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Lausuntopyyntö SMDno-2016-995 
 
SDP:n lausunto rahankeräyslakityöryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi rahankeräyslaiksi 
(SMDno-2016-995) 
 
Pyydettynä lausuntonaan rahankeräyslakityöryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi rahankeräyslaiksi 
Suomen Sosialidemokraattinen puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. toteaa seuraavaa: 
 
Suomen rahankeräyslaki on perustunut perinteisesti yleishyödyllisyysperiaatteen varaan. Rahankeräysmahdollisuus on 
tarkoin rajattu sekä keräyskohteen, että keräyksen järjestäjän suhteen. Tällä on saavutettu korkea luottamus siihen, 
että lahjoitettu raha menee tehokkaasti yleishyödylliseen kohteeseensa, joka on kerättäessä ilmoitettu. Tästä on puo-
lestaan seurannut, että suomalaiset ovat osallistuneet rahankeräyksiin aktiivisesti.  
 
Nykyisen rahankeräyslainsäädännön merkittävimmät haasteet ovat sen hitaudessa, byrokraattisuudessa ja kankeu-
dessa. Siksi lainsäädännön kehittäminen on perusteltua. On positiivista, että rahankeräyslain uudistusta on valmisteltu 
avoimessa prosessissa yhdessä järjestöjen kanssa. Työryhmän esitys keventää rahankeräysten hallintoa merkittävästi 
ilman, että se merkittävästi heikentäisi keräysten luotettavuutta.    
 
On tärkeää, että myös jatkossa rahankeräysluvan myöntämisen edellytyksenä olisi pääsääntöisesti rahankeräyksen jär-
jestäjän toiminnan tarkoituksen sekä keräystarkoituksen yleishyödyllisyys. Esityksen mukaan jatkuvaa ja usein toistuvaa 
rahankeräystoimintaa harjoittavat yleishyödylliset järjestöt olisivat joustavan lupamenettelyn piirissä. Rahankeräyslupa 
myönnettäisiin aina toistaiseksi voimassa olevana nykyistä kevyemmällä hakemusmenettelyllä. Rahankeräyksen järjes-
täjän tulisi tehdä vuosittain Poliisihallitukselle vuosi-ilmoitus kerätyistä varoista sekä tulevan tilikauden suunnitelluista 
keräyksistä. 
 
Jatkuvan rahankeräysluvan ohella uudessa laissa mahdollistettaisiin myös pienkeräykset, joiden osalta viranomaisme-
nettely perustuisi poliisilaitokselle tehtävään ilmoitukseen keräyksen aloittamisesta. Pienkeräysten määrä olisi rajattu 
kahteen kalenterivuoden aikana, keräyksen maksimisumma olisi 10 000 euroa, maksimikesto kolme kuukautta ja keräys 
voitaisiin aloittaa kahden päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä.  
 
Pienkeräyksen järjestäjältä ei edellytettäisi sen toiminnan tarkoituksen yleishyödyllisyyttä ja pienkeräyksen voisi järjes-
tää muuhunkin kuin yleishyödylliseen tarkoitukseen, ei kuitenkaan elinkeinotoiminnan tukemiseen tai yksityishenkilön 
tai oikeushenkilön varallisuuden kartuttamiseen. Pienkeräysmalli on joustava ja käytännönläheinen rahankeräysmahdol-
lisuus, joka vastaa olemassa olevaan tarpeeseen. On perusteltua tehdä selkeä rajaus yleishyödyllisten toimijoiden ke-
räyksien ja pienkeräyksien välille. 
 
Esitetty malli rahankeräyslain kehittämiselle on lähtökohdiltaan hyvä ja tasapainoinen. Sen jatkokäsittelyssä on kuiten-
kin hyvä vielä tarkastella joitain siihen liittyviä yksityiskohtia. Esimerkiksi rahankeräystilanteen rajoittaminen ’sisätiloi-
hin’ ei vaikuta käytännön kannalta tarkoituksenmukaiselta. Laissa voitaisiin puhua ennemminkin vaikkapa ’rajatusta ti-
lasta’.  
 
Myös lahjoituksen tehneen yrityksen nimen julkaisemisen mahdollistamista muistolaatassa tai vastaavassa voitaisiin 
edelleen pohtia, koska kyseisestä muistolaatasta saatava rahallinen arvo voidaan katsoa melko pieneksi. Lisäksi on tär-
keää, että rajapinnat rahankeräyslain ja joukkorahoituslain välillä saadaan kirkkaiksi. 
 
Edellä kuvatun perusteella Suomen Sosialidemokraattinen puolue toteaa, että se puoltaa rahankeräyslain kehittämistä 
työryhmän esittämien linjausten mukaisesti.  
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