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Viite: Sisäministeriön lausuntopyyntö 6.11.2020 (SMDno-2020-885) 

Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi 
rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta 

 
Sisäministeriö on pyytänyt 6.11.2020 päivätyllä lausuntopyynnöllä liikenne- 
ja viestintäministeriön lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
Luonnoksessa hallituksen esitykseksi esitetty muutos rahankeräyslain 1 
§:ään rajaisi vapaaehtoiset päästökompensaatiopalvelut rahankeräyslain 
soveltamisalan ulkopuolelle. Liikenne- ja viestintäministeriöllä on intressi 
päästökompensaatiopalveluita koskevassa keskustelussa ja sääntelyssä, 
koska monet yritys- ja järjestötoimijat tarjoavat liikennepäästöjen 
vapaaehtoista kompensaatiota. Ministeriön näkemyksen mukaan ehdotettu 
muutos on kannatettava, koska se selkeyttäisi vallitsevaa oikeustilaa, jossa 
rahankeräyslain voi tulkita muodostavan yrityksille ja kansalaisjärjestöille 
esteen tarjota tällaisia palveluita. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön näkemyksen mukaan rahankeräyslaki ei 
ole sopivin instrumentti säätää vapaaehtoisten 
päästökompensaatiopalveluiden tarjoamisen reunaehdoista. Siten 
ministeriö pitää rahankeräyslain 1 §:ään esitettyä muutosta luonnoksessa 
esitellyistä toteuttamisvaihtoehdoista parhaana. 
 
Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö kannattaa erillisen hankkeen 
käynnistämistä päästökompensaatiopalveluita koskevien säädöstarpeiden 
selvittämiseksi. Jatkotyössä tulisi ottaa huomioon vapaaehtoisten 
päästökompensaatiopalveluiden suhde pakollisiin 
päästökompensaatiojärjestelmiin, kuten Kansainvälisessä siviili-
ilmailujärjestössä sovittuun kansainvälisen lentoliikenteen 
päästöjärjestelmään CORSIAan. 
 
 
 
 
Sabina Lindström 
Osastopäällikkö 
 

 
Laura Sarlin 
Erityisasiantuntija 
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Jakelu Sisäministeriö, kirjaamo 
 
Tiedoksi Sisäministeriön poliisiosaston lainsäädäntöyksikkö 
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