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Lausuntopyyntbnne 17 1 2018 SMDno-2016-1629 

Lausunto tyoryhman ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi ra-
hankerayslaiksi 

Pyydettyna Iausuntonaan Valtiokonttori esittaa seuraavaa: 

Yksittaiset kansalaiset ovat viime vuosina haiunneet tehda satunnaisia lahjoituksia valtiolle. 
Valtiokonttori hallinnoi valtion kassaa, minks johdosta Valtiokonttori on vastaanottanut naita 
lahjoituksia valtion yleisille pankkitileille, joita Valtiokonttori hoitaa. Lahjoitukset menevat 
kohdentamattomana valtion kassaan. 

Helpottaakseen kansalaisten toimintaa ja vahentaakseen lahjoituksiin Iiittyvaa hallinnollista 
tyota Valtiokonttorilla on ollut kotisivuillaan pankkitilien numerot, joiden kautta naita satun-
naisia lahjoituksia on valtiolle voinut tehda niin halutessaan. Tarve pankkititinumeroiden jul-
kaisemiseen on tullut kansalaisilta. 

Nykyisen ja mytis tulevan rahankerayslain mukaan julkisyhteisoilla ei ole oikeutta jarjestaa 
rahankeraysta. Kevaalla 2016 Arpajaishallinto on tulkinnut tilinumeroiden pitamisen Valtio-
konttorin kotisivulla olevan rahankeraysta, joka edellyttaa rahankerayslupaa. 

Arpajaishallinnon mukaan "Jos tilinumero laitetaan esimerkiksi nettisivuille, jotta ihmiset 
voisivat laittaa tilille rahaa saamatta siita mitaan vastiketta, tayttyy rahankerayksen maari-
telma. Valtiokonttori voi vastaanottaa rahalahjoituksia seka antaa ohjeet ja tarvittavat tilinu-
merotiedot henkilbille, jotka ottavat yhteytta Valtiokonttoriin antaakseen lahjoituksen, mutta 
yleinen tiedottaminen siita miten ja minne lahjoituksia voi antaa tayttaa rahankerayksen 
maaritelman." Mybs Poliisihallinto on ottanut asiaan saman kannan. Valtiokonttori on sit-
temmin poistanut pankkitilinumerot kotisivuiltaan. 

Lahjoitusten kasittely ei ole kannattavaa toimintaa. Lahjoitukset ovat olleet arvoltaan pienia 
aina yhdesta sentista reiluun tuhanteen euroon asti, mutta jokaisen suorituksen kasittely 
maksaa saman verran. Vuonna 2017 tallaisia rahalahjoituksia kirjattiin Valtiokonttorin tuloti-
leille yhteensa 1 500 euron ja vuonna 2016 3 000 euron arvosta. 

Mikali kansalainen haluaa vapaaehtoisesti tehda valtiolle lahjoituksen, joutuu han nyt erik-
seen pyytamaan tilinumeron Valtiokonttorista, joka on tydasta paitsi kansalaiselle mybs 
Valtiokonttorille. Olisi kaikkien edun mukaista, etta pankkitilinumerot voisivat olla Valtiokont-
torin kotisivuilla. 

Valtiokonttorin nakemyksen mukaan olisi perusteltua, etta itse lakiin tai sen perusteluihin 
otettaisiin maininta siita, etta pankkitilinumeron pitamista esilla Valtiokonttorin kotisivuilla ei 
tulkittaisi rahankeraykseksi. 
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Muita osin Valtiokonttorilla ei ole lausuttavaa. 
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