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RAHANKERÄYSLAINSÄÄDÄNTÖ; Tampereen ammattikorkeakoulun lausunto työryh-
män ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi rahankeräyslaiksi. 
 
 Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) esittää lausuntonaan rahanke-

räyslainsäädännön uudistamisesta seuraavaa: 

 

 TAMK pitää rahankeräyslain uudistamista ja hallinnollisten menettelyjen 
keventämisetä myönteisenä.  

 

 Nykylainsäädännön mukaan yliopistolla, ammattikorkeakouluilla ja Kansal-
lisgallerialla on oikeus kerätä rahaa lakisääteisten tehtävien hoitamiseen 
sekä suoraan että pääomituksen kautta.  

 

 Ammattikorkeakoululla on oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä varojen 
hankkimiseksi lakisääteisistä tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina 
2017–2019 ammattikorkeakoulun pääomittamiseen. Valtio pääomittaa am-
mattikorkeakouluja suhteessa näiden keräämään yksityiseen pääomaan. 
Ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen on varattu 24 miljoonaa euroa 
vuosille 2017–2018. 

 

 TAMKin näkemyksen mukaan ammattikorkeakouluilla tulee olla oikeus ke-
rätä rahaa pääomittamiseen myös tulevina vuosina. Ammattikorkeakou-
lujen oikeus kerätä rahaa pääomiin tulee säilyttää, eikä sitä saa hei-
kentää uudessa rahankeräyslaissa. 

 

 Korkeakoulutuksen sekä tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan 
kansallisen ja alueellisen kehityksen kannalta on tärkeää, että kaikilla am-
mattikorkeakouluilla sekä yliopistoilla on myös jatkossa tasavertaiset mah-
dollisuudet kerätä organisaation ulkopuolista rahoitusta. Rahankeräyslain 
uudistus on mahdollistanut työ- ja elinkeinoelämän toimijoiden antaman 
tuen kanavoitumisen heidän tärkeäksi kokemille koulutus- ja tutkimusorga-
nisaatioille alueellisesti ja kansallisesti.  

 

 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 -lähtökohtana on muun mu-
assa parantaa korkeakoulujen itsenäisyyttä ja mahdollisuuksia ennakoida 
sekä reagoida toimintaympäristön muutoksiin, esimerkiksi monipuolista-
malla ja laajentamalla ammattikorkeakoulujen rahoituspohjaa. Yhtenä täl-
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laisena keinona on mahdollisuus toteuttaa rahankeräyksiä valtion ulkopuo-
lisista lähteistä, mm. elinkeinoelämältä, säätiöiltä, yhteisöiltä tai yksityis-
henkilöiltä. 

 

 TAMK ei kannata työryhmän esitystä, että korkeakouluilla ei olisi tule-
vaisuudessa oikeutta kerätä rahaa pääomittamiseen.  Ammattikorkea-
kouluille pääomittaminen on linkittynyt oleellisesti ammattikorkeakoulun la-
kisääteisten tehtävien tukemiseen, koulutukseen sekä tutkimus-, kehittä-
mis- ja innovaatiotoimintaan. Pääomittamista syntyviä tuottoja käytetään 
ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien mukaiseen toimintaan. 
Pääomitus mahdollistaa myös varjojen käytön joustavasti ja pitkäjänteisesti 
strategisesti keskeisiin kohteisiin yhteiskuntaa ja aluetta hyödyttävällä ta-
valla. Pääomittamisen tavoitteena on vahvistaa ammattikorkeakoulujen ta-
seita ja siten turvata niiden toimintakyky tulevaisuudessa. Tämä tarve ei 
vielä nykyisillä pääomituskierroksilla ole tullut ratkaistuksi, vaan tarve jat-
kuu vuosia ja vuosikymmeniä. 

 

 Erityinen ongelma tulee pitkällä aikavälillä siitä, jos korkeakoululla on erilai-
silla periaatteilla kerättyjä varoja, joista osa tulee lainsäädännöstä johtuen 
käyttää kokonaisuudessaan toimintaan ja jokin osa tulee esim. rahastoida 
ja käyttää vain pääoman tuottoa.  

 

 Rahankeräyksen vastikkeellisuus vaatii myös selventämistä ja tarkoituk-
senmukaisia linjauksia. Muun muassa, millainen toiminta tulkitaan vastik-
keelliseksi korkeakoulujen kohdalla.  

 

 Työryhmä ehdottaa, että luvista tehdään jatkuvasti voimassa olevia, mikä 
on hyvä uudistus luvanhakuprosessin keventämisen kannalta. TAMK kan-
nattaa kevennettyä lupamenettelyä korkeakoulujen osalta, jolloin kor-
keakoulut voisivat olla vapautettuja erillisen rahankeräysluvan hake-
misesta. Perusteena tälle on vakiintunut ja luotettava toiminta.  

 

 TAMK esittää, että Opetus- ja kulttuuriministeriön valvomien toimijoiden 
kuten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja Kansallisgallerian osalta voi-
taisiinkin harkita vuosi-ilmoituksesta luopumista tai sen keventämistä esi-
merkiksi siten, että tilinpäätös- ja -tarkastustietojen toimittaminen riittäisi 
näiden laissa erikseen mainittujen toimijoiden osalta. 
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rehtori, toimitusjohtaja 


