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Tiivistelmä: 

Lisääntyvä ilmastotietoisuus on viime vuosina kasvattanut vapaaehtoisten 
päästökompensaatiopalveluiden suosiota Suomessa. Päästökompensaatiotoiminnan 
tarkoituksena on tarjota oikeushenkilöille mahdollisuus hyvittää toimintansa päästöt sekä 
yksityishenkilöille mahdollisuus hyvittää ostamiensa tuotteiden ja palveluiden päästöt 
maksua vastaan. Toiminnan lisääntyminen ja sen toimintamuotojen monipuolistuminen 
ovat nostaneet esiin kysymyksen toiminnan sääntelemättömyydestä. 

Tutkielmassa tarkastellaan vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden kansallista 
verokohtelua yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen näkökulmasta. 
Päästökompensaatiopalveluiden hahmottaminen oikeudellisissa viitekehyksissä ei ole 
yksiselitteistä, mikä aiheuttaa tulkintaongelmia myös verolainsäädännön soveltamisessa. 
Perinteisiä varallisuus- ja vero-oikeudellisia käsitteitä on haastavaa soveltaa sellaisenaan 
vapaaehtoiseen päästökompensaatiotoimintaan, joka on ilmiönä nuori, kansainvälinen ja 
suhteellisen vaikeaselkoinen. Tutkielman arvioinnin perusteella vapaaehtoisten 
päästökompensaatiopalveluiden verokohteluun liittyykin monia avoimia tulkintakysymyksiä 
käsiteltyjen tulo- ja arvonlisäverotuksen peruskysymysten osalta. 

Vaikka vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden vastikkeellisuutta on 
kyseenalaistettu, omaksutaan tutkielmassa näkökulma, jonka mukaan vapaaehtoisten 
päästökompensaatiopalveluiden tarjoaminen voidaan ainakin lähtökohtaisesti tulkita 
vastikkeelliseksi myynniksi, johon sovelletaan elinkeinotoimintaa koskevia säännöksiä tulo- 
ja arvonlisäverotuksessa. Tällöin myyjän mahdollinen yleishyödyllisyysasema vaarantuu 
niissä yhteisöissä, joissa päästökompensaatiopalvelun myynti on keskeistä.  
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuskysymykset, aikaisempi tutkimus ja rajaukset 

 

Lisääntyvä ilmastotietoisuus on viime vuosina kasvattanut vapaaehtoisten päästökompen-

saatiopalveluiden suosiota Suomessa. Päästöjen hyvittämisen eli päästökompensaation tar-

koituksena on tarjota oikeushenkilöille mahdollisuutta hyvittää toimintansa päästöt sekä yk-

sityishenkilöille mahdollisuutta hyvittää ostamiensa tuotteiden ja palveluiden päästöt mak-

sua vastaan.1 Vapaaehtoisen päästökompensaatiotoiminnan lisääntyminen ja sen toiminta-

muotojen monipuolistuminen on nostanut esiin kysymyksen toiminnan sääntelemättömyy-

destä.2 Päästökompensaatiotoimintaa ei säädellä erityislainsäädännöllä, mutta toiminnalla 

on liityntöjä erityisesti ilmasto-, rahankeräys- ja kuluttajansuojalainsäädäntöön.3  

 

Mediakeskustelussa ja eduskunnassa käydyssä debatissa on keskitytty erityisesti vapaaeh-

toisen päästökompensaatiotoiminnan ja pääasiassa yleishyödyllisiä rahankeräyksiä säänte-

levän rahankeräyslain (863/2019) väliseen suhteeseen.4 Epäselvä oikeustila on aiheuttanut 

epävarmuutta siitä, onko vapaaehtoista päästöhyvitystoimintaa laillista harjoittaa voittoa ta-

voittelevana elinkeinotoimintana. Vallitsevan oikeustilan selvittämiseksi ja tarpeellisten 

lainsäädäntömuutosten valmistelemiseksi sisäministeriö asetti 15. huhtikuuta 2020 lainsää-

däntöhankkeen päästökompensaatiotoiminnan ja rahankeräyslain suhteen arvioimiseksi ja 

rahankeräyslain muuttamiseksi.5 Hallituksen esitysluonnos, jossa ehdotetaan muutettavaksi 

rahankeräyslakia siten, että vapaaehtoiset päästökompensaatiopalvelut rajattaisiin rahanke-

räyslain soveltamisalan ulkopuolelle, jätettiin lausunnoille 6. marraskuuta,6 ja hankkeen toi-

mikausi päättyy vuoden lopussa.7 

 

 
1 Ahonen ym. 2020, Landström 2020 ja Seppälä ym. 2019, s. 23. Tutkielmassa käytetään päästökompensaatio- 
ja päästöhyvitystermejä synonyymeinä.  
2 Sisäministeriö 2020b, s. 3.  
3 Sisäministeriö 2020b, s. 15–16, 24.  
4 Mediakeskustelusta ks. esim. Ahonen ym. 2020, Helsingin Sanomat 12.6.2019, 14.1.2020, 16.1.2020, 
2.3.2020 ja 30.8.2020, Kahra 2019, Landström 2020, Uusi-Suomi 2.3.2020, sekä Yleisradio 9.5.2018, 
31.12.2019 ja 23.1.2020. Eduskunnassa käydystä keskustelusta ks. KK 276/2019 vp, KKV 276/2019 vp, KK 
166/2020 vp, KKV 166/2020 vp ja LA 23/2020 vp. 
5 Sisäministeriö 2020a.  
6 Sisäministeriö 2020b.  
7 Sisäministeriö 2020a.  
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Rahankeräyslain uudistuksen lisäksi käynnissä on useita julkisen ja kolmannen sektorin sel-

vityksiä, joissa tutkitaan vapaaehtoisen päästöhyvitystoiminnan sisältöä, hyödyntämismah-

dollisuuksia ja sääntelytarpeita. Ympäristöministeriön UUSILMA-hankkeessa arvioidaan 

vapaaehtoisen päästökompensaation merkitystä osana ilmastolain (609/2015) mukaisia kei-

noja, ja hankkeen tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2020.8 Maa- ja metsätalousministeriön 

keväällä 2020 käynnistetyssä Maankäyttösektorin ilmastoratkaisut –hankkeessa puolestaan 

selvitetään kansallisten kompensaatiohankkeiden ilmastovaikutuksia, ja sen tulokset ovat 

saatavilla viimeistään vuoden 2021 alussa.9 Kolmannen sektorin osalta mainittakoon Finn-

watch ry, joka selvittää kansallisiin hankkeisiin perustuvien päästökompensaatiopalveluiden 

luonnetta vuoden 2020 alussa käynnistetyssä Anekauppaa vai ilmastotekoja? –hankkeessa.10 

 

Sisäministeriön lainsäädäntöhankkeen valmistelussa on noussut esiin vapaaehtoisen päästö-

kompensaatiotoiminnan harjoittajien piirissä vallitseva epäselvyys siitä, millainen toiminta 

katsotaan yleishyödylliseksi ilmastonsuojelutyöksi, mikä puolestaan liiketoimintana harjoi-

tettavaksi päästöhyvitystoiminnaksi, sekä miten nämä tulkinnat vaikuttavat toiminnanhar-

joittajan verokohteluun.11 Kysymys on relevantti lähinnä yleishyödyllisten yhteisöjen osalta, 

sillä niiden toiminta on pääosin verovapaata. Vapaaehtoisen päästökompensaatiotoiminnan 

rajaaminen rahankeräyslain ulkopuolelle ei kuitenkaan määräisi toiminnan verokohtelua, 

sillä tämä tapahtuu tapauskohtaisesti Verohallinnon toimesta.12 Hankkeessa ei siten varsi-

naisesti oteta kantaa päästökompensaatiotoiminnan verokohteluun. Sama pätee muihin 

edellä mainittuihin selvityksiin. Verohallinto tai kirjanpitolautakunta eivät ole lausuneet va-

paaehtoisen päästökompensaatiotoiminnan verokohtelusta tai kirjauskäytännöistä. Linna-

kangas on eritellyt kompensointitoiminnan avoimia verotuksellisia ongelmakohtia lyhy-

esti,13 tämän lisäksi aiheesta ei ole kotimaista vero-oikeudellista kirjallisuutta.  

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on vastata tutkimustarpeeseen koskien vapaaehtoisen pääs-

tökompensaatiotoiminnan verokohtelua toimialan kasvaessa ja kehittyessä. Tutkimustehtä-

vänä on luoda yleiskatsaus vapaaehtoisen päästökompensaatiotoiminnan kansalliseen vero-

kohteluun tulo-, arvonlisä- ja varainsiirtoverotuksen näkökulmasta sekä nostaa esiin avoimia 

 
8 Ympäristöministeriö 2020. 
9 Maa- ja metsätalousministeriö 2020.  
10 Finnwatch ry 2020.  
11 Sisäministeriö 2020b, s. 17.  
12 Sisäministeriö 2020b, s. 25.  
13 Linnakangas 2020.   
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tulkintakysymyksiä. Aiheen käsittelyssä huomioidaan yritysten lisäksi yleishyödyllisiä yh-

teisöjä koskevat erityiskysymykset. 

 

Kompensaatio-termin alla harjoitettavat lukuisat toimintamuodot voidaan jaotella varsi-

naiseksi kompensoimiseksi sekä muuksi ympäristömyönteiseksi toiminnaksi sen mukaan, 

täyttääkö toiminta kompensoinnille asetetut ekologiset kriteerit vai ei. Varsinaiseksi kom-

pensointitoiminnaksi lukeutuvat sekä todennettujen päästövähennysyksiköiden tarjoaminen 

että muiden kompensointipalvelujen tarjoaminen. Päästövähennysyksiköllä tarkoitetaan 

päästövähennyshankkeen tuloksena saatua todennettua päästövähennystä. Kompensointitoi-

minta voidaan edelleen systematisoida toiminnan tarkoituksen perusteella elinkeinotoimin-

tana ja muuna kuin elinkeinotoimintana harjoitettavaan kompensointitoimintaan.  

 

Tutkielmassa keskitytään elinkeinotoimintana harjoitettavaan varsinaiseen kompensointitoi-

mintaan, jossa tarjotaan päästövähennysyksiköitä. Käsittely painottuu vapaaehtoisiin pääs-

tökompensaatiopalveluihin eikä päästöhyvitysyksiköiden luovutuksiin, sillä palvelusuorite 

sisältää lähtökohtaisesti myös muita elementtejä kuin yksiköiden omistusoikeuden luovu-

tuksen, joka ei aina ole osa palvelua. Päästöhyvitysyksiköiden luovutuksia sivutaan kuiten-

kin erityisesti tuloverotusta ja varainsiirtoverotusta koskevissa luvuissa.  

 

Tutkielman ulkopuolelle rajataan lisäksi kotimaisten päästökompensaatiohankkeiden vero-

tuksen käsittely. Kotimaiset hankkeet ovat pääosin erilaisia metsitysprojekteja, ja niihin liit-

tyy lukuisia ongelmakohtia koskien kompensointitoimien kriteerien täyttymistä. Kansalli-

sista kompensaatiohankkeista saatavia ilmastohyötyjä ei esimerkiksi voida tällä hetkellä 

erottaa Suomen valtion kansainvälisten ilmastovelvoitteiden täyttämisestä.14 Ratkaisematto-

mien ongelmakohtien vuoksi suomalaisia kompensaatiohankkeita ei tällä hetkellä voida lu-

kea varsinaiseksi kompensoinniksi, ja alan sääntely tai omavalvonta olisi toivottavaa toi-

mialan legitimiteetin lisäämiseksi.15  

 

 

 

 
14 Ahonen ym. 2020, Nurmi – Ollikainen 2019, s. 34–36, Moilanen – Kotiaho 2017, Seppälä ym. 2019, s. 22–
26. 
15 Sääntelytarvetta arvioidaan ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön hankkeissa, ks. Ym-
päristöministeriö 2020 sekä Maa- ja metsätalousministeriö 2020.    
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1.2 Tutkimusmenetelmät ja keskeiset periaatteet 

 

Tutkielman metodina on oikeusdogmatiikka eli lainoppi. Lainopin keinoin pyritään tulkit-

semaan ja systematisoimaan voimassa olevan oikeuden sisältöä de lege lata.16 Lisäksi tut-

kielmassa tehdään le lege ferenda –kannanottoja siitä, miten tutkimusongelmia koskevan 

oikeustilan tulisi muodostua oikeusperiaatteiden ja muiden näkökohtien valossa.  

 

Tutkielman soveltamisratkaisuissa pyritään huomioimaan legaliteettiperiaate, joka on yksi 

vero-oikeuden johtavista periaatteista. Periaatteen keskiössä on lakisidonnaisuuden vaati-

mus, joka on kirjattu perustuslain (731/1999) 2.3 §:ään, 81.1 §:ään sekä 121.3 §:ään. Käy-

tännössä vero-oikeudellinen legaliteettiperiaate ilmenee viranomaisia sitovana lainsovelta-

misperiaatteena ja toimii lain sanamuodon mukaisen tulkinnan perustana. Tietyn säännöksen 

sanamuodon mukaisesta merkityssisällöstä poikkeaminen vaatii riittävät perusteet. Laventa-

vassa ja analogisessa laintulkinnassa päädytään laintulkintakannanottoon, jonka myötä lain-

säännöksen soveltamisalue muodostuu sanamuodon mukaisen menetelmän perusteella mää-

ritettyä laajemmaksi. Tämä on oikeusturvan kannalta ongelmallista erityisesti silloin, kun 

tulkinta tehdään verovelvollisen vahingoksi.17 

 

Vero-ongelmia käsiteltäessä ja erilaisia tulkintasuosituksia punnittaessa tulee kiinnittää huo-

miota myös muihin verotuksen keskeisiin periaatteisiin. Keskiöön tässä tutkielmassa nousee 

erityisesti tehokkuusperiaate, eli verotuksen toteuttaminen siten, että sillä olisi mahdollisim-

man vähän talouden toimintaa vääristäviä vaikutuksia.18 Tehokkaalle verojärjestelmälle tyy-

pillistä on se, että veropohja on laaja ja verokannat alhaiset, jolloin verotus vääristää mark-

kinoiden toimintaa ja päätöksentekoa mahdollisimman vähän.19 Hallinnollisen tehokkuuden 

näkökulmasta on olennaista, että verojärjestelmä on selkeä ja tarpeeksi yksinkertainen.20  

 

Tehokkuuteen linkittyy myös verotuksen neutraalisuusperiaate – täysin tehokasta verojär-

jestelmää on mahdotonta saavuttaa, joten vääristävät vaikutukset tulee minimoida neutraali-

suuden avulla. Neutraali verotus pyrkii minimoimaan verotuksen vaikutukset 

 
16 Hirvonen 2011, s. 21–26.  
17 Ossa 2020, s. 21–22.  
18 Niskakangas 2014, s. 18.  
19 Myrsky 2013, s. 134–136.  
20 Niskakangas 2014, s. 18.  
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verovelvollisen taloudelliseen käyttäytymiseen.21 Neutraalisuus voi ilmetä monella tapaa, 

mutta tämän tutkimuksen kannalta relevanttia on erityisesti se, vaihteleeko samankaltaisen 

tulon verorasitus sen perusteella, onko verovelvollisena esimerkiksi yleishyödyllinen yh-

teisö vai osakeyhtiö.   

 

Verotuksen tehokkuuteen liittyy lisäksi verotuksen symmetriaperiaate, jonka mukaan vero-

vapauden ja vähennyskelvottomuuden, sekä vastaavasti veronalaisuuden ja vähennyskelpoi-

suuden edellytykset ovat samat.22 Epäsymmetria johtaa epätasapainoon verovelvollisen tai 

veronsaajien eduksi, mikä on ongelmallista verotuksen neutraalisuuden ja järjestelmän oi-

keudenmukaiseksi kokemisen näkökulmasta.23  

 

Viimeisenä on huomioitava oikeusvarmuus- ja ennustettavuusperiaatteet, jotka ovat lähellä 

toisiaan. Verovelvollisen tulisi kyetä ennakoimaan, millaisiin veroseuraamuksiin hänen ta-

loudellinen käyttäytymisensä johtaa. Mitä selkeämmin verosäädökset laaditaan, sitä parempi 

on oikeusvarmuus ja ratkaisujen ennustettavuus.24 

 

 

1.3 Lähteet ja tutkielman rakenne 

 

Aiempi vapaaehtoista päästökompensointia koskeva tutkimus painottuu etenkin ympäristö-

tieteelliseen ja ympäristöoikeustieteelliseen tutkimukseen. Tutkielmassa hyödynnetään siten 

ympäristötieteellistä ja –oikeustieteellistä kirjallisuutta, kun määritellään kompensoinnin kä-

site, kuvaillaan päästöhyvityskentän liiketoimintamalleja sekä selvennetään päästövähen-

nysyksiköiden toimitusketjua. Elinkeinotoimintana harjoitettavan vapaaehtoisen päästö-

kompensaatiotoiminnan ja yleishyödyllisen ilmastonsuojelutyön rajanvedossa tukeudutaan 

sisäministeriön rahankeräyslain uudistusta koskevan lainsäädäntöhankkeen valmistelu-

asiakirjoihin. Päästövähennysyksiköiden varallisuusoikeudellisen statuksen määrittelyssä 

puolestaan hyödynnetään varallisuusoikeudellisia lähteitä. Varsinaisen tutkimuskysymyk-

sen selvittämisessä käytetään perinteisiä vero-oikeudellisia lähteitä.  

 
21 Myrsky 2013, s. 135–136.  
22 Niskakangas 2014, s. 81.  
23 Myrsky 2013, s. 135–136.  
24 Niskakangas 2014, s. 19.  
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Vapaaehtoisen päästökompensaatiotoiminnan verotuksellisten kysymysten selvittämiseksi 

toisessa luvussa muodostetaan käsitys siitä, miten päästökompensaatiotoiminta yleisesti toi-

mii. Tämän jälkeen luvussa analysoidaan rahankeräyslain muutosprosessin valossa sitä, mi-

ten ilmastonsuojelutyö eroaa päästöhyvitystoiminnasta. Kysymys on relevantti erityisesti 

yleishyödyllisen yhteisön harjoittaman vapaaehtoisen päästökompensaatiotoiminnan vero-

tuksen näkökulmasta. Toisen luvun lopuksi arvioidaan päästövähennysyksikön luonnetta va-

rallisuus- ja esineoikeudellisesta perspektiivistä. Tämä on tarpeen, jotta voidaan arvioida va-

paaehtoisen päästökompensaatiotoiminnan verokohtelua.  

 

Kolmannessa luvussa syvennytään vapaaehtoisen päästökompensaatiotoiminnan tulovero-

tukseen. Aihetta lähestytään tuloverotuksen perinteisten laajuus- ja jaksottamisongelmien 

kautta. Neljännessä luvussa selvitetään päästöhyvityspalveluiden kauppaa arvonlisäverotuk-

sen näkökulmasta ja viidennessä luvussa käsitellään varainsiirtoverotusta. Viimeisessä lu-

vussa kiteytetään tutkimuksen päähavainnot.  
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2 VAPAAEHTOINEN PÄÄSTÖKOMPENSAATIOTOIMINTA 

 

2.1 Vapaaehtoinen päästökompensaatio ja sen toteutustavat 

 
2.1.1 Vapaaehtoiseen päästökompensaatioon liittyvät määritelmät ja kriteerit 

 
Päästöjen hyvittämisellä eli kompensaatiolla tarkoitetaan ympäristötieteiden ja ympäristöoi-

keuden piirissä oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön luonnonarvoille aiheuttamien hait-

tojen korvaamista vastaavalla hyvällä muualla kuin siellä, missä alkuperäinen haitta on ai-

heutettu.25 Hiilidioksidipäästöjen kompensoinnin lopputuloksena pyritään saavuttamaan 

joko hiilineutraalius tai aiheutettujen päästöjen osittainen kompensointi. Hiilineutraalius on 

tila, jossa kaikki tietyn oikeushenkilön, luonnollisen henkilön, tuotteen tai palvelun aiheut-

tamat hiilidioksidipäästöt on kompensoitu.26  

 

Kompensointiprosessi pitää ainakin ympäristötieteellisen ideaalin mukaan sisällään kolme 

vaihetta.27 Ensin arvioidaan mahdollisimman objektiivisesti aiheutettujen hiilidioksidipääs-

töjen määrä. Tämän jälkeen pyritään välttämään ja vasta sitten vähentämään tuotettuja pääs-

töjä. Viimeisenä välttämättömät hiilidioksidipäästöt kompensoidaan.28 

 

Kompensointi tapahtuu kansainvälisillä hiilimarkkinoilla, jotka ovat olleet Ilmastosopimuk-

sen ja sen Kioton pöytäkirjan (SopS 12–13/2005) hyväksymisestä lähtien vuonna 1997.29 

Hiilimarkkinat perustuvat kaupankäyntiin erilaisilla päästövähennysyksiköillä ja päästöoi-

keusyksiköillä lain velvoittamilla ja vapaaehtoisilla markkinoilla.30 Päästövähennysyksi-

köllä (emission unit, emission reduction unit) tarkoitetaan yhden 

 
25 Ketola ym. 2009, s. 10, Kuitunen – Ollikainen 2014, s, 99, Leino 2015, s. 12, Mustajärvi ym. 2019, s. 84, 
Pappila 2017, s. 12, Pappila 2019, s. 93, Similä ym. 2017, s. 416 ja Suvantola 2005, s. 31, 37, 40. 
26 Hildén ym. 2019, s. 7, 17 ja Seppälä ym. 2019, s. 7–9.  
27 Kompensoinnin viimesijaisuus perustuu lievennyshierarkiaan, jonka mukaan ilmastollisesti kestävällä kom-
pensoinnilla ei tulisi oikeuttaa tarvittavien toimien korvaamista tai haittojen kasvattamista (Nurmi – Ollikainen 
2019, s. 10). Lievennyshierarkia myös vähentää altistumista kritiikille kompensoinnista anekauppana. Kritiikin 
mukaan kompensointia voidaan käyttää oikeutuksena nykytasoisen päästöjen tuottamiselle ilman todellisia 
muutoksia toimintatavoissa. Ks. esim. Kahra 2019, Landström 2020, Talouselämä 23.8.2019 sekä Yleisradio 
9.5.2018 ja 31.12.2019.   
28 Allen ym. 2020, s. 1, 5–6, Hildén ym. 2019, s. 7, Kollmuss – Polycarp 2008, s. 1, Mustajärvi ym. 2019, s. 
84, Pappila 2017, s. 12–13, 15–25, Pappila 2019, s. 93, Seppälä ym. 2019, s. 9, 21 ja Similä ym. 2017, s. 417. 
29 Kioton pöytäkirja on kansainvälisen ilmastosopimuksen alainen, juridisesti sitova pöytäkirja, joka astui voi-
maan 16.2.2005. Se velvoittaa teollisuusmaita vähentämään vuosina 2008–2012 kuuden kasvihuonekaasun 
päästöjä keskimäärin vähintään 5,2 % vuoden 1990 tasosta. (Ketola ym. 2009, s. 77).   
30 Nurmi – Ollikainen 2019, s. 12.  
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hiilidioksidiekvivalenttitonnin (1 tCO2) suuruista päästövähennystä tai hiilensidontaa edus-

tavaa hyvin määriteltyä yksikköä, jolla voidaan päästöjen hyvitysnäkökulmasta käydä kaup-

paa tai niistä voi saada yksikköhinnan tai tuen.31 Yksiköiden hinta määräytyy hiilimarkki-

noilla kysynnän ja tarjonnan perusteella.32 Päästövähennysyksiköitä tuotetaan päästövähen-

nyshankkeissa, jotka sijoittuvat yleensä kehittyviin maihin.33 Hiilidioksidihyöty saavutetaan 

joko vähentämällä hiilidioksidipäästöjä tai hiilensidonnalla. Hiilensidonta puolestaan tapah-

tuu joko vahvistamalla luonnon omia hiilinieluja tai sitomalla hiilidioksidia ilmakehästä kei-

notekoisesti.34 Päästövähennyshankkeita voidaan toteuttaa esimerkiksi rakentamalla uusiu-

tuvaa energiaa, suojelemalla metsää tai hankkimalla kehitysmaiden kotitalouksiin puhtaasti 

palavia liesiä.35 

 

Päästöoikeus- ja päästövähennysyksiköiden kauppa lain velvoittamilla markkinoilla palve-

lee määrättyjä toimijoita kuten valtioita ja yrityksiä, jotka ovat oikeudellisesti velvollisia 

noudattamaan tiettyjä hiilipäästökattoja ja ostamaan yksiköitä päästöjensä hyvittämiseksi.36 

Kioton pöytäkirja mahdollisti velvoitemarkkinoiden syntymisen ja johti kahden päästövä-

hennysmekanismin luomiseen (puhtaan kehityksen mekanismi CDM sekä yhteistoteutusme-

kanismi JI), joita alettiin rahoittaa ja toteuttaa yksityisen sektorin toimesta.37 Lisäksi kansal-

lisia ja alueellisia päästökauppa- ja hyvitysjärjestelmiä on käytössä ja suunnitteilla esimer-

kiksi EU:ssa, Kaliforniassa, Kiinassa ja Kanadassa. Näiden järjestelmien säännöt koskevat 

tiettyä maantieteellistä aluetta, eikä päästöoikeuksia voi pääsääntöisesti siirtää järjestel-

mästä.38  

 

EU:n päästökauppajärjestelmän (EU ETS) tarkoituksena on pitää teollisuus- ja energiatuo-

tantolaitosten sekä Euroopan talousalueen sisäisen lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöt 

 
31 Hildén ym. 2019, s. 7, 27, Nurmi – Ollikainen 2019, s. 12 ja Seppälä ym. 2019, s. 6, 21. 
32 Ilmastosisublogi 2020, Kollmuss – Polycarp 2008, s. 2 ja Seppälä ym. 2019, s. 9–15.   
33 Kuitunen – Ollikainen 2014, s. 99 ja Seppälä ym. 2019, s. 21, 23. Projektien toteuttaminen kehittyvissä 
maissa on pääsääntöisesti kustannustehokkaampaa. Lisäksi EU:n sääntely vaikeuttaa vapaaehtoisten päästövä-
hennysprojektien toteuttamista unionin alueella. (Hamrick – Gallant 2017, s. 13). Suurin osa vapaaehtoisen 
kompensoinnin projekteista toteutettiin vuonna 2018 Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella (37 %). 
Toiseksi suurin maantieteellinen projektien toteutusalue samana vuonna oli Aasia (31 %), ja kolmanneksi suu-
rin Afrikka (15 %). (Donofrio ym. 2019, s. 7).  
34 Hildén ym. 2019, s. 26, 28 ja Ketola ym. 2009, s. 61.  
35 Donofrio ym. 2019, s. 6, Hamrick – Gallant 2017 s. 1–2, 10, 12, Hamrick ym. 2018, s. 1–2, Kuitunen – 
Ollikainen 2014, s. 99, Landström 2020 ja Seppälä ym. 2019, s. 15–16.  
36 Seppälä ym. 2019, s. 21–22, 46 ja Nurmi – Ollikainen 2019, s. 10–11.    
37 Kollmuss – Polycarp 2008, s. 4. 
38 Seppälä ym. 2019, s. 21–22. Ks. myös Seeberg-Elverfeldt 2010.  
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asetetun päästökaton rajoissa. Päästöoikeuksilla käydään kauppaa sisämarkkinoilla, ja nii-

den hinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan perusteella. Järjestelmään rekisteröityneet yri-

tykset voivat myydä yksiköitä myös kuluttajille. Päästöoikeuksilla voi hyvittää päästöjä, mi-

käli niitä ei myydä takaisin ja ne mitätöidään.39   

 

Vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla vaihdetaan pääsääntöisesti ei-valtiollisten organisaatioi-

den hankkeista syntyneitä päästövähennysyksiköitä, jotka eivät liity velvoitemarkkinoihin.40 

Kysyntä perustuu ostajien vapaaehtoiseen haluun kompensoida toimintansa ympäristövai-

kutuksia.41 Yritykset toteuttavat kompensointia esimerkiksi osana yhteiskuntavastuutoimin-

taansa, luodakseen kilpailuedun markkinoilla tai vaikuttaakseen ympäristölainsäädäntöön.42 

Vapaaehtoisilla markkinoilla voidaan käydä kauppaa myös CDM-hankkeiden CER-päästö-

vähennysyksiköillä ja EU ETS:n päästöoikeusyksiköillä.43 Ne ovat siten osin päällekkäisiä 

ja osin rinnakkaisia velvoitemarkkinoiden kanssa.44 

 

Päästövähennysyksiköiden luotettavuuden ja laadun varmistamiseksi on perustettu todenta-

misjärjestelmiä, -standardeja ja -ohjelmia, jotka määrittelevät kriteerit niiden alaisten pääs-

tövähennysyksiköiden luomiselle.45 Tunnetuimpia näistä ovat hiilimarkkinoita ajavien jär-

jestöjen Verified Carbon Standard (VCS) sekä ympäristö- ja ihmisoikeusjärjestöjen Gold 

Standard (GS).46 Useimmat todentamisstandardeista huomioivat kompensoinnin ekologiset 

kriteerit, joista yleisimmät on lueteltu seuraavaksi:47  

 
39 Seppälä ym. 2019, s. 22–23 ja Sisäministeriö 2020b, s. 14.  
40 Seppälä ym. 2019, s. 21, 46.   
41 Hildén ym. 2019, s. 7, Mustajärvi ym. 2019, s. 84, Pappila 2017, s. 12–13, 15–25, Pappila 2019, s. 93, 
Seppälä ym. 2019, s. 21 ja Similä ym. 2017, s. 417.  
42 Ekstrom ym. 2015, s. 61, Karhu 2019, s. 422, Pappila 2017, s. 13, Similä ym. 2017, s. 418 ja Latimer – 
Maume 2015, s. 71.  
43 Kioton pöytäkirjan alainen puhtaan kehityksen mekanismi (CDM) asettaa kehitysmaiden päästövähennys-
hankkeille kriteerit, joiden täyttyessä CDM-hallintoneuvosto myöntää sertifioituja päästövähennyksiä (CER) 
hankkeiden tuottamia päästövähennyksiä vastaan (CDM).  
44 Sisäministeriö 2020b, s. 13. Vapaaehtoisen markkinan arvo oli lähes 300 miljoonaa dollaria vuonna 2018, 
noin kuudennes CDM-primäärimarkkinan suuruudesta (Donofrio ym. 2019, s. 4 ja Sisäministeriö 2020b, s. 
12).  
45 Seppälä ym. 2019, s. 46 ja Sisäministeriö 2020b, s. 13. Erityisesti vapaaehtoisen markkinan alkuvuosina 
hankkeiden laatu vaihteli huomattavasti, mikä aiheutti epäluottamusta järjestelmää kohtaan (Sisäministeriö 
2020b, s. 13).  
46 Kuitunen – Ollikainen 2014, s. 16–19 ja Seppälä ym. 2019, s. 22. Ks. myös Kollmuss – Polycarp 2008, jotka 
antavat laajan katsauksen vapaaehtoisen markkinan verifiointistandardeihin ja -ohjelmiin. 
47 Ahonen ym. 2020, Hamrick ym. 2018, s. 4, Hildén ym. 2019, s. 37, Maron ym. 2015, s. 402, Mustajärvi ym. 
2019, s. 88, Nurmi – Ollikainen 2019, kuvailulehti ja Schoukens – Cliquet 2016, s. 8. Osa standardeista 
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1. Mitattavuus: sekä kompensoitavat päästöt että kompensointitoimien hyöty tulee pystyä mittaa-

maan tunnustetuilla menetelmillä.48  

2. Korvaavuus tai vastaavuus: tuotetut hiilidioksidipäästöt korvataan vähentämällä tai sitomalla hii-

lidioksidipäästöjä muiden kasvihuonekaasujen sijaan.49  

3. Lisäisyys: hiilidioksidipäästöjen vähennystä tai hiilensidontaa ei olisi syntynyt joka tapauksessa 

ilman kompensointitoimea osana normaalikehitystä.50  

4. Pysyvyys: kompensointitoimesta aiheutuvan hyödyn tulisi olla vähintään yhtä pysyvä kuin alun 

perin aiheutettu pääsääntöisesti pitkäaikainen haitta, eikä kehityssuunta todennäköisesti muutu.51 

5. Luotettavuus tai todentaminen: syntyneet päästövähennykset sekä ympäristövaikutukset ja lisäi-

syys tulee pystyä todentamaan ja kaksoislaskentaa välttämään. Kaksoislaskenta: samaa hiilidi-

oksidipäästöjen vähennystä tai hiilensidontaa ei myydä kahteen kertaan.52 

 

Päästövähennysyksiköiden toimitusketju alkaa päästövähennysyksiköiden tuottamisesta ja 

päättyy yksiköiden käyttämiseen tai mitätöintiin, jolloin päästökompensointi katsotaan ta-

pahtuneeksi.53 Prosessi kestää keskimäärin kaksi ja puoli vuotta.54 Toimitusketjun osapuolia 

ovat kompensointitoimen toteuttava taho (”alkutuottaja”), hankkeen omistava ja sitä kehit-

tävä myyjä (”myyjä” tai ”hankeomistaja”), ilmastohyödyn laskeva ja todentava sekä pääs-

tövähennykset myöntävä ja rekisteröivä taho (”todentaja”), mahdolliset välikädet Suomessa 

tai ulkomailla (”jälleenmyyjä” tai ”välittäjä”) sekä kompensoinnista maksava loppuasiakas 

(”loppuasiakas”).55  

 

Hankeomistaja saattaa myydä yksiköitä suoraan loppuasiakkaille, mutta tavallisemmin 

myyjä hyödyntää jälleenmyyjää tai välittäjää. Jälleenmyyjä ostaa päästövähennysyksiköt 

 
huomioi myös muita vaatimuksia, kuten positiiviset yhteiskunnalliset ulkoisvaikutukset (Kollmuss – Polycarp 
2008).  
48 Mustajärvi ym. 2019, s. 88 ja Seppälä ym. 2019, s. 22.  
49 Ketola ym. 2009, s. 13. 
50 Hilden ym. 2019, s. 37, Mustajärvi ym. 2019, s. 88, Pappila 2019, s. 94, Nett – Wolters 2017, s. 10 ja Nurmi 
– Ollikainen 2019, s. 15. 
51 Hildén ym. 2019, s. 3, Ekstrom ym. 2015, s. 68 ja Mustajärvi ym. 2019, s. 88. Päästöjen vähentäminen on 
lähtökohtaisesti pysyvämpää kuin hiilensidonta – vähennetyt hiilidioksidipäästöt ovat käytännössä ikuisesti 
pois ilmakehästä, kun taas erityisesti metsityshankkein toteutettava hiilensidonta on alttiimpaa tuhoutumiselle 
(Nurmi – Ollikainen 2019, s. 18).  
52 Hildén ym. 2019, s. 37, Mustajärvi ym. 2019, s. 90–91 ja Nett – Wolters 2017, s. 11. Luotettavuutta voidaan 
lisätä esimerkiksi käyttämällä ulkopuolista todentajaa, harjoittamalla omavalvontaa tai suorittamalla kompen-
sointiprojektin due diligence –tarkastuksen (Anttonen 2019, s. 40 ja Laininen 2020, s. 92). 
53 Kuitunen – Ollikainen 2014, s. 99.  
54 Hamrick – Gallant 2017, s. 13.  
55 Hamrick – Gallant 2017, s. 1–2 ja Nett – Wolters 2017, s. 10. Ks. Myös Latimer – Maume 2015, s. 71–72.   
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omiin nimiinsä ennen myyntiä edelleen jälkimarkkinoilla. Välittäjä puolestaan veloittaa han-

keomistajalta välityspalkkion ostajan löytämisestä, mutta yksiköiden omistusoikeus siirtyy 

tosiasiallisesti myyjän ja loppuasiakkaan välillä.56 

 

Päästövähennysyksiköiden toimitusprosessissa noudatetaan samoja periaatteita kuin velvoi-

temarkkinoiden päästökauppajärjestelmissä.57 Ensin päästövähennyshankkeen suunnittelija 

hakee kolmannelta osapuolelta ennakkovahvistuksen siihen, että suunniteltu hanke täyttää 

valitun standardin mukaiset kriteerit (esim. VCS, GS, CDM) (”Validointi”).58 Kun hanke 

alkaa tuottaa vähennyksiä, ulkopuolinen tarkastaja laskee ja todentaa tuotetun päästöjen vä-

hennyksen tai hiilensidonnan ohjelman mukaisilla menetelmillä (”Verifiointi”).59 Todentaja 

myöntää hankkeen omistajalle päästövähennysyksiköt, jotka lasketaan liikkeelle omilla, re-

kisterissä olevilla sarjanumeroilla (”Rekisteröinti”).60 Yksiköt siirtyvät kaupan kautta uusille 

omistajille ja kun ne käyttävät yksiköt kompensaatioiksi, ne mitätöidään, eli poistetaan re-

kisteristä (”Myynti ja eliminointi”). Omistaja saattaa myös päättää yksiköt edelleen tai säi-

lyttää ne myöhempää mitätöintiä tai myyntiä varten.61 Omistuksen siirto pyritään kirjaamaan 

todentamisen toteuttaneen tahon ylläpitämään rekisteriin.62  

 

Mitätöinti tapahtuu siten, että päästövähennysyksikkö joko poistetaan rekisteristä kokonaan 

tai kirjataan rekisteriin jälleenmyyntiin kelpaamattomaksi. Vasta tällöin kompensointitapah-

tuma katsotaan toteutuneeksi.63 Mitätöinti voidaan toteuttaa kahdella tavalla. Asiakkaalle 

voidaan luovuttaa myytävien yksiköiden omistusoikeus, ja tämä voi mitätöidä yksiköt itse. 

Toisaalta yksiköt voidaan myös mitätöidä asiakkaan puolesta siten, että omistusoikeus yk-

sikköihin ei lainkaan siirry myyjältä ostajalle. Mallit voidaan myös yhdistää niin, että yksi-

kön omistusoikeus siirtyy ostajalle ja yksikkö luvataan tämän lisäksi kuolettaa omistusoi-

keuden siirron jälkeen.64 

 

 
56 Hamrick – Gallant 2017, s. 2 ja Hamrick ym. 2018, s. 1, 8. Ks. myös Kuitunen – Ollikainen 2014, s. 99. 
Vaihtoehtoisia toimintamalleja havainnollistaa Kuva 1, ks. luku 4.5.2.  
57 Kuitunen ja Ollikainen 2014, s. 99 ja Seppälä ym. 2019, s. 22.   
58 Hamrick – Gallant 2017, s. 2, Hamrick ym. 2018, s. 6, ja Seppälä ym. 2019, s. 22.  
59 Hamrick – Gallant 2017, s. 1–2, Hamrick ym. 2018, s. 1, Landström 2020, Nett – Wolters 2017, s. 10 ja 
Seppälä ym. 2019, s. 21–22.  
60 Hamrick ym. 2018, s. 6, Landström 2020 ja Seppälä ym. 2019, s. 22.  
61 Kuitunen – Ollikainen 2014, s. 99.  
62 Hamrick – Gallant 2017, s. 2.  
63 Hamrick – Gallant 2017, s. 2 ja Hamrick ym. 2018 s. 1.  
64 Sisäministeriö 2020b, s. 11.  
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Lainisen mukaan kompensointitoimet voidaan luokitella (i) varsinaiseksi kompensoinniksi 

sekä (ii) muuksi ympäristömyönteiseksi toiminnaksi edellä mainittujen ekologisten kritee-

rien noudattamisen perusteella. Kompensointipalvelun sisällön perusteella varsinaiset kom-

pensointipalvelut voidaan jakaa edelleen (i) todennettujen päästövähennysyksiköiden tar-

joamiseen sekä (ii) muiden kompensointipalveluiden tarjoamiseen.65 Kompensointipalve-

luita tarjoavat toimijat voidaan jaotella toiminnan tarkoituksen perusteella (i) kompensoin-

tipalvelua elinkeinotoimintana harjoittaviin toimijoihin; sekä (ii) muuna kuin elinkeinotoi-

mintana harjoittaviin toimijoihin. Lainisen jaottelusta poiketen tämä systematisointi ei ota 

kantaa palveluntarjoajan oikeudelliseen muotoon, sillä verotuksellisesti esimerkiksi yleis-

hyödyllistä toimintaa harjoittava järjestö on verovelvollinen elinkeinotoiminnan harjoitta-

misesta.66 Tutkielmassa keskitytään varsinaiseen päästökompensointiin todennettuja pääs-

tövähennysyksiköitä tarjoamalla. Tässä merkityksessä käytetään jäljempänä myös termiä 

vapaaehtoinen päästökompensaatiopalvelu. 

 

2.1.2 Vapaaehtoinen päästökompensaatiotoiminta Suomessa 

 

Suomessa vapaaehtoisia päästökompensaatiopalveluita koskeva toimiala alkoi muodostua 

yli kymmenen vuotta sitten, ja se on kasvanut voimakkaasti viime vuosina.67 Palveluita tar-

joavat sekä yritykset että kansalaisjärjestöt. Toimiala on hyvin monimuotoinen, koska Suo-

messa ei ole alaa koskevaa lainsäädäntöä tai toimintaa yhtenäistävää omavalvontajärjestel-

mää, joka asettaisi raamit päästökompensaatiotoiminnan harjoittamiselle. Lisäksi päästö-

kompensaatio-termin käyttöä ei rajoiteta lainsäädännöllä tai muutoin, joten käsitteen alla 

tarjotaan hyvin erilaisia palveluita.68 Kansallisilla markkinoilla on kehitetty yksi sertifioin-

tijärjestelmä ja toinen on kehitteillä. Nämä järjestelmät ovat kuitenkin yksittäistapauksia, 

eivätkä sellaisenaan muodosta itsesääntelyjärjestelmää.69 

 
65 Laininen 2020, s. 90, 93. 
66 Vrt. Laininen, joka erottelee toimijat voitontuottamistarkoituksen perusteella voittoa tavoitteleviin toimijoi-
hin sekä voittoa tavoittelemattomiin järjestöihin. Lisäksi todetaan, että yleisemmin päästövähennysyksikköjä 
myyvät yritykset, kun taas muita kompensointipalveluita tarjoavat usein järjestöt (Laininen 2020, s. 93).  
67 Sisäministeriö 2020b, s. 15, ks. myös Seppälä ym. 2019, s. 23. 
68 Sisäministeriö 2020b, s. 15–17.  
69 Puro.earthin kehittämän sertifikaatin ja rekisterin alla tapahtuu ns. CORC-yksiköiden kaupankäyntiä. Omis-
tusoikeus digitaaliseen sertifikaattiin siirtyy ostajalle kaupankäyntihetkellä, ja yksikön voi myydä edelleen tai 
mitätöidä. Valmisteilla on lisäksi toinen standardi, joka perustuu ulkoiseen laadunvarmistukseen. Joidenkin 
yritysten välillä on käyty keskustelua päästökompensaatiopalveluita tarjoavien yritysten etuja edistävän yhdis-
tyksen perustamisesta, ja julkisessa keskustelussa on myös esitetty hiilipörssin luomista. (Sisäministeriö 
2020b, s. 15–17).  
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Suomessa toimii noin 20–30 yritystä, jotka tarjoavat vapaaehtoisia kompensointipalveluita 

oikeushenkilöille ja kuluttajille osana kansainvälisten hiilimarkkinoiden toimintaa. Kom-

pensaatiopalveluita myydään pääasiassa kotimaisille loppuasiakkaille, mutta toimitusketju 

sisältää yleensä myös ulkomaisia osapuolia. Yritykset ja kuluttajat voivat hyvittää päästönsä 

suoraan erilaisten kompensointipalveluiden kautta. Kuluttajille tarjotaan lisäksi mahdolli-

suutta kompensoida tietyn hyödykkeen päästöt maksutapahtuman yhteydessä, tai valita yri-

tyksen valikoimasta päästökompensoitu tuote tai palvelu.70  

 

Kotimaiset päästökompensaatiopalvelut sisältävät pääsääntöisesti kaksi vaihetta. Ensin kar-

toitetaan asiakkaan hiilijalanjälki esimerkiksi tietyn ajanjakson, teon tai toimen osalta, ja 

laskelmissa huomioidaan jo tehdyt päästöjenvähentämistoimet. Laskelmien tekemisessä ja 

todentamisessa saatetaan käyttää ulkopuolista asiantuntijaa, kuten laskelmapalveluita tuot-

tavaa yritystä tai Luonnonvarakeskusta. Kartoituksessa saatetaan hyödyntää kansainvälisiä 

standardeja, mutta laskelmien tuottajat eivät ole sidottuja niihin. Toisessa vaiheessa hiilija-

lanjälki hyvitetään joko palveluntarjoajan oman hankkeen tai päästövähennysyksiköiden 

myynnin avulla.71 

 

Suomalaisten yritysten tarjoamiin vapaaehtoisiin päästökompensaatiopalveluihin lukeutuvat 

ainakin seuraavat toimintamallit: (i) kansainvälisten standardien mukaisten päästövähen-

nysyksiköiden, (ii) CER-päästövähennysyksiköiden; tai (iii) EU:n päästöoikeusyksiköiden 

ostaminen ja välittäminen tai mitätöiminen asiakkaan puolesta; sekä (iv) kansallisten kom-

pensaatiohankkeiden perustaminen ja/tai niiden ilmastohyödyn myyminen kansallisella ser-

tifikaatilla tai ilman. Kansallisten hankkeiden omistaja toimii yleensä itse hankeomistajana, 

myyjänä, mahdollisen standardin hallinnoijana sekä välittäjänä.72 Toimintamalleista (i)–(iii) 

voidaan kategorisoida varsinaiseksi kompensoimiseksi, jossa tarjotaan todennettuja päästö-

vähennys- tai päästöoikeusyksiköitä. Kansallisia kompensaatiohankkeita ei tällä hetkellä 

voitane katsoa varsinaiseksi kompensoimiseksi.73 

 

Kompensointiyritysten lisäksi tiedossa on yksi suomalaisten kansalaisjärjestön hanke, jonka 

tarkoituksena on tuottaa hiilimarkkinoille välittäjäyrityksen myytäväksi 

 
70 Sisäministeriö 2020b, s. 15.  
71 Sisäministeriö 2020b, s. 15.   
72 Sisäministeriö 2020b, s. 15.  
73 Ks. alaviite 15.  
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päästövähennysyksiköitä (World Visionin FMNR-metsityshanke). Tietyt kehitysyhteistyö-

järjestöt sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Hiilipörssi ovat lisäksi toteuttaneet ilmastohank-

keita, joissa on ainakin vapaaehtoisen kompensaatiotoiminnan piirteitä. Nämä ilmastohank-

keet ovat toimineet järjestöjen varainhankinnan keinona, eivät niinkään erillisenä liiketoi-

mintana.74 Hankkeet voidaan kategorisoida muuksi ympäristömyönteiseksi toiminnaksi, ei 

niinkään varsinaiseksi kompensoinniksi. World Visionin hanke on siten tällä hetkellä ainoa 

tiedossa oleva varsinaiseksi kompensoimiseksi luokiteltavissa oleva kansalaisjärjestön suun-

nittelema hanke Suomessa. 

 

 

2.2 Vapaaehtoinen päästökompensaatiotoiminta oikeudellisesti arvioituna 

 

2.2.1 Vapaaehtoisen päästökompensaatiotoiminnan suhde rahankeräyslakiin 

 

Edellä on kuvailtu vapaaehtoista päästökompensaatiotoiminnan peruskäsitteitä, liiketoimin-

tamalleja ja toimitusketjua. Tässä osiossa käsitellään rahankeräyslakia ja hallituksen esitys-

luonnosta rahankeräyslain muuttamisesta75 kompensointitoiminnan näkökulmasta. Kom-

pensaatiotoiminnan verotusta arvioidaan tapauskohtaisesti, ja kysymys on erillinen suh-

teessa rahankeräyslainsäädännön soveltamiseen. Tarkoituksena on kuitenkin asettaa toimin-

nan verokohtelu laajempaan sääntelykontekstiin tilanteessa, jossa toimiala on vielä säänte-

lemätön eikä muuta aiheeseen liittyvää lainvalmisteluaineistoa ole. Esitysluonnos konkreti-

soi kompensointitoiminnan ja muun ympäristömyönteisen toiminnan välistä rajanvetoa sekä 

yritysten että yleishyödyllisten toimijoiden osalta.   

 

Vapaaehtoisen päästökompensaatiotoiminnan suhde rahankeräysten järjestämistä ja valvon-

taa säätelevään rahankeräyslakiin (863/2019, RKL) 76 on tällä hetkellä epäselvä. Ydinkysy-

myksenä on se, onko päästökompensaatiotoimintaa laillista harjoittaa voittoa tavoittelevana 

elinkeinotoimintana.77 Rahankeräyksiä valvova Poliisihallitus on katsonut, että tiettyjen yri-

tysten päästöhyvitystoiminnassa on kyse rahankeräyksestä.78 Yritys ei voi saada 

 
74 Sisäministeriö 2020b, s. 9. Näitä hankkeita käsitellään laajemmin yleishyödyllisten yhteisöjen tuloverotuk-
sen kontekstissa luvussa 3.2.1.  
75 Jäljempänä myös ”esitysluonnos”.  
76 Voimassa oleva rahankeräyslaki tuli voimaan 1.3.2020.  
77 Sisäministeriö 2020b, s. 3.  
78 Ks. esim. Helsingin Sanomat 12.6.2020 ja 2.3.2020 sekä Poliisihallitus 2020. 
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rahankeräyslupaa, joten kyseiset yritykset ovat keskeyttäneet tai lopettaneet toiminnan har-

joittamisen.79 Myös järjestöjen piirissä on kiinnostusta hyödyntää kompensaatiota, mutta 

suhtautuminen on varovaista oikeustilan epäselvyyden vuoksi. Tilanne hidastaa lisäksi uu-

sien toimijoiden ja toimintamallien tuloa markkinoille sekä kansallisten hiilimarkkinoiden 

kehittymistä.80 Vaikka Poliisihallituksen näkemystä ei ole testattu tuomioistuimissa, vaikut-

taa lupaviranomaisen kanta sellaisenaan toimialaan erityisesti rikosoikeudellisen syytehar-

kinnan pelotevaikutuksen johdosta. 

 

Viranomaisen lupaharkinta perustuu kompensaatiopalveluiden osalta tällä hetkellä rahanke-

räyslain yleissäännösten tulkintaan. Lain perusperiaate on, että rahankeräysten järjestäminen 

sallitaan vain luvanvaraisesti yleishyödyllisen toiminnan rahoittamista varten.81 Laki sisältää 

säännökset mm. siitä, mitkä tahot voivat järjestää rahankeräyksiä ja mihin tarkoitukseen ra-

haa voidaan kerätä, sekä rahankeräyksen lupa- ja ilmoitusmenettelyistä. Rahankeräyksen 

järjestäminen ilman rahankeräyslupaa ja keräyksestä saatujen varojen käyttäminen muuhun 

kuin ilmoitettuun käyttötarkoitukseen on rangaistavaa rahankeräysrikoksena ja lievänä ra-

hankeräysrikoksena (RL 17:16c ja d §). RKL 1.3 §:ssä luetellaan ne keräykset, jotka eivät 

kuulu lain soveltamisalaan. Listaukseen sisältyy momentin perustelujen mukaan toimintoja, 

jotka voitaisiin katsoa rahankeräykseksi, mutta joiden järjestäminen ei edellyttäisi rahanke-

räyslupaa.82 Luettelossa ei mainita vapaaehtoista päästökompensaatiotoimintaa.  

 

Rahankeräyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta ra-

haa (RKL 2.1 § 1 kohta). Määritelmällä rahankeräys on pyritty rajaamaan vain vastikkeet-

tomaan rahan keräämiseen eikä rahankeräyksiä tule toteuttaa tavalla, jolla olisi kaupankäyn-

nin luonnetta.83 Vastikkeettomuutta koskevat lisäksi 7.1 §:n 2 ja 3 kohdat. Kohdan 2 mukaan 

kiellettyä on järjestää rahankeräys tavalla, jossa kaupankäynti tai yhdistyksen jäsenhankinta 

ja rahankeräys ovat ilmeisessä vaarassa sekoittua keskenään.84 Kohdan 3 mukaan kiellettyä 

on järjestää rahankeräys siten, että rahan lahjoittajana keräykseen osallistuneelle annetaan 

 
79 Sisäministeriö 2020b, s. 19. Ks. Helsingin Sanomat 2.3.2020.  
80 Sisäministeriö 2020b, s. 19.   
81 HE 214/2018 vp, s. 4.  
82 HE 214/2018 vp, s. 5.  
83 HE 102/2005 vp, s. 27.  
84 Momentin perustelujen mukaan yhtenä tarkoituksena on selventää rahankeräyksen vastikkeetonta luonnetta 
siten, ettei sitä voisi sekoittaa kaupankäyntiin (HE 102/2005 vp, s. 35).  
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muu vastike kuin rahankeräyksen järjestäjän tai keräyksen tunnus, joka on arvoltaan vain 

vähäinen.85 

 

Rahankeräys saadaan järjestää vain, jos Poliisihallitus on myöntänyt rahankeräysluvan 

(RKL 4.1 §). Lupaharkinnassa on huomioitava keräystarkoitusta ja rahankeräyksen järjestä-

jää koskeva yleishyödyllisyysedellytys.86 Rahankeräys saadaan pääsääntöisesti järjestää 

vain varojen hankkimiseksi yleishyödylliseen toimintaan (6.1 §). Rahankeräyslupa voidaan 

myöntää mm. Suomessa rekisteröityneille yhdistyksille, joilla on yleishyödyllinen tarkoitus 

(5 §). Liiketaloudelliselta pohjalta toimivat osakeyhtiöt sekä muut yhteisöt, joilla ei ole lain-

kaan yleishyödyllistä tarkoitusta, eivät voi saada rahankeräyslupaa.87 Yleishyödyllisellä toi-

minnalla tarkoitetaan toimintaa yleistä sosiaalista, sivistyksellistä tai aatteellista tarkoitusta 

varten taikka muuta yleistä kansalaistoimintaa (2.1 § 6 k). Esitöiden mukaan tuloverolain ja 

rahankeräyslain yleishyödyllisyyskäsitteet on syytä pitää erillisinä rahankeräyslain tulkin-

nan selkeyden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi.88 Kriteerit eivät ole yhtenäisiä, mistä 

kielii esimerkiksi se, että tuloverolain mukaan myös osakeyhtiö voi olla yleishyödyllinen.89 

 

Rahankeräyslaissa ei säädetä rahankeräyksellä saatujen varojen verotuksesta, vaan arvio ke-

räyksestä aiheutuvista veroseuraamuksista on rahankeräyksen järjestäjän vastuulla. Suurin 

osa rahankeräyksistä on yhä yleishyödyllisten yhteisöjen järjestämiä, ja lain perustelujen 

mukaan verokohtelu on näiden osalta lähtökohtaisesti selvä. Yleishyödylliseen keräystar-

koitukseen kerätty rahankeräystulo on yleishyödylliselle yhteisölle lähtökohtaisesti verova-

paata tuloa.90 Verottaja arvioi kuitenkin aina tapauskohtaisesti verotuksen näkökulmasta, 

 
85 Momentin perusteluissa todetaan, että keräykset tulisi pääsääntöisesti toimeenpanna siten, ettei rahankeräyk-
seen osallistuvalle anneta mitään hänen lahjoittaessaan rahaa, vaan lahjoitus perustuisi kansalaisen auttamis-
haluun (HE 214/2018 vp, s. 105).  
86 HE 214/2018 vp, s. 6.  
87 HE 214/2018 vp, s. 7.  
88 Vanhan rahankeräyslain perustelujen mukaan tuloverolain yleishyödyllisyyskäsitteestä voitiin hakea tukea 
rahankeräyslain mukaisen yleishyödyllisen toiminnan määrittelylle (HE 102/2005 vp, s. 28). Uuden lain pe-
rusteluissa todetaan, että tuloverolain yleishyödyllisyyden määritelmää sekä yleishyödyllisen ja elinkeinotoi-
minnan rajanvetoa koskeva oikeuskäytäntö on monilta osin varsin vanhaa. Lisäksi kyse on yksittäistapauksessa 
tehtävästä harkinnasta, jolloin on epäselvää, soveltuvatko oikeuskäytännössä linjatut periaatteet enää tulkinta-
ohjeiksi monipuolistuvaan yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaan ja varainhankintaan. (Ks. HE 214/2018 vp, 
s. 44).  
89 HE 214/2018 vp, s. 44.  
90 HE 214/2018 vp, s. 68, 90.  
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onko kyseessä vastikkeeton rahankeräys vai yhdistyksen tai säätiön harjoittama elinkeinotoi-

minta.91  

 

Huomionarvoista on, että Suomessa käytävä keskustelu rahalahjoitusten pyytämisen ja va-

paaehtoisen päästökompensaation myymisen välisestä suhteesta vaikuttaa rahankeräyslain 

esitysluonnoksen perustelujen mukaan ainutlaatuiselta Euroopan tasolla. Vain Suomen 

osalta on tiedossa, että keskustelu painottuu kysymykseen toiminnan vastikkeellisuudesta. 

Tämä johtuu siitä, että Suomen rahankeräyslakijärjestelmä poikkeaa esimerkiksi muiden 

Pohjoismaiden sääntelystä selvästi. Muissa Pohjoismaissa ei säädellä lailla sitä, kuka saa 

kerätä rahaa ja mihin tarkoitukseen.92 Rahankeräyslain muutosta koskevassa lakialoitteessa 

todetaankin, että kysymys ei ole siitä, että päästökompensaatioita haluttaisiin tarjota yleis-

hyödyllisinä vastikkeettomina keräyksinä verotussyistä, vaan kyse on siitä, että voitaisiin 

toimia vastikkeellisen palvelun säännöin verot normaalisti hoitaen.93 Keskustelun ainutlaa-

tuisuus osoittaa, että päästöhyvitystoiminnan vastikkeellisuus on varsin selvää ja vakiintu-

nutta kansainvälisessä tarkastelussa. Tämä ilmenee myös kotimaisessa keskustelussa esite-

tyistä asiantuntijalausunnoista.94 

 

Sisäministeriön lainsäädäntöhankkeen tuloksena hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan 

muutettavaksi rahankeräyslakia siten, että vapaaehtoiset päästökompensaatiopalvelut rajat-

taisiin rahankeräyslain soveltamisalan ulkopuolelle. Lain 1 §:n 3 momenttiin lisättäisiin 

kohta 8, jonka mukaan lain soveltamisalaan ei kuuluisi palvelu, jolla kasvihuonekaasupääs-

töjä kompensoidaan todennetulla ja lasketulla kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksellä, 

välttämisellä tai poistamisella ilmakehästä.95 Kyse olisi yksinkertaistettuna palvelusta, jossa 

maksetaan jollekin toimijalle siitä, että se vähentää päästöjen verran hiilidioksidia tai muuta 

kasvihuonekaasupäästöä jossain muualla.96 Poliisihallitus ei voisi enää myöntää rahanke-

räyslupaa yleishyödyllisen toimijan kompensaatiotoimintaan97 tai toisaalta evätä rahanke-

räyslupaa yritysmuotoiselta palveluntarjoajalta.  

 

 
91 HE 214/2018 vp, s. 106. 
92Sisäministeriö 2020b, s. 18 ja 32.  
93 LA 23/2020, s. 2.  
94 Ks. esim. Ahonen ym. 2020, Helsingin Sanomat 14.1.2020, Ilmastosisublogi 2020, Kahra 2019 ja Uusi-
Suomi 2.3.2020.   
95 Sisäministeriö 2020b, s. 41.  
96 Sisäministeriö 2020b, s. 36.  
97 Sisäministeriö 2020b, s. 34, 38.  
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Soveltamisalarajoituksella pyrittäisiin selventämään päästökompensaatiotoiminnan luon-

netta suhteessa kansalaisjärjestöjen yleisempään ilmastotyöhön.98 Säännös olisi hyvin ylei-

nen ja mahdollistaisi sekä olemassa olevien että innovatiivisten toimintamallien harjoittami-

sen.99 Toiminta olisi mahdollista erilaisille toimijoille riippumatta niiden oikeudellisesta 

muodosta, sillä tarkoituksena on varmistaa yritysten ja järjestöjen yhdenvertainen kohtelu 

rahankeräyslainsäädännön näkökulmasta. Muutos ei vaikuttaisi kansalaisjärjestöjen rahan-

keräyslain piirissä harjoittamaan ilmastotyöhön.100  

 

Säännöksen tarkoittamaa toimintaa voisi olla sekä hyödykkeen tai palvelun yhteydessä ta-

pahtuva kompensointi että pelkän kompensaatiotapahtuman myyminen tai päästövähen-

nysyksiköiden välittäminen. Kompensaatiotapahtuman perustana olisi aina tietty määrä 

päästöjä, mutta päästön syntyminen ei olisi sidottu tiettyyn tuotettuun päästöön, ajalliseen 

rajoitukseen tai päästöjä aiheuttavaan tapahtumaan. Siten myös ali- ja ylikompensoiminen 

sekä tietyn päästömäärän yleinen kompensoiminen kuuluisi soveltamisalarajoituksen pii-

riin.101 Kompensoinnin määritelmä olisi laajempi kuin edellä kuvailtu varsinainen kompen-

sointi edellyttää, sillä ehdotetussa säännöksessä ei määriteltäisi kompensointitoiminnan laa-

tua.102 Lisäksi todentamisen ja laskettavuuden103 kriteerejä ei käytettäisi samassa merkityk-

sessä kuin kansainvälisillä hiilimarkkinoilla ymmärretään ja kuten niitä on edellä kuvattu. 

Todennettavuusedellytyksen täyttäminen mahdollistaisi myös tulevaisuudessa syntyvän il-

mastohyödyn välittämisen, eikä laskettavuusedellytyksen täyttäminen edellyttäisi tietyn 

standardin noudattamista.104 

 

 
98 Sisäministeriö 2020b, s. 27.  
99 Mykkäsen ym. esittivät lakialoitteessaan LA 34/2020 vp, että lain 1 §:n 3 momenttiin lisättäisiin uusi 8 kohta, 
jonka mukaan lain soveltamisalaan ei kuuluisi Valtioneuvoston asetuksessa määriteltäviä kansainvälisiä serti-
fikaatteja noudattavien päästökompensaatioiden tai muulla tavoin todennettujen päästökompensaatioiden myy-
minen. Määritelmä on esitysluonnoksessa esitettyä kapea-alaisempi ja lähempänä varsinaisen kompensoinnin 
määritelmää, jota on käsitelty edellä. 
100 Sisäministeriö 2020b, s. 20. Järjestöjen ilmastotyö keskittyy vaikuttamistyöhön sekä kouluttamiseen ilmas-
toteemoista, erityisesti päästökompensaatiosta sekä päästöjen laskemisesta. Hankkeissa kerätään rahaa mm. 
suomalaisen ikimetsän suojelemiseksi (Luonnonperintösäätiö), suomalaisen ojitetun suon ennallistamiseksi 
(Hiilipörssi) sekä kehittyvien maiden metsityshankkeiden tukemiseksi (WWF) tai sademetsien tilanteen val-
vomiseksi (Greenpeace). Kehittyvien maiden hankkeissa ilmastohyöty ei yleensä ole pääfokus, vaan osa ko-
konaisvaikutuksia. (Sisäministeriö 2020b, s. 9).  
101 Sisäministeriö 2020b, s. 36.  
102 Sisäministeriö 2020b, s. 36. Vrt. LA 23/2020 vp.  
103 Edellä luvussa 2.1.1. samasta kriteeristä käytetty termiä mitattavuus.  
104 Sisäministeriö 2020b, s. 36. Vrt. ekologisten kriteerien listaan luvussa 2.1.1.  
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Säännösehdotus ei ottaisi kantaa siihen, olisiko soveltamisalarajoituksen mukainen kompen-

sointi liiketoimintaa vai ei. Verottaja arvioisi edelleen yksittäistapauksessa, onko toimija ky-

seisestä toiminnasta verovelvollinen vai ei. Verottaja ottaa arviossaan huomioon myös kil-

pailulainsäädännön vaikutuksen siihen, voidaanko yrityksen ja kansalaisjärjestön samaa toi-

mintaa verottaa eri tavoin.105 Sekä esitysluonnoksen yhdenvertaisuustavoitteen106 että vero-

tuksen neutraalisuusperiaatteen näkökulmasta eriävää tulkintaa saman toiminnan osalta tu-

lisi luonnollisesti välttää.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että epäselvä oikeustila rahankeräyslain ja vapaaehtoisen 

päästökompensaatiotoiminnan suhteesta asettaa kyseenalaiseksi sen, voidaanko toimintaa 

ylipäätään harjoittaa liiketoimintana Suomessa. Tulkinta päästöhyvitystoiminnan vastik-

keettomuudesta ja kuulumisesta rahankeräyslain soveltamisalan piiriin kiellettynä rahanke-

räyksen muotona lienee kyseenalainen ainakin niiden palveluiden osalta, joissa on kyse to-

dennettujen päästövähennysyksiköiden tarjoamisesta. Kuitenkin tilanteessa, jossa toiminta-

kenttä on halvaantunut rahankeräyslain lupaviranomaisen kannanottojen johdosta, selkeyt-

täisi säännösehdotus toteutuessaan toimialan sääntely- ja toimintakenttää huomattavasti. Ve-

roseuraamusten arvioinnin osalta lakimuutos tarkoittaisi sitä, että hyvin yleisesti määriteltyä 

kompensaatiotoimintaa olisi aineellisen oikeuden näkökulmasta lähtökohtaisesti mahdol-

lista harjoittaa elinkeinotoiminnan muodossa oikeushenkilön muodosta riippumatta. Sään-

nösehdotuksen yhdenvertaisuustavoite yritys- ja yleishyödyllisten toimijoiden välillä koros-

taa entisestään tarvetta huomioida neutraalisuusperiaate kompensaatiotoiminnan verokohte-

lun arvioinnissa.  

 

Vallitseva oikeustila aiheuttaa epävarmuutta myös koskien sitä, miten yleishyödyllisten toi-

mijoiden ilmastomyönteinen toiminta eroaa kompensointitoiminnasta. Säännösehdotus 

konkretisoi tässä tarkoituksessa kompensointitoiminnan sisältöä suhteessa ilmastonsuojelu-

työhön muun muassa kompensointitoiminnan määritelmä avulla, sekä erittelemällä ilmas-

tonsuojelutyön toimintamalleja, jotka kuuluisivat lainsäädäntömuutoksen jälkeenkin rahan-

keräyslain soveltamisalaan. Tämä havainnollistaa järjestöjen näkökulmasta sitä, millainen 

ilmastomyönteinen toiminta tulisi edelleen arvioitavaksi rahankeräyslain piiriin kuuluvana 

 
105 Sisäministeriö 2020b, s. 35.  
106 Sisäministeriö 2020b, s. 29.  
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yleishyödyllisenä toimintana huolimatta sen liitännäisyydestä kompensaatiotoimintaan. Ai-

hetta käsitellään laajemmin jäljempänä.107  

 

2.2.2 Päästövähennysyksikkö varallisuusoikeuden näkökulmasta 

 

Kompensaatiotoiminnan varallisuusoikeudellisesta luonteesta on käyty Suomessa vilkasta 

keskustelua viranomaisten, sidosryhmien ja alan asiantuntijoiden toimesta osana rahanke-

räyslakiin liittyvää debattia.108 Poliisihallitus on katsonut, että ainakin tietyissä tapauksissa 

kompensaatiopalveluiden myynnissä on kyse ilmastonsuojelutyötä tukevasta varainhankin-

nasta, ja toiminnasta puuttuu kaupankäynnille ominainen aito vastikkeellisuus.109 Laininen 

käsittelee artikkelissaan vapaaehtoisten päästövähennysyksiköiden varallisuusoikeudellista 

luonnetta, ja tulee Poliisihallituksesta poiketen siihen johtopäätökseen, että päästövähennys-

yksikkö on lähtökohtaisesti kaupan kohde siinä missä mikä tahansa hyödyke.110 

 

Päästöoikeuksien varallisuusoikeudellisen luonteen arviointia on harjoitettu erityisesti ulko-

maisessa tutkimuksessa laajalti.111 Päästöoikeusyksiköt sijoittuvat julkis- ja yksityisoikeu-

den välimaastoon. Toisaalta päästöoikeusmarkkinat hahmotetaan yksityisoikeudellisten 

konseptien kuten omaisuuserien ja vaihdannan näkökulmasta, toisaalta päästöoikeuksien 

rooli päästövelvoitteiden jakamisessa liittyy valtiollisten päästötavoitteiden saavuttamiseen 

ja tämän prosessin hallinnolliseen legitimiteettiin.112 Päästöoikeuksien juridinen asema on-

kin niiden säännellyn ja julkiseen valtaan kohdistuvan luonteen vuoksi huomattavasti sään-

telemättömien päästövähennysyksiköiden asemaa selkeämpi.  

 

EU:n päästöoikeusjärjestelmä jättää päästöoikeusyksiköiden määrittelyn jäsenvaltioille, ja 

käytännössä nämä määritelmät vaihtelevat suuresti.113 Osa jäsenvaltioista määrittelee 

 
107 Ks. luku 3.2.1.  
108 Ks. esim. Ahonen ym. 2020, Helsingin Sanomat 12.6.2019, 14.1.2020, 16.1.2020 ja 30.8.2020, Ilmasto-
sisublogi 2020, Poliisihallitus 2019 ja 2020, Talouselämä 23.8.2019 sekä Uusi-Suomi 2.3.2020. Keskustelu 
ilmentää aihealueen haastavuutta ja kytköksistä kansainvälisiin päästökompensaatiojärjestelmiin (Sisäministe-
riö 2020b, s. 19).  
109 Poliisihallitus 2019 ja 2020.   
110 Laininen 2020, s. 86. Lainiseen viitataan useasti rahankeräyslain esitysluonnoksen perusteluissa (Sisämi-
nisteriö 2020b, s. 10–11, 15, 36). 
111 Ks. esim. Ballesteros ym. 2018, European Court of Auditors 2015, Gorzelak 2014, Holligan 2020 ja Mace 
2005.   
112 Holligan 2020, s. 979. 
113 Ballesteros ym. 2018 ja Gorzelak 2014, s. 373. 
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päästöoikeudet omaisuusoikeuksina, mikä mahdollistaa niiden käytön arvopapereina tai ra-

hoitusinstrumentteina. Osa taas hahmottaa ne hallinnollisina lupina aiheuttaa päästöjä tai 

hallinnollisina oikeuksina sui generis.114 Toiset ovat luoneet sekajärjestelmän, joka yhdiste-

lee molempia elementtejä.115 Päästöoikeuksien osalta on arvioitu, harmonisoidun määritel-

män puutteen ei pitäisi itsessään aiheuttaa estettä päästöhyvitysmarkkinoiden toiminnalle.116  

 

Päästöoikeuksien varallisuusoikeudellisesta luonteesta tehtyä tutkimusta ei voida suoraan 

soveltaa päästövähennysyksiköiden oikeudellisen luonteen arviointiin, sillä päästöoikeuk-

sien julkisoikeudelliset piirteet ja niitä koskeva erityislainsäädäntö tekevät päästöoikeuksista 

ja päästövähennysyksiköistä varsin erilaisia hyödykkeitä. Joka tapauksessa päästöoikeusyk-

siköiden varallisuusoikeudellisen määrittelyn monimuotoisuus osoittaa, että päästöoikeus- 

ja päästövähennysyksiköiden kaltaisten hyödykkeiden varallisuusoikeudellinen luonne on 

varsin kansallinen kysymys, eikä ilman nimenomaista pohdintaa selvä.117 

 

Seuraavaksi käsitellään päästövähennysyksikön varallisuusoikeudellista luonnetta esineen 

ja omaisuuden käsitteiden kautta. Päästövähennysyksiköiden hahmottaminen varallisuusoi-

keuden kontekstissa auttaa ymmärtämään päästövähennysyksiköiden vaihdannan ja omis-

tuksen olennaisia piirteitä, joilla on merkitystä paitsi yleisen systematisoinnin, myös päästö-

kompensaatiopalveluiden verotuksen osalta. Varallisuusoikeus on se lähtökohta, jonka kä-

sitteiden pohjalle oikeudellinen sääntely rakentuu, vaikka eri oikeudenalojen antama merki-

tys samoille peruskäsitteille saattaa vaihdella. 

 

2.2.2.1 Päästövähennysyksikön rinnasteisuus esineeseen 

  

Esineellä tarkoitetaan perinteisessä oikeudellisessa mielessä rajoitettua aineellista kappa-

letta, joka voi olla ihmisen oikeudellisen vallan alainen.118 Esineinä on siten pidetty nimen-

omaan yksilöityjä aineellisia kohteita.119 Esineet voidaan luokitella kiinteisiin ja irtaimiin 

esineisiin, joista jälkimmäisiin lukeutuvat negaatiomaisesti kaikki muut kuin kiinteät 

 
114 AG Campos Sánchez, Opinion, 5.6.2006, C-321/15, AncelorMittal Rodange and Schifflange, s. 1.  
115 Clò 2011, s, 60–62. Esimerkiksi Belgia, UK ja Ranska tunnustavat päästöoikeuksissa omaisuusoikeuksien 
piirteitä, kun taas Puola ja Saksa käsittävät niiden sisältävän elementtejä sekä esineoikeudellisia että hallinnol-
lisille oikeuksille tyypillisiä elementtejä (Ballesteros ym. 2019, s. 5). 
116 Mace 2005, s. 134.  
117 Laininen 2020, s. 99.  
118 Kartio 2001, s. 63, Tepora 2006, s. 32 ja Zitting – Rautiala 1982, s. 15.  
119 Kartio 2001, s. 63–69, Kaisto – Lohi 2013, s. 55–53 ja Tepora 2008 s. 35–38.  
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esineet.120 Myös erilaisia asiakirjoja kuten kauppa- ja osakekirjoja pidetään irtaimina esi-

neinä.121  

 

Lainisen mukaan päästövähennysyksiköt ovat sähköiseen muotoon kirjattavia kompensoin-

tiprojektissa syntyvän hiilidioksidipäästöjen vähennyksen tai hiilensidonnan todentamisen 

lopputuloksena syntyviä tuotteita. Ne täyttävät esineen yksilöitävyyden vaatimuksen, sillä 

yksiköt numeroidaan ja rekisteröidään, jolloin ne eivät sekoitu. Yksiköistä ei ole lähtökoh-

taisesti saatavilla fyysisiä asiakirjoja, vaan niistä pidetään yleensä kirjaa sähköisesti. Siten 

ainakaan perinteinen, aineellista olomuotoa edellyttävä esineen määritelmä ei Lainisen mu-

kaan täyty sähköisten päästövähennysyksiköiden osalta. Mikäli yksiköstä annettaisiin fyysi-

nen todistus, olisi tämä päästövähennystodistus asiakirja, johon voitaisiin soveltaa irtainta 

esinettä koskevia normeja.122 

 

Erillinen kysymyksensä on se, voisiko sähköinen päästövähennysyksikkö tai sitä koskeva 

päästövähennystodistus tulla arvioitavaksi arvopaperina, joka on esineenä asiakirjan ala-

laji.123 Lainsäädäntöön ei sisälly yleistä arvopaperin määritelmää, mutta oikeuskirjallisuu-

dessa arvopaperi määritellään asiakirjaksi, jonka hallinta on siitä ilmenevän oikeuden käyt-

tämisen välttämätön edellytys. Perinteisesti arvopaperin tehtävänä on ollut toimia todisteena 

arvopaperin haltijan oikeudesta sen antajaa eli liikkeeseenlaskijaa kohtaan.124 Arvopaperin 

perusominaisuuksiin kuuluu, että arvopaperin haltijalla on perimislegitimaatio, eli arvopa-

perin oikeuttama suoritus voidaan tehdä vapauttavin vaikutuksin vain arvopaperin halti-

jalle.125 Toisaalta arvopaperi on niin sanottu kelpuutuspaperi: vilpittömässä mielessä oleva 

velallinen saa maksusuojaa tehdessään maksusuorituksen arvopaperin haltijana olevalle 

henkilölle. Arvopapereiden käyttö vaihdantaobjekteina edellyttää lisäksi, että niillä on vaih-

dantapaperin luonne, jolloin vilpittömässä mielessä oleva luovutuksensaaja saa väite- ja 

saantosuojaa.126  

 

 
120 Kaisto – Tepora 2012, s. 177.  
121 Tepora 2006, s. 33, Kaartio teoksessa Saarnilehto ym. 2001, s. 666.  
122 Laininen 2020, s. 100–101.  
123 Kartio teoksessa Saarnilehto ym., Irtaimet esineet – arvopaperit.  
124 Kartio 2001, s. 84, Kartio teoksessa Saarnilehto ym., kohta Irtaimet esineet – Arvopaperit.  
125 Kartio 2001, s. 84 ja Tepora 2006, s. 39.  
126 HE 104/1990 vp, s. 7–11, HE 209/1997 vp, s. 11 ja Kartio 2001, s. 84–85. 
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Lainisen mukaan keskeistä päästövähennysyksikön ja -todistuksen arvopaperiluonteen arvi-

oinnissa on se, tuottaako sen omistaminen haltijalleen jonkin taloudellista arvoa omaavan 

oikeuden luovutuksenantajaa kohtaan. Päästövähennysyksikkö toimii vakuutuksena siitä, 

että kompensointitoimi on tapahtunut. Rekisterimerkintä päästövähennysyksikön omistajuu-

desta on todiste yksikön omistusoikeuden siirron eli sopimuksen mukaisen suoritusvelvoit-

teen täyttämisestä. Päästövähennysyksikkö ei luo sen haltijalle oikeuksia tai velvollisuuksia 

sen luovutuksenantajaa tai liikkeeseenlaskijaa kohtaan. Yksikkö toimii itsessään vaihdannan 

kohteena, eikä siten oikeuta haltijaansa saamisoikeuteen mihinkään sen taustalla olevaan 

muuhun yksilöityyn saatavaan, kuten osuuteen tai suoritukseen osakeyhtiöstä tai muusta oi-

keussubjektista.127 Lisäksi tulee huomoioida, että päästövähennysoikeuksiin ei liity arvo-

osuusjärjestelmän kaltaisesti erityistä sääntelyä, jolla päästövähennysyksiköiden vaihdanta 

rinnastettaisiin arvopaperivaihdantaan. Siten päästövähennysyksikköä ei voida luokitella ar-

vopaperiksi, vaikka sähköinen kirjaus rinnastettaisiin fyysiseen arvopaperiin.128  

 

Päästövähennystodistuksen osalta tilanne voisi Lainisen mukaan olla erilainen, mikäli todis-

tukseen tehtäisiin kirjaus siitä, että sen hallinta on osoitus yksilöityjen päästövähennysyksi-

köiden ostamisesta. Tällöin asiakirja oikeuttaisi sen haltijan tiettyyn yksilöityyn suorituk-

seen velallista kohtaan. Velallisena toimisi todentaja, sillä se toimii kaupan yhteydessä liik-

keeseenlaskijana. Päästövähennystodistus saisi tällöin velkakirjan ominaisuuksia ja voisi 

tulla arvioiduksi arvopaperina. Tällöin todistuksella olisi myös itsenäistä vaihdannallista ar-

voa jälkimarkkinoilla.129 

 

2.2.2.2 Päästövähennysyksikön rinnasteisuus omaisuuteen 

 
Esineen käsitteen lisäksi on arvioitava sitä, voidaanko päästövähennysyksiköt kategorisoida 

omaisuutena. Esineoikeudessa vakiintuneen ajattelun mukaan katsotaan, että omaisuus 

koostuu varallisuusoikeuksista, jotka ovat joko kiinteää tai irtainta omaisuutta. Omaisuus on 

kiinteää, mikäli oikeuden luovutukseen sovelletaan, mitä kiinteän omaisuuden luovutuksesta 

on voimassa. Kaikki muut varallisuusoikeudet ovat irtainta omaisuutta. Tähän kategoriaan 

lukeutuvat myös sellaiset varallisuusoikeudet, joiden yhteys konkreettisiin esineisiin on 

 
127 Laininen 2020, s. 101–104. 
128 Laininen 2020, s. 104.  
129 Laininen 2020, s. 104. 
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etäinen tai puuttuu. Näitä ovat tietyn suorituksen saamiseen tähtäävät saamisoikeudet, im-

materiaalioikeudet ja eri yhteisöiden osuusoikeudet.130  

 

Saamisoikeuden sisältönä on haltijan (velkojan) oikeus vaatia joltakulta (velalliselta) tiettyä 

laadultaan ja paljoudeltaan määrättyä varallisuusarvoista suoritusta.131 Osapuolten sopimus 

on ratkaiseva sen määrittelyssä, mikä saamisoikeuden sisältö on ja minkälaisia sopimuksen 

seurauksena inter partes syntyvät velvoitteet ja oikeudet ovat.132 Päästövähennysyksiköiden 

kaupassa on Lainisen mukaan kyse ostajan ja myyjän sopimuksesta, jolla luovuttaja siirtää 

yksikön luovutuksensaajalle vastiketta vastaan. Luovutuksensaajalle syntyvän varallisuus-

oikeuden ydinsisältö on siten luovutuksenantajaan kohdistuva saamisoikeus yksiköiden 

omistusoikeuden siirtymisestä.133 Kauppa ei tuota luovutuksensaajalle saamisoikeuksia 

muita kuin myyjää kohtaan, elleivät projektikehittäjä tai alkutuottaja ole ostajan välittömiä 

sopimuskumppaneita, tai ellei heidän kanssaan ole sovittu saamisoikeuksien syntymi-

sestä.134 Ilmastohyöty syntyy nimittäin jo päästövähennysyksiköiden luomisen ja kaupan to-

teuttamisen ajankohtana.135 Lainisen johtopäätös on, että päästövähennysyksikön asema ir-

taimena omaisuutena on epävarmaa.136   

 

Vaikka päästövähennysyksikkö on omistuksen kohteena aineeton objekti, voitaneen tulkita, 

että yksikkö ei ole sen haltijalle kuuluva immateriaalioikeudessa suojan kohteena oleva oi-

keus, kuten teollis- tai tekijänoikeus. Päästöoikeuksien rinnastus immateriaalioikeuksiin on 

tässä suhteessa havainnollinen. Verohallinnon ohjeen mukaan päästöoikeudet rinnastetaan 

verotuskäytännössä aineettomina oikeuksina pidettyihin oikeuksiin, kuten tekijänoikeuksiin 

tai patentteihin.137 Päästöoikeudet tarkoittavat oikeutta päästää kasvihuonekaasuja ilmaan 

yhtä hiilidioksiditonnia vastaava määrä tiettynä ajanjaksona138, ja ne ovat 

 
130 Kartio 2001, s. 115–116.  
131 Saarnilehto – Annola 2018, s. 1, 6 ja Karhu ja Tolonen kirjassa Saarinlehto ym., kohta Lähtökohdat – Si-
viilioikeuden yleiset periaatteet – Sopimus oikeustoimena – Oikeustoimi ja sopimus. 
132 Saarnilehto – Annola 2018, s. 6.  
133 Laininen 2020, s. 106.  
134 Laininen 2020, s. 108.  
135 Tämä on ongelmallista ostajan oikeussuojan näkökulmasta, sillä ostajalla ei ole keinoja reklamoida mah-
dollisista ongelmista kompensointitapahtuman toteuttamisessa itse projektikehittäjälle tai alkutuottajalle (Lai-
ninen 2020, s. 111). Tämä on erityisen relevanttia silloin, kun päästökompensointi tapahtuu hiilensidonnan 
keinoin, sillä luonnolliset hiilinielut ovat alttiita tuhoutumiselle koko elinkaarensa ajan (Nurmi – Ollikainen 
2019, s. 18). 
136 Laininen 2020, s. 109.  
137 Verohallinto 2020a, 2.2.  
138 Päästökauppalaki 6 § 4 k.  
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päästövähennysyksiköiden tapaan vaihdettavissa jälkimarkkinoilla.139 Rinnastus aineetto-

miin oikeuksiin on päästöoikeuksien osalta johdonmukaista, koska ne oikeuttavat haltijansa 

tiettyyn päästöoikeuden hallinnasta erilliseen oikeuteen koskien kasvihuonekaasujen pääs-

tämistä. Kyse on itse päästöoikeusyksiköstä erillisestä oikeudesta, joka perustuu lainsäädän-

tövelvoitteisiin.  

 

Päästövähennysyksiköt puolestaan oikeuttavat haltijansa lähtökohtaisesti vain yksikköjen 

omistukseen.140 Päästövähennysyksikköjä voidaan ostaa jo aiheutettujen, tulevaisuudessa ai-

heutuvien tai mihinkään toimintaan liittymättömien päästöjen kattamiseksi. Yksikköjen mi-

tätöinti, eli kompensointitapahtuma, voidaan toteuttaa vapaasti määrättynä ajankohtana, eikä 

se ole sidottu päästöoikeuden ostajan velvoitteisiin tietyn päästökaton suhteen. Päästövähen-

nysyksiköiden osalta ei niin ikään voida puhua yhteisön osuusoikeuksista, sillä ne eivät oi-

keuta mihinkään erilliseen osuuteen toisesta oikeussubjektista.  

 

Yhteenvetona voidaan kuvailla, mitä piirteitä päästövähennysyksiköt eivät sisällä. Päästö-

vähennysyksikköä ei voida luokitella arvopaperiksi tai muuksi esineeksi ainakaan, mikäli 

yksiköiden omistuksesta ei myönnetä erillistä päästövähennystodistusta.141 Päästövähen-

nysyksikön asema irtaimena omaisuutena on epävarmaa. Päästövähennysyksikköä tuskin 

voidaan luokitella saamisoikeudeksi, immateriaalioikeudeksi tai osuusoikeudeksi yhtiöstä 

tai muustakaan oikeussubjektista.  

 

Tiivistetysti päästövähennysyksikkö on vapaaehtoisilla kompensaatiomarkkinoilla vaihdan-

nan kohteena oleva hyödyke, joka on kaupan ulkopuolisen osapuolen todistus tai vakuutus 

siitä, että hiilensidonta on tapahtunut tai tulee tapahtumaan tietyssä päästövähennysprojek-

tissa.142 Päästövähennysyksikön kauppa on vastikkeellinen sopimus, joka velvoittaa ostajan 

maksusuoritukseen sekä myyjän erinäisiin suoritusvelvoitteisiin, jotka voivat koskea esimer-

kiksi yksiköiden laatua ja määrää, käytettyä todentamisstandardia sekä 

 
139 Päästökauppalaki 39 § 2 mom. 2 k.  
140 McNish (2012) on esittänyt, että päästövähennysyksikköjen luomisprosessi muistuttaa enemmän tietyn hyö-
dykkeen tuotantoprosessia kuin päästöoikeuksien vaihdantaa jälkimarkkinoilla vaihdantakelpoisina immateri-
aalioikeuksina. Prosessi on lähempänä esimerkiksi vehnän tuotantoprosessia istutuksesta jauhojen myyntiin, 
kuin vehnän myyntiä futuurisopimuksella pörssissä. Tämä johtuu siitä, että kompensointitapahtuman luominen 
vaatii pitkän toimitusketjun, joka sisältää lukuisia transaktioita, oikeudellisia vaatimuksia, riskejä ja osapuolia. 
141 Laininen 2020, s. 108–109.  
142 Laininen 2020, s. 109.  
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suoritusajankohtaa.143  Siltä osin, kuin ostajat hankkivat päästövähennysyksiköitä myydäk-

seen niitä voitolla tai säilyttääkseen niitä myöhempää myyntiä tai mitätöintiä varten, muis-

tuttaa päästövähennysyksiköiden kauppa rahoitusinstrumenttien kauppaa jälkimarkkinoilla.  

 

Lainisen artikkelin johtopäätökset tukevat näkemystä, jonka mukaan päästökompensaa-

tiopalveluiden myynti voi täyttää vastikkeellisen myynnin tunnusmerkit. Kun kyseessä on 

myynti eli vastikkeellinen suoritus, myyjään sovelletaan pääsääntöisesti elinkeinotoimintaa 

koskevia säännöksiä myös tulo- ja arvonlisäverotuksessa. Elinkeinoverotuksen ja arvonli-

säverotuksen mukaisten liiketoiminnan määritelmien toteutumista vapaaehtoisten päästö-

kompensaatiopalveluiden osalta arvioidaan jäljempänä. Lisäksi päästövähennysyksikön oi-

keudelliset ominaisuudet vaikuttavat yksiköiden vaihdantaa koskeviin veroseuraamuksiin, 

kuten tulo- ja arvonlisäverotusta sekä varainsiirtoverotusta koskevissa luvuissa ilmenee.  

 
143 Laininen 2020, s. 110.  
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3 TULOVEROTUS 

 
3.1 Vapaaehtoisen päästökompensaatiotoiminnan verosääntelystä 

 

Vapaaehtoisen päästökompensaatiotoiminnan verokäsittelystä ei ole erityislainsäädäntöä, 

joten siihen sovelletaan voimassa olevia verosäännöksiä. Tietyissä tilanteissa tämä saattaa 

osoittautua haastavaksi ja on valittava vaihtoehtoisten sovellettavaksi tulevien säännösten 

välillä. Tutkielmassa pyritään näistä lähtökohdista ja edeltävän aineellisoikeudellisen ana-

lyysin kontekstissa jäsentämään, mitä verosääntöjä päästöhyvitystoimintaan tulisi soveltaa. 

Käsittelyssä erotellaan toisistaan yleishyödyllisten yhteisöjen sekä osakeyhtiöiden ja muiden 

yritysmuotoisten yhteisöjen verokohtelu.  

 

Vapaaehtoisesta päästökompensaatiotoiminnasta ei ole vielä oikeuskäytäntöä. Keskusvero-

lautakunta tai kirjanpitolautakunta eivät ole antaneet ratkaisuja aiheesta, eikä verohallinto 

ole antanut ohjetta päästökompensaatiotoiminnan kaupan verotuksesta. Tilanteessa, jossa 

laki vaikenee eikä sekundääristä aineistoa ole juurikaan saatavilla, voidaan verokohtelun ar-

viointiin hakea lavennetusti johtoa päästöhyvitystoiminnan lähi-ilmiöiden verotuksesta.  

 

Vertailukohdaksi otetaan EU ETS:n päästöoikeuksien verotus, josta on laajalti lähdeaineis-

toa. Päästöoikeuksien verotus- ja kirjanpitokohtelua verohallinnon ohjeessa ja kirjanpitolau-

takunnassa.144 Lisäksi päästöoikeuksien verotuksesta on laajalti oikeuskirjallisuutta.145 Pääs-

töoikeuksien verokohtelu ei ole suoraan sovellettavissa todennettujen päästövähennysyksi-

köiden tarjoamiseen vaihdannan kohteen ollessa erilainen. EVL-verotuksen kriteerien ol-

lessa yleisluontoisia päästöoikeuksien verotuksen käsittely antaa kuitenkin jonkinlaisia viit-

teitä päästökompensaatiopalveluiden ja päästövähennysyksiköiden verotuksesta. Verotus-

kysymysten tarkastelu aloitetaan tulojen veronalaisuuden ja menojen vähennyskelpoisuuden 

arvioinnilla eli laajuusongelmaa käsittelemällä. 

 

 
144 KILA 1767/2005, KILA 2006 ja Verohallinto 2020a. Verohallinnon ohjeessa otetaan kantaa päästöoikeuk-
sien tuloverotukseen mm. arvostamis- ja jaksottamisongelman näkökulmasta. Kirjanpitolautakunnan lausun-
nossa kommentoidaan puolestaan päästöoikeuksien kirjaamista. Ks. myös KHO 2005:46 ja 2009:78.  
145 Ks. esim. Linnanvirta – Mäkisalo 2015, Nuotio – Tuominen 2004 sekä Torkkel 2019a ja 2019b.  
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3.2 Vapaaehtoisen päästökompensaatiopalvelun tulojen verotuksen laajuuson-

gelma 

 

3.2.1    Elinkeinoverolain soveltaminen päästökompensaatiopalvelun tuloihin 

 

Tuloverolaki (TVL) on tuloverotuksen yleislaki suhteessa muihin tuloverotusta säänteleviin 

lakeihin. Luonnollisen henkilön ja oikeushenkilön verovelvollisuus määräytyy kaikilta osin 

TVL:n mukaan. Verovelvollisuuden selvittämisen jälkeen on luonnollisen henkilön ja jaka-

mattomien kuolinpesien osalta määritettävä, mitkä tulot kuuluvat pääoma- ja mitkä ansiotu-

lolajiin. Pääoma- ja ansiotuloverotusta koskevat säännökset ovat pääosin TVL:ssa.146  Yh-

teisöjä ja yhtymiä tämä tulolajijako ei suoranaisesti koske, vaikka myös niillä voi olla muuta 

tuloa eli ns. henkilökohtaista tuloa elinkeino- ja maataloustulon lisäksi.147  

 

Tulolajijaon lisäksi TVL tuntee jaon tulolähteisiin. Samalla verovelvollisella voi olla kolme 

tulolähdettä: elinkeinotulo (nettotulo EVL:n mukaan), maataloustulo (nettotulo MVL:n mu-

kaan) ja henkilökohtainen tulo, joka verotetaan TVL:n mukaan. Tulolähdejaossa on kyse 

lainvalinnasta, jonka mukaan kaikki tulot ja vähennykset on kohdistettava tiettyyn tuloläh-

teeseen sen sääntöjä soveltaen.148 Kunkin tulolähteen osalta on määritettävä verovelvollisen 

nettotulot, eli se, mitkä tulot ovat veronalaisia ja mitkä menot vähennyskelpoisia tulon hank-

kimis- ja säilyttämismenoja (ns. luonnolliset vähennykset). Jos jonkin tulolähteen tulos on 

verovuonna tappiollinen, tätä tappiota ei saa vähentää toisen tulolähteen positiivisesta tulok-

sesta vaan kussakin tulolähteessä suoritetaan seuraavina verovuosina tappiontasaus.149 Yh-

teisöjen verotus on suhteellista ja yleinen yhteisöverokanta on 20 % 1.1.2014 lukien.  

 

Elinkeinotulolähteen verotettavan tulon laskentasäännökset ovat elinkeinoverolaissa. Kun 

yhteisön toimintaan sovelletaan EVL 1 §:n mukaan elinkeinoverolakia sen yhteisömuodon 

perusteella, yhteisön harjoittama toiminta muodostaa maataloutta lukuun ottamatta EVL 2 

§:n 2 momentin mukaan elinkeinotoiminnan tulolähteen. Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen 

kuuluvat kaikki verovelvollisen harjoittamasta liike- ja ammattitoiminnasta kertyvät tulot 

 
146 Andersson 2006, s. 22 ja 32.   
147 Andersson 2006, s. 32.  
148 Andersson 2006, s. 33. 
149 Andersson 2006, s. 33–34.  
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(EVL 2 §). Vastaavasti elinkeinotoiminnan menoja ovat menot, joilla on pyritty hankkimaan 

tai säilyttämään elinkeinotoiminnan tuloja (EVL 7.1 §).  

 

Eräiden yhteisöjen tulolähdejako poistuu 1.1.2020 voimaan tulevien lakimuutosten myötä. 

Muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. 

Tulolähdejaon poistamisen myötä yhteisöjen tulo lasketaan pääsääntöisesti elinkeinotulon 

verottamisesta annetun lain mukaan yhteisön harjoittaman toiminnan luonteesta riippumatta. 

Tulolähdejaon muutos ei kuitenkaan koske yleishyödyllisiä yhteisöjä ja eräitä muita yhtei-

söjä.150 Näiden yhteisöjen osalta elinkeinoverolain soveltaminen ratkaistaan niiden harjoit-

taman toiminnan luonteen perusteella. 

 

Elinkeinotoiminnan ja liike- tai ammattitoiminnan määritelmät eivät sisälly verolakeihin, 

joten tulolähteen valinta on tehtävä oikeuskäytäntöön ja oikeuskirjallisuuteen tukeutuen.151 

Liiketoimintana pidetään voiton tavoittelua lyhyellä tai pitkällä aikajänteellä. Siihen, mihin 

saatu voitto käytetään, ei ole kiinnitetty huomiota, eli voittoa tavoittelevan osakeyhtiön toi-

mintaa on pidettävä liiketoimintana, vaikka sen voitto käytettäisiin kokonaan yleishyödylli-

siin tarkoituksiin.152 Lisäksi kyse on itsenäisestä, suunnitelmallisesta, taloudellista riskiä si-

sältävästä ja jatkuvasta toiminnasta. Liiketoiminnan on kohdistuttava näkyvästi joko rajoit-

tamattomaan tai laajahkoon rajoitettuun henkilöjoukkoon. Ammattitoiminta on liiketoimin-

taa suppeampaa, ja ammattitaito on pääomariskiä tärkeämmässä asemassa. Koska verosub-

jektin oikeudellisella luonteella ei ole merkitystä EVL:n soveltamisen kannalta, on liike- ja 

ammattitoiminnan erojen merkitys vain vähäinen.153 

 

Päästökompensaatiopalveluiden tarjoajat ovat lähtökohtaisesti voittoa tavoittelevia yrityk-

siä, jotka harjoittavat toimintaa kilpailutilanteessa muiden alan toimijoiden kanssa osana 

kansainvälisten hiilimarkkinoiden toimintaa. Palveluita tarjotaan yleisesti yrittäjille tai ku-

luttajille, joten toiminta kohdistuu pääsääntöisesti rajoittamattomaan henkilöjoukkoon. 

Päästövähennysyksiköt ovat vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla vaihdettavia hyödykkeitä, 

jotka toimivat kaupan ulkopuolisen osapuolen todistuksena tai vakuutuksena siitä, että hii-

lensidonta on tapahtunut tai tulee tapahtumaan tietyssä päästövähennysprojektissa. 

 
150 Verohallinto 2020c.  
151 Andersson – Penttilä 2016, s. 19. 
152 Andersson – Penttilä 2016, s. 20–21.  
153 Andersson – Penttilä 2016 s. 19–21.   
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Vapaaehtoisten kompensaatiopalveluiden sisältönä on pääsääntöisesti tällaisten päästövä-

hennysyksiköiden myynti, välittäminen tai mitätöinti ostajan lukuun. Ensin kartoitetaan kui-

tenkin yleensä ostajan hiilijalanjälki, ja huomioidaan laskelmissa jo tehdyt päästöjenvähen-

tämistoimet. Laskelmien tekemisessä ja todentamisessa voidaan käyttää ulkopuolista palve-

luntarjoajaa ja/tai kansainvälisiä todentamisstandardeja. Päästökompensaatiopalvelun 

kauppa on vastikkeellinen sopimus, joka velvoittaa ostajan maksusuoritukseen ja myyjän 

erinäisiin suoritusvelvoitteisiin, jotka voivat koskea esimerkiksi yksiköiden laatua ja määrää, 

niiden mitätöintiä, tai käytettyä todentamisstandardia. Vain pieni murto-osa alan toimijoista 

on yleishyödyllisiä yhteisöjä, ja suurin osa järjestöjen toteuttamista ilmastohankkeista ei ole 

katsottavissa varsinaiseksi päästökompensaatiopalveluiden tarjoamiseksi.  

 

Näistä lähtökohdista todennettujen päästövähennysyksiköiden tarjoamisesta muodostuvan 

päästökompensaatiopalvelun voidaan tulkita täyttävän edellä mainitut liiketoiminnan tun-

nusmerkit. Tämä koskee sekä toiminnan tarkoitusta että sen tosiasiallista sisältöä. Tulkinnan 

muodostumista ei estä se, että esimerkiksi osakeyhtiömuotoinen päästöhyvityspalvelun tar-

joaja käyttää toimintansa tulot yleishyödylliseen tarkoitukseen, kuten ilmastonsuojelutyö-

hön. Voiton käyttötarkoitus ei nimittäin ole merkityksellinen liiketoimintatulkinnan suhteen. 

 

Kysymys elinkeinotoimintaa koskevien säännösten soveltumisesta on erillinen suhteessa ra-

hankeräyslain soveltamiseen. Tällä hetkellä on epäselvää, voidaanko vapaaehtoisia päästö-

kompensaatiopalveluita myydä yritysten toimesta rahankeräyslain näkökulmasta. Täten, 

vaikka liiketoiminnan tunnusmerkistö täyttyisi tietyn palveluntarjoajan osalta, voi toiminnan 

harjoittaminen estyä aineellisoikeudellisen sääntelyn vuoksi. Toteutuessaan rahankeräyslain 

muuttamista koskeva lakiehdotus selventäisi kysymystä päästökompensaatiotoiminnan vas-

tikkeellisuudesta ja siten välillisesti myös veroseuraamusten arvioinnista. Lakiehdotuksen 

toteutuessa voidaan tulkita, että vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden tarjoaminen 

katsottaisiin lähtökohtaisesti elinkeinotoiminnaksi myös verolainsäädäntöä sovellettaessa. 

Siten tämänhetkinen, Poliisihallituksen omaksuma oletus toiminnan vastikkeettomuudesta 

kääntyisi päälaelleen.  Linnakangas toteaakin vapaaehtoisia päästökompensaatiomaksuja ja 

niiden verotusta koskevassa artikkelissaan, että tilanteessa, jossa kompensaatiopalvelun 

myynti rajattaisiin rahankeräyslain ulkopuolelle, sovellettaisiin myyjään yleensä elin-

keinotoimintaa koskevia säännöksiä myös tulo- ja arvonlisäverotuksessa.154  

 
154 Linnakangas 2020, s. 431.  
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Edellä mainittu liiketoimintatulkinta ei ole sidoksissa oikeushenkilön oikeudelliseen muo-

toon. Yleishyödyllisten yhteisöjen osalta elinkeinoverolain soveltumista on kuitenkin tar-

kasteltava lähemmin, sillä aiheeseen liittyy erityisiä tulkintakysymyksiä. Lisäksi järjestö-

kentässä on esiintynyt epätietoisuutta kompensaatiotoiminnan ja ilmastonsuojelutyön väli-

sestä rajanvedosta ja kunkin toimintamuodon verokohtelusta.155 

 

Yhteisö on TVL 22 §:n mukaan yleishyödyllinen, jos se toimii yksinomaan ja välittömästi 

yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä, jos 

sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin ja jos se ei tuota toiminnallaan 

siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana 

palkkana tai muuna hyvityksenä. Kyse on siitä, mitä ja kenen intressejä yhdistys tai säätiö 

edustaa – jos toiminta palvelee vain yksityistaloudellisia intressejä, se ei ole yleistä toimin-

taa.156 Yleishyödylliset yhteisöt ovat yleensä yksityisoikeudellisia yhdistyksiä, säätiöitä tai 

laitoksia, ja vain hyvin harvoin osakeyhtiöitä.157  

 

Yleishyödyllinen yhteisö on TVL 23 §:n mukaan verovelvollinen saamastaan elinkeinotu-

losta. Lisäksi se on verovelvollinen muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoituk-

seen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta. Henkilökohtaiset tulot ovat 

sen sijaan verovapaita. Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan myös tässä kontekstissa liike- tai 

ammattitoimintaa (EVL 1.2 §). Elinkeinotuloa verotetaan yleisen yhteisöverokannan mukai-

sesti ja sen määrä lasketaan EVL:n säännösten mukaisesti.158 Mikäli yleishyödyllisen yhtei-

sön tuloa pidetään elinkeinotulona, on yhteisö myös arvonlisäverovelvollinen toiminnastaan 

(AVL 4 §). Arvonlisäverotus on siten kytketty TVL:n mukaiseen elinkeinotulokäsitteeseen. 

Tulolähdettä koskeva rajanveto on siten hyvin keskeistä yleishyödyllisten yhteisöjen vero-

tuksessa.159  

 

TVL 23.3 §:ssä on erikseen säädetty, mitkä tulot on nimenomaisesti suljettu elinkeinotulo-

käsitteen ulkopuolelle.160 Kyse on lähinnä yhteisöjen varainhankintaan liittyvästä toimin-

nasta, vain yhdistyksen jäsenistöön kohdistuvasta toiminnasta sekä yleishyödyllisen 

 
155 Sisäministeriö 2020b, s. 4, 17.  
156 Myrsky 2014, s. 45.  
157 Andersson 2006, s. 29. 
158 Myrsky 2014, s. 129–130.  
159 Myrsky 2014, s. 31.  
160 Myrsky 2014, s. 158.  
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yhteisön tarkoituksen toteuttamiseen välittömästi liittyvästä elinkeinotoiminnasta. Nämä 

aatteellisille yhdistyksille tyypilliset varojenkeräystavat on jätetty kokonaan yleishyödylli-

sen yhteisön elinkeinotulon ulkopuolelle.161 Säännöksen johdosta rahankeräyslain piiriin 

kuuluvat rahankeräykset ovat lähtökohtaisesti yleishyödyllisen yhteisön verovapaata tuloa. 

Esimerkiksi liikeverotuksen uudistustoimikunta on todennut mietinnössään tätä säännöstä 

kommentoidessaan, että liiketulona ei ”tietenkään” pidetä eri muodoissa harjoitetusta rahan-

keräyksestä saatua tuloa, vaikka tähän toimintaan liittyisi jossain määrin liiketoiminnalle 

tunnusmerkillisiä piirteitä.162  

 

TVL 23.3 §:ssa mainitut yleishyödyllisten yhteisöjen tulot ovat verovapaata, henkilökoh-

taista tuloa riippumatta toiminnan laadusta ja laajuudesta.163 Näin elinkeinotulon käsitettä 

on tietyssä määrin supistettu yleishyödyllisten yhteisöjen hyväksi, joten kynnys elin-

keinotoiminnaksi katsomiseksi on hieman korkeampi kuin esimerkiksi elinkeinotoimintaa 

harjoittavilla osakeyhtiöillä. Yleishyödyllisten yhteisöjen keskeisin tuloverotusta koskeva 

ongelma on se, onko TVL 23.3 §:n luettelon ulkopuolinen tulo veronalaista elinkeinotuloa 

vai verovapaata henkilökohtaista tuloa.164  

 

Rahankeräyslain muuttamista koskevassa esitysluonnoksessa arvioidaan, että verottaja voisi 

arvioida vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden tarjoamista liiketoimintana myös 

järjestöjen osalta. Yleishyödyllisen yhteisön toiminnan, ollakseen elinkeinotoimintaa, tulee 

täyttää elinkeinotoiminnan tunnusmerkit. Kun arvioidaan liiketoiminnan luonteisuutta, huo-

miota on kiinnitetty myös verotuksen neutraalisuuteen. Mikäli yleishyödyllinen yhteisö har-

joittaa muiden verovelvollisten kanssa kilpailevaa toimintaa, senkin toiminta voidaan kilpai-

luneutraliteettiin vedoten katsoa elinkeinotoiminnaksi.165  

 

Edellä mainittu elinkeinoverolain mukainen liiketoimintatulkinta koskee myös yleishyödyl-

lisiä yhteisöjä niiden harjoittaessa vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden kauppaa. 

Tulkintaa puoltaa erityisesti se, että valtaosa kompensaatiopalveluiden tarjoajista on yritys-

muotoisia toimijoita, jotka pyrkivät voiton tavoitteluun. Siten myös yleishyödyllistä yhteisöä 

 
161 Myrsky 2014, s. 130–131. 
162 Ks. myös KVL 318/1993, jonka mukaan elinkeinotuloina ei pidetty mm. rahankeräyksestä kertyneitä tuloja. 
163 Myrsky 2014, s. 158–159. Sanamuoto ei mahdollista verovapauden rajoittamista kilpailuneutraliteettiin liit-
tyvillä syillä, ks. Valtiovarainministeriö 2009, s. 57 ja 94.  
164 Myrsky 2014, s. 130–131.  
165 Sisäministeriö 2020b, s. 35.  
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tulisi kohdella vastaavasti verotuksessa, jotta tämä ei saisi verovapauden myötä kilpailuetua 

markkinoilla. Tosiasiallisesti epäselvyys rahankeräyslain soveltumisesta päästökompensaa-

tiotoimintaan tarkoittaa, että kompensaatiopalveluiden myynti saatetaan tällä hetkellä katsoa 

rahankeräyslain soveltamisalaan kuuluvaksi toiminnaksi, jossa kaupankäynti ja rahankeräys 

ovat vaarassa sekoittua toisiinsa. Siten toiminnan harjoittaminen voidaan tulkita kielletyksi 

rahankeräyslain 7 §:n mukaan. Tilanteessa, jossa kompensaatiopalvelut rajattaisiin rahanke-

räyslain ulkopuolelle, koskisi lähtökohtainen liiketoimintatulkinta luonnollisesti myös yleis-

hyödyllisiä yhteisöjä.166 

 

Yleishyödyllisten yhteisöjen osalta on syytä selventää rajanvetoa päästökompensaatiopalve-

luiden ja yleishyödyllisten ilmastomyönteisten hankkeiden välillä. On huomioitava, että 

päästöhyvityksen taustalla oleva päästövähennyshanke ja yleishyödyllinen ilmastonmyön-

teinen hanke voivat olla sisällöltään hyvin samanlaisia. Esimerkiksi päästövähennysyksik-

köjen tuottamisen taustalla oleva hanke voi vastata lähes täysin jonkin kansalaisjärjestön 

hallinnoimaa kehitysyhteistyöhanketta. Keskeisenä erona on kuitenkin se, että päästökom-

pensaatiohanke käy läpi sertifiointimenettelyn, jossa varmistetaan hankkeen täyttävän tietyn 

kansainvälisen sertifiointijärjestelmän vaatimukset. Vuosia kestävän prosessin lopputuot-

teena hanke tuottaa markkinoille päästövähennysyksiköitä, jotka osoittavat hankkeesta saa-

tua mitattavaa hiilidioksidihyötyä ja toimivat kaupankäynnin kohteena.167  

 

Erottelua havainnollistavat tiettyjen suomalaisten kansalaisjärjestöjen toteuttamat pienimuo-

toiset ilmastohankkeet, joissa on vapaaehtoisen kompensaation piirteitä. Hankkeissa on ker-

rottu lahjoittajalle lahjoituksen avulla toteutuva hiilidioksidihyöty, mutta niissä on pääsään-

töisesti luovuttu kompensaatio-termin käytöstä tai alun alkaen ilmaistu ilmastohyöty muilla 

termeillä. Erotuksena päästökompensaatiopalveluihin, ei hankkeissa ole käytetty ulkopuo-

lista laadunvarmentajaa tai muutoin sitouduttu kansainvälisten päästökompensaation laatua 

koskevien standardien mukaisiin edellytyksiin. Kyseiset hankkeet toimivat järjestöille va-

rainhankinnan keinona, eivät niinkään erillisenä liiketoiminnan muotona.168 Tällaiset hank-

keet toimivat esimerkkinä kompensaatiopalveluiden kaltaisesta muusta ympäristömyöntei-

sestä toiminnasta, jossa ei lähtökohtaisesti ole kyse yleishyödyllisen yhteisön harjoittamasta 

liiketoiminnasta vaan sen yleishyödylliseen toimintaan liittyvästä varainhankinnasta.   

 
166 Ks. myös Linnakangas 2020, s. 431.  
167 Sisäministeriö 2020b, s. 13.  
168 Sisäministeriö 2020b, s. 9.  



 34 

Vaikka yleishyödyllisellä yhteisöllä voi olla myös elinkeinotuloja (TVL 23 § ja AVL 4 §), 

ei lainsäädännöllä ole tarkoitettu taata verovapauden tuomaa kilpailuetua tai yleishyödylli-

sen yhteisön riskinottoa. Elinkeinotoiminnan tulee aina olla alisteista suhteessa varsinaiseen 

yleishyödylliseen toimintaan. Laaja ja itsenäinen elinkeinotoiminnan harjoittaminen voi joh-

taa yleishyödyllisyystatuksen menettämiseen ja sen mukaisten veroetujen poistumiseen.169 

Rajat eivät ole absoluuttisia, vaan arvioinnissa huomioidaan esimerkiksi yhteisön koko, 

yleishyödyllisen toiminnan laajuus, liiketoiminnan yhteys tähän toimintaan sekä liiketoimin-

nan itsenäisyys. Laajakaan elinkeinotoiminta ei välttämättä vie yleishyödyllisyyttä, jos yleis-

hyödyllinen toiminta on itsessään laajaa.170 Arviointi elinkeinotoiminnan vaikutuksesta yh-

teisön yleishyödyllisyyteen tehdään tapauskohtaisesti ja kokonaisharkintaan perustuen.171 

 

Mikäli elinkeinotoiminnasta tulee niin laajaa, että kyse on asiallisesti yhteisön keskeisestä 

toimintamuodosta, ei kyse ole enää yleishyödyllisestä toiminnasta. Jos esimerkiksi yhteisön 

taseesta ilmenee, että suurin osa yhteisön toiminnasta liittyy elinkeinotoimintaan, voi tämä 

olla merkki muusta kuin yleishyödyllisestä toiminnasta.172 Myös toiminnan laadulla voi olla 

merkitystä. Jos harjoitettu elinkeinotoiminta on riskipitoista, eikä se liity lainkaan yleis-

hyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen, kyse tuskin on yleishyödyllisestä yhteisöstä. Tämä 

voi ilmetä esimerkiksi velkaantumisena kyseisten toimintojen vuoksi.173 Kuitenkin, mikäli 

elinkeinotoiminnan tarkoitus on tuottaa tuloja yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseksi, 

voi yhteisö olla yleishyödyllinen.174 Esimerkiksi tilanteessa, jossa yleishyödyllinen toiminta 

on jäänyt vähäiseksi sellaisen elinkeinotoiminnan vuoksi, joka liittyy läheisesti yleishyödyl-

liseen toimintaan, voidaan yhteisöä pitää yleishyödyllisenä.175 Yleishyödyllisen toiminnan 

ja elinkeinotoiminnan intensiteetillä on myös merkitystä.176 

 

 
169 Kerran verotuksessa otettu kanta yhteisön yleishyödyllisyydestä ei ole lopullinen, vaan se voi muuttua myö-
hemmin (KHO 1998:52).  
170 Myrsky 2014, s. 47–50 ja Verohallinto 2020b, 1.1.3. 
171 Verohallinto 2020b, 1.1.3.  
172 Myrsky 2014, s. 48–49. Ks. esim. KHO 1965 II 506, 1970 II 504, 1972 II 506, 1973 T 425, 1973 T 5050 ja 
1974 T 4108.  
173 KHO 1974 II 501 ja Mysky 2014, s. 49.  
174 Myrsky 2014, s. 50.  
175 Myrsky 2014, s. 57 ja Verohallinto 2020b, 1.1.3. Tällöin riittävä yleishyödyllinen toiminta on yleensä va-
kiintunutta yhteisön itse järjestämää toimintaa, joka toteutetaan muita kuin yhteisön elinkeinotoiminnan pii-
rissä olevia asiakkaita varten. Toiminta sisältää usein esimerkiksi tutkimustoimintaa, tiedottamista tai koulut-
tamista (Verohallinto 2020b, 1.1.3.).  
176 Myrsky 2014, s. 50.  
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Linnakankaan mukaan rahankeräyslain muutos aiheuttaisi kompensaatiopalveluiden myyjän 

yleishyödyllisyysaseman vaarantumisen niissä yhteisöissä, joissa tällaisen toiminnan har-

joittaminen on keskeistä, ja siten yhteisöjen tulo- ja arvonlisäveroetujen poistumista.177 Esi-

tysluonnoksen mukaan liiketoimintatulkinnan voidaan arvioida aiheuttavan järjestöille tar-

peen eriyttää päästökompensaatiotoiminta yleishyödyllisestä toiminnasta erilliseksi yritys-

toiminnaksi, jotta statuksen menettäminen voidaan välttää.178 Yhtiöittäminen voi perustelu-

jen mukaan olla aiheellista ainakin suuremmille järjestöille, jotka harjoittavat laajamittaista 

päästökompensaatiopalveluiden tarjoamista. Yhtiöittämistä voi puoltaa verotuksellisten nä-

kökohtien lisäksi se, että yleishyödyllisen toimijan ei välttämättä ole tyylikästä harjoittaa 

ainakaan laajamittaista elinkeinotoimintaa, varsinkaan mikäli toiminta selvästi kilpailee 

elinkeinonharjoittajien kanssa markkinoilla. Lisäksi yhtiöittäminen mahdollistaa mahdolli-

sen osingon jakamisen emona toimivalle yleishyödylliselle yhteisölle verovapaana tulona.179 

Yhtiöittäminen voi tapahtua esimerkiksi siten, että yhteisö perustaa tytäryhtiön ja myy yhti-

ölle liiketoimintansa liiketoimintakaupalla. 

 

Kiteytetysti voidaan todeta, että vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden tarjoajan 

oikeudellisesta muodosta huolimatta päästökompensaatiopalveluiden myynti voidaan aina-

kin lähtökohtaisesti tulkita liikekeinotoiminnaksi elinkeinoverotuksessa. Tämä saattaa vaa-

rantaa myyjän mahdollisen yleishyödyllisyysaseman, mikäli tällaisen toiminnan harjoitta-

minen on laajamittaista. Päästökompensaatiotoiminnan yhtiöittäminen erilliseksi yritystoi-

minnaksi saattaa siten tulla kysymykseen erityisesti suurempien järjestöjen osalta.  

 

3.2.2 Päästökompensaatiopalvelun tulojen veronalaisuus 

 

Elinkeinoverolaissa ei tunneta jakoa ansio- ja pääomatuloihin, joten tulojen veronalaisuus 

on jokseenkin suoraviivaista. Tulojen veronalaisuudesta on säädetty elinkeinoverolain 4–6 

§:ssä. Elinkeinotuloja ovat elinkeinotoiminnassa rahana ja rahanarvoisena etuutena saadut 

tulot (EVL 4 §). Yleisesti vain realisoitunut tulo on veronalaista, eikä omaisuuden arvon-

nousu ennen luovutusta ole veronalaista tuloa.180 Veronalaisen tulon käsite on varsin 

laaja, kuten EVL 5 ja 6 §:stä ilmenee. Sen perusosan muodostavat liikeomaisuudesta saadut 

 
177 Linnakangas 2020, s. 431.  
178 Sisäministeriö 2020b, s. 25.  
179 Hannula ym. 2015, s. 92–93.  
180 Andersson 2009, s. 91 
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luovutushinnat ja muut vastikkeet sekä palveluksista perityt korvaukset.181 Periaatteena on, 

että kaikki realisoidut tulot ovat veronalaisia.182 Elinkeinotuloon luetaan lisäksi joukko EVL 

5 §:n esimerkkiluettelossa mainittuja eriä sekä eriä, joiden veronalaisuus perustuu lähinnä 

EVL 4 §:n yleissäännökseen.183 Merkittävän poikkeuksen laajaan tulokäsitteeseen muodos-

tavat käyttöomaisuusosakkeiden luovutukset (EVL 6 b §). Omana tai vieraana pääomana 

saadut erät eivät ole veronalaista elinkeinotuloa (EVL 6.1 § 2 ja 3 kohdat). 

 

EVL 5.1 §:n 1 ja 5 -kohtien mukaisesti rahoitus-, vaihto-, sijoitus-, käyttö- ja muusta omai-

suudesta sekä muista elinkeinossa käytetyistä aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä saa-

dut luovutushinnat ja muut vastikkeet ovat veronalaisia tuloja. Siten omaisuuslaji ei ole mää-

räävä tulon veronalaisuuden suhteen, vaan kaikki omaisuuslajien luovutukset ovat ve-

ronalaisia.  

 

Laajasta veronalaisuudesta johtuen on varsin selvää, että EVL:n mukaiset päästökompen-

saatiopalveluista perityt korvaukset ovat veronalaisia. Sama koskee päästövähennysyksiköi-

den luovutuksista perittyjä vastikkeita. Luovutushinnaksi on laissa tarkoitettu nimenomai-

sesti rahana suoritettua kauppahintaa.184 Palvelusuoritteen ja päästövähennysyksikön hinta 

muodostuu sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti kaupan vastikkeesta.185 

 

3.2.3 Päästökompensaatiopalvelun tuloista tehtävät vähennykset 

 

EVL 7 §:n nojalla vähennyskelpoisia ovat kaikki tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä joh-

tuneet menot ja menetykset. Säännös seuraa liiketaloustieteessä vallitsevaa näkemystä, 

jonka mukaan yrityksen tuloksen määrittävät tuotannontekijöistä suoritetut vastikkeet, eli 

menot, sekä suoritteista saadut vastikkeet, eli tulot. Siten tulosta määritettäessä kaikki tuo-

tannontekijöistä suoritetut vastikkeet tulisi lähtökohtaisesti ottaa vähennyksinä huomioon.186 

EVL 8 §:ssä on esimerkkiluettelo EVL 7 §:n mukaisista vähennyskelpoisista menoista. Vä-

hennyskelpoisuuden edellytyksenä ei ole tulon kertyminen, mikäli menot on suoritettu alun 

 
181 Andersson 2009, s. 91.  
182 Andersson 2006, s. 57.  
183 Andersson – Penttilä 2016, s. 91.  
184 Andersson – Penttilä 2016, s. 91.  
185 Ks. esim. Ilmastosisublogi 2020, Laininen 2020, s. 110 ja luku 2.2. Vastaava tulkinta koskee myös päästö-
oikeuksia, ks. Verohallinto 2020b, 2.4.  
186 Andersson 2009, s. 255.  
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perin tulonhankkimis- tai säilyttämistarkoituksessa. Toisaalta edellytyksenä ei myöskään ole 

tulonhankkimis- tai säilyttämistarkoitus, mikäli menot ovat tosiasiallisesti kerryttäneet tai 

säilyttäneet tuloa.187  

 

Elinkeinotoiminnassa käytettävien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintame-

not on säädetty vähennyskelpoisiksi EVL 7 ja 8 §:ssä omaisuuslajista riippumatta. Menojen 

vähennyskelvottomuudesta säädetään EVL 16 §:ssä, jossa merkittävän poikkeuksen vähen-

nyskelpoisuudesta muodostavat verovapaiden tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä joh-

tuneet menot. Menojen lisäksi vähennyskelpoisiksi on säädetty vähennyskelpoiset menetyk-

set, joita on lueteltu EVL 17 §:ssä. Menetyksen ala on varsin suppea, sillä menon tai sillä 

hankitun omaisuuden osalta kyse ei ole menetyksestä. Menetys voi sen sijaan kohdistua ra-

hoihin, saamisiin sekä muihin rahoitusvaroihin ja -tuloihin. Esimerkiksi vaihto-, sijoitus- ja 

käyttöomaisuuden osalta kyse on siten menetysten sijaan niihin kohdistuneen hankintame-

non jaksottamisesta, mikäli omaisuus on esimerkiksi varastettu tai tuhoutunut. Menetyksen 

käsitteellä ei siten ole suurta roolia arvioitaessa elinkeinoverolain mukaisen verotuksen me-

nojen vähennyskelpoisuutta. Vähennyskelpoisuus on joka tapauksessa varsin suoravii-

vaista.188 

 

Verohallinto ei ole ottanut kantaa elinkeinoverotettaviin päästökompensaatiopalveluihin, 

päästövähennysyksiköiden luovutuksiin tai niistä tehtäviin vähennyksiin, joten asiaa on kar-

toitettava elinkeinoverolain yleisten säännösten perusteella. Lienee selvää, että päästökom-

pensaatiopalveluiden suorituksista saaduista korvauksista ja päästövähennysyksiköiden luo-

vutustuloista ovat vähennettävissä kaikki tulonhankkimismenot (esimerkiksi toimitilojen ja 

työvälineiden kulut) EVL:n laajan vähennyskelpoisuuden mukaisesti.  

 

Seuraavaksi arvioidaan vain päästövähennysyksiköiden luovutustilanteiden osalta relevant-

tia kysymystä yksiköiden omaisuuslajiluokittelusta. Kysymys on oleellinen tilanteissa, 

joissa päästökompensaatiopalvelun keskeisimpänä sisältönä on päästövähennysyksiköiden 

omistusoikeuden luovutus.      

 

 
187 Andersson 2009, s. 256.  
188 Andersson 2009, s. 265–267.  
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3.2.3.1   Päästövähennysyksikön omaisuuslajiluokittelu 

  

Elinkeinotoimintaa palveleva omaisuus on EVL:ssä jaettu rahoitus-, vaihto- sijoitus- ja käyt-

töomaisuuteen. Samanlainen hyödyke voi eri yrityksissä kuulua eri omaisuuslajiin, sillä jako 

on toteutettu hyödykkeen käyttötarkoituksen perusteella. Omaisuuslajiryhmä voi myös 

muuttua ajan kuluessa. Omaisuuslajiluokittelu on merkityksellinen muun muassa hankinta-

menon jaksottamisen, omaisuuslajisiirtojen ja luovutusvoittotilanteiden kannalta.189 Ei liene 

estettä sille, että päästövähennysyksiköt voisivat kuulua mihin tahansa omaisuuslajiin niiden 

käyttötarkoituksen perusteella, sillä EVL:n mukaisen omaisuuslajin määrittää hyödykkeen 

käyttötarkoitus.190  

 

Sijoitusomaisuus ei koske tavanomaisia yrityksiä, sillä vain raha-, vakuutus- ja eläkelaitok-

silla voi olla sijoitusomaisuutta191. Rahoitusomaisuus puolestaan koostuu varoista, joilla ra-

hoitetaan yrityksen toimintaa. Rahoitusomaisuutta ovat rahat, pankki- ja tilisaamiset, saama-

vekselit ja muut sellaiset rahoitusvarat (EVL 9 §). Muita rahoitusvaroja voivat olla esimer-

kiksi liiketoimintaa varten tilapäisesti sijoitetut varat kuten arvopaperit. Muut rahoitusvarat 

ovat siten helposti muutettavissa rahavaroiksi. Jos omaisuus ei ole likvidiä, ei sitä välttämättä 

hyväksytä rahoitusomaisuuteen kuuluvaksi. Omaisuutta ei myöskään pidetä rahoitusomai-

suutena, mikäli se jää yritykseen pitkäksi aikaa. Mikäli rahoitusomaisuus menettää arvoaan, 

on tällainen lopullinen arvonmenetys vähennettävissä EVL 7 §:n ja 17 §:n nojalla.192  

 

Mikäli yritys ostaisi päästövähennysyksiköitä jälkimarkkinoilta tarkoituksenaan myydä ne 

myöhemmin, ne voitaisiin katsoa rahoitusomaisuudeksi. Tällöin tulisi kuitenkin arvioida 

sitä, ovatko päästövähennysyksiköt riittävän likvidejä, jotta ne voidaan lukea rahoitusomai-

suuteen kuuluvaksi. Tämä ei ole itsestään selvää, sillä vapaaehtoisten päästövähennysyksi-

köiden vaihdanta arvopaperinluonteisesti jälkimarkkinoilla ei ole vielä vakiintunutta Suo-

messa, eikä niitä tällä hetkellä katsota varallisuusoikeudellisiksi arvopapereiksi.193   

 

 
189 Myrsky – Malmgrén 2014, s. 122.    
190 Ks. myös Verohallinto 2020a, 2.8, jonka mukaan päästöoikeuksien arvonalentumisen vähennyskelpoisuus 
arvioidaan sen omaisuuslajia koskevien säännösten perusteella. Päästöoikeudet voivat kuulua mihin tahansa 
omaisuuslajiin niiden käyttötarkoituksesta riippuen. 
191 Engblom ym. 2019, s. 44.  
192 Engblom ym. 2019, s. 41. 
193 Ks. luku 2.2.2.1.  
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Käyttöomaisuutta ovat elinkeinotoiminnassa pysyvään käyttöön tarkoitetut esineet, patentit 

ja muut erikseen luovutettavissa olevat aineettomat hyödykkeet sekä muut hyödykkeet (EVL 

12 §). Käyttöomaisuuden kriteeriksi on katsottu, että hyödyke on tarkoitettu pysyvästi käy-

tettäväksi elinkeinotoiminnassa ja että se käyttöarvoltaan palvelee elinkeinotoimintaa.194 

EVL 12 §:ssä käyttöomaisuus on jaettu kolmeen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän muodosta-

vat maa-alueet, arvopaperit, rakennukset, koneet, kalustot ja muut esineet. Toiseen ryhmään 

lukeutuvat patentit ja muut erikseen luovutettavissa olevat aineettomat oikeudet. Kolmas 

ryhmä koostuu soran- ja hiekanottopaikoista, kaivoksista, kivilouhoksista, turvesoista ja 

muista sellaisista ns. ”substanssihyödykkeistä”.195 Päästövähennysyksiköiden luokittelun 

osalta relevantteja ovat kaksi ensimmäistä käyttöomaisuuden ryhmää.  

 

Ensimmäiseen käyttöomaisuuden ryhmään kuuluvat mm. arvopaperit sekä ”muut esineet”. 

EVL 12 §:ää tulkittaessa esine on määriteltävä samalla tavalla kuin esineoikeudessa. Siten 

”muu esine” voi olla ihmistä ympäröivän luonnon rajoittama fyysinen kappale, joka voi olla 

oikeuksien kohteena.196 Kuten edellä ilmenee, päästövähennysyksiköitä ei voida ainakaan 

perinteisessä esineoikeudellisessa merkityksessä luokitella esineiksi. Päästövähennysyksi-

köt voitaisiin luokitella ensimmäiseen luokkaan lähinnä siinä tapauksessa, että niistä annet-

taisiin erillinen todistus, jolloin yksiköt voisivat saada arvopaperinkaltaisen luonteen.197 Ky-

symys on tällä hetkellä kuitenkin lähinnä teoreettinen. 

 

Toisen käyttöomaisuuden ryhmän muodostavat patentit ja muut erikseen luovutettavissa ole-

vat aineettomat oikeudet. Käyttöomaisuuteen kuulumisen kannalta merkitystä ei ole sillä, 

onko aineettoman oikeuden voimassaolo rajoitettu vai ei.198 Tämä johtuu siitä, että sellaiset-

kaan oikeudet, joiden voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu, menettävät jatkuvasti arvoaan.199 

Tällä on merkitystä hankintamenon jaksottamista koskevien säännösten osalta. Jo EVL 12 

§:n sanamuodon johdosta merkitystä ei ole sillä, onko aineeton oikeus oma vai ulkopuoli-

selta ostettu.200 Päästövähennysyksiköitä ei edellä tehdyn arvion mukaan voida luokitella 

immateriaalioikeuksiksi ainakaan varallisuusoikeuden näkökulmasta.201 Mikään 

 
194 Andersson 2009, s. 284 ja Engblom ym. 2019, s. 42.  
195 Engblom ym. 2019, s. 42.  
196 Andersson – Penttilä 2016, s. 355.  
197 Ks. luku 2.2.2.1.  
198 Andersson – Penttilä 2016, s. 357 ja Engblom ym. 2019, s. 356.  
199 Andersson – Penttilä 2016, s. 357.  
200 Engblom ym. 2019, s. 358.  
201 Ks. luku 2.2.2.2.  
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käyttöomaisuuden ryhmä ei siten vaikuta yksiselitteisesti soveltuvan päästövähennysyksi-

köihin oikeudellisesti varsin jäsentymättöminä aineettomina hyödykkeinä. Luokittelun puut-

tumisesta huolimatta ei liene estettä sille, että päästövähennysyksiköt luettaisiin elin-

keinotoiminnan käyttöomaisuuteen, mikäli ne on hankittu yrityksen elinkeinotoiminnaksi 

katsovaa toimintaa varten.  

 

Vaihto-omaisuutta ovat elinkeinotoiminnassa sellaisenaan tai jalostettuina luovutettavaksi 

tarkoitetut kauppatavarat, raaka-aineet, puolivalmisteet ja muut hyödykkeet sekä elin-

keinotoiminnassa kulutettavaksi tarkoitetut aineet ja tarvikkeet (EVL 10 §). Vaihto-omai-

suuteen lukeutuvat myös myytäväksi tarkoitetut arvopaperit. Osakesalkku on vaihto-omai-

suutta, jos osakkeiden myynti ja osto on suunnitelmallista, aktiivista ja riskin sisältävää elin-

keinotoiminnan tunnusmerkit täyttävää toimintaa. Jos arvopaperikauppa passivoituu osak-

keiden omistamiseksi, osakkeiden saatetaan katsoa kuuluvan käyttöomaisuuteen, jos ne liit-

tyvät hänen elinkeinotoimintansa harjoittamiseen.202  

 

Päästövähennysyksikköjä myyvän projektikehittäjän, jälleenmyyjän tai välittäjän näkökul-

masta päästövähennysyksikköjen voitaisiin katsoa kuuluvan vaihto-omaisuuteen luovutetta-

vaksi tarkoitettuina aineettomina hyödykkeinä. Toisaalta myös tulonhankkimismielessä jäl-

kimarkkinoilla ammattimaisen kaupankäynnin kohteena olevat päästövähennysyksiköt voi-

taisiin lukea yrityksen vaihto-omaisuuteen arvopaperinluonteisessa roolissa, jolloin ne olisi-

vat rinnasteisia muiden vaihdannan kohteena olevien rahoitusinstrumenttien kanssa. Tämä 

edellyttäisi kuitenkin, että päästövähennysyksiköistä annettaisiin erillinen todistus. 

 

 

3.3 Vapaaehtoisen päästökompensaatiopalvelun tulojen jaksottamisongelma 

 

3.3.1 Yleisesti jaksottamisesta 

 
Tässä osiossa arvioidaan verotuksen jaksottamisongelmaa eli sitä, miten veronalaiset tulot 

ja vähennyskelpoiset menot jaetaan eri verovuosille.203 Edellä käsitellyt omaisuuslajisään-

nökset ovat keskeisiä jaksottamissäännösten suhteen, sillä ne määräävät kussakin tapauk-

sessa sovellettavan säännöksen.  

 
202 Engblom ym. 2019, s. 41.   
203 Myrsky – Malmgrén 2014, s. 229.   
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Elinkeinoverolain 19 §:n mukaan tulo on pääsääntöisesti sen verovuoden tuottoa, jonka ai-

kana se on saatu rahana, saamisena tai rahanarvoisena etuutena (EVL 19 §). Tulo on suorit-

teesta saatu vastike.204 Meno taas on lähtökohtaisesti vähennyskelpoinen sen verovuoden 

verotuksessa, jolloin suorittamisvelvollisuus on syntynyt. Pääsääntöisesti vain realisoituneet 

menot ovat siten vähennyskelpoisia.205 Lähtökohtaisesti päästövähennysyksiköiden euro-

määräinen arvo muodostuu sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti kaupan vastik-

keesta eli myyntitulosta. Tämän vastikkeen mukaan määritellään verovelvollisen myyntitulo 

ja hankintameno. Vastaavasti sellaisen päästökompensaatiopalvelun osalta, jossa päästövä-

hennysyksikön omistusoikeus ei siirry, on päästökompensaatiopalvelun myyntitulo palvelu-

suoritteesta maksettu euromääräinen vastike.  

 

Kaikkiin omaisuuslajeihin soveltuva pääasiallinen jaksotusperuste on elinkeinoverolaissa 

suoriteperiaate, jonka mukaan menon vähentämisperusteena on tuotannontekijän vastaan-

ottaminen ja tulon kirjausperusteena suoritteen luovuttaminen. Elinkeinoverolain systema-

tiikassa jaksottamissäännökset on sijoitettu III osaan (EVL 19–49 §). Sääntöjä sovelletaan 

kirjanpitovelvollisiin yhteisöihin myös tuloverotettavien tulojen osalta (TVL 116 §). 

 

EVL 13 §:n pääsäännön mukaan hyödyke luetaan vaihto-omaisuuteen siihen saakka, kunnes 

se on luovutettu taikka se on kulutettu, tuhoutunut tai muuten menetetty. Sinä hetkenä, jona 

hyödyke lakkaa olemasta vaihto-omaisuutta hyödykkeen luovuttamisen tai menetyksen 

vuoksi, syntyy sitä vastaava tulo. Vaikka säännös koskee vain vaihto-omaisuutta, voidaan 

edellyttää, että myös käyttö- ja muuta omaisuutta sekä muita hyödykkeitä vastaava tuo syn-

tyy hyödykkeen tai palveluksen tai muun suoritteen luovutushetkellä.206 

 

Seuraavaksi käsitellään käyttö- ja vaihto-omaisuuden jaksottamista niiden päästökompen-

saatiopalveluiden osalta, joissa tapahtuu päästövähennysyksiköiden omistusoikeuden luovu-

tus. Rahoitusomaisuudella ei nimittäin lähtökohtaisesti ole varsinaista hankintamenoa, eikä 

siitä ole varsinaisia sääntöjä. Verohallinto ei ole suoraan ottanut kantaa päästökompensaa-

tiopalveluiden kaupan tulojen jaksottamiseen, joten aiheeseen tulee soveltaa yleisiä sääntöjä. 

 

 
204 Andersson – Penttilä 2016, s. 483.  
205 Myrsky – Malmgrén 2014, s. 228.  
206 Andersson – Penttilä 2016, s. 484.  
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3.3.2 Päästökompensaatiopalvelun tulojen ja tuloista tehtävien vähennysten jaksotus 

 

Suoriteperiaatteen mukaisen pääsäännön mukaan tulo on sen verovuoden tuottoa, jonka ai-

kana se on saatu rahana, saamisena tai rahanarvoisena etuutena.207 Maksuhetkellä ei ole siten 

lähtökohtaisesti merkitystä, vaan tulo syntyy, kun suorite luovutetaan.208 Esimerkiksi vaihto-

omaisuuden osalta hyödyke luetaan vaihto-omaisuuteen siihen saakka, kunnes se on luovu-

tettu taikka se on kulutettu, tuhoutunut tai menetetty (EVL 13 §). Sinä hetkenä, jona hyödyke 

lakkaa olemasta vaihto-omaisuutta, syntyy sitä vastaava tulo.209 Vaikka osa kauppahinnasta 

olisi vielä maksamatta, tapahtuu tuloutuminen suoriteperiaatteen mukaisesti.210 Hyödykkeen 

luovutushetki siis määrää tilikauden, jolle myyntitulo on kirjattava.211 Vaikka EVL 13 § kos-

kee vain vaihto-omaisuutta, voidaan edellyttää, että myös käyttöomaisuutta sekä muita hyö-

dykkeitä vastaava tulo syntyy hyödykkeen tai palveluksen tai muun suoritteen luovutushet-

kellä.212 Siten päästövähennysyksiköiden luovutuksesta saatava tulo syntyy, kun verovelvol-

linen luovuttaa yksiköt ostajalle.  

 

Tuotosta vähennetään verovuoden kuluina ne menot tai menon osat, jotka ovat myötävai-

kuttaneet sen kertymiseen.213 Lähtökohtaisesti myös juoksevat menot jaksotetaan yleensä 

sen verovuoden kuluksi, jonka aikana sen suorittamisvelvollisuus on syntynyt (EVL 22.1 §). 

Suorittamisvelvollisuus syntyy, kun menoa vastaava suorite on otettu vastaan.214 Korot, 

vuokrat ja muut sellaiset menot, joiden suuruus määräytyy ajan kulumisen mukaan, ovat sen 

verovuoden kulua, jolta ne suoritetaan (EVL 23 §). Poikkeuksellisesti liikevaihdon ja tulok-

sen kannalta vähäiset vuosittain toistuvat menoerät, kuten posti- ja puhelinkulut voidaan lu-

kea sen verovuoden kuluksi, jonka aikana ne on maksettu (EVL 22.1 §).215 Menetys on pää-

sääntöisesti sen verovuoden kulua, jonka aikana se on todettu (22.2 §).  

 

Siten suorittamisvelvollisuuden vuoden perusteella jaksotettaisiin esimerkiksi vähäistä suu-

remmat päästövähennysyksikön kauppaan liittyvät menot. Verovelvollinen voisi kuitenkin 

 
207 HE 172/1967 vp, s. 7 ja Myrsky – Malmgrén 2014, s. 229. 
208 Andersson – Penttilä 2016, s. 483 ja Myrsky – Malmgren 2014, s. 230.  
209 Andersson – Penttilä 2016, s. 484.  
210 Andersson – Penttilä 2016, s. 484 ja Myrsky – Malmgrén 2014, s. 230.  
211 Ks. mm. KHO 1981 II 520 ja 1982 II 520. 
212 Andersson – Penttilä 2016, s. 484.  
213 HE 172/1967 vp. s. 7 ja Myrsky – Malmgrén 2014, s. 228–229.  
214 Myrsky – Malmgrén 2014, s. 231–232.  
215 Myrsky – Malmgrén 2014, s. 237–238.  
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halutessaan jaksottaa vähäiset menot myös maksuhetken mukaan. Ajan perusteella kuluvat 

liiketoimintaan liittyvät menot kuten vuokrat jaksotettaisiin siten, että verovuonna voisi vä-

hentää vain kyseisen verovuoden vuokra-ajan maksut.216 Menetysten osalta jaksottaminen 

on myös varsin suoraviivaista – esimerkiksi rahoitusomaisuuteen kuuluvien päästövähen-

nysyksiköiden menetys jaksotetaan verovuodelle, jonka aikana menetys havaitaan. 

 

Päästövähennysyksiköiden kaupan juoksevien menojen lisäksi voi tulonhankintaan liittyä 

sellaisten hyödykkeiden hankintoja, joilla on verotuksessa vähennettävä hankintameno. Täl-

laiset tulonhankintaan liittyvät hyödykkeet ovat yleensä käyttöomaisuutta. Esimerkiksi pääs-

tövähennysyksiköiden kauppaan liittyvät atk-laitteet luetaan käyttöomaisuuteen ja jaksote-

taan sen mukaisten sääntöjen mukaan (EVL 30–45 §). Jos omaisuuden käyttöikä on alle 

kolme vuotta ja sen hankintahinta on enintään 850 euroa, voidaan hankintahinta kuitenkin 

poistaa kerralla (EVL 33 §). Tämä koskee esimerkiksi matkapuhelimia ja muita vastaavia 

pienhankintoja. Käyttöomaisuuden jaksottamiseen ei liity suoraan päästövähennysyksiköi-

den kauppaan liittyviä tulkintaongelmia, joten aiheen laajempi tarkastelu ei ole tarpeen.  

 

Päästövähennysyksikön hankintamenon jaksotusta on kuitenkin käsiteltävä laajemmin, sillä 

kysymys on jokseenkin haastava. Päästövähennysyksiköiden hankintamenon jaksotukseen 

sovellettavien sääntöjen valinta perustuu lähtökohtaisesti siihen, mitä omaisuuslajia sen kat-

sotaan verovelvollisen harjoittamassa käyttötarkoituksessa olevan. Seuraavaksi käsitellään 

päästövähennysyksikön hankintamenon jaksotusta vaihto-omaisuutta ja käyttöomaisuutta 

koskevien sääntöjen mukaisesti. 

 

Vaihto-omaisuuden hankintameno on pääsääntöisesti sen verovuoden kulua, jona vaihto-

omaisuus on luovutettu, kulutettu tai menetetty (EVL 28.1 §). Vaihto-omaisuutta ei siis kir-

jata kuluksi sitä hankittaessa vaan vasta silloin, kun se esimerkiksi myydään ja myyntihinta 

tuloutetaan.217 Päästövähennysyksikön hankintameno jaksottuu siten pääsääntöisesti luovu-

tushetkeen.  

 

Pääsäännöstä on kuitenkin poikkeuksia (EVL 28.1 §). Vaihto-omaisuuden hankintamenosta 

verovuoden kulua on se osa, joka ylittää vastaavan vaihto-omaisuuden hankintaan 

 
216 Myrsky – Malmgrén 2014, s. 242.  
217 Myrsky – Malmgrén 2014, s. 250.  
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todennäköisesti tarvittavan hankintamenon, siitä todennäköisesti saatavan luovutushinnan 

tai KPL 7 a:1 §:ssä tarkoitetuissa kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa tarkoitetun netto-

realisointiarvon verovuoden päättyessä (EVL 28.1 §). Siten etukäteisen kulukirjauksen te-

keminen on tietyin edellytyksin mahdollista, ja edellytysten täyttyessä vähennyksen tekemi-

nen pakollista. Vaihto-omaisuuden arvostus perustuu tässä alimman arvon periaatteelle.218 

Kyse on hinnanlaskuvähennyksestä, jolta ei odoteta olennaisuutta tai pysyvyyttä.219 Vero-

velvollisen tulee kuitenkin kyetä näyttämään hintojen aleneminen toteen tehdyn vähennyk-

sen määrällä. Vaihto-omaisuuteen kuuluvien pörssiosakkeiden osalta näytöksi riittää pörssi-

kurssi.220 Jos hinnat myöhemmin nousevat ja tavarat ovat edelleen varastossa, tulee niistä 

tehty vähennys tulouttaa aiheettomana (EVL 5 a § 2 k). Tehtyä vähennystä suurempaa mää-

rää ei kuitenkaan tulouteta.221  

 

Pääsäännöstä poiketen myös päästövähennysyksikön omistaja voi tehdä taseessaan olevista 

päästövähennysyksiköistä arvonalennusvähennyksen, mikäli myynti- ja jälleenhankintahin-

nat ovat laskeneet todellista hankintamenoa alemmas. Päästövähennysyksiköiden kauppa 

kansainvälisillä markkinoilla on aktiivista ja vertailukelpoisia kansainvälisten standardien 

mukaisia päästövähennysyksiköitä on tarjolla runsaasti, joten arvonalenemisen näyttäminen 

lienee yksinkertaista. Hintoja vertaillessa on kuitenkin huomioitava eri standardien mukais-

ten ja eri päästövähennyshankkeissa tuotettujen yksiköiden erilaiset arvostustasot. Jos hinnat 

kuitenkin nousevat myöhemmin, on arvonalennus tuloutettava perusteettomana. Tämän 

vuoksi hankintameno poistetaan lopullisesti vasta luovutuksen tai menetyksen yhteydessä 

vaihto-omaisuuden osalta. 

 

Käyttöomaisuuteen kuuluvien päästövähennysyksiköiden osalta kysymys on monimutkai-

sempi. EVL 8 §:n 2 kohdan mukaan käyttöomaisuuden hankintamenot ovat vähennyskel-

poisia. EVL III osan 3 luvun säännökset määrittelevät, miten käyttöomaisuuden hankinta-

menot jaetaan poistoina eri verovuosien kuluiksi. Poistot ovat siten käyttöomaisuuden han-

kintamenon eri verovuosille jaettuja osia.222 Poistojen tarkoitus on jakaa hankintameno hyö-

dykkeen taloudelliselle käyttöajalle.223 Poistojärjestelmästä riippumatta voidaan 

 
218 Kukkonen – Walden 2020, s. 168–170.  
219 Kukkonen – Walden 2020, s. 169–170 ja Myrsky – Malmgrén 2014, s. 251–252.  
220 Myrsky – Malmgrén 2014, s. 251–252. 
221 Myrsky – Malmgrén 2014, s. 252–253.  
222 Andersson – Penttilä 2016, s. 557. 
223 Myrsky – Malmgrén 2014, s. 254.  
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poistokelpoisen käyttöomaisuuden koko hankintameno poistaa kokonaisuudessaan.224 Pois-

tot ovat osa tulojen ostohintaa, ja niiden määrä periaatteessa määräytyy tulojen mukaan. 

Poistot vaikuttavat myös nettovarallisuuden määräytymiseen, jolla on puolestaan merkitystä 

yrityksestä saatavan tulon jakautumiselle pääoma- ja ansiotuloon (TVL 38 §).225  

 

Vastiketta vastaan hankitun käyttöomaisuuden hankintameno määritetään EVL 14 §:ssä sää-

detyllä tavalla. Elinkeinoverolain jaksottamista koskevat säännökset jakautuvat neljään pää-

ryhmään: 1) koneiden, kaluston ja muun irtaimen käyttöomaisuuden, 2) rakennusten ja ra-

kennelmien 3) aineettoman käyttöomaisuuden sekä 4) substanssihyödykkeiden hankintame-

noja koskeviin säännöksiin.226 Tässä jaottelussa kaksi ensimmäistä pääryhmää kuuluvat sa-

maan käyttöomaisuusryhmään ja kaksi jälkimmäistä muodostavat omat käyttöomaisuusryh-

mänsä, kuten edellä ilmenee. Neljän pääryhmän lisäksi oma säännöksensä koskee niitä hyö-

dykkeitä, joiden osalta ei ole erikseen muuta säädetty (EVL 39 §). Päästövähennysyksiköi-

den osalta tulee arvioida aineettoman käyttöomaisuuden sekä EVL 39 §:n mukaisten hyö-

dykkeiden hankintamenojen jaksottamista. Yksiköitä tuskin voidaan luokitella irtaimen 

käyttöomaisuuden ryhmään, sillä yksiköitä ei ainakaan nykyisessä muodossaan voida luoki-

tella arvopapereiksi tai esineoikeudellisiksi esineiksi.  

 

Aineettoman käyttöomaisuuden hankintamenot poistetaan tasapoistoin (EVL 37 §). Tasa-

poistojärjestelmä on järjestelmistä yksinkertaisin, ja sen mukaan kunakin hyödykkeen käyt-

tövuotena tehtävän poiston suuruus saadaan selville jakamalla hyödykkeen hankintameno 

käyttövuosien luvulla.227 Aineettomiin hyödykkeisiin lukeutuvat patentit ja muut voimassa-

oloajaltaan rajoitetut erikseen luovutettavissa olevat aineettomat oikeudet sekä sellaiset ai-

neettomat oikeudet, joiden voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu.  

 

EVL 37 §:n mukaisesti poistetaan myös päästöoikeuksien hankintameno. Hankintameno 

poistetaan yhtä suurin vuotuisin poistoin kymmenessä vuodessa tai verovelvollisen toden-

näköiseksi osoittamana sitä lyhyempänä oikeuden taloudellisena käyttöaikana. Päästöoikeu-

den hankintameno tulee jaksottaa, jos 1) päästöoikeudet ovat vastikkeellisesti hankittuja, 

eikä 2) toiminnanharjoittaja ole käyttänyt kyseisiä päästöoikeuksia kattamaan sen vuoden 

 
224 Andersson – Penttilä 2016, s. 562.  
225 Andersson – Penttilä 2016, 254–255.  
226 Andersson – Penttilä 2016, s. 561. 
227 Andersson – Penttilä 2016, s. 558.  
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yrityksen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Hankintameno on kuitenkin poistettava vii-

meistään silloin, kun päästöoikeus luovutetaan päästökaupparekisteriin. 228 Kuten edellä esi-

tetään, ei päästövähennysyksiköitä voida yksiselitteisesti luokitella aineettoman käyttöomai-

suuden ryhmään (tai mihinkään muuhunkaan käyttöomaisuusryhmään) huolimatta tietyistä 

yhtäläisyyksistä päästöoikeuksien kanssa.229  

 

EVL 39 §:ssä säädetään kaikkien sellaisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenon 

poistamisesta, joiden hankintamenoa EVL 30–38 §:n säännökset eivät koske. Näiden hyö-

dykkeiden hankintameno poistetaan yhtä suurin vuotuisin poistoin omaisuuden todennäköi-

senä taloudellisena käyttöaikana tai viimeistään 40 vuodessa. Taloudellinen käyttöaika arvi-

oidaan tapauskohtaisesti ja se vastaa pitkäaikaisen hyödykkeen todennäköistä taloudellista 

käyttöaikaa.230  

 

On mahdollista, että käyttöomaisuusryhmän jäädessä edellä esitetyn perusteella tulkinnan-

varaiseksi, päästövähennysyksiköiden hankintameno voitaisiin poistaa EVL 39 §:n mukai-

sesti. Kysymys jää kuitenkin avoimeksi lainsäädännön tai oikeuskäytännön tarjoaman vah-

vistuksen puuttuessa.  

 

 
228 Verohallinto 2020a, 2.4.  
229 Ks. luku 3.2.3.1.  
230 Andersson – Penttilä 2016, s. 604–605.  
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4 ARVONLISÄVEROTUS 

 

4.1 Vapaaehtoisen päästökompensaatiopalvelun arvonlisäverotuksesta Suomessa 

 

Vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden kaupan arvonlisäverotuksessa keskeistä on 

löytää sellainen toimintamalli, jolla päästökompensaatiopalveluiden vaihdantaan kohdistu-

van arvonlisäveron kassavaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi, ja arvonlisäveron lo-

pulliseksi kustannukseksi muodostuminen vältettäisiin. Lisäksi päästöhyvityspalveluiden 

kannalta on erityisen olennaista arvioida sitä, mihin maahan arvonlisävero suoritetaan, sillä 

toimiala on korostetun kansainvälinen. Vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden kau-

pasta ei ole annettu erityissäännöksiä arvonlisäverolainsäädännössä, ja näin ollen siihen so-

velletaan voimassa olevia yleisiä arvonlisäverosäännöksiä.  

 

Verovelvollisuuden käsite on keskeinen arvonlisäverotuksessa. Se merkitsee myyjän velvol-

lisuutta tilittää myynnistä arvonlisävero, ja tuo mukanaan oikeuden eliminoida vähennysoi-

keuden kautta toimintaa varten suoritettuihin ostoihin sisältyvän veron. 231 Vastaavasti osta-

jalla on oikeus vähentää ostoon sisältyvä arvonlisävero omassa arvonlisäverotuksessaan. 

Verovelvollisuus on riippumaton siitä oikeudellisesta muodosta, jossa myyntiä harjoite-

taan.232 Arvonlisävero maksetaan jokaisessa vaihdannan vaiheessa, mutta vain sille kussakin 

vaiheessa syntyneestä arvonlisäyksestä.233 Tulkintatilanteissa on ensin selvitettävä oikeus-

henkilön asema verovelvollisena, ja vasta sen jälkeen pohdittava, onko tietty yksittäinen 

myynti verollinen tai osto vähennyskelpoinen.234  

 

Suomessa arvonlisäveroa suoritetaan pääsäännön mukaan liiketoiminnan muodossa Suo-

messa tapahtuvasta tavaran tai palvelun myynnistä (arvonlisäverolaki AVL 1 § 1 k). Tämä 

edellyttää arviota siitä, (i) milloin toiminta tapahtuu liiketoiminnan muodossa; (ii) mitä pi-

detään tavaran tai palvelun myyntinä; ja (iii) milloin toiminnan katsotaan tapahtuvan Suo-

messa (4.5). Edellytysten täyttyessä sovelletaan vaihdantaan arvonlisäverolakia, jolloin Suo-

mella on oikeus kantaa arvonlisäveroa. Velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa AVL 1 

§:ssä tarkoitetusta myynnistä on 2 §:n mukaan tavaran tai palvelun myyjä.  

 
231 Nyrhinen ym. 2019, s. 35.  
232 Anttila ym., kohta Johdanto – Arvonlisäverolaki – Verovelvollisuus. 
233 HE 41/2010 vp, s. 3.  
234 Nyrhinen ym. 2019, s. 35.  
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Seuraavaksi ruoditaan verovelvollisuuden perusedellytyksenä arvonlisäverolain mukaista 

liiketoimintaa ja käsitteen soveltumista vapaaehtoisiin päästökompensaatiopalveluihin. 

Tässä yhteydessä käsitellään myös vähäistä liiketoimintaa ja vapaaehtoista verovelvolli-

suutta. Tämän jälkeen arvioidaan päästökompensaatiopalvelun myyntiä arvonlisäverolain 

mukaisena palvelun myyntinä sekä arvonlisäverokantaa ja vähennysoikeutta. Viimeisenä 

eritellään myyntimaasäännöksiä päästökompensaatiopalveluiden kontekstissa. Kunkin ky-

symyksen käsittelyssä huomioidaan yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevat erityiskysymykset.  

 

 

4.2 Vapaaehtoisen päästökompensaation palveluntarjoajan verovelvollisuus 

 

4.2.1 Päästökompensaatiopalvelu ja arvonlisäverolain mukainen liiketoiminta 

 

Arvonlisäverovelvollisuus edellyttää ensinnäkin, että vapaaehtoisen kompensaatiopalvelun 

myynti tapahtuu liiketoiminnan muodossa. Liiketoimintaa ei ole määritelty arvonlisävero-

laissa. Lain esitöissä viitataan oikeuskäytännössä ja –kirjallisuudessa muodostuneeseen kan-

taan, jonka mukaan liiketoimintana pidetään ansiotarkoituksessa tapahtuvaa, jatkuvaa, ulos-

päin suuntautuvaa ja itsenäistä toimintaa, johon sisältyy tavanomainen yrittäjäriski.235 Käy-

tännössä on lisäksi kiinnitetty huomiota toiminnan tapahtumiseen kilpailuolosuhteissa.236 

Liiketoiminnan käsitettä tulkitaan laajasti arvonlisäverotuksessa – arvonlisäverodirektiivin 

mukaan kaikki vastikkeellinen taloudellinen toiminta aiheuttaa verovelvollisuuden.237 Toi-

minnan harjoittamisen oikeudellisella muodolla ei ole arvonlisäverotuksessa merkitystä, ja 

esimerkiksi yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverollinen harjoittamastaan liiketoimin-

nasta. Oikeuskäytännöstä ilmenee, että toiminnan verollisuutta arvioitaessa on kiinnitetty 

huomiota toiminnan tapahtumiseen taloudellisessa tarkoituksessa ja ympäristössä, ei niin-

kään liiketoiminnan yksittäisten tunnusmerkkien täyttymiseen.238  

 

 
235 HE 88/1993, s. 17.  
236 Nyrhinen ym. 2019, s. 37.  
237 Nyrhinen ym. 2019, s. 37.  
238 Nyrhinen ym. 2019, s. 38. Ks. esim. KHO 31.12.1998 T 3201. 
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Päästökompensaatiopalvelun myynnin liiketoimintatulkintaa tulee arvioida yleisillä liiketoi-

minnan tunnusmerkeillä kokonaisuutena ja tapauskohtaisesti.239 Kyse on lähtökohtaisesti 

voittoa tavoittelevien yritysten harjoittamasta toiminnasta, joka tapahtuu kilpailuolosuh-

teissa kansainvälisillä hiilimarkkinoilla muiden alalla toimivien yritysten kanssa. Toiminta 

tapahtuu siten taloudellisessa tarkoituksessa ja ympäristössä. Palveluita tarjotaan ulospäin 

suuntautuen sekä yrityksille että yhteisöille. Kompensaatiopalvelun kauppa on vastikkeelli-

nen sopimus, joka sisältää erinäisiä myyjään ja ostajaan kohdistuvia suoritusvelvoitteita. Lii-

ketoiminnan käsitteen laaja tulkinta huomioon ottaen liiketoiminnan tunnusmerkkien täyt-

tyminen lienee siten varsin ilmeistä myyjänä toimivan oikeushenkilön oikeudellisesta muo-

dosta riippumatta. 

 

Yleishyödyllisen yhteisön arvonlisäverovelvollisuus on kytketty sen tuloverovelvollisuu-

teen.240 Poikkeuksena arvonlisäverolain 1 §:n pääsäännöstä tuloverolaissa tarkoitettu yleis-

hyödyllinen yhteisö on nimittäin lain 4 §:n mukaan verovelvollinen vain tuloverolain mu-

kaisista elinkeinotoiminnan tuloistaan. Vaikka yleishyödyllisen yhteisön toiminta olisi ar-

vonlisäverolain 1 §:ssä tarkoitettua liiketoimintaa, on tavaroiden ja palveluiden myynti va-

pautettu arvonlisäverosta, mikäli toiminta ei ole tuloverotuksessa tarkoitettua elinkeinotoi-

mintaa. Yleishyödyllinen yhteisö voi siten tietyissä tilanteissa myydä ilman arvonlisäveroa 

sellaisia tavaroita ja palveluita, jotka ilman 4 §:n säännöstä olisivat arvonlisäverollisia.241 

Mikäli verottaja katsoo yleishyödyllisen myyjän päästökompensaatiotoiminnan olevan elin-

keinoverolain mukaista toimintaa, tulee yhteisö myös arvonlisäverovelvolliseksi kyseisestä 

toiminnasta. Elinkeinoverolain soveltumista yleishyödyllisen yhteisön harjoittamaan pääs-

tökompensaatiotoimintaan on eritelty edellä, ja esitetyn arvion mukaan elinkeinoverolain 

soveltuminen vaikuttaa oletettavalta.242 Kysymystä ei ole siten tarpeen käsitellä tässä laa-

jemmin. 

 

4.2.2 Päästökompensaatiotoiminta vähäisenä liiketoimintana ja vapaaehtoinen vero-

velvollisuus 

 

 
239 Ks. vastaavasti Verohallinto 2005, 2.6. koskien muiden kuin päästökauppalain mukaisten toiminnanharjoit-
tajien harjoittaman päästöoikeuksien kaupan tapahtumista liiketoiminnan muodossa. Elinkeinoverolain mukai-
sen liiketoiminnan kriteerien toteutumisesta ks. luku 3.2.1.  
240 Nyrhinen ym. 2019, s. 58.  
241 Verohallinto 2020e, 1.  
242 Ks. luku 3.2.1.  
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Vaikka tavaroiden tai palveluiden myynti tapahtuisi liiketoiminnan muodossa, ei myyjä ei 

ole verovelvollinen, mikäli tilikauden liikevaihto on enintään 10.000 euroa (AVL 3 §). 

Vaikka vähäisen liikevaihdon euroraja ei ylittyisi, yrityksellä on oikeus hakeutua 

vapaaehtoisesti verovelvolliseksi (AVL 12 .1 §). Tarkoituksena on estää veron kertaantumi-

nen pienyrittäjän myydessä tavaroita tai palveluja toisille verovelvollisille.243 Jos vähäisen 

toiminnan harjoittaja hakeutuu verovelvolliseksi, tulee arvonlisävero maksaa lähtökohtai-

sesti kaikista arvonlisäveronalaisista myynneistä siitä huolimatta, että liikevaihto jää rajan 

alle.244 Vähäistä päästökompensaatiopalveluiden myyntiä harjoittava ei siten ole arvonli-

säverovelvollinen, mikäli tilikauden liikevaihto ei ylitä em. alarajaa. Tämä voi kuitenkin ha-

keutua toiminnasta verovelvolliseksi halutessaan. 

 

Myös yleishyödyllisen yhteisön harjoittama vähäinen toiminta jää pääsäännön mukaan ar-

vonlisäverotuksen ulkopuolelle. Yleishyödyllisten yhteisöjen osalta on kuitenkin huomioi-

tava, että vähäisen toiminnan rajassa otetaan huomioon vain tuloverotuksessa elinkeinotoi-

minnaksi katsotut erät, ja arvonlisäverottomat yleishyödyllisen toiminnan myynnit (AVL 4 

§) jätetään laskennan ulkopuolelle.245 Päästökompensaatiopalveluiden tarjoamisen jäädessä 

pienimuotoiseksi, voi yleishyödyllinen toimija siten jäädä arvonlisäverotuksen ulkopuolelle 

kyseisestä toiminnasta, vaikka se tulkittaisiin elinkeinotoiminnaksi tuloverotuksessa.  

 

Mikäli yleishyödyllinen yhteisö on vapaaehtoisesti hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi 

(AVL 12.1 §), ei vähäisen toiminnan rajaa sovelleta. Tällöin yhteisö on arvonlisäverovel-

vollinen kaikesta liiketoiminnan muodossa harjoittamastaan toiminnasta, jota ei ole erikseen 

vapautettu arvonlisäverosta arvonlisäverolaissa. Vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi 

hakeutuneeseen yhteisöön ei sovelleta arvonlisäverolain 4 §:n säännöstä, joten merkitystä ei 

ole sillä, onko yhteisön liiketoiminta myös tuloverotuksessa tarkoitettua elinkeinotoimintaa. 

Yleishyödyllinen yhteisö saattaa katsoa perustelluksi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi 

vapaaehtoisesta päästökompensaatiotoiminnasta ja samalla kaikesta muusta liiketoiminnan 

muodossa harjoittamastaan toiminnasta välttääkseen veron kertautumisen yhdistyksen myy-

dessä palveluita toiselle verovelvolliselle.246 

 

 
243 Nyrhinen ym. 2019, s. 54.  
244 Nyrhinen ym. 2019, s. 51.  
245 Verohallinto 2020e, 2.3.  
246 Nyrhinen ym. 2019, s. 54.  
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Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen koskee lähtökohtaisesti yhteisön koko toimin-

taa.247 Tämä koskee lähtökohtaisesti myös yleishyödyllisiä yhteisöjä.248 Joissain tilanteissa 

hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi vapaaehtoisesti voi kuitenkin koskea vain tiettyä 

osaa toiminnasta, kuten korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä KHO 2015:179 ilmenee. 

Päätöksessä korkein hallinto-oikeus totesi, että hakeutumisen vaikutusta ei ole vastoin ha-

keutujan tarkoitusta syytä ulottaa koskemaan hakeutumisen kohteena olevasta toiminnasta 

täysin erillisiä toimintoja.  

 

Hakemuksen kohteena voi olla siten vain osa toiminnasta, kun tämä hakeutumisen kohde on 

pysyvästi erillinen yhteisön muusta toiminnasta.249 Hakeutumisen kohteena ei voi kuiten-

kaan olla sama liiketoiminnan osa-alue. Verohallinnon ohjeen ”Arvonlisäverottoman 

vähäisen toiminnan raja 10 000 euroa” (21.12.2016) mukaan päätöstä sovelletaan vain yleis-

hyödyllisiin yhteisöihin, mutta oikeuskirjallisuudessa kantaa on pidetty tältä osin tulkinnan-

varaisena.250 Ainakin yleishyödyllisten yhteisöjen osalta voidaan siten todeta, että hakeutu-

minen arvonlisäverovelvolliseksi ainoastaan vapaaehtoisesta päästökompensaatiotoimin-

nasta on oikeuskäytännön perusteella mahdollista ainakin tilanteessa, jossa päästökompen-

saatiopalveluiden tarjoaminen on pysyvästi erillistä yhteisön muusta toiminnasta.   

 

 
4.3 Vapaaehtoinen päästökompensaatiopalvelu ja arvonlisäverolain mukainen pal-

velun myynti  

 

Toinen arvonlisäverovelvollisuuden edellytys koskee sitä, pidetäänkö päästökompensaa-

tiopalveluiden kauppaa tavaran tai palvelun myyntinä, kun kyse on todennettujen päästövä-

hennysyksiköiden tarjoamisesta. Tavaran ja palvelun sekä niiden vaihdannan käsitteet on 

määritelty AVL 17 ja 18 §:ssä. Arvonlisäverotukselle tunnusomaista on laaja veropohja, 

mikä tarkoittaa, että kaikki liiketoiminnan muodossa tapahtuva tavaroiden ja palveluiden 

myynti on verollista. Verottomuus on poikkeus, josta säädetään erikseen. Tarkoituksena on 

estää veron kertaantumista ja edistää neutraalisuustavoitteen toteutumista.251  

 
247 Nyrhinen ym. 2019, s. 71.  
248 Esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO 15.3.1999 T 430 yleishyödyllisenä yhteisönä 
toiminut liitto ei voinut hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi vain osasta toimintaa. 
249 Verohallinto 2020e, 2.3. 
250 Nyrhinen ym. 2019, s. 54.   
251 Nyrhinen ym. 2019, s. 133.  
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AVL 17 §:n mukaan tavaralla tarkoitetaan aineellista esinettä sekä sähköä, kaasua, lämpöä, 

kylmyyttä tai niihin verrattavaa energiahyödykettä. Aineellisena esineenä pidetään myös 

osakkeita ja osuuksia, jotka antavat omistus- tai hallintaoikeuden kiinteistöön tai sen osaan. 

Palvelulla tarkoitetaan kaikkia hyödykkeitä, joita voidaan myydä liiketoiminnan muodossa 

tavaroita lukuun ottamatta. Määritelmästä seuraa negaationomaisesti se, että vastiketta vas-

taan luovutettava hyödyke on palvelu, mikäli se ei ole tavara.252 AVL 18 §:n mukaan palve-

lun myynnillä tarkoitetaan palvelun suorittamista tai muuta luovuttamista vastiketta vastaan. 

Säännös saattaa kaikki vastiketta vastaan tehdyt liiketoimet arvonlisäverotuksen piiriin.253 

Vapaaehtoiset päästökompensaatiopalvelut lukeutuvat palveluihin AVL:n systematiikassa, 

sillä päästövähennysyksiköt, saati niiden omistusoikeuden siirtoa tai mitätöintiä koskevat 

palvelut, eivät lukeudu 17 §:n mukaisiin esineisiin.254  

 

Palveluja ovat esimerkiksi työsuoritukset, erilaiset oikeudet sekä velvollisuus pidättäytyä 

teosta tai sietää tiettyä tekoa tai tilaa.255 AVL 69 h § koskee immateriaalipalveluita, joihin 

lukeutuvat mm. tekijänoikeuden, patentin, lisenssin, tavaramerkin ja muiden sellaisten oi-

keuksien luovuttaminen. EU:n arvonlisäverokomitean mukaan päästöoikeudet tulisi katego-

risoida kuudennen arvonlisäverodirektiivin 9 artiklan (2) e kohdan mukaisiksi immateriaa-

lipalveluiksi.256 Verohallinnon ohjeen mukaan päästöoikeuksien vaihdanta on palvelujen 

myyntiä, ja päästöoikeudet rinnastetaan AVL 69 h §:n immateriaalipalveluihin ”muina sel-

laisina oikeuksina”.257 Edellä kuvatun mukaisesti päästövähennysyksiköitä ei voida lukea 

immateriaalioikeuksiksi, joten vastaava tulkinta tuskin koskee vapaaehtoisia päästökompen-

saatiopalveluita.258  

 

AVL 69 h 2 momentin 3 kohdan mukaan immateriaalipalveluihin lukeutuvat myös mm. 

konsultointi-, tuotekehittely- ja suunnittelupalvelut, oikeudelliset palvelut sekä muut 

sellaiset palvelut. Suomalaiset päästökompensaatiopalvelut sisältävät pääsääntöisesti kaksi 

vaihetta, joista ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan asiakkaan hiilijalanjälki, ja laskelmissa 

huomioidaan toimet, jotka on jo tehty päästöjen vähentämiseksi. Ilmastovaikutusten 

 
252 Nyrhinen ym. 2019, s. 133–134. 
253 HE 88/1993 vp, s. 50.  
254 Ks. luku 2.2.2.1.   
255 Nyrhinen ym. 2019, s. 129.  
256 EU VAT Committee 2004.  
257 Verohallinto 2005, 3.  
258 Ks. luku 2.2.2.2.  
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arvioimisessa saatetaan hyödyntää ulkopuolista apua ja/tai kansainvälisiä standardeja. Tä-

män jälkeen asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus hyvittää jalanjälkensä joko myyjän tuotta-

man hankkeen kautta, myymällä asiakkaalle palvelua, jossa päästövähennysyksiköitä luo-

vutetaan ostajalle tai ne mitätöidään myyjän toimesta ostajan lukuun.259 Kyseessä on moni-

vaiheinen ja laajaa asiantuntemusta vaativa prosessi, jossa mahdollisesti luovutettavien 

päästövähennysyksiköiden lisäksi myydään myyjän ammattitaitoa koskien hiilijalanjäljen 

kartoittamista sekä kohdennettua palvelua, jossa valitaan ostajalle sopiva päästökompensaa-

tion keino. Nämä näkökohdat huomioiden vapaaehtoiset päästökompensaatiopalvelut voi-

taisiin tulkita eräänlaisiksi konsultointipalveluksi tai ”muiksi sellaiseksi palveluksi” 69 h §:n 

systematiikassa. Kysymyksellä ei ole kuitenkaan suurta merkitystä arvonlisäverovelvolli-

suuden syntymisen kannalta, sillä kyseessä on joka tapauksessa AVL 17 ja 18 §:n mukainen 

palvelun myynti. 

 

Jotta kyseessä olisi arvonlisäverollinen myynti, tulee päästökompensaatiopalvelun suorituk-

sen olla vastikkeellinen. Vastikkeellisuuden edellytyksenä on, että suoritetun palvelun ja 

saadun vastikkeen välillä on suora tai välitön yhteys.  Palvelun suorittajan ja vastaanottajan 

välillä tulee olla oikeussuhde, johon liittyvät suoritukset ovat vastavuoroisia ja että palvelun 

suorittajan saama korvaus on todellinen vastasuoritus vastaanottajalle suoritetusta 

palvelusta.260 Merkitystä ei ole sillä, että suorittavaa palvelua ei ole määritelty etukäteen tai 

mitoitettu yksilöllisesti.261  

 

Päästökompensaatiopalveluiden vastikkeellisuudelle on esitetty lukuisia perusteluja. Varal-

lisuusoikeuden näkökulmasta ei liene estettä sille, että päästöhyvityspalvelu tai päästövä-

hennysyksikkö olisi vastikkeellisen vaihdannan kohteena.262 Yksinkertaisimmillaan päästö-

kompensaatiopalveluiden vastikkeellisuus perustuu siihen, että päästökompensaatiopalve-

luun liittyvät suoritusvelvoitteet on yksilöity ja ne ovat pantavissa täytäntöön. Tällöin myy-

jän tulee pystyä yksilöimään ostajan maksullaan saama tosiasiallinen vastine eli kompen-

sointitapahtuman tuoma hiilidioksidihyöty. Lisäksi vaihdannan kohteena olevilla päästövä-

hennysyksiköillä on itsenäistä vaihdanta-arvoa hiilimarkkinoilla. On kuitenkin huomioitava, 

 
259 Ks. luku 2.1.2.  
260 Nyrhinen ym. 2019, s. 137–139.  
261 EUT C-151/13 Le Rayon dÓr ja C-463/14 Asparuhovo Lake Investment Company, vrt. C-
37/16 SAWP kohdassa 3.2.7.3.  
262 Laininen 2020, s. 109–110, ks. myös luku 2.2.  
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että yksikön vaihdanta-arvo lakkaa, kun yksikkö mitätöidään. Toisaalta vastikkeellisuuden 

voidaan katsoa perustuvan siihen, että päästövähennysyksikön luominen edellyttää kansain-

välisiin sopimuksiin, oikeudellisiin instrumentteihin tai standardeihin perustuvia rakenteita, 

joiden avulla päästövähennyshankkeiden toteuttamat ilmastohyödyt todennetaan ulkopuoli-

sen toimesta.263  

 

Päästövähennysyksiöiden tarjoamisen voidaan katsoa täyttävän vastikkeellisuuden edelly-

tykset näiden perustelujen nojalla. Lisäksi on huomioitava, että vaikka päästövähennysyksi-

kön vastikkeellisuus kyseenalaistettaisiin itsessään, sisältää päästökompensaatiopalvelu 

yleensä myös muita elementtejä kuin päästövähennysyksikön omistusoikeuden luovutuksen 

tai sen mitätöinnin asiakkaan lukuun. Siten voidaan tulkita, että kyseessä on joka tapauksessa 

vastikkeellinen palvelu siinä missä esimerkiksi konsultointipalvelukin.  

 

Viimeisenä arvonlisäverovelvollisuuden edellytyksenä on arvioitava, tapahtuuko vapaaeh-

toisen kompensaatiopalvelun myynti Suomessa. Tämä selviää arvonlisäverolain myynti-

maasäännöksistä. Ennen myyntisäännösten käsittelyä on kuitenkin syytä arvioida Suomessa 

tapahtuvasta kaupasta suoritettavaa verokantaa ja vähennysoikeutta. 

 

 

4.4 Vapaaehtoisen päästökompensaatiopalvelun arvonlisäverokanta ja 

vähennysoikeus 

 

Myytävien tavaroiden ja palveluiden yleinen verokanta Suomessa on 24 prosenttia (AVL 84 

§). Yleinen verokanta on pääsääntö, jota sovelletaan, jolle laissa ole nimenomaisesti toisin 

säädetty. Suomessa on kaksi alennettua verokantaa (14 ja 10 prosenttia) ja eräisiin tavaroi-

den ja palveluiden myyntiin sovelletaan nollaverokantaa.264 Vapaaehtoiset päästökompen-

saatiopalvelut eivät lukeudu alennetun verokannan tai nollaverokannan mukaisiin poikkeuk-

siin, joten Suomessa tapahtuvasta päästöhyvityspalveluiden kaupasta suoritetaan 24 prosen-

tin arvonlisävero. Veron perusteena on maksettu vastike ilman veron osuutta (AVL 73 §).  

Elinkeinonharjoittajana toimivalla ostajalla on AVL 102 § 1 momentin 1 kohdan mukaan 

oikeus vähentää verollista liiketoimintaansa varten toiselta verovelvolliselta ostamastaan 

 
263 Sisäministeriö 2020b, s. 17.   
264 Nyrhinen ym. 2019, s. 361. 
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palvelusta suoritettava vero. Siten myös yleishyödyllinen yhteisö saa lähtökohtaisesti vähen-

tää vain niiden hankintojen arvonlisäveron, jotka kohdistuvat suoraan ja välittömästi pääs-

tökompensaatiotoimintaan, mikäli toiminta katsotaan arvonlisäveron vähennykseen oikeut-

tavaksi.  

 

Vähennysoikeutta on yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen osalta rajoitettu tiettyjen han-

kintojen osalta (AVL 114 §). Arvonlisäverottomaan ja arvonlisäverolain soveltamisalan ul-

kopuoliseen toimintaan kohdistuvat arvonlisäverot eivät ole vähennyskelpoisia. Jälkimmäi-

sellä tarkoitetaan esimerkiksi vastikkeetonta toimintaa, jossa yleisöltä pyydetään vastik-

keetta rahaa lahjoituksin rahankeräyslain mukaisesti. Yleishyödyllisten yhteisöjen arvonli-

säveron vähennysoikeuden suhteen on siksi huomautettava, että ainakin tilanteessa, jossa 

yhteisön harjoittama päästökompensaatiotoiminta on laajamittaista, vähennysoikeuden koh-

distuminen saattaa toimia yhtenä puoltavana tekijänä kyseisen toiminnan yhtiöittämisen 

puolesta.265 

 

 

4.5 Vapaaehtoinen päästökompensaatiopalvelu ja myyntimaasäännökset 

 

Suomen arvonlisäverolakia sovelletaan vain, jos tavaran tai palvelun myynti tapahtuu Suo-

messa. Suomen arvonlisäverolain alueellinen soveltamisala määräytyy yksinomaan AVL 5 

luvun myyntimaasäännösten perusteella, jotka pohjautuvat arvonlisäverodirektiivin myynti-

maasäännöksiin (pääosin 43–59 artiklat). Myös Neuvoston täytäntöönpanoasetus 282/2011 

sisältää kansainväliseen palvelukauppaan liittyviä tulkintasäännöksiä. Verohallinto on li-

säksi antanut ohjeen edellä mainitusta täytäntöönpanoasetuksesta sekä palvelujen ulkomaan-

kaupan arvonlisäverotuksesta.266  

 

Arvonlisäverolain myyntimaasäännökset kertovat, millä maalla on verotusoikeus ja minkä 

maan arvonlisäverolainsäädäntöä myyntiin sovelletaan. Alueellisen soveltamisalaperiaat-

teen mukaisesti valtioilla on yksinoikeus arvonlisäverotukseen sen alueella suoritettaviin lii-

ketoimiin. Säännösten tarkoituksena on se, että veron kantaminen tapahtuisi 

 
265 Ks. luku 3.2.1.  
266 Verohallinto 2019 ja 2020d.  
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mahdollisimman usein palvelun kulutusvaltiossa. Kuluttajille myytävien palvelujen osalta 

tarkoituksena on lisäksi estää verotasoeroista aiheutuva yritysten uudelleensijoittautumi-

nen.267 

 

Myyntimaan ollessa Suomi on myynnistä maksettava tänne arvonlisävero, ellei myyntiä ole 

erikseen säädetty arvonlisäverottomaksi. Myyntimaasäännökset ovat erityisen relevantteja 

päästökompensaatiopalveluiden kaupassa, sillä kaupan toimitusketju on pitkä ja pääsääntöi-

sesti rajat ylittävä. Seuraavaksi käsitellään AVL 5 luvun myyntimaasäännöksiä. Tämän jäl-

keen eritellään arvonlisäverotusta tilanteissa, joissa myyntimaa on toinen EU-maa tai EU:n 

ulkopuolinen maa. Luvun lopuksi käsitellään käännettyä verovelvollisuutta Suomen sisäisen 

ja kansainvälisen kaupan osalta.  

 

4.5.1 Päästökompensaatiopalveluiden vaihdanta Suomessa 

 

Arvonlisäverolain (AVL) 64–69 l § sääntelevät sitä, milloin palvelun myynti tapahtuu Suo-

messa, eli milloin palvelun myyntimaa on Suomi. Elinkeinonharjoittajalle ja kuluttajalle 

myytyihin palveluihin sovelletaan eri yleissäännöksiä. Yleissäännöstä sovelletaan aina sil-

loin, kun kyseisestä palvelusta ei ole erityissäännöstä (AVL 66–69 §).268 Elinkeinonharjoit-

tajaa koskevan yleissäännöksen mukaan palvelu on myyty siinä maassa, jossa sijaitsevaan 

kiinteään toimipaikkaan palvelu luovutetaan. Jos palvelua ei luovuteta mihinkään kiinteään 

toimipaikkaan, palvelu on myyty Suomessa, jos ostajan liiketoiminnan kotipaikka on täällä 

(AVL 65 §). Säännöstä sovelletaan myös valtiolle ja kunnille tapahtuvaan myyntiin.269 Siinä 

tapauksessa, että kiinteää toimipaikkaa tai liiketoiminnan kotipaikkaa ei ole, palvelujen suo-

rituspaikka on paikka, jossa kyseiset palvelut vastaanottavan verovelvollisen kotipaikka tai 

vakinainen asuinpaikka on.270 

 

Palvelun myyntimaasäännöksiä sovellettaessa elinkeinonharjoittajan käsite on laaja, ja ku-

luttaja on muu kuin elinkeinonharjoittaja. Elinkeinonharjoittajiin lukeutuvat kaikki liikkeen- 

tai ammatinharjoittajat riippumatta siitä, onko toiminta arvonlisäverollista vai ei.271 Myös 

 
267 HE 56/2014 vp, s. 8.   
268 Nyrhinen ym. 2019, s. 567.  
269 Verohallinto 2019, 7.1.  
270 HE 136/2009 vp, s. 15.  
271 Verohallinto 2019, 3. ja Nyrhinen ym. 2019, s. 568–569.  
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vähäisen toiminnan harjoittaja katsotaan elinkeinonharjoittajaksi (AVL 3 §). Yleishyödylli-

siä yhdistyksiä pidetään palvelukaupan säännösten mukaisina elinkeinonharjoittajina silloin, 

kun ne vastiketta vastaan myyvät tavaroita tai palveluja, vaikka niiden toiminta olisi arvon-

lisäverotonta (AVL 4 §). Mikäli vastikkeellista toimintaa ei ole lainkaan, yleishyödyllinen 

yhdistys ei ole palvelukaupassa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja. Jos elinkeinonharjoittaja 

harjoittaa palvelujen myynnin lisäksi muuta toimintaa, tätä pidetään myyntimaasäännöksiä 

sovellettaessa elinkeinonharjoittajana kaikkien tälle luovutettujen palvelujen osalta. Esimer-

kiksi kahvilatoimintaa harjoittavaa yleishyödyllistä yhdistystä pidetään elinkeinonharjoitta-

jana myös silloin, kun sille luovutetaan palveluja yleishyödyllisessä urheilutoiminnassa käy-

tettäväksi.272 

 

Kiinteän toimipaikan määritelmä löytyy arvonlisäverolain sijaan neuvoston täytäntöönpano-

asetuksen (EU) N:o 282/2011 11 artiklasta. Kiinteä toimipaikka on artiklan mukaan, 

liiketoiminnan kotipaikkaa lukuun ottamatta, mikä tahansa toimipaikka, jolla on riittävä 

pysyvyysaste sekä henkilöresurssien ja teknisten resurssien osalta soveltuva rakenne, jonka 

avulla se pystyy vastaanottamaan ja käyttämään sen omia tarpeita varten suoritettavia 

palveluja tai jonka avulla se pystyy suorittamaan sen itse tarjoamat palvelut. Mikäli edelly-

tykset toimipaikasta, sen pysyvyydestä sekä henkilöstö- ja teknisistä resursseista täyttyvät, 

kiinteitä toimipaikkoja voivat olla esimerkiksi sivuliikkeet, toimistot, teollisuuslaitokset 

sekä osto- tai myyntipaikat.273  

 

Myyntimaa määräytyy liiketoiminnan kotipaikan perusteella, mikäli palvelua ei luovuteta 

kiinteästä toimipaikasta tai kiinteään toimipaikkaan tai jos on mahdotonta määritellä, mistä 

kiinteästä toimipaikasta tai mihin kiinteään toimipaikkaan palvelu on luovutettu. Liiketoi-

minnan kotipaikan käsite määritellään em. täytäntöönpanoasetuksen 10 artiklassa.274 

Liiketoiminnan kotipaikka on paikka, jossa yrityksen keskushallinnon tehtävät suoritetaan. 

Kotipaikkaa arvioitaessa huomioidaan paikka, jossa tehdään olennaiset päätökset koskien 

yleistä liikkeenjohtoa, yrityksen liiketoiminnan sääntömääräinen kotipaikka sekä paikka, 

jossa yrityksen johto kokoontuu. Jos näillä perusteilla kotipaikkaa ei voida määrittää var-

muudella, ensisijaisena perusteena toimii ensimmäisenä mainittu paikka.275 

 
272 Verohallinto 2019, 3.  
273 Verohallinto 2019, 4.1. ja Nyrhinen ym. 2019, s. 571–573.  
274 Neuvoston täytäntöönpanoasetus N:o 282/2011.  
275 Verohallinto 2019, 5. ja Nyrhinen ym. 2019, s. 571–573.  
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Elinkeinonharjoittajalle myytyyn immateriaalipalveluun sovelletaan myyntimaan yleissään-

nöstä. Palvelu on näin ollen myyty Suomessa, kun se luovutetaan tänne sijoittautuneelle 

elinkeinonharjoittajalle. Siten vapaaehtoisten päästökompensaatiopalvelujen myyntimaa on 

maa, jossa sijaitsee ostajan kiinteä toimipaikka ja palvelu luovutetaan kyseiseen paikkaan. 

Kansallisessa päästökompensaatiotoiminnassa loppuostaja on pääsääntöisesti Suomeen si-

joittautunut elinkeinonharjoittaja, joten Suomen arvonlisäverosäännökset soveltuvat suu-

ressa osassa kaupankäyntiä. Jälleenmyyjän ollessa sijoittautunut Suomeen sovelletaan myös 

hankeomistajan tai edeltävän myyntiportaan myyjän sekä jälleenmyyjän väliseen kompen-

saatiopalvelun vaihdantaan Suomen arvonlisäverotusta.   

 

Osa päästöhyvityspalvelujen vaihdannasta tapahtuu välityspalvelumallilla. Välityspalvelulla 

tarkoitetaan sitä, että välittäjä toimii välityspalvelun hankkijan nimissä tai lukuun myynti- 

ja ostotoimeksiantojen suorittajana. Tällöin välittäjä ei esiinny myyjänä, vaan toimii tämän 

nimissä, ja varsinainen myyntitapahtuma on myyjän ja loppuasiakkaan välillä.276 Välittäjä 

myy ainoastaan välityspalvelun, josta tämä saa palkkion välityspalvelun hankkijalta. Palkkio 

voi olla esimerkiksi tietty prosenttiosuus välitetyn palvelun hinnasta. Välityspalvelu on pää-

sääntöisesti verollinen palvelu, jollei sitä ole erikseen säädetty verottomaksi.277  

 

Päästökompensaatiopalveluiden kontekstissa tämä tarkoittaa sitä, että myyjänä toimii han-

keomistaja tai edeltävän myyntiportaan edustaja ja ostajana loppuasiakas. Välittäjä myy ai-

noastaan välityspalvelun, josta tämä saa palkkion joko hankeomistajalta tai edeltävän myyn-

tiportaan myyjältä, tai harvinaisemmissa tapauksissa loppuasiakkaalta. Välityspalvelun ar-

vonlisäverokohtelu on siten erillinen kysymyksensä suhteessa varsinaisen myyntitapahtu-

man arvonlisäverokohteluun. Elinkeinonharjoittajalle myytyyn välityspalveluun sovelletaan 

myyntimaan yleissäännöstä (AVL 65 §). Siten välityspalvelun myyntimaa on maa, jossa si-

jaitsee ostajan kiinteä toimipaikka ja palvelu luovutetaan kyseiseen paikkaan. Suomen vali-

koituminen myyntimaaksi on siten harvinaista välityspalvelun osalta, sillä suurin osa pääs-

tövähennyshankkeista toteutetaan kehittyvissä maissa ulkomaisten hankeomistajien toi-

mesta, ja hankeomistaja on pääsääntöisesti välityspalvelun ostaja.  

 

 
276 Anttila ym., kohta Verollinen myynti – Myynti muille kuin elinkeinonharjoittajille – poikkeukset – Väli-
tyspalvelu.   
277 Verohallinto 2019, 7.10.  
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Kuluttajaa koskevan yleissäännöksen mukainen palvelu on myyty kuluttajalle siinä maassa, 

jossa sijaitsevasta myyjän kiinteästä toimipaikasta palvelu on luovutettu. Jos palvelua ei 

luovuteta mistään kiinteästä toimipaikasta, se on myyty Suomessa, jos myyjällä on täällä 

liiketoiminnan kotipaikka (AVL 66 §). Kuluttajan toimiessa ostajana tulee huomioida im-

materiaalipalveluihin ja välityspalveluihin liittyvät poikkeukset.  

 

Kuluttajalle myytyyn immateriaalipalveluun sovelletaan yleissäännöstä (AVL 66 §) EU:n 

ulkopuolelle luovutettuja palveluita lukuun ottamatta. Mikäli immateriaalipalvelu luovute-

taan kuluttajalle, joka on sijoittautunut EU:n ulkopuolelle tai jonka kotipaikka tai vakinainen 

asuinpaikka on EU:n ulkopuolella, palvelua ei ole myyty Suomessa (69 h §). Säännös tuskin 

tulee sovellettavaksi vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden kuluttajamyynnissä, 

sillä loppuasiakkaana on useimmissa tapauksissa Suomeen sijoittautunut kuluttaja.   

 

Kuluttajalle myyty välityspalvelu on puolestaan myyty Suomessa, jos palvelu on myyty 

täällä (AVL 69 l §). Poikkeussäännös voi tulla kyseeseen vain silloin, jos loppuasiakas toimii 

välityspalvelun ostajana hankeomistajan sijaan tilanteessa, jossa välittäjällä ei ole kiinteää 

toimipaikkaa Suomessa. Muutoinhan kysymys arvonlisäveron kantomaasta on jo lähtökoh-

taisesti selvä. Siten tämäkään säännös tuskin tulee sovellettavaksi päästökompensaatiopal-

veluiden välityspalvelumallissa. 

 

Päästöhyvityspalveluita koskevien suoramyynti-, jälleenmyynti-, ja välityspalvelu-mallien 

myyntimaasäännöksiä on havainnollistettu Kuvassa 1. Relevantit myyntimaasäännökset on 

tiivistetty Taulukossa 1.  

 
Taulukko 1 Vapaaehtoisten kompensaatiopalveluiden suhteen relevantit myyntimaasäännökset 

Ostaja Palvelu Myyntimaa 

Elinkeinonharjoittaja Yleissäännös Ostajan maa 

Kuluttaja Yleissäännös Myyjän maa 

Välityspalvelut Palvelun myyntimaa 

Immateriaalipalvelut 

1. Myyjä ja ostaja EU:n alu-

eella 

2. Myynti EU:n ulkopuolelle 

 

1. Myyjän maa 

2. Ostajan maa 
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Kuva 1 Vapaaehtoisen päästökompensaatiopalvelun toimintamallit ja myyntisäännökset 
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4.5.2 Päästökompensaatiopalveluiden kansainvälinen kauppa 

 

Vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden kansainvälinen kauppa jakautuu arvonli-

säverotuksen kannalta EU:n alueella ja sen ulkopuolella tapahtuvaan kauppaan.278 Palvelui-

den kansainvälisessä vaihdannassa tulee ensin ratkaista arvonlisäverolain 5 luvun myynti-

maasäännösten perusteella, millä valtiolla on verotusoikeus. Sovellettavan myyntimaasään-

nöksen perusteella selvitetään myyntimaan verotusoikeus, palvelun mahdollinen verova-

paus, kaupan osapuolten veron maksuvelvollisuus, käännetyn verovelvollisuuden soveltu-

minen tai rekisteröitymisvelvollisuus sekä käytännön seikat koskien veron maksamista.279 

 

Jos myyntimaa ei ole arvonlisäverolain mukaan Suomi, ei myynnistä tilitetä Suomeen veroa. 

Jos myyntimaa on jokin toinen EU-valtio, sovelletaan myyntiin kyseisen jäsenvaltion vero-

lainsäädäntöä. EU-maiden välisessä palvelukaupassa ei ole juurikaan verottomuuksia, joten 

kyse on siitä, minkä jäsenvaltion vero myynnistä tilitetään. Välillinen verotus on yhteisön 

alueella harmonisoitu arvonlisäverotuksen osalta.280 Jos myyntimaasäännösten perusteella 

palvelujen myyntimaa on EU:n ulkopuolinen maa, ei myynnistä tilitetä Suomeen veroa.  Täl-

laisissa tapauksissa Suomen ja EU:n lainsäädäntö ei säätele palvelujen paikallisesta vero-

kohtelusta, vaan se selvitetään kussakin yksittäistapauksessa erikseen.281  

 

Päästökompensaatiopalveluiden arvonlisäverokohtelusta ei ole sovittu EU:n tasolla, joten 

keskenään poikkeavia tulkintoja syntynee. EU:n arvonlisäverokomitea ei ole lausunut toi-

minnan arvonlisäverokohtelusta. Yhteisön arvonlisäverokantaa ei ole harmonisoitu, mutta 

arvonlisäverodirektiivin 12 artiklan 3 (a) kohdan mukainen yleinen arvonlisäveron minimi-

kanta on vähintään 15 %. Saksalla ja Luxemburgilla on alimmat yleiset arvonlisäverokannat, 

16 ja 17 prosenttia. Suomen 24 prosentin verokanta on jäsenmaiden joukossa keskiarvoa 

korkeampi.282  

 

 
278 Nyrhinen ym. 2019, s. 563.  
279 Auranen 2003, s. 172. 
280 Nyrhinen ym. 2019, s. 565.  
281 Nyrhinen ym. 2019, s. 565.  
282 Verohallinto 2019.  
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4.5.3 Käännetyn verovelvollisuuden soveltuminen päästökompensaatiopalveluun 

 

Mikäli myyntimaasäännösten perusteella suomalaisen myyjän myymän kompensaatiopalve-

lun myyntimaa on muu EU-maa kuin Suomi, tulee myyjän selvittää, onko hänen rekiste-

röidyttävä verovelvolliseksi myyntimaassa ja tilitettävä myynnistä myyntimaan arvonli-

sävero, vai soveltuuko käännetty verovelvollisuus käsillä olevaan myyntiin. Vastaavasti 

kompensaatiopalvelun ostajan ollessa suomalainen ulkomaiselta yritykseltä ostettaessa, tu-

lee ostajan selvittää, onko palvelun myyntimaa Suomi. Mikäli myyntimaa on Suomi, tulee 

ostajan selvittää, maksaako veron myyjä vai tuleeko ostajan suorittaa vero käännetyn vero-

velvollisuuden perusteella. Ostajan käännetty verovelvollisuus ei tule Suomessa kysymyk-

seen, jos palvelun myyntimaa ei ole Suomi.283  

 

Jos käännetty verovelvollisuus soveltuu, palvelun ostaja ilmoittaa veron veroilmoituksel-

laan. Raportointitapa riippuu siitä, ovatko kyseessä pääsäännön alaiset palvelut ja onko 

myyjä EU:sta vai kolmannesta valtiosta. Jos ostaja on ostanut palvelun arvonlisäverotuk-

sessa vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, ilmoittaa ostaja suoritettavan veron vähennettä-

vänä verona. Jos vähennysoikeutta ei ole, tilitetään vero valtiolle.284 

 

Pääsääntöisesti käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan tilanteisiin, joissa myyjä on ulko-

maalainen. Tietyissä poikkeustapauksissa ostaja on verovelvollinen silloinkin, kun Suo-

messa verotettavan tavaran tai palvelun myyjä on suomalainen. Käännettyä verovelvolli-

suutta sovelletaan kotimaan kaupassa kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien myyntiin.285 

Käännetyn verovelvollisuuden tarkoituksena on ennaltaehkäistä arvonlisäveropetoksia pääs-

töoikeuskaupan yhteydessä perustuen eräissä jäsenvaltioissa esiintyneisiin huomattaviin ar-

vonlisäveropetoksiin.286 

 

AVL 8 b §:n mukaan verovelvollinen päästöoikeuden myynnistä on ostaja, jos ostaja on 

merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Päästöoikeudella tarkoitetaan 

kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja 

neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

 
283 Nyrhinen ym. 2019, s. 565–566.  
284 Nyrhinen ym. 2019, s. 522.  
285 Nyrhinen ym. 2019, s. 49–50.  
286 HE 41/2010 vp, s. 13.  
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direktiivin 2003/87/EY 3 artiklassa määriteltyjä kasvihuonekaasujen päästöoikeuksia, jotka 

voidaan siirtää mainitun direktiivin 12 artiklan mukaisesti, sekä muita päästökaupassa 

kelpaavia yksiköitä, joita toimijat voivat käyttää edellä mainitun direktiivin noudattamiseksi. 

Muilla päästökaupassa kelpaavilla yksiköillä tarkoitetaan Kioton pöytäkirjan hankemeka-

nismien alaisia CER- ja ERU-yksiköitä.287  

 

Kansainvälisten standardien mukaiset päästövähennysyksiköt eivät kuulu säännöksen sovel-

tamisalaan, sillä ne eivät lukeudu säännöksessä tarkoitettuihin muihin päästökaupassa kel-

paaviin yksikköihin. Vapaaehtoisten kompensaatiopalveluiden myyntiä harjoitetaan kuiten-

kin myös EU:n päästöoikeusyksiköillä sekä CER-yksiköillä. AVL 8 b §:ssä viitataan sellai-

siin yksiköihin, ”joita toimijat voivat käyttää edellä mainitun direktiivin noudattamiseksi”. 

Vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden ero velvoitemarkkinoilla tapahtuvaan pääs-

töoikeus- ja vähennysyksiköiden kauppaan on se, että kysyntä ei perustu päästökauppadi-

rektiivin tai minkään muunkaan lainsäädäntövelvoitteen toteuttamiseen vaan ainoastaan os-

tajan haluun kompensoida hiilidioksidipäästöjään. Siten käännetty verovelvollisuus tuskin 

soveltuu vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden kauppaan, vaikka kyse olisi EU:n 

päästöoikeusyksiköiden tai Kioton pöytäkirjan hankemekanismien alaisten yksiköiden 

myynnistä. Myös Linnakangas katsoo, että kyseinen säännös tuskin soveltuu vapaaehtoiseen 

päästökompensaatiotoimintaan.288 Vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden koti-

maan kauppaan sovelletaan siten yleisen arvonlisäverojärjestelmän pääsääntöä myyjän ve-

rovelvollisuudesta (AVL 2 §).  

 

 

 
287 HE 41/2010 vp, s. 18.  
288 Linnakangas 2020, s. 431. Linnakangas ei esitä näkemykselleen kyseistä toteamusta laajempia perusteluja.  
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5 VARAINSIIRTOVEROTUS 

 

Tulo- ja arvonlisäverotuksen lisäksi on vielä arvioitava varainsiirtoverotuksen soveltumista 

vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden myyntiin. Päästöhyvityspalveluiden varain-

siirtoverotuksen arviointi tulee kyseeseen vain tilanteessa, jossa päästövähennysyksikkö 

vaihtaa omistajaa osana vapaaehtoisen kompensaatiopalvelun myyntiä. Kysymys ei siten 

koske tilanteita, joissa kompensaatiopalvelun myyjä mitätöi päästövähennysyksiköt ostajan 

puolesta, mutta yksiköiden omistusoikeus ei siirry lainkaan.289 Päästövähennysyksiköiden 

arvopaperin luonteisuutta on tarkasteltu varallisuusoikeuden näkökulmasta edellä.290 Pääs-

tövähennysyksikköä ei itsessään voida luokitella arvopaperiksi, vaikka sähköinen kirjaus 

rinnastettaisiin fyysiseen arvopaperiin. Yksikkö itsessään toimii vaihdannan kohteena eikä 

oikeuta haltijaansa saamisoikeuteen koskien jotakin yksikön taustalla olevaa muuta yksilöi-

tyä saatavaa. Mikäli päästövähennysyksiköstä annettaisiin erillinen päästövähennystodistus, 

saisi kyseinen asiakirja velkakirjan ominaisuuksia ja voisi tulla arvioiduksi arvopaperina.291  

 

Varainsiirtoverolain (931/1996) 15.1 §:n perusteella luovutuksensaajan on suoritettava ve-

roa arvopaperin omistusoikeuden luovutuksesta. Arvopaperilla tarkoitetaan lain 17.1 §:n 

mukaan (i) osaketta ja sen väliaikaistodistusta, (ii) osuustodistusta, säästöpankin kantarahas-

totodistusta ja osuuspankin sijoitustodistusta; (iii) yhteisön antamaa velkakirjaa tai muuta 

saamistodistetta, jonka korko määräytyy tuloksen tai osinkojen suuruuden mukaan tai joka 

oikeuttaa osallisuuteen vuosivoitosta; (iv) edellä kohdissa 1–3 mainittujen merkintäoikeus-

todistusta ja merkintäoikeuden luovutuskirjaa; sekä (v) rekisteröimättömän yhteisön liikkee-

seen laskemaa arvopaperia. Määritelmä eroaa esimerkiksi arvopaperimarkkinalainsäädän-

nön mukaisesta arvopaperin käsitteestä.292 Muut kuin edellä mainitut vieraan pääoman eh-

toiset arvopaperit jäävät arvopaperin käsitteen ulkopuolelle varainsiirtoverolakia sovelletta-

essa.293 Päästövähennysyksikköä ei voida lukea varainsiirtoverolain mukaiseksi arvopape-

riksi. Siten päästövähennysyksiköiden luovutuksesta ei makseta varainsiirtoveroa.294

 
289 Ks. luku 2.1. 
290 Ks. luku 2.2.2.2.  
291 Laininen 2020, s. 101–104, ks. myös luku 2.2.2.2.  
292 HE 121/1996 vp, s. 23.  
293 HE 121/1996 vp, s. 23.  
294 Vastaava tulkinta pätee myös päästöoikeuksien luovutukseen. Ks. esim. Torkkel 2019b, s. 223 ja Verohal-
linto 2020b, 3.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkielmassa on arvioitu vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden verokohtelua yri-

tysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen näkökulmasta keskittyen erityisesti tulo- ja arvonli-

säverotuksen perinteisiin kysymyksiin.  

 

Vaikka vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden vastikkeellisuutta on kyseenalais-

tettu, tutkielmassa omaksutaan näkökulma, jonka mukaan päästökompensaatiopalveluiden 

tarjoaminen voidaan ainakin lähtökohtaisesti tulkita vastikkeelliseksi myynniksi, johon so-

velletaan elinkeinotoimintaa koskevia säännöksiä tulo- ja arvonlisäverotuksessa sekä yritys-

ten että yleishyödyllisten yhteisöjen osalta. Tulkinta koskee sellaisia vapaaehtoisia päästö-

hyvityspalveluita, joissa myydään, välitetään, tai mitätöidään ostajan lukuun todennettuja 

päästövähennysyksiköitä. Yleishyödyllisten yhteisöjen osalta elinkeinotoimintaa koskevien 

säännösten soveltaminen vaarantaisi myyjän yleishyödyllisyysaseman niissä yhteisöissä, 

joissa päästökompensaatiopalvelun myynti on laajamittaista. Tämä voisi johtaa tarpeeseen 

yhtiöittää kompensaatiopalveluiden myynti yleishyödyllisestä toiminnasta erilliseksi liike-

toiminnaksi.  

 

Kysymys elinkeinotoimintaa koskevien verosäännösten soveltamisesta vapaaehtoisiin pääs-

tökompensaatiopalveluihin on erillinen suhteessa rahankeräyslain tulkintaan.  Jälkimmäisen 

näkökulmasta on epäselvää, voidaanko päästökompensaatiotoimintaa ylipäänsä harjoittaa 

voittoa tavoittelevana elinkeinotoimintana. Kompensoinnin rajaaminen rahankeräyslain ul-

kopuolelle toisi varmuutta myös päästökompensaatiopalveluiden myyjien veroseuraamusten 

tulkintaan, sillä tällöin lähtökohdaksi muodostunee elinkeinotoimintaa koskevien säännös-

ten soveltaminen.  

 

Tutkielmassa tehdyn arvioinnin perusteella huomataan, että vapaaehtoisten päästökompen-

saatiopalveluiden hahmottaminen oikeudellisessa viitekehyksessä ei ole yksiselitteistä, mikä 

aiheuttaa tulkintaongelmia myös verolainsäädännön soveltamisessa. Perinteisiä varallisuus- 

ja vero-oikeudellisia käsitteitä on haastavaa soveltaa sellaisenaan päästökompensaatiotoi-

mintaan, joka on ilmiönä nuori, kansainvälinen ja suhteellisen vaikeaselkoinen.  

 

Tutkielman analyysin perusteella vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden verokoh-

teluun liittyykin monia avoimia tulkintakysymyksiä käsiteltyjen tulo- ja arvonlisäverotuksen 
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peruskysymysten osalta. Esimerkiksi hankintamenon jaksottamiseen ja vuotuisten poistojen 

tekemiseen liittyy erilaisia lainsoveltamisvaihtoehtoja, jotka jäävät tutkielman arvioinnin pe-

rusteella avoimeksi lainsäädännön tai oikeuskäytännön tarjoaman vahvistuksen puuttuessa. 

Vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden verokohtelua koskevan oikeusvarmuuden 

lisääntyminen olisi suotavaa toimialan kasvaessa ja kehittyessä.  

 

Päästövähennysyksiköiden varallisuusoikeudellisen luonteen selkiytyminen olisi suotavaa 

erityisesti siksi, että tämä mahdollistaisi yksiköiden oikeudellisten ominaisuuksien huomi-

oimisen jo päästökompensaatiotoimintaa koskevan mahdollisen erityislainsäädännön val-

misteluvaiheessa. Päästökompensaatiota koskevan sääntelyn muotoutuminen vaikuttaa 

mahdolliselta viimeaikaisen toimialaa koskevan vilkkaan keskustelun sekä maa- ja metsäta-

lous, ympäristö- ja sisäministeriön hankkeiden valossa. Päästövähennysyksiköiden oikeu-

dellisten ominaisuuksien ymmärtäminen on nähdäkseni edellytys sille, että lainsäädäntö voi 

palvella varsin vaikeaselkoisen toimialan tarpeita mahdollisimman hyvin. Lisäksi päästövä-

hennysyksiköiden varallisuusoikeudellisten ominaisuuksien tarkempi määrittely voisi mah-

dollistaa niiden uudenlaisia sovellutuksia, kuten yksiköiden arvopaperinluonteisen vaihdan-

nan jälkimarkkinoilla tai niiden käyttämisen vakuutena. 

 

Vapaaehtoisen päästökompensaatiotoiminnan muotoutuminen Suomen lainsäädäntökon-

tekstissa on vielä alussa, ja jää nähtäväksi, mihin suuntaan toimiala ja sen sääntely kehitty-

vät. Rahankeräyslakia koskeva muutosehdotus on tärkeä ensiaskel, joka toteutuessaan mah-

dollistaisi toimialan monipuolisen kehittymisen niin yritysten kuin järjestöjen toimesta. Toi-

vottavaa on, että myös verolainsäädännön tai verotuskäytännön piirissä otetaan kantaa pääs-

tökompensaatiotoiminnan verokohteluun alan toimijoiden oikeusvarmuuden ja verokohte-

lun ennakoitavuuden takaamiseksi.  
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