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Ympäristöministeriön lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 

rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta 

 

Ympäristöministeriö kiittää tilaisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi rahankeräyslain 
1 §:n muuttamisesta.  

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahankeräyslakia siten, että lain soveltamisalasäännökseen 
lisättäisiin uusi kohta, jolla niin sanotut vapaaehtoiset päästökompensaatiopalvelut rajattaisiin 

rahankeräyslain soveltamisalan ulkopuolelle. Soveltamisalarajauksessa vapaaehtoinen 
päästökompensaatiotoiminta määriteltäisiin palveluksi, jolla kasvihuonekaasupäästöjä 

kompensoidaan todennetulla ja lasketulla kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksellä, välttämisellä tai 
poistamisella ilmakehästä. Soveltamisalarajoituksen määritelmän mukainen toiminta olisi mahdollista 

rahankeräyslain sääntelyn ulkopuolisena toimintana erilaisille toimijoille riippumatta palveluntarjoajan 
oikeudellisesta muodosta. Ehdotetulla muutoksella ei olisi vaikutuksia kansalaisjärjestöjen 

mahdollisuuksiin tehdä muuta yleishyödyllistä ilmastoa hyödyttävää työtä rahankeräyslain sääntelyn 
piirissä. 

Ympäristöministeriö pitää esitettyä muutosta perusteltuna ja kannattaa vapaaehtoisten 

päästökompensaatiopalvelujen rajaamista rahankeräyslain ulkopuolelle. Ympäristöministeriö tukee 
nykyisen oikeustilan selkeyttämistä päästökompensaatiopalvelujen osalta. 

Ympäristöministeriö pitää hyvänä, että lainsäädäntömuutoksen taustalla tehdyssä hankkeessa on jo 

selvitetty alustavasti kuluttajalainsäädännön kattavuutta ja soveltuvuutta vapaaehtoisten 
päästökompensaatiopalvelujen sääntelyyn. Kaikki toimet, joilla voidaan edistää markkinatoimijoiden 

oikeustilan selkeyttämistä ovat kannatettavia, vaikka täydellistä oikeusvarmuutta ei sinänsä voida 
saavuttaa pelkästään kyseessä olevalla rahankeräyslain muutoksella. 

Vapaaehtoisiin päästökompensaatioihin liittyen on meneillään useampia tutkimushankkeita. 

Hallituksen esityksessä mainittujen hankkeiden lisäksi ympäristöministeriö rahoittaa Suomen 
ympäristökeskuksen hanketta, jossa selvitetään päästökompensaatioiden roolia ilmastonmuutoksen 

hillinnän keinona Suomessa (SYKE KOMP). Hankkeen tavoitteena on luoda kokonaisnäkemys 
kompensaatioiden käytön nykytilanteesta ja niihin asetettavista odotuksista eri toimijoiden (valtiot, 

alueet, kunnat, yritykset, organisaatiot ja yksilöt) ilmastonmuutoksen hillintätyössä ja selvittää miten 
kotimaisten hankkeiden päästövähennys/nielunlisäysyksiköiden kompensaatiopalvelut tulisi järjestää 

riittävän luotettavuuden tason saavuttamiseksi ja markkinoiden kehittämiseksi. Hankkeen tulokset 
ovat käytettävissä viimeistään vuoden 2021 maaliskuussa. 

Ympäristöministeriö yhtyy hallituksen esityksen luonnoksessa esitettyyn näkemykseen tarpeesta 

käynnistää erillinen hanke päästökompensaatiotoimintaan liittyvästä sääntelytarpeesta. 
Ympäristöministeriö onkin käynnistämässä hankkeen vapaaehtoisen päästökompensaatiotoiminnan 

sääntelyvaihtoehdoista ja sääntelyn tarkemmasta sisällöstä. Hankkeessa tunnistettaisiin tarvittava 
infrastruktuuri ja instituutiot päästökompensaatiopalvelujen riittävän luotettavuuden ja 
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hyväksyttävyyden saavuttamiseksi. Hankkeen päätarkoituksena on selvittää erilaiset 
sääntelyvaihtoehtomahdollisuudet ja päätyä ehdottamaan tarkoituksen mukaisimmaksi osoittautuvaa 

ratkaisua tai erilaisten ratkaisujen yhdistelmää. 

 

 

Ylijohtaja Leena Ylä-Mononen 
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