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TEM:n lausunto; Hallituksen esitysluonnos laiksi rahankeräyslain 1§:n muuttamisesta  

Sisäministeriö on pyytänyt työ-ja elinkeinoministeriöltä lausuntoa hallituksen esitysluonnokseen laiksi 
rahankeräyslain 1 §:n muuttamiseksi. 

Esitysluonnokseen sisältyvällä ehdotuksella muutettaisiin rahankeräyslain 1 §:ä soveltamisalasta 
lisäämällä 3 momenttiin uusi 8 kohta, jonka mukaan toiminta, jolla kasvihuonekaasupäästöjä 
kompensoidaan todennetulla ja lasketulla kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksellä, välttämisellä tai 
poistamisella ilmakehästä, ei kuuluisi lain soveltamisalaan. Esitetyllä muutoksella rahankeräyslain 
soveltamisalan ulkopuolelle rajataan niin sanottujen vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden 
tarjoaminen. Säännöksellä määriteltäisiin vapaaehtoinen kompensaatiotoiminta rahankeräyslain 
kontekstissa ja säännös selventäisi osaltaan myös sitä, minkälainen hyväntekeväisyytenä toteutettava 
yleinen ilmastomyönteinen työ jäisi edelleen rahankeräyslain soveltamisalan piiriin. 

Työ- ja elinkeinoministeriön pitää rahankeräyslakiin ehdotettua muutosta ja yleistä 
soveltamisalasäännöstä perusteltuna. Työ- ja elinkeino ministeriö yhtyy esityksessä esitettyyn 
näkemykseen tarpeesta käynnistää keskustelu ja erillinen selvitys vapaaehtoisen 
päästökompensaatiotoimintaan kohdistuvista sääntelytarpeista.  

Työ- ja elinkeinoministeriö kiinnittää kuitenkin huomioita esityksessä esitettyihin huomioihin 
kaksoislaskennan ongelmallisuudesta liittyen erityisesti kotimaisiin hankkeisiin. Työ- ja 
elinkeinoministeriö huomauttaa, että viimeistelyvaiheessa olevassa UUSILMA-hankkeessa ei 
kuluttajien, yritysten ja organisaatioiden kompensaatiotarkoituksiin hankkimien päästövähenemiin 
liittyen ole tunnistettu kaksoislaskentaan liittyvää ongelmaa. Lisäksi työ-ja elinkeinoministeriö nostaa 
esiin, että komission suunnitelmassa kiristää vuoden 2030 päästövähennystavoitetta 
ilmastotavoitesuunnitelman vuodelle 2030 (COM(2020) 562 final) mukaisesti on odotettavissa 
lainsäädäntöehdotuksia EU:n ilmastopolitiikan rakenteiden muuttamiseksi sekä ehdotuksia hiilen 
poistojen sääntelyksi, jotka voivat vaikuttaa myös vapaaehtoiseen päästökompensaatioon. 
Kaksoislaskenta ja sen merkitys vapaaehtoisessa päästökompensaatiossa tulisi, kuten esityksessä 
tuodaan esiin, olla yksi ehdotetun selvityksen kysymyksistä.  Työ- ja elinkeinoministeriö näkee edellä 
mainituista syistä, että nyt valmisteltavassa hallituksen esityksessä tulisi pidättäytyä esittämästä, että 
erityisesti kotimaisiin hankkeisiin lähtökohtaisesti liittyy kaksoislaskennan ongelmaa ennen tällaisen 
selvityksen laatimista.  Edellä mainitulla viitataan erityisesti luonnoksen 4. ja 5. lukuun. 
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