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HELSINGIN YLIOPISTON LAUSUNTO LUONNOKSEEN (12.07.2019) SISÄASIAINM INISTERIÖN ASETUKSEKSI RA-

HANKERÄYKSISTÄ

Sisäministeriö on pyytänyt  Helsingin yliopistolta lausuntoa luonnokseen sisäasianministeriön asetukseksi rahan-

keräyksistä. Helsingin yliopisto kiit tää mahdollisuudesta ja lausuu asiasta seuraavaa:

1.3.2020 voimaantulevassa rahankeräyslaissa (863/ 2019) on ammatt ikorkeakouluille, yliopistoille ja Kansallisgal-

lerialle annettu oikeus toteuttaa lupaa vastaan rahankeräyksiä niiden lainmukaisten tehtävien toteuttamiseksi.

Helsingin yliopisto pitää lain kokonaisuudistusta ja rahankeräystä koskevien hallinnollisten menettelyjen keven-

tämistä erit täin kannatet tavana.

Nyt lausunnolla oleva asetus annettaisiin tämän lain nojalla. Helsingin yliopisto haluaa kiinnit tää huomiota kah-

teen seikkaan, joihin toivotaan täsmennystä jatkovalmistelussa.

1 § Rahankeräyslupahakemuksen sisältö ja liit teet

Nyt lausunnolla olevan asetusluonnoksessa mukaan rahankeräyslupahakemukseen tulee sisällyt tää liit teenä ote

yhdistys- tai säät iörekisteristä, uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä taikka julkisoikeudellisen yhdistyksen yl-

läpitämästä rekisteristä.

Yliopistoista 11 on julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä ja kaksi toimii säätiömuotoisena. Yliopistot  ja niiden oikeus-

henkilömuoto on nimetty yliopistolaissa. Kahta säätiöyliopistoa lukuun ottamatta yliopistot, Helsingin yliopisto

mukaan lukien, eivät  ole säät iö- tai yhdistysrekisterissä. Asetuksessa ja sen perusteluissa on syytä ot taa huomi-

oon, et tä velvollisuus ot teen toimit tamiseen voi koskea vain sellaisia luvanhakijoita, jotka ovat  kyseisissä rekiste-

reissä.

2 § Vuosisuunnitelman sisältö

Rahankeräyslain mukaan yliopistoilla on oikeus järjestää rahankeräystä varojen hankkimiseksi yliopistolain 2 §:n

mukaisten tehtävien huoleht imiseen. Laissa säädetyt  tehtävät ovat hyvin pysyviä, minkä vuoksi on tarpeen har-

kita, tuleeko yliopistoilta edellyt tää erillistä vuosit taista raportoint ia järjestettävien rahankeräysten tarkoituk-

sesta. Yliopistojen rahankeräyksiin voi sisältyä erilaisia kampanjoita ja mahdollisuus kohdentaa lahjoituksia t iet -

tyihin kohteisiin, mutta rahankeräyksen tarkoitus itsessään ei muutu.

Yliopisto on sitoutunut hoitamaan varainhankintaan ja lahjoituksiin liit tyviä käytäntöjä avoimella ja eet t isest i

kestävällä tavalla. Laajemminkin maamme yliopistot  ovat  pitkäjänteisellä ja avoimella rahastoint i- ja

varainhankintapolit iikallaan osoit taneet toiminnan itsesääntelyn olevan riit tävää sen hyväksyt tävyyden

seuraamiseen.

Rehtori Jari Niemelä
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