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Rahankeräyslainsäädännön kokonaisuudistus

Asettaminen Sisäministeriö on tänään asettanut lainsäädäntöhankkeen valmistelemaan 
ehdotuksen hallituksen esitykseksi uudeksi rahankeräyslaiksi ja siihen liittyviksi 
laeiksi.

Toimikausi 14.5.2018–30.4.2019. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle 
syysistuntokauden 2018 alussa.

Tausta Sisäministeriön asettamassa rahankeräyslainsäädännön uudistamista koskevassa 
esiselvityksessä (SM029:00/2016) esitetään rahankeräyslainsäädännön 
kokonaisuudistamista. Työryhmään ovat kuuluneet jäseninä edustajat 
sisäministeriöstä, oikeusministeriöstä, valtiovarainministeriöstä ja Poliisihallituksesta. 
Työryhmän pysyvinä asiantuntijoina ovat toimineet edustajat 
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE:sta sekä Vastuullinen 
lahjoittaminen VaLa ry:stä. Työryhmä kuuli selvitystyön aikana myös muita 
asiantuntijoita. Työryhmän raportti, joka laadittiin hallituksen esityksen muotoon 
(Sisäministeriön julkaisu 2/2018), julkaistiin tammikuussa 2018. Raportti oli 
lausuntokierroksella 17.1.–14.3.2018.

Tavoite ja tehtävä Tehtävänä on valmistella ehdotus hallituksen esitykseksi uudeksi rahankeräyslaiksi ja 
siihen liittyviksi laeiksi tehdyn esiselvityksen mukaisesti. Lisäksi tehtävänä on 
valmistella muutosten johdosta tarvittavat asetustasoiset muutokset. 

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelma sisältää tavoitteen 
vapaaehtoistoiminnan merkittävästä helpottamisesta hallinnollista taakkaa 
keventämällä ja lupaprosesseja sujuvoittamalla. Hallitusohjelmassa annetaan myös 
lupaprosesseja koskeva palvelulupaus.

Hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti uudella rahankeräyslailla lupamenettelyä 
sujuvoitettaisiin merkittävästi muun muassa säätämällä rahankeräyslupa toistaiseksi 
voimassa olevaksi. Lupamenettelyn rinnalle ehdotetaan luotavaksi uusi hallinnollisesti 
kevyempi ilmoitusmenettely. Esiselvitystyöryhmän ehdotuksen mukaan 
rahankeräyksen järjestämisen edellytyksenä olisi näin ollen joko rahankeräysluvan 
hakeminen Poliisihallitukselta tai ilmoituksen tekeminen poliisilaitokselle 
pienkeräyksen järjestämisestä. Rahankeräyslaissa säädettäisiin eräistä lain 
soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä rahankeräyksistä sekä vaalikeräyksistä, joihin ei 
tarvitsisi hakea lupaa tai tehdä ilmoitusta.

Organisointi Hankkeen vastuuvalmistelijana toimii poliisiosaston erityisasiantuntija Sini 
Lahdenperä. Hanke valmistellaan yhteistyössä poliisiosaston ja Poliisihallituksen 
asiantuntijoiden kanssa erikseen sovittavalla tavalla ilman erillistä työryhmän 
perustamista. Hankkeessa voidaan kuulla asiantuntijoita.

Kustannukset ja rahoitus Työ tehdään virkatyönä. Muut mahdolliset kustannukset maksetaan sisäministeriön 
toimintamenomomentilta 2601011. 

Hankkeeseen käytettävä työaika ja muut kulut sisäministeriön osalta kirjataan 
toimintoseurantakohteelle 2000 520 100.
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Sisäministeri Kai Mykkänen

Osastopäällikkö Risto Lammi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 
14.05.2018 klo 22:48. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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