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POLIISIHALLITUS  

poliisi.fi 

Arpajaishallinto  
Konepajankatu 2, PL 50, 11101 RIIHIMÄKI  
arpajaishallinto@poliisi.fi  
Puh. +358 295 480 181  
 

Poliisihallitus on 6.1.2020 vastaanottanut Hiilikompensaatio Oy:ltä pyynnön 
lausua rahankeräyslain (255/2006) soveltumisesta yhtiön liiketoimintaan. 
Yhtiö on esittänyt lausuntopyynnössään tietoja toimintamallistaan, johon 
yhtiö haluaa Poliisihallituksen kannanoton rahankeräyslain näkökulmasta.  
 

Poliisihallituksen vastaus  

Rahankeräyslain (255/2006) 26 §:n mukaan rahankeräysten toimeenpanon 
ja tuottojen käytön yleisestä valvonnasta ja toimeenpanon ohjauksesta se-
kä tilastoinnista vastaa Poliisihallitus. Lisäksi Poliisihallitus voi antaa rahan-
keräysten toimeenpanoa koskevia lausuntoja ja ohjeita.  
 
Poliisihallitus toteaa, ettei se voi ottaa suoraa kantaa siihen, onko jonkin 
toimijan toiminta laillista vai ei. Tämä jää viime kädessä aina tuomioistui-
men tehtäväksi. Poliisihallitus voi lausua laissa määriteltynä toimivaltaisena 
valvontaviranomaisena oman näkemyksensä rahankeräyslain säännösten 
soveltumisesta johonkin toimintaan.  
 

Rahankeräyslain säännöksistä 

Rahankeräysten toimeenpanoon ja toimeenpanon yleiseen valvontaan so-
velletaan rahankeräyslakia. Rahankeräyslain 1 §:n mukaisesti lain tarkoi-
tuksena on mahdollistaa yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksi järjes-
tettävät rahankeräykset ja estää epärehellinen toiminta rahankeräysten yh-
teydessä. 
 
Rahankeräyslain 3 §:n 1 momentin mukaan rahankeräyksellä tarkoitetaan 
toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa. Rahan-
keräyslain 5 §:n 1 momentin mukaan rahankeräys saadaan toimeenpanna 
vain viranomaisen antamalla luvalla. Luvanvaraisuudesta on rahankeräys-
laissa säädetty tiettyjä, rajoitettuja poikkeuksia. 
 
Rahankeräyslain 9 §:n 4 kohdan mukaan on kiellettyä järjestää rahanke-
räys tavalla, jossa kaupankäynti tai yhdistyksen jäsenhankinta ja rahanke-
räys ovat ilmeisessä vaarassa sekoittua keskenään. 
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Yleistä 

Rahankeräys tulee pääasiallisesti aina toteuttaa puhtaasti vastikkeettoma-
na. Toisin sanoen niin, että rahankeräykseen osallistuja ei saa vastiketta 
antamalleen rahalle. Vastikkeettomuudesta ainoa poikkeus on keräystun-
nuksen käyttäminen, mihin liittyvästä asiasta ei kuitenkaan ole kyse nyt 
lausuttavana olevassa tapauksessa. Rahankeräyslainsäädännön soveltu-
misen osalta erilaisten päästökompensaatiopalveluiden kohdalla voi tulla 
eteen tulkintaongelmia juurikin esimerkiksi siinä, missä menee vastikkeet-
tomuuden ja vastikkeellisuuden raja ja onko toimintamalli sellainen, että ra-
hankeräys ja kaupankäynti olisivat ilmeisessä vaarassa sekoittua keske-
nään rahankeräyslain 9 §:ssä säädetyllä kielletyllä tavalla.  
 
Erilaiset vastikkeelliset toiminnot kuten tavanomainen kaupankäynti jäävät 
rahankeräyslain soveltamisalan ulkopuolelle, sillä rahankeräyksen määri-
telmä ei vastikkeellisten toimintojen kohdalla täyty. Vastikkeellisten toimin-
tojen tulee kuitenkin olla aidosti vastikkeellisia toimintoja, joissa rahasuori-
tuksen vastikkeena annetaan todellinen, suoritettua rahamäärää vastaava 
vastike. 
 
Ilmastonsuojelutyötä tukevissa varainhankintamalleissa vaikuttaisi usein 
olevan taustalla ajatus siitä, että kyse olisi vastikkeellisesta toiminnasta ku-
ten palvelun myynnistä. Jotta toimintaa voitaisiin pitää rahankeräyslain so-
veltamisalan ulkopuolelle jäävänä vastikkeellisena toimintana, tulisi toimin-
nan kuitenkin olla aidosti vastikkeellista kaupankäyntiä, jossa rahasuoritus-
ta vastaan saa aidon, oikean vastikkeen ja jossa suoritukset kohtaavat toi-
sensa ajallisesti, laadullisesti ja määrällisesti. 
 
Toiminnot, jotka pyritään kuvaamaan kaupankäynniksi mutta jotka todelli-
suudessa ovat rahankeräystä, eivät ole kaupankäyntiä vaan rahankeräys-
tä. Tilanne voisi olla tällainen esimerkiksi silloin, jos tuotteesta peritään sen 
arvoon nähden kohtuuttoman suurta maksua sillä perusteella, että näin 
saatavat varat käytetään mainittuun hyvään tarkoitukseen. Tilanne voi olla 
tällainen myös esimerkiksi silloin, jos rahasuorituksen vastikkeeksi tarjo-
taan hyödykettä, jolla on lähinnä näennäinen merkitys vastikkeena. Kyse 
on siis hyödykkeestä, jolla ei ole vaihdannallista kaupallista arvoa, ja jonka 
saajakin mieltää luonteeltaan jonkinlaiseksi kiitoslahjaksi tai muuksi vas-
taavaksi, rahasuorituksesta irralliseksi seikaksi.  
 
Normaalissa kaupankäynnissä lähdetään myös siitä, että tuotteen hinnan 
määrittää myyjä eikä hinta siis ole esimerkiksi vapaaehtoinen tai vapaava-
lintainen. Normaalia kaupankäyntiä ei voida katsoa olevan esimerkiksi se, 
että ostaja voi määritellä hinnan pyydettyä korkeammaksi hinnaksi, tueksi 
tai muuksi vastaavaksi suoritukseksi. Normaalissa kaupankäynnissä ei 
myöskään myytävän tuotteen hinnan lisäksi makseta lisäsuoritusta jostakin 
muusta, jollei kyse ole aidosta lisätuotteesta tai -palvelusta, jonka ostaja 
todella saa vastineeksi suorittamalleen maksulle. 
 
Normaalissa kaupankäynnissä kaikille osapuolille on selvää, että kyse on 
nimenomaan hyödykkeen myymisestä ja ostamisesta. Tällöin ostajat sel-
keästi ymmärtävät, että he ovat ennen kaikkea ostamassa tuotetta tai pal-
velua tai niiden yhdistelmää, eivät ensisijaisesti tukemassa hyväksi mieltä-
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määnsä tarkoitusta, tai osallistumassa jonkin hyvän toteuttamiseen raha-
suorituksen kautta. 
 
Mikäli tuotemyynti ei ole edellä kuvatulla tavalla aidosti vastikkeellista, vaan 
kyse on tosiasiassa toiminnasta, jossa vedotaan yleisöön vastikkeettoman 
rahallisen tuen saamiseksi, tulevat rahankeräyslain säännökset sovelletta-
vaksi. Rahankeräyslain 9 §:n mukaan on kiellettyä järjestää rahankeräys 
tavalla, jossa kaupankäynti ja rahankeräys ovat ilmeisessä vaarassa se-
koittua keskenään. Näin ollen rahankeräystä ei tule toteuttaa tavalla, jossa 
toimintaan osallistuvat henkilöt eivät pysty selkeästi erottamaan, onko toi-
minnassa kyse rahankeräyksestä vai kaupankäynnistä. 
 
Päästö- tai hiilikompensaatiota voi toteuttaa esimerkiksi siten, että kyse on 
yksinkertaisuudessaan lahjoitusten pyytämisestä ilmastotyön tukemiseksi. 
Tällöin yleisöön vetoava taho pyytää rahaa, jotta se voisi tehdä ilmaston-
suojelutyötä kuten istuttaa puita ilmastonsuojelullisessa tarkoituksessa. 
Lahjoituksiin perustuvassa mallissa rahan antaja ei saa aidosti istutettuja 
puita hallintaansa ja/tai omistukseensa. Toiminta ei näin ollen ole vastik-
keellista toimintaa rahan antajan ja rahan pyytäjän välillä, missä pyydettyä 
rahaa vastaan antaja saisi jonkin konkreettisen vastikkeen. 
 

Asian arviointia 

Lausuntopyynnössä kuvatussa toimintamallissa Hiilikompensaatio Oy näh-
tävästi avaisi verkkokaupan, missä metsänomistajat ja hiilijalanjälkensä 
kompensointia toivovat tahot voisivat kohdata. Yhtiö tarjoaisi hiilikompen-
saatiota haluavalle mahdollisuuden valita haluamansa kompensaation 
määrän verkkokaupassa ja kompensoija maksaisi siitä pyydetyn summan. 
Saamansa varat yhtiö käyttäisi toiminnassa mukana olevien maanomista-
jien mailla esimerkiksi maanmuokkaukseen, istutukseen, heinäystyöhön 
sekä taimikon varhaishoitoon.  
 
Käytännössä kuvatussa toimintamallissa ei ole siis kyse esimerkiksi siitä, 
että yhtiö konkreettisesti myisi metsäalan tai puustoa ostajalle, tai välittäisi 
tämän konkreettisen hyödykkeen myynnin maanomistajalta kompensoijalle. 
Kompensoija ei osta metsää tai puustoa itselleen. Mallissa jää epäselväksi 
se, voiko yhtiön tarjoamaa hiilikompensaatiota pitää sellaisena vastikkee-
na, että kyseessä arvioitaisiin olevan aito kaupankäyntitilanne, vastikkeelli-
nen toiminta. Rahan antajalle saaman vastikkeen arvo antajalle vaikuttaisi 
olevan tietyllä tavalla näennäinen. Vastikkeellisuus vaikuttaisi olevan näin 
ollen näennäistä. Ensinnäkin perustuen yhtiön määrittelemään hyödykkee-
seen, jonka arvo käytännössä muodostuu rahan antajan toiveesta osallis-
tua ilmastotyöhön, ja kompensoida päästöt, jotka se itse arvioi tuottavansa. 
Ja toiseksi perustuen siihen, mitä rahan antaja on valmis maksamaan siitä, 
että voi kertoa olevansa hiilineutraali toimija. 
 
Toiminnassa voi olla kyse rahankeräyslaissa tarkoitetusta rahankeräykses-
tä, sillä rahan antajan kannalta se vaikuttaa lahjoittamiselta. Rahan antaja 
voisi vastaavasti lahjoittaa jollekin hyväntekeväisyysjärjestölle rahaa, jotta 
hyväntekeväisyysjärjestö eri toimin tekisi työtä ilmastonmuutoksen estä-
miseksi. Tällainen rahankeräysluvan nojalla tapahtuva luonnon- ja ilmas-
tonsuojelutyö on hyvin vakiintunutta ja yleistä Suomessa.  
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Näin toteutettuna toiminnassa voisi mahdollisesti olla myös vaara siitä, että 
rahankeräys ja kaupankäynti ovat ilmeisessä vaarassa sekoittua toisiinsa 
rahankeräyslain 9 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetyllä kielletyllä tavalla, 
koska vastaavaa työtä tehdään jo useiden rahankeräysluvan nojalla toimi-
vien tahojen toimesta. 
 

Lopuksi 

Poliisihallitus on arvioinut asiaa ainoastaan rahankeräyslain säännökset 
huomioiden ja sille esitettyjen tietojen perusteella. Asiassa ei ole otettu 
kantaa mahdollisiin kuluttajansuojaoikeudellisiin seikkoihin kuten esimer-
kiksi esitettyihin ympäristöväittämiin. Näiden osalta toimivaltainen viran-
omainen ohjeistamaan on Kilpailu- ja kuluttajavirasto. 
 
Lausunnon antajana Poliisihallituksella ei ole myöskään toimivaltaa kieltää 
toimintaa rahankeräyslain vastaisena eikä hyväksyä sitä lainmukaiseksi. 
Poliisihallituksella on ainoastaan toimivalta esittää oma käsityksensä lain 
sisällöstä ja ohjeistaa eri toimijoita. 
 
 
Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa (aikavälillä 25.2.2020-6.3.2020) ylitar-
kastaja Katri Toivola, katri.toivola@poliisi.fi p. 0295 481 835 ja 9.3.2020 al-
kaen ylitarkastaja Jouni Kitunen, jouni.kitunen@poliisi.fi p. 0295 481 846.  
 
 
 
 
Arpajaishallintopäällikön sijaisena, 
ryhmäpäällikkö  Jarkko Mikkola  
 
 
 
Ylitarkastaja   Katri Toivola 
 
 
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 
26.02.2020 klo 10:11. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaa-
mosta. 
 
 

mailto:katri.toivola@poliisi.fi
mailto:jouni.kitunen@poliisi.fi

