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Suomen Lähetysseura   LAUSUNTO 

17.12.2020 

 

Viite: Sisäministeriön lausuntopyyntö SMDno-2020-885 

Asia: Hallituksen esitysluonnos laiksi rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta 

 

Suomen Lähetysseura on kerännyt varoja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi jo 160 

vuotta. Haluamme kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntomme rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta. 

Hallituksen esityksen valmistelu on ollut hyvää ja perusteellista. Olemme olleet iloisia siitä, että myös 

meidän järjestömme on voinut olla edustettuna työryhmissä, joita järjestettiin esityksen 

valmisteluvaiheessa. Kannatamme nyt tehtyä hallituksen esitystä. Haluamme kuitenkin esittää huolemme 

siitä, että nyt tehty esitys ottaa hyvin vähän kantaa siihen, millaiset mahdollisuudet järjestöillä aidosti on 

toimia jatkossa päästökompensaatiota tarjoavina organisaatioina. Toiminnan rajaaminen rahankeräyslain 

ulkopuolelle jättää käytännössä toiminnan vaille minkäänlaista sääntelyä. Eikä vielä ole mitään varmuutta 

verottajan, Ympäristöministeriön tai kuluttajansuojaviranomaisen tulevista mahdollisista ratkaisuista, 

säännöksistä tai ohjeistuksista toimialalle. Olisikin syytä pitää huoli siitä, että Ympäristöministeriön 

selvitystyö saatetaan loppuun, ennen kuin rahankeräyslakia muutetaan, jotta toimiala jatkossakin toimisi 

avoimien ja helposti todennettavien reunaehtojen puitteissa. Lisäksi olisi syytä selvittää ennen lain 

muutosta päästökompensaatiota tarjoavien tahojen verokohtelu sekä mahdollinen säätelyn tai 

itsesäätelyn tarve. 

Suomen Lähetysseura on muutamien muiden järjestöjen tavoin tarjonnut luotettaviin laskelmiin 

perustuvaa ja ihmisoikeusperusteita kompensaatiopalvelua. Nyt tehty hallituksen esitys vaarantaa 

vakavasti järjestöjen toimintamahdollisuuksia toimialalla. Meidän toimintamme perustuu kestävien 

muutosten aikaansaamiseen, paikallisten yhteisöjen kouluttamiseen ja ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen 

sekä ei-kaupallisiin metsityshankkeisiin. Toimialan vapauttaminen käytännössä vaarantaa tämänkaltaisen 

toiminnan jatkamisen kokonaan. Järjestöillä ei ole mahdollisuutta tai kykyä kilpailla eettisillä ja 

pitkäjänteisillä kehityshankkeilla kaupallisten toimijoiden rinnalla. Eikä toimintaa sen pienimuotoisuuden 

vuoksi ole tarkoituksenmukaista alistaa verotukselle tai vaatia toiminnan yhtiöittämistä. 
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Markkinoiden selkeytys itsessään on hyvä asia ja toivomme lainmuutoksen edistävän hallituksen tavoitteita 

hiilineutraalisuudesta. Olemme kuitenkin huolissamme siitä, että lain muuttaminen ilman mitään sääntelyä 

johtaisi siihen, että markkinoille tulee ns. epäeettisiä toimijoita ja yritysvoiton tavoittelijoita. Kuluttajien on 

vaikeaa erotella vapaaehtoista päästökompensaatiota lahjoittamisesta ja näin ollen mahdolliset epäeettiset 

toimijat vaarantavat vakavasti myös voittoa tavoittelemattomien ja eettisesti toimivien järjestöjen mainetta 

sekä ihmisten luottoa lahjoittamiseen. Lisäksi ilman mitään lupa- tai ilmoitusvelvollisuuksia on täysin 

mahdotonta jatkossa seurata sitä, mitkä lain vaikutukset ovat ja miten vapaaehtoinen 

päästökompensaatiotoiminta tukee hallituksen ympäristön hyvinvointiin liittyviä tavoitteita. 

 

Helsingissä 17.12.2020 

Suomen Lähetysseura 

 


