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Allianssin lausunto sisäministeriölle 
rahankeräyslain muuttamisesta 
 
 
Asia: Hallituksen esitysluonnos laiksi rahankeräyslain 1 § muuttamisesta 
Viite: Lausuntopyyntönne 6.11.2020 (SMDno-2020-885) 
 
 
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry edistää nuorten osallisuutta 
yhteiskunnassa sekä kouluttaa, palvelee ja tuo yhteen järjestöissä, kunnissa ja 
seurakunnissa työtä tai vapaaehtoistyötä tekevät nuorisoalan toimijat. Allianssin 
jäseninä on yli 130 nuorisojärjestöä ja muuta nuorisoalalla toimivaa yhteisöä - 
käytännössä kaikki Suomessa toimivat nuorisoalan järjestöt. 

 

Sisäministeriölle 

 

Kiitämme ministeriötä mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa. Esityksessä ehdotetaan 
muutettavaksi rahankeräyslakia siten, että lain soveltamisalasäännökseen lisättäisiin 
kohta, jolla niin sanotut vapaaehtoiset päästökompensaatiopalvelut rajattaisiin 
rahankeräyslain soveltamisalan ulkopuolelle. 

Esityksen myötä vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden tarjoaminen olisi 
mahdollista niin yrityksille kuin kansalaisjärjestöillekin oikeushenkilömuodosta 
riippumatta rahankeräyslain ulkopuolisena toimintana. 

Esityksen tavoite edistää osaltaan hiilineutraalista Suomea vuoteen 2035 mennessä on 
sinänsä kannatettava. Ilmastonmuutos toteutuessaan vaikuttaa erityisesti nuorten 
elämään ja aihe kuuluukin nuorten merkittävimpiin yhteiskunnallisiin huolenaiheisiin: 
Vuoden 2018 Nuorisobarometrin mukaan kolme neljäsosaa suomalaisnuorista koki 
melko tai erittäin paljon epävarmuutta ja turvattomuutta ilmastonmuutoksen johdosta. 1

Vastaavasti Sitran vuonna 2019 teettämän kyselytutkimuksen mukaan 38 % 
suomalaisista alle 30-vuotiaista koki ilmastoahdistusta erittäin tai melko paljon.  Siksi 2

kannustamme hallitusta etenemään tämän ja muiden toimien osalta, jotka edistävät 
Suomen ilmastovastuunkantoa. 

 

Kansalaistoiminnan osalta esityksessä on tärkeää tavoite sen turvaamisesta, että 
kansalaisjärjestöt voivat myös jatkossa kerätä rahaa rahankeräyslain soveltamisalan 

1 Vaikutusvaltaa Euroopan laidalla. Nuorisobarometri 2018. Pekkarinen, E. & Myllyniemi, S. (toim.). 
Valtion nuorisoneuvosto, Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto, Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2019. Saatavilla verkossa 
https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2019/03/NB_2018_web.pdf.  
2 Kestävät elämäntavat auttavat ilmastoahdistukseen. Autere, S. 22.8.2019. Sitra 2019. Saatavilla 
verkossa https://www.sitra.fi/uutiset/kestavat-elamantavat-auttavat-ilmastoahdistukseen/. 
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piirissä moninaiseen ilmastotyöhön ilman, että tällainen työ katsottaisiin 
rahankeräyslain soveltamisalan ulkopuolelle jääväksi vapaaehtoiseksi 
päästökompensaatiotoiminnaksi. Järjestöt toteuttavat toimintaa, jossa on olemassa 
päästökompensaation piirteitä, mutta pääpaino voi olla muilla ilmastotoimilla ja 
yhteiskunnallisilla tavoitteilla . Tällaista toimintaa tulee voida jatkaa tulevaisuudessakin 3

hallinnollisen taakan mitenkään lisääntymättä, kuten tulkintamme mukaan 
lakimuutoksen jälkeen voitaisiin tehdä. 

Järjestöjä on kuultu rahankeräyslain uudistuksen kokonaisuudessa useaan otteeseen 
muun muassa työpajoissa. Tämä ilmentää hyvää valmistelua, ja kannustamme 
sisäministeriötä ja yleisemmin valtioneuvostoa ennakolliseen kuulemiseen jatkossakin. 

Kaikkiaan esitysluonnos on tavoitteiltaan ja toteutukseltaan nuorisotoimialan 
näkökulmasta kannatettava. 

 

Helsingissä 18.12.2020 
 

 
Elisa Gebhard Ilmari Nalbantoglu 
Puheenjohtaja Va. toiminnanjohtaja 

 
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry 
 
 
Lisätiedot: Ilmari Nalbantoglu, p. 050 574 1112 

3 Esimerkki tällaisesta toiminnasta on 4H:n järjestämä taimiteko-toiminta, jossa pääpaino ei ole 
tulkintamme mukaan lakimuutoksen tarkoittamassa päästökompensaatiotyössä, vaan 
muunlaisessa ilmastotyössä ja työllistämisen edistämisessä. 

 

 


