
OIKEUSMINISTERIÖ 

Demokratia ja julkisoikeusosasto 

LAUSUNTO 

11.9.2019 VN/5080/2019 

Sisäministeriö 

Lausuntopyyntönne SMDno-2018-91912.7.2019 

LUONNOS SISÄMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAHANKERÄYKSISTÄ 

Käyntiosoite 
Eteläesplanadi 10 
HELSINKI 

Sisäministeriö on pyytänyt oikeusministeriöltä lausuntoa luonnoksesta si-
säministeriön asetukseksi rahankeräyksistä. Oikeusministeriö kiittää mah-
dollisuudesta lausua asiasta, ja pitää rahankeräysten sujuvoittamista kan-
salaisyhteiskunnan toimintaedellytysten kannalta tärkeänä. 

Oikeusministeriö on tarkemmin arvioinut ehdotettua sisäministeriön ase-
tusta rahan keräyksistä henkilötietojen suojan näkökulmasta ja lähinnä pe-
rustuslain 10 §:n valossa. Ohessa yksityiskohtaisia huomioita. 

Ehdotetun asetuksen 1 § 

Sääntelyteknisenä kommenttina todettakoon, että ehdotetun asetuksen 1 
§:stä tulisi sisäministeriön muistion mukaisesti käydä ilmi, että 1 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdassa kyse on rahankeräysluvanhakijaa koskevasta otteesta. 

Ehdotetun asetuksen 3 § 

Ehdotetun asetuksen 3 § näyttäytyy perustuslain 10.1 §:n kannalta ongel-
mallisena. Ehdotetun asetuksen 3 §:ssä säädetään pienkeräysilmoituksen 
tarkemmasta sisällöstä. Rahankeräyslain 18 §:ssä säädetään pienkeräysil-
moituksesta ja ilmoituksessa annettavista tiedoista. Mainitun 18 §:n mu-
kaan pienkeräysilmoituksessa on annettava muun muassa seuraavat tie-
dot: rahankeräysvarojen yksilöity ensisijainen ja toissijainen käyttötarkoi-
tus. Ehdotetun asetuksen 3 §:ssä säädettäisiin rahankeräyslain säännöksiä 
täydentävästi, että pienkeräysilmoitukseen olisi sisällytettävä pienkeräys-
varoilla autettavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot, jos pien keräyksen 
tarkoituksena olisi rahankeräyslain 6 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaisesti 
yksittäisen henkilön tai perheen auttaminen. Yhteystietoja olisivat sisämi-
nisteriön muistion mukaan osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähkö-

Postiosoite 
PL 25 
00023 VALTIONEUVOSTO 

Puhelin 
029516001 

Faksi 
091606 7730 

Sähköpostiosoite 
oikeusministerio@om.fi 



2(3) 

postiosoite. Edellä mainitun 6 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan rahanke-
räys saadaan järjestää varojen hankkimiseksi taloudellisissa vaikeuksissa 
olevan yksittäisen henkilön tai perheen auttamiseen. Sisäministeriön 
muistion mukaan pienkeräysilmoituksessa tulisi yksilöidä keräysvarojen 
saaja ehdotetun asetuksen 3 §:n mukaisesti, jotta viranomainen voisi val-
voa muun muassa saman henkilön tai perheen hyväksi järjestettävien sa-
manaikaisten keräysten lukumäärää. Mainitut tiedot olisivat muistion mu-
kaan tarpeellisia myös sen valvomiseksi, käytetäänkö rahankeräysvarat 
pienkeräysilmoituksessa yksilöidyn henkilön tai perheen hyväksi. 

Perustuslakivaliokunta on arvioidessaan henkilötietojen käsittelyä koske-
vaa sääntelyä vakiintuneessa käytännössään katsonut, että sääntelyä on 
tarkasteltava perustuslain 10 §:n kannalta. Perustuslain 10 §:n 1 momen-
tin mukaan henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Perustus-
lakivaliokunnan käytännön mukaan lainsäätäjän liikkumavaraa rajoittaa 
tämän säännöksen lisäksi myös se, että henkilötietojen suoja osittain sisäl-
tyy samassa momentissa turvatun yksityiselämän suojan piiriin. Kaiken 
kaikkiaan kysymys on perustuslakivaliokunnan mukaan siitä, että lainsää-
täjän tulee turvata tämä oikeus tavalla, jota voidaan pitää hyväksyttävänä 
perusoikeusjärjestelmän kokonaisuudessa. Perustuslakivaliokunta on tul-
kintakäytännössään pitänyt henkilötietojen suojan kannalta tärkeinä sään-
telykohteina muun muassa rekisteröitävien henkilötietojen sisältöä (ks. 
PeVL 14/2018 vp). Tällaisen seikan sääntely lain tasolla tulee olla kattavaa 
ja yksityiskohtaista (ks. PeVL 14/1998 vp, s. 2 ja esim. PeVL 1/2018 vp, s. 
2). Perustuslakivaliokunta on katsonut, että henkilötietojen suoja tulee 
jatkossa turvata ensisijaisesti yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 ja 
kansallisen yleislainsäädännön nojalla (ks. PeVL 14/2018 vp ). Perustuslaki-
valiokunnan mielestä on kuitenkin selvää, että erityislainsäädännön tar-
peellisuutta on arvioitava myös tietosuoja-asetuksenkin edellyttämän ris-
kiperustaisen lähestymistavan mukaisesti kiinnittämällä huomiota tietojen 
käsittelyn aiheuttamiin uhkiin ja riskeihin. Mitä korkeampi riski käsitte-
lystä aiheutuu luonnollisen henkilön oikeuksille ja vapauksille, sitä perus-
tellumpaa on yksityiskohtaisempi sääntely. Tällä seikalla on erityistä mer-
kitystä arkaluonteisten tietojen käsittelyn kohdalla (ks. PeVL 14/2018 vp ). 

Nyt ehdotetun asetuksen 3 §:ssä määritellyt pienkeräysilmoitukseen sisäl-
lytettävät henkilötiedot, jotka tallennetaan rahankeräyslain 32 §:n mu-
kaan poliisiin rahankeräysrekisteriin, eivät sinällään ole luonteeltaan arka-
luonteisia henkilötietoja, mutta niiden voidaan katsoa paljastavan hyvin-
kin arkaluonteisia seikkoja luonnollisen henkilön (tai perheen) elämästä, 
kuten sen, että henkilö (tai perhe) jota varten pienkeräys järjestetään, on 
taloudellisissa vaikeuksissa. Näin ollen, ehdotetun asetuksen 3 §:ssä mää-
ritellyt pienkeräysilmoitukseen sisällytettävät henkilötiedot voidaan pitää 
seikkana, josta tulisi perustuslain 10.1 §:n ja perustuslakivaliokunnan tul-
kintakäytännön valossa säätää lain tasolla. 
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Lakitasoisen sääntelyn tarve voidaan katsoa korostuvan, kun nyt ehdote-
tun asetuksen 3 §:ssä määritellyt henkilötiedot yhdistetään rahankeräys-
lain 18:ssä määriteltyihin tietoihin, kuten pienkeräyksessä kerättävien va-
rojen käyttötarkoitukseen. Yhdistämällä näitä tietoja, henkilöstä (tai per-
heestä), jolle pienkeräyksen kautta kerätään varoja, paljastunee tarkempi 
ja yksityiskohtaisempi tieto henkilön (tai perheen) taloudellisista vaikeuk-
sista ja mahdollisesti jopa syy taloudellisiin vaikeuksiin, joka voinee olla 
sairaus. Rahankeräyslakia koskevasta hallituksen esityksestä (HE 214/2018 
vp, s. 103) käy ilmi, että taloudelliset vaikeudet, joiden perusteella pien ke-
räys voidaan rahankeräyslain nojalla järjestää, voivat johtua henkilön sai-
raudesta, vahingosta tai muusta olosuhteiden olennaisesta muutoksesta. 
Rahavaroja voitaisiin mainitun hallituksen esityksen mukaan tarvita esi-
merkiksi sairaanhoitoon, terapiaan, hoitoon liittyvään virkistystoimintaan 
sekä asumiseen ja muihin välttämättömiin elinkustannuksiin. Tieto henki-
lön taloudellista vaikeuksista voidaan pitää arkaluonteisena. Tieto sairau-
desta tai terveydentilasta on tietosuoja-asetuksen 9 artiklan tarkoittama 
erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluva henkilötieto. Tässä yhteydessä to-
dettakoon, ettei rahankeräyslaissa tai sen esitöissä tarkemmin kuvata 
kuinka yksityiskohtaisesti kerättävien varojen käyttötarkoitus on määritel-
tävä pienkeräysilmoituksessa (ks. HE 214/2018 vp, s. 126). Sen sijaan ra-
hankeräyslakia koskevassa hallituksen esityksessä HE 214/2018 vp tode-
taan (s. 111), että varojen käyttötarkoitus tulisi rahankeräyslupahakemuk-
sessa yksilöidä mahdollisimman tarkasti, jotta viranomainen voisi varmis-
taa, että kyseessä on laissa sallittu keräystarkoitus. Keräystarkoituksesta 
tulisi ainakin käydä ilmi, millaiseen toimintaan varoja tullaan käyttämään. 
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