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1. Yleistä 

St1 Kompensaatiomaksujen välityspalvelu (jäljempänä ”kompensaatiopalvelu”) on St1 Oy:n sen sisar- tai 

tytäryritys (jäljempänä ”St1”, y-tunnus 0201124-8, osoite Purotie 1, 00380 Helsinki) asiakkailleen tarjoama 

hiilikompensaatiomaksujen välityspalvelu, jonka kautta yritys voi kompensoida polttoaineostojensa 

hiilijalanjäljen.  

Näissä Käyttöehdoissa St1:n asiakkaista käytetään nimeä ”Yritys”. Käyttöehdoissa kuvattu 

kompensaatiopalvelu on tarkoitettu vain yrityskäyttöön. Palvelun käyttö edellyttää voimassa olevaa St1- tai 

Shell Card -yrityskorttiasiakkuutta. Käyttöehtojen hyväksyminen on edellytys kompensaatiopalvelun 

käyttämiselle, käyttämällä palvelua hyväksyt kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot.  

2. Palvelun käyttö  

Yritys voi valita kompensoivansa St1- tai/ja Shell Card -yrityskorteilla tehdyt polttoaineostot joko kaikkien 

yrityksen käytössä olevien yrityskorttien osalta tai vain tiettyjen korttien osalta. Kortit, joiden ostot 

kompensoidaan vahvistetaan kirjallisesti. Kompensaatiomaksut veloitetaan Yritykseltä kuukausittain 

erillisellä laskulla 14 päivää netto maksuehdolla. Veloitettavat maksut perustuvat edellisen 

kalenterikuukauden ostoihin.  

St1 välittää Yrityksen sille maksamat kompensaatiomaksut täysimääräisesti voittoa tavoittelemattomalle 

Compensatelle (Kompensäätiö sr, y-tunnus 2914937-8, jäljempänä ”Compensate”). Compensate sitoutuu 

ostamaan kompensaatiomaksuilla päästövähennysyksiköitä päästövähennyshankkeiden tarjoajilta. 

Compensate käyttää kompensaatiopalvelun kautta kerätyt kompensaatiomaksut täysimääräisenä 

päästövähennysyksiköiden ostamiseen. Compensate ja sen asiantuntijaryhmä valitsevat hankkeet 

julkaisemiensa toimintaperiaatteiden mukaisesti.  St1 ei miltään osin vastaa Compensaten toiminnasta tai 

kompensaatiomaksujen käytöstä tai vaikuttavuudesta Asiakkaalle. 

St1:n myymien polttonesteiden käytöstä aiheutuneiden elinkaaripäästöjen laskennassa käytetään ko. 

tuotteista yleisesti käytettävää, Compensaten hyväksymää arvoa. Tuotteen elinkaaripäästö muuttuu 

biovelvoitteen muuttuessa. Tuotteille lasketaan kompensaatiomaksu eli arvo sille kuinka paljon kyseisen 

tuotteen öljynporauksen, polttonesteen jalostuksen ja kuljetuksen sekä kuluttamisen aiheuttaman 

hiilijalanjäljen kompensointi maksaa. Laskenta perustuu Compensaten kulloinkin ilmoittamaan CO2/tonnia 

hintaan. Kompensaatiomaksun määrää voidaan muuttaa vastaamaan Compensaten kulloinkin tarkistamaa 

CO2/tonnia hintaa ja laskennassa käytettävää elinkaaripäästöjen arvoa.  

St1 toimittaa Yritykselle vuosittain raportin edellisen vuoden kompensaatiomaksuista ja ostetuista 

päästövähennysyksiköistä. St1 ei toimita Compensatelle tietoja sen asiakasyrityksistä, vaan tietyn Yrityksen 

kompensointimaksuja seurataan anonyymein tunnistein.  

3. Vastuut ja vastuunrajoitus 

St1 vastaa siitä, että kaikki yrityksen maksamat kompensaatiomaksut välitetään täysimääräisesti 

Compensatelle. Kompensaatiopalvelun käytöstä ei veloiteta mitään erillistä korvausta.  

St1 pyrkii siihen, että kompensaatiopalvelu on keskeytyksettä käytössä. St1 ei kuitenkaan vastaa 

mahdollisista katkoksista tai keskeytyksistä kompensaatiopalvelussa tai Compensaten toiminnassa.   

4. Muutokset ja irtisanominen 



Asiakas voi muuttaa kompensoitavien korttien lukumäärää tai lopettaa kompensoinnin siten, että muutos 

astuu voimaan seuraavasta alkavasta kuukaudesta lukien. Muutoksista ilmoitetaan kirjallisesti osoitteeseen 

Kortit@st1.fi tai soittamalla numeroon 0800 - 137 70 (maksuton).  

St1 pidättää oikeuden lopettaa kompensaatiopalvelun osittain tai kokonaan milloin tahansa päättymään 

välittömästi. St1:llä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ja valittavissa olevia 

kompensaatiomaksuvaihtoehtoja julkaisemalla muutetut käyttöehdot verkkosivuilla. Muutoksista 

ilmoitetaan myös Yritykselle asiakasrekisteriin annettuun sähköpostiosoitteeseen.  

Muutetut Käyttöehdot ja/tai Kompensaatiomaksu tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun muutokset on 

julkaistu edellä esitetyn mukaisesti. Jatkamalla St1 kompensaatiopalvelun käyttöä muutosten julkaisemisen 

jälkeen hyväksyt Käyttöehtojen uudet ehdot. 

5. Sovellettava lainsäädäntö ja mahdolliset riitaisuudet  

Näihin kompensaatiopalvelun Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen 

lainvalintasäännöksiä. Näistä Käyttöehdoista aiheutuvat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Yrityksen 

ja St1:n välisin neuvotteluin. Mikäli sovintoon ei neuvotteluista huolimatta päästä, riita ratkaistaan 

ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa 

Kaikissa kysymyksissä, ilmoituksissa tai vaatimuksissa kompensaatiopalveluun liittyen voit olla yhteydessä 

asiakaspalveluumme   puh. 0800 - 137 70 (maksuton). Huomioithan, että kaikissa itse kompensointiin 

liittyvissä kysymyksissä tai esimerkiksi siitä, mistä hankkeista päästövähennysyksiköitä kulloinkin ostetaan 

kompensaatiomaksuilla, Yrityksen tulee olla yhteydessä suoraan Compensateen (www.compensate.com / 

info@compensate.com).  
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