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Pelastakaa Lapset ry kiittää sisäministeriötä mahdollisuudesta lausua sisäministeriön asetusluonnokseen 
rahankeräyksistä. 

Sisäministeriön luonnoksessa asetukseksi annettaisiin 1.3.2020 voimaan tulevaan rahankeräyslakiin 
täydentäviä säännöksiä rahankeräyslupahakemuksesta, vuosisuunnitelmasta, pienkeräysilmoituksesta sekä 
kiinteän omaisuuden omistus- tai hallintaoikeuden luovutusta koskevasta hakemuksesta. 

Vuosisuunnitelma 

Pelastakaa Lapset ry yhtyy jäsenjärjestönä Vala ry:n antamaan lausuntoon koskien vuosisuunnitelmaa. 
Näkemyksenään Pelastakaa Lapset haluaa erityisesti korostaa sitä, että jatkuvaa ja ammattimaista 
rahan keräystä harjoittaville tahoille, jotka esittävät lahjoituspyyntöjä ympäri vuoden ja myös reagoivat 
keräyksillä ajankohtaisiin ja äkillisiin tapahtumiin, on keräysten listaaminen ja niiden aikatauluttamisen 
kuvaus viranomaisille hallinnollinen taakka, jota rahankeräyslain muuttamisella haluttiin vähentää. 
Pelastakaa Lapset esitti jo aikaisemmin vakavasti harkittavaksi, onko vuosi-ilmoituksen yhteyteen kaavailtu 
vuosisuunnitelman antaminen lainkaan tarpeellista ja onko sille todellista käyttöä. Rahankeräyslupaa 
haettaessa kuvataan rahankeräystoimintaan liittyvät tiedot ja sen mukaan toimintaa toteutetaan. Lisäksi 
kuluneen vuoden rahankeräystoiminta raportoidaan vuosi-ilmoituksessa. 

Kun vuosisuunnitelma kuitenkin on lakiin kirjattu, niin edellä kuvatuin perustein siinä tulee voida antaa 
rahankeräystä koskevat tiedot riittävän yleisellä tasolla. Vuosisuunnitelmaan ei tulisi listata yksittäisiä 
keräyksiä, vaan siihen pitäisi riittää tietojen antaminen yleisellä tasolla esimerkiksi keräystarkoituksesta, 
kokonaistuotto-odotuksesta ja kokonaiskeräyskustannusarvio. Riittävän yleisellä tasolla kuvattuna nämä 
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tiedot voisi tällöin tarvittaessa sisällyttää esimerkiksi järjestön yleiseen toimintasuunnitelmaan, joka vastaisi 
viranomaiselle toimitettavaa vuosisuunnitelmaa. 

On myös tärkeää, että vuosisuunnitelmaan tulisi lisäksi voida sisällyttää mahdollisuus ajankohtaisiin ja 
äkillisiin maailman tapahtumiin reagoiviin keräyksiin ilman, että näiden ennakoimattomien keräysten 
yksittäisiä teemoja, aiheitä tai keräysajankohtia yksilöidään suunnitelmassa. 

Muuta 

Vuosi-ilmoituksen osalta Pelastakaa Lapset pitää nykyisen kaltaista käytäntöä toimivana, varsinkin jos 
vastaavan tarkemman vuosi-ilmoituksen kautta tehtävä raportointi on riittävä korvaamaan tarkkaa 
etukäteen tehtävää vuosisuunnitelmaa. 

Yhdymme Vala ry:n näkemykseen tilintarkastajan lausunnosta, että joko asetuksella säädettäisiin 
tilintarkastajan lausuntoon liittyvien toimenpiteiden sisällöstä tai vähintäänkin tehtäisiin yhtenäiset ohjeet, 
jotka palvelevat niin viranomaisia, rahankeräystahoja kuin heidän tilintarkastajiaan. 

Yhdymme niin ikään Vala ry :n näkemyksiin viranomaisen palveluista ja riittävistä resursseista. On tärkeää, 
että rahankeräystä harjoittavia tahoja edustavaa Vala ry:tä kuullaan, sen kanssa tehdään yhteistyötä ja se 
pääsee osallistumaan toiminnan kehittämiseen, myös yhteistyössä viranomaisten kanssa. 
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