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Sisäministeriölle 
  
 
 
 
 
 
 
 
Invalidiliitto ry:n lausunto koskien työryhmän ehdotusta hallituksen esitykseksi uudeksi 
rahankeräyslaiksi (SMDno-2016-1629) 
 
  
 

Invalidiliitto kiittää sisäministeriötä vuorovaikutteisesta lainvalmisteluprosessista, 
jossa kansalaisjärjestöjä on kuunneltu aidosti. Invalidiliitto suhtautuu pääosin 
myönteisesti ehdotuksiin, joita työryhmä on koonnut lausunnolla olevaan 
dokumenttiin.  
 
Invalidiliitto edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten 
henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää. Liitto 
edustaa 146 jäsenyhdistyksensä kautta 30 000 fyysisesti vammaista ja 
toimintaesteistä suomalaista.  

Invalidiliitossa on tehty omaa varainhankintaa vuodesta 1942 alkaen. 
Keräystoiminta on edelleen erittäin tärkeää ja siitä saatuja varoja käytetään mm. 
valtakunnalliseen järjestö- ja vaikuttamistoimintaan fyysisesti vammaisten ja 
toimintaesteisten ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Rahankeräyslain uudistaminen on tarpeellinen monestakin syystä: Lainsäädäntöön 
liittyvät hallinnolliset prosessit on modernisoitava. Yleishyödyllisten yhteisöjen 
rahoitus ja toimintaedellytykset on turvattava. Epärehellinen rahankeräystoiminta on 
estettävä.   

 

Ehdotuksen mukaan varsinaisen rahankeräyksen voi järjestää yleishyödyllinen 
yhteisö yleishyödylliseen tarkoitukseen. Invalidiliitto tukee ehdotusta ja toteaa, että 
verotuksessa omaksuttu yleishyödyllisyyden määritelmä on riittävä myös 
rahankeräyksen kannalta katsottuna.   

Invalidiliitto suhtautuu myönteisesti ehdotuksen tarkoitukseen vähentää luvan 
hakemisvaiheeseen liittyvää byrokratiaa. Vuosi-ilmoituksen antaminen on kuitenkin 
jatkossakin tarpeen niin rahankerääjän kuin lahjoittajankin näkökulmasta 
tarkastellen. Hyvää hallintoa, jossa raportoidaan rahankeräyksen tuotot ja kulut 
sekä tuoton käyttö läpinäkyvästi ja avoimesti, on noudatettava. 
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 Ehdotuksen mukaan rahankeräyksen järjestäjä voi hakeutua uuden menettelyn 
piiriin vasta rahankeräysluvan voimassaolon päätyttyä. Invalidiliitto esittää, että 
uutta jatkuvaa lupaa voisi hakea jo vanhan luvan voimassaolon aikana. 

 Invalidiliitto suhtautuu kriittisesti rahankeräysluvan myöntämiseen sellaisille tahoille, 
joilla on verotusoikeus. Näitä tahoja ovat esimerkiksi Suomen evankelis-luterilaisen 
ja ortodoksisen kirkon seurakunnat. 

Invalidiliitto pitää ehdotusta pienkeräyksen järjestämismahdollisuudesta 
ilmoitusmenettelyä noudattaen lähtökohtaisesti hyvänä. Ilmoitusmenettely perustuu 
kerääjän omaan ilmoitukseen ja on hallinnollisesti ketterämpi kuin lupamenettely. 
Pienkeräyksiä saisi järjestää vuodessa korkeintaan kaksi, keräyksen 
enimmäiskesto olisi kolme kuukautta ja enimmäismäärä 10 000 euroa. Invalidiliiton 
mielestä pienkeräyksessäkin tulisi järjestäjältä edellyttää toiminnan tarkoituksen 
yleishyödyllisyyttä. Invalidiliitto katsoo, että pienkeräyksen järjestämisen tulisi olla 
mahdollista vain laissa määritellyille oikeushenkilöille (ei luonnollisten henkilöiden 
muodostamalle ryhmittymälle). 
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