
yritysten toiminnan suhde? 

• Onko nykyistä hallitusohjelmaa yritysvastuun 
edistämistavoitteiden osalta noudatettu? 

• Yritysvastuupolitiikka Suomessa: kuinka tästä eteenpäin? 



KIITOS!

Mira Käkönen 

Siemenpuu-säätiön puheenjohtaja

mira.kakonen@utu.fi

mailto:mira.kakonen@utu.fi

