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Sisäministeriö on pyytänyt valtiovarainministeriöltä lausuntoa luonnoksesta si-
säministeriön asetukseksi rahankeräyksistä. 

Valtiovarainministeriöllä ei ole huomauttamista varsinaiseen asetusluonnok-
seen, joka annettaisiin uuden, 1.3.2020 voimaan tulevan rahankeräyslain 
(863/2019) 8 §:n 3 momentissa säädetyn asetuksenantovaltuuden nojalla. Sen 
sijaan valtiovarainministeriö esittää kaksi huomautusta asetuksen perusteluihin. 

Perusteluissa tulisi ensinnäkin selvittää asetuksen aiheuttamat taloudelliset vai-
kutukset (euromäärä, ajoitus jne.), vaikutukset tietojärjestelmämuutosten joh-
dosta ja mahdollinen muutostarve sisäministeriön asetukseen poliisin suorittei-
den maksullisuudesta vuonna 2019 (1135/2018). 

Lisäksi perusteluissa kerrotaan, että uuden rahankeräyslain valmistelun aikana 
esitettiin rahankeräystoimintaa harjoittavien toimesta, ettei hallinnollisen taakan 
edelleen vähentämiseksi hakijan tarvitsisi toimittaa esim. rekisteriotetta, vaan 
Poliisihallitus voisi hankkia tarvittavat tiedot suoraan Patentti- ja rekisterihallituk-
selta. Poliisin tietojärjestelmistä ei kuitenkaan ole pääsyä Patentti- ja rekisteri-
hallituksen yhdistyksiä, säätiöitä ja uskonnollisia yhdyskuntia koskeviin rekiste-
reihin, minkä vuoksi Poliisihallitus ei voi hankkia tarvittavia tietoja itse. Pääsyn 
mahdollistamista eli esim. tarvittavien teknisten rajapintojen rakentamista järjes-
telmien välille on alustavasti selvitetty Poliisihallituksen ja Patentti- ja rekisteri-
hallituksen välillä, mutta täsmällistä tietoa siitä, olisiko rajapinnat mahdollista ra-
kentaa ja toisaalta, jos olisi, niin minkä suuruiset kustannukset siitä aiheutuisi, 
ei ole. Perusteluissa mainitaan, että asiaa voidaan myöhemmin selvittää tar-
kemmin. 

Valtiovarainministeriö katsoo, että maininta Patentti- ja rekisterihallituksen ja 
Poliisihallituksen tietojärjestelmien välisten teknisten rajapintojen kehittämi-
sestä ei ole riittävän kunniahimoinen. Hallitusohjelmassa on (s. 106) todettu, 
että julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä nostetaan ja että 
lupajärjestelmiä kehitetään niin, että Suomessa on jatkossa toimiva yhden luu-
kun digitaalinen lupa. Poliisin tietojärjestelmien vaivatonta pääsyä muiden viran-
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omaisten rekistereihin tulisi yhteiskunnallisen turvallisuuden näkökulmasta pi-
kemminkin kiirehtiä kuin siirtää myöhemmäksi. Ensi vaiheessa olisi tärkeää sel-
vittää hankkeen kustannukset. 

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä 
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