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SOK:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta 
(SMDno-2020-885) 
 

Hallitus esittää rahankeräyslain muuttamisesta siten, että niin sanotut vapaaehtoiset 
päästökompensaatiopalvelut rajattaisiin rahankeräyslain soveltamisalan ulkopuolelle. SOK pitää ehdotettua 
muutosta hyvänä ja tarpeellisena.  
 
S-ryhmä on asettanut itselleen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, joiden mukaan pudotamme 
ilmastopäästöjen määrää 90 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoden 2030 loppuun mennessä. Tämän 
lisäksi tavoitteena on olla jo vuonna 2025 oman toiminnan osalta hiilinegatiivinen. Lisäksi tavoitteenamme 
on vähentää miljoona tonnia hiilidioksidipäästöjä arvoketjussamme sekä pyrimme edesauttamaan 
tavarantoimittajiemme ja asiakasomistajiemme mahdollisuuksia osallistua ilmastotyöhön. 
Hiilinegatiivisuustavoitteen saavuttamiseksi kompensaatiot, sekä niiden mahdollisimman kattavat 
toteutusmahdollisuudet, ovat S-ryhmälle erittäin tärkeitä.  
 
Yksityiskohtaiset kommentit  
 

 Näemme positiivisena sen, että jokaisella toimijalla on oikeudellisesta muodostaan huolimatta 
mahdollisuus tarjota kompensointipalveluita. Se mahdollistaa S-ryhmän kaltaiselle toimijalle 
kompensaatiomahdollisuuksien tarjoamisen myös asiakkailleen sekä itsenäisesti tai 
palveluntarjoajien kautta.  

 Pidämme tärkeänä, että kasvihuonekaasuja kompensoidaan todennetulla ja lasketulla 
vähennyksellä, välttämisellä, sitomisella tai poistamisella ilmakehästä. Keinovalikoiman tulee olla 
teknologianeutraali sekä riittävän joustava, jotta se mahdollistaa myös tulevat innovaatiot.  

 Päästöjen laskemiseen liittyy epävarmuuksia ja siksi kuluttajilla, sekä yrityksillä tulee olla 
mahdollisuus kompensoida myös arvioituja päästöjä mukaan lukien ylikompensaation. Tällä 
varmistetaan se, että mahdollisista laskelmista ja toteutuneista hankkeista aiheutuneet 
epävarmuudet tulevat huomioiduksi.   

 Pidämme hyvänä, että kuluttajilla ja yrityksillä on mahdollisuus maksaa päästöjen vähentämisestä, 
sitomisesta, välttämisestä tai poistamisesta ilmakehästä ilman varsinaista kompensaatioväittämää, 
kunhan ilmastovaikutus on todennettua ja laskettua niin kauan kunnes kansallisesti on saatu 
yhteiset pelisäännöt kentälle.  

 Avoimuuden vaatimus kompensaatiopalvelujen tarjoajilta koskien ilmastohyötyä ja sen 
tekemisessä käytettyjä laskelmia on välttämätöntä kuluttajien ja yritysten luottamuksen 
aikaansaamiseksi.    

 
Sääntelyn tarve  
 
Päästökompensaatioala tarvitsee sopivaa, kompensaatioiden minimitason vaatimuksia koskevaa sääntelyä 
sekä käytänteiden ja pelisääntöjen luomista nopealla aikataululla mahdollistamaan markkinaehtoisen 
kompensoinnin. Tämä koskee mm. lisäyksellisyyden todentamista, määritelmien (mukaan lukien 
riskienhallinta, pysyvyys) ja väittämien täsmentämistä, kaksoislaskennan hallintaa ja kompensaatioiden 
varmentamista siten, että myös kotimaisille kompensaatiohankkeille luodaan uskottavat edellytykset ja 
luottamus toimia yritys- ja kulutuskentässä.  
 
Ympäristöministeriössä käynnistynyt selvitystyö vapaaehtoisen päästökompensaation sääntelyn nykytilasta 
ja tarpeista on hyvin tervetullut. Haluamme korostaa sen tärkeyttä, että pelisääntökeskustelussa ovat 
mukana kompensaatiotoimintaan osallistuvat erilaiset toimijat, mukaan lukien kompensaation ostajat.  
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