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Sisäministeriö (SMDno-2016-1629; SM029:00/2016; 17.1.2018) 

Puolustusministeriön lausunto hallituksen esitykseksi uudeksi rahankeräyslaiksi 

Postiosoite 
Postadress 
Postal Address 
Puolustusministeriö 
PL 31 

Sisäministeriö on pyytänyt puolustusministeriöltä lausuntoa esityksestä uudeksi rahan
keräyslaiksi (jatkossa esitys). Puolustusministeriö kiittää mahdollisuudesta antaa lau
sunto ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. 

Esityksen sisältö 

Rahankeräyslaissa säädettäisiin esityksen 1 §:n mukaan rahankeräysten järjestämi
sestä ja sen asianmukaisuuden valvonnasta. Esityksen 2 §:n mukaan rahankeräyksellä 
tarkoitettaisiin toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa. Pykä
län mukaan yleisöllä tarkoitettaisiin ennalta rajoittamatonta ja määrittelemätöntä jouk
koa ja yleisöön vetoamisella suullisesti, kirjallisesti tai muulla tavoin ilmaistua pyyntöä 
tai kehotusta antaa rahaa keräykseen. 

Esityksen 5 §:ssä säädetään rahankeräyksen järjestäjistä. Kyseisen pykälän 1 momen
tin 6 kohdan mukaan rahankeräyslupa voidaan myöntää yliopistolain (558/2009) 1 §:n 
2 momentissa tarkoitetulle yliopistolle. Edelleen 5 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan 
rahankeräyslupa voidaan myöntää ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tarkoitetulle 
ammattikorkeakou 1 ulle. 

Edelleen esityksen 6 §:n 1 momentin mukaan rahankeräys saadaan järjestää varojen 
hankkimiseksi yksinomaan yleishyödylliseen toimintaan. Kyseisen pykälän 3 momentin 
2 kohdan mukaan yliopistolla on kuitenkin 1 momentin estämättä oikeus järjestää ra
hankeräys varojen hankkimiseksi yliopistolain 2 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä huolehti
miseen ja 3 kohdan mukaan vastaava oikeus on ammattikorkeakouluilla varojen hank
kimiseksi ammattikorkeakoululain 4 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen. 

Maanpuo/ustuskorkeakoulun huomioiminen rahankeräys/aissa 

Puolustusvoimiin kuuluvasta Maanpuolustuskorkeakoulusta säädetään Maanpuolustus
korkeakoulusta annetussa laissa (1121/2008), mistä johtuen se ei voisi esityksen yli
opistolakia ja ammattikorkeakoululakia koskevien viittaussäännösten johdosta järjestää 
rahankeräystä yliopistoja ja korkeakouluja vastaavalla tavalla. 

Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 1 §:n mukaan Maanpuolustuskorkeakoulu 
on Puolustusvoimiin kuuluva sotatieteellinen korkeakoulu. Maanpuolustuskorkeakoulun 
lakisääteinen tehtävä vastaa olennaisilta osiltaan yliopistolain 2 §:n mukaisia yliopisto-

Käyntlosolte 
Besöksadress 
Offlce 
Eteläinen Makasiinikatu 8 
00130 Helsinki 

Puhelln 
Telefon 
Telephone 
0295 16001 
Internat. +358 295 16001 

Faksi 
Fax 
Fax 
(09) 160 88244 
Internat. +358 9 160 88244 

s-postl, Internet 
e-post, Internet 
e-mail, Internet 
kirjaamo@defmin.fi 
www.defmin.fi 

FI-00131 Helsinki Finland 
Finland 



~lJ} Puolustusministeriö 
Försvarsministeriet 
Ministry of Defence 

2 (2) 

FI.PLM.2018-1108 
72/40.03.00/2018 15.3.2018 

Hallintopoliittinen osasto 
Lainvalmistelu- ja oikeusyksikkö / Tuurihalme 

jen tehtäviä ja ammattikorkeakoululain 4 §:n mukaisia ammatti korkeakoulujen tehtä
viä. Näin ollen esityksessä yliopistoillekin käytännössä asetettu keräyskohdetta koskeva 
yleishyödyllisyyden vaatimus täyttyy myös Maanpuolustuskorkeakoulun osalta. 

Jakelu 

Tiedoksi 

Postiosoite 
Postadress 
Postal Address 
Puolustusministeriö 
PL 31 
Fl-00131 Helsinki 
Finland 

Maanpuolustuskorkeakoulussa suoritettujen tutkintojen rinnastamisesta korkeakoulu
tutkintoihin säädetään korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetussa opetusministe
riönasetuksessa (464/1998), minkä lisäksi Maanpuolustuskorkeakoulu toimi i virallisesti 
yliopisto- ja korkeakoulukentässä. 

Yleisöön kohdistuvan rahankeräyksen järjestäminen on tarpeen Maanpuolustuskorkea
koulun rahoituspohjan moninaistamisen ja tutkimuspohjan laajentamisen kannalta. 
Maanpuolustuskorkeakoulun jättämistä rahankeräyslain soveltamisen ulkopuolelle ra
hankeräysten järjestäjänä ei ole esityksessä lainkaan perusteltu. 

Edellä mainituilla perusteilla Puolustusministeriö esittää, että Maanpuolustuskorkea
koulu lisätään esityksen 5 §:n rahankeräyksen järjestäjiin. Tämän lisäksi puolustusmi
nisteriö esittää, että Maanpuolustuskorkeakoulun rahankeräysoikeudesta säädettäisiin 
esityksen 6 §:n 3 momentissa. Puolustusministeriö antaa lausunnon koko puolustushal
linnon puolesta . 

Kansliapäällikkö 

Hallitussihteeri, 
varatuomari 

Sisäministerö 

Erityisasiantuntija Juha Martelius 
Pääesikunta 
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