KESKUSKAUPPAKAMARIN ILMASTOSITOUMUKSEN SÄÄNNÖT
1.

Näiden sääntöjen tarkoitus on edistää ilmastositoumuksen käyttöä luotettavana päästövähennysten todentajana Suomessa
toimivien yritysten/yhteisöjen markkinoinnissa ja viestinnässä. Ilmastositoumus osoittaa yrityksen/yhteisön sitoutuvan tavoitteeseen
olla hiilineutraali energiankulutuksen ja logistiikan (ks. päästövähennysten laskentaohjeet) osalta vuoteen 2035 mennessä. Yritys/
yhteisö saa itse määritellä tavoitevuoden harkintansa mukaan, kunhan se täyttää tämän perusvaatimuksen. Keskuskauppakamari
hyväksyy yrityksen/yhteisön tekemän ilmastositoumuksen.

2.

Ilmastositoumus on Keskuskauppakamarin rekisteröity tavaramerkki, jonka hakuprosessissa ja käytössä sovelletaan seuraavia
sääntöjä. Ilmastositoumuksen käyttöoikeutta hakiessaan yritys/yhteisö sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

3.

Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunta myöntää ilmastositoumuksen käyttöoikeuden hakemuksesta Suomessa toimivalle
yritykselle/yhteisölle, joka täyttää näiden sääntöjen mukaiset edellytykset.

4.

Käyttöoikeus voidaan myöntää Suomessa toimivalle yritykselle/yhteisölle, joka sitoutuu tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2035
mennessä. Käyttöoikeutta hakiessaan yritys/yhteisö laatii toimenpidesuunnitelman, jossa kerrotaan seuraavan viiden vuoden aikana
tehtävistä toimenpiteistä, niiden päästövähennyksistä ja aikataulusta.
Päästövähennyksissä ilmastositoumus sisältää yrityksen/yhteisön omat päästöt, ostetun energian aiheuttamat päästöt sekä
kuljetuksen ja logistiikan päästöt. Palveluyritysten osalta saapuvien kuljetusten päästöt eivät ole pakollisia raportoitavia tietoja.

5.

Yritys/yhteisö voi kompensoida enintään 20 prosenttia ilmastositoumukseen liittyvistä päästöistä. Vastuullisuuslautakunta voi
kuitenkin sallia suuremman kompensaation sellaisissa tapauksissa, joiden osalta toimija ei pysty itse vaikuttamaan päästöihin tai
valitsemaan vähäpäästöistä vaihtoehtoa, kuten ulkomaanlennot. Lautakunta ylläpitää listaa tällaisista päästölähteistä.

6.

Ilmastositoumus on yritys/yhteisökohtainen. Sitoumuksen tunnusta saa käyttää vain yrityksen/yhteisön viestinnässä ja
markkinoinnissa, ei tuotteiden markkinoinnissa. Tunnusta ei saa käyttää saman konsernin toisessa yrityksessä ilman erillistä
sitoumusta. Tunnuksen käyttö tuotteissa ja pakkauksissa on kielletty, jotta se ei sekoitu tuotteiden ympäristömerkkeihin. Tunnus
voidaan kuitenkin liittää esimerkiksi organisaation ympäristöselontekoon, esitteisiin, kirjepapereihin, nimilaattoihin tai Internetsivuille. Tunnuksen ulkoasuun ei voi tehdä muutoksia.

7.

Vastuullisuuslautakunta edellyttää hakijayhteisön noudattavan liiketoiminnassaan Suomessa voimassa olevia lakeja, asetuksia ja
viranomaisten määräyksiä.

8.

Ilmastositoumusta saa käyttää ainoastaan rekisteröidyssä kuvallisessa muodossa. Vastuullisuuslautakunta määrittää
ilmastositoumuksen tarkoituksenmukaiset käyttömuodot ja ylläpitää ohjeistusta merkin käytöstä.

9.

Ilmastositoumuksen käyttöoikeus on voimassa kerrallaan vuoden ajan edellyttäen, että yritys/yhteisö toimittaa
Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunnan hyväksymän toimenpidesuunnitelman päästövähennyksistä, toteuttaa
toimenpiteitä suunnitelman aikataulun mukaisesti sekä raportoi vuosittain toimenpiteiden ja päästövähennysten edistymisestä.
Käyttöoikeuden saanut yritys/yhteisö ryhtyy päästövähennyksiin heti, kun se on saanut tiedon siitä, että vastuullisuuslautakunta on
hyväksynyt yrityksen/yhteisön hakemuksen.
Keskuskauppakamari ylläpitää julkista rekisteriä yrityksistä/yhteisöistä, joille on myönnetty tunnuksen käyttöoikeus. Käyttöoikeuden
saanut yritys/yhteisö hyväksyy että sen nimi julkistetaan Keskuskauppakamarin verkkosivuilla tässä yhteydessä.
Tunnuksen käyttöoikeuden saanut yritys/yhteisö sitoutuu riippumattoman sertifiointiyhteisön auditointiin sen varmistamiseksi, että
hakijan toimenpidesuunnitelmaan kirjatut päästövähennykset on toteutettu asianmukaisesti. Auditointi toteutetaan viiden vuoden
välein ja siitä aiheutuvat kustannukset maksaa käyttöoikeuden haltija.
Keskuskauppakamari toimittaa käyttöoikeuden haltijoille listan auditointeja tekevistä yrityksistä, jotka tuntevat ilmastositoumuksen
vaatimukset ja pystyvät luotettavasti verifioimaan käyttöoikeuden haltijoiden tekemät päästövähennykset. Auditoinnin tulokset
toimitetaan Keskuskauppakamarille viiden vuoden kuluessa siitä, kun ilmastositoumus on otettu yrityksessä käyttöön.

10.

Käyttöoikeuden haltijan on ilmoitettava kaikista käyttöoikeuteen vaikuttavista muutoksista Keskuskauppakamarin
vastuullisuuslautakunnalle. Kohdissa 4 ja 9 lueteltujen kriteerien täyttymisessä tapahtuneesta muutoksesta on ilmoitettava
vastuullisuuslautakunnalle kaksi viikkoa siitä, kun muutos on havaittu, jolloin asia käsitellään uudelleen.
Lautakunta voi tarvittaessa oma-aloitteisesti hankkia tarpeeksi katsomaansa lisäselvitystä asiassa.

11.

Vastuullisuuslautakunta voi peruuttaa käyttöoikeuden, jos a) hakija ei noudata toimenpidesuunnitelmassa esitettyä aikataulua,
b) hakija on antanut vastuullisuuslautakunnalle virheellisiä tietoja, c) vastuullisuuslautakunta katsoo hakijan muutoin johtaneen
Keskuskauppakamaria harhaan, d) ilmastositoumusta käytetään harhaanjohtavasti tai hyvän tavan vastaisesti, e) käyttöoikeuden
haltija laiminlyö kohdissa 5-9 asetetut velvoitteet tai f ) yritys toimii näiden sääntöjen tai niiden hengen vastaisesti.

12.

Käyttöoikeushakemukseen liittyvät tiedot käsitellään luottamuksellisina.

13.

Myönnetyistä käyttöoikeuksista peritään käsittelymaksu Keskuskauppakamarin määräämien perusteiden mukaan. Käsittelymaksu
peritään myös siinä tapauksessa että käyttöoikeutta ei myönnetä.

14.

Ilmastositoumuksesta ovat voimassa ne määräykset, jotka tavaramerkkilaissa on säädetty.
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