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1. Hankkeen tilannekatsaus

• hankkeen toimikausi päättynyt 31.12.2017

• työryhmämietintö laajalla lausuntokierroksella 17.1.-14.3.2018

• valmistelun aikana  järjestetty: kuulemistilaisuus, kaksi temaattista
työpajaa, Ota kantaa –kysely, haastattelut, asiantuntijakuulemiset,
sparrausryhmä sekä kansainvälinen tiedonhakumatka

• tavoitteena antaa hallituksen esitys eduskunnalle syyskuussa 2018

• lain voimaantulo keväällä 2019
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2. Kuulemisen eteneminen

5. Sparrausryhmä

Esityksen vaikutukset

4. Kansalaisaktiivien haastattelut

Pienkeräysmenettely

3. työpaja

Hyväksymismenettely Pienkeräys

2. työpaja

Sujuva menettely Itsesääntely Yleishyödyllisyys

1. kuulemistilaisuus

Kolme vaihtoehtoista toimintamallia
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3. Työryhmän esityksen pääasiallinen sisältö

Uusi rahankeräyslaki

Lupamenettelyn
sujuvoittaminen

(toistaiseksi voimassa
oleva lupa)

Pienkeräysmenettelyn
luominen Vaalikeräykset

Soveltamisalan
rajaukset
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4. Yleistä työryhmän esityksestä

Toimivaltaisina
viranomaisina

toimisivat
edelleen

Poliisihallitus
sekä

poliisilaitokset

Käytännön
toimeenpanijaa

koskeva
sääntely
esitetään

purettavaksi

Rahankeräysten
läpinäkyvyyttä

pyritään
tehostamaan
julkaisemalla

tiedot käynnissä
olevista

keräyksistä sekä
tehdyistä
tilityksistä

poliisin www-
sivuilla
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5. Lupamenettelyn lähtökohdat

Toistaiseksi voimassa
oleva oikeus

Kysyttävien
tietojen

tietointressi

Poliisihallitus

Yleishyödy
llisyys
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6. Lupamenettelyn lähtökohdat

Hakemus

Yleishyödyllisyyden
arviointi kerääjän

että
keräystarkoituksen

osalta

Keräykset

Viranomainen ei
arvioi "yksittäisen"

keräyksen
yleishyödyllisyyttä

Vuosi-
ilmoitus

Tilitys ja
suunnitelma
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7. Kenelle rahankeräyslupa voidaan
myöntää?

Yhdistys, säätiö ja puolue

Uskonnollinen yhdyskunta

Rekisteröimätön yhteisö, jos yhteisöstä säädetty laissa

Yliopisto, AMK, Kansallisgalleria

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntayhtymä, itsenäinen seurakunta ja
diakoniarahasto

Ortodoksisen kirkon seurakuntayhtymä ja itsenäinen seurakunta
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8. Lupamenettelyn vaiheet

14.2.2018 9

Uusi lupamenettely

A. Hakemus

B. Vuosi-ilmoitus

Nykyinen
lupamenettely

Hakemus

Välitilitys

Tilitys

Loppuilmoitus

Muutoslupa



9 A. Hakemuksen sisältö

Uusi lupamenettely

Hakija ja päätösvaltaa käyttävät
henkilöt

Toiminnan tarkoitus

Yleishyödyllinen tai 6 §:n 3 momentin
2-7 kohdan mukainen käyttötarkoitus

Pankkitilit

Nykyinen
lupamenettely

+ Keräystavat ja kulut

+ Yleisen edun mukaisuus

+ Kulujen ja tuottojen epäsuhta

+ Alueellisuus

+ Toiminnan vakiintuneisuus

+ Keräystunnus

+ Keräysaika
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9 B. Vuosi-ilmoituksen sisältö
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Uusi lupamenettely

6 kk tilikauden
päättymisestä

+ Tilikauden tilinpäätös ja
tase liitetietoineen

+ Suunnitelma tulevista
rahankeräyksistä

Nykyinen lupamenettely

6 kk lupa-ajan
päättymisestä

- Toiminnantarkastajan
lausunto

- Selvitys rahankeräystilin
käytöstä



10. Rahankeräyslupa
Luvan peruuttaminen ja keräyksen keskeyttäminen

Peruuttaminen

Säännökset vastaavat pitkälti
voimassa olevan lain
vastaavia säännöksiä

Luvan saajan heikko talouden
hoito uutena

peruuttamisperusteena

Kirjallinen varoitus

Keskeyttäminen

Säännökset vastaavat pitkälti
voimassa olevan lain
vastaavia säännöksiä

Säännöksiä täsmennetty

Luvan saajan heikko talouden
hoito uutena

keskeyttämisperusteena
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11. Pienkeräys
Lähtökohdat

Ilmoitusmenettely

Poliisilaitos

Ei yleishyödyllisyysedellytystä

Velvollisuus
keskeyttää

keräys
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12. Pienkeräys
Kuka voi järjestää pienkeräyksen?

Yhdistys, säätiö ja puolue

Uskonnollinen yhdyskunta

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntayhtymä ja itsenäinen
seurakunta

Ortodoksisen kirkon seurakuntayhtymä ja itsenäinen seurakunta

Vähintään kolmen vakituisesti Suomessa asuvan täysi-ikäisen
luonnollisen henkilön muodostama ryhmä
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13. Pienkeräys
Mihin tarkoitukseen pienkeräyksen saa järjestää?

Ei yleishyödyllisyysedellytystä

Kielletyt
keräystarkoitukset

Elinkeinotoiminnan
tukeminen

Yksityishenkilön/oikeushenkilön
varallisuuden kasvattaminen
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14. Pienkeräys
Pienkeräyksiä koskevat  rajoitukset

Ilmoitus kaksi
arkipäivää ennen

aloittamista
Enintään kaksi

kertaa vuodessa
Enintään 10 000

euroa
Enintään kolme

kuukautta
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15. Pienkeräys
Ilmoituksessa annettavat tiedot

Pienkeräyksen järjestäjä, päätösvaltaa käyttävät henkilöt ja näiden
tunnistetiedot

Arvioitu keräystuotto ja keräyskulut

Keräysvarojen ensisijainen ja toissijainen käyttötarkoitus

Järjestämisaika

Pienkeräyksessä käytettävät pankkitilit
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16. Pienkeräys
Tilitys

Tehtäisiin aina keräyksen päätyttyä, kahden kuukauden kuluessa päätymisestä

Tilityksessä annettaisiin seuraavat tiedot:

Rahankeräyksen järjestäjä ja keräyksen järjestämisaika

Selvitys keräysvarojen käyttämisestä

Keräyksen tuotto ja eritellyt kulut

Rahankeräystilin tiliote tai muu luotettava selvitys rahankeräystilin käytöstä keräysajalta

Ilmoitus siitä, että rahankeräyksellä saadut varat on käytetty ilmoitettuun tarkoitukseen
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17. Pienkeräys
Keskeyttämisoikeus

Pienkeräystä ei voi "peruuttaa"

Keskeyttämissäännökset vastaavat
pitkälti rahankeräysluvan peruuttamis-
sekä keskeyttämissäännösten sisältöä

Heikko talouden hoito ei
keskeyttämisperusteena
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18. Vaalikeräykset

Vaalikeräyksiä koskevaa sääntelyä ei muuteta

Tilitysvelvollisuus

Viranomaisen keskeyttämisoikeus
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19. Uudet lain soveltamisalan rajaukset

Päiväkodin ryhmän, koululuokan tai
vakiintuneen opinto- tai harrasteryhmän

järjestämä rahankeräys opiskelun tai
harrastustoiminnan edistämiseen kun keräys

järjestetään täysivaltaisen henkilön
valvonnassa ja omassa tilaisuudessa.

Suomessa rekisteröidyn yhdistyksen tai
säätiön keräys yleisölle avoimessa

maksuttomassa ja sisätiloissa järjestettävässä
tilaisuudessa kun keräys järjestetään

tilaisuuteen osallistuvien keskuudessa
järjestäjän toiminnan tarkoituksen tukemiseksi.
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Kiitos!


