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Hankkeen tilannekatsaus

• hankkeen toimikausi 18.8.2016 - 31.12.2017

• työryhmä (SM, OM, VM, Poha, pysyvät asiantuntijat KANEsta ja Vala ry:stä). 

• ohjausryhmä: Sisäministeriön kansliapäällikkö, sisäministerin erityisavustaja, 
poliisiosaston osastopäällikkö, Poliisihallituksen poliisiylijohtaja.

• työryhmän loppumietintö lausuntokierrokselle tammikuussa 2018

• lain arvioitu voimaantulo vuoden 2019 keväällä (rekisterimuutokset) 

13.12.2017 2



Työryhmän työstä
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13 asiantuntijakuulemista

Järjestökuulemisia



Työryhmän työstä
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28 kokousta

252 kuppia kahvia



Uuden rahankeräysmenettelyn 
lähtökohdat

• rahankeräysmenettely pitäisi sisällään kaksi erillistä viranomaismenettelyä, jossa 
toistuvasti rahankeräyksiä järjestäville yhteisöille ("jatkuva rahankeräys") ja 
toisaalta pieniä spontaaneja sekä kansalaistoimintaa tukevia rahankeräyksiä 
järjestäville tahoille ("pienkeräykset") olisi erilliset menettelyt

• toimivaltaisena viranomaisena toimisi jatkuvien rahankeräysten osalta aina 
Poliisihallitus ja pienkeräysten osalta poliisilaitokset

• rahankeräyksen alueellisuudesta luovuttaisiin 
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Uuden rahankeräysmenettelyn 
lähtökohdat

"Jatkuva rahankeräys" ja "pienkeräykset" 
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Jatkuvan 
rahankeräysoikeuden 

hakeminen = lupa

Rahankeräysoikeus 
alkaa

Tieto keräyksen 
alkamisesta

Vuosi-
ilmoitus

Ilmoitus pienkeräyksen 
aloittamisesta

Tilitys



Uuden rahankeräysmenettelyn 
lähtökohdat

Jatkuva rahankeräys

• Toistaiseksi voimassa olevaa rahankeräyslupaa haettaisiin Poliisihallitukselta

• Lupa voitaisiin myöntää samoille tahoille, kuin voimassa olevan käytännön
mukaan

• Yleishyödyllisyysedellytys säilyisi sekä kerääjän että keräystarkoituksen 
osalta

• Keräyksistä tehtäisiin vuosittaiset tilitykset (=vuosi-ilmoitus) – sisällöllisesti 
sama kuin nykyinen tilitys + suunnitelma seuraavan tilikauden keräyksistä 

• Viranomainen julkaisisi rahankeräysluvan saaneet tahot ja tehdyt tilitykset 
esim. viranomaisen www-sivuilla

• Käytännön toimeenpanijaa koskevasta sääntelystä luovuttaisiin
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Uuden menettelyn lähtökohdat
Pienkeräykset

• kerääjältä ja keräystarkoitukselta ei edellytettäisi yleishyödyllisyyttä

• yritystoiminnan eri muodot rajattaisiin kuitenkin ulkopuolelle

• yleishyödyllisten yhteisöjen lisäksi ns. "rekisteröimättömät yhteisöt" (vähintään 3 
luonnollista henkilöä) voisivat järjestää pienkeräyksen 

• kerääminen elinkeinotoiminnan tukemiseen ja yksityishenkilön ja oikeushenkilön 
varallisuuden kasvattamiseen ei olisi mahdollista

• pienkeräyksen aloittamisesta ilmoitus 2 arkipäivää ennen aloittamista 

• pienkeräyksen keräystuotto enintään 10 000 euroa ja kesto enintään 3 kk. 
Keräyksiä saisi järjestää kalenterivuoden aikana enintään kaksi

• pienkeräyksen järjestäjällä velvollisuus keskeyttää keräys, jos keräyksen 
enimmäismäärä ylittyisi

• pienkeräyksistä tehtäisiin tilitys kahden kuukauden kuluessa keräyksen 
päättymisestä
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Jatkuva rahankeräys
Menettelyn kulku
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1. Hakemus

Yleishyödyllisyyden 
arviointi sekä 
kerääjän että 

keräystarkoituksen 
osalta

2. Tieto 
yksittäisestä 
keräyksestä

Tietoja ei arvioida 
ennen keräyksen 

aloittamista 

3. Tilitys

Vuosittainen 
tilitysvelvollisuus 
(vuosi-ilmoitus) 



Jatkuva rahankeräys 
Hakemus jatkuvan rahankeräysluvan saamiseksi

Hakemuksessa annettavat tiedot 

Rahankeräysoikeuden hakija ja tämän yhteystiedot

Päätösvaltaa käyttävät henkilöt ja näiden tunnistetiedot 

Hakijan toiminnan tarkoitus

Keräysvarojen yleishyödyllinen käyttötarkoitus

Rahankeräyksessä käytettävät pankkitilit
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Jatkuva rahankeräys 
Hakemus jatkuvan rahankeräysluvan saamiseksi

Menettelystä on karsittu seuraavien  tekijöiden arviointi

Keräystavat ja kustannukset - vaikutukset keräyksen onnistumiseen

Keräyksen yleisen edun mukaisuus 

Keräyksen alueellisuus

Aikaisempien keräysten onnistuneisuus tiettyä keräystapaa hyödyntäen 

Keräyksen arvioitujen tuottojen ja kulujen epäsuhta

Edellytys toiminnan vakiintuneisuudesta
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Jatkuva rahankeräys
Vuosi-ilmoitus

Tehtäisiin kahdessa osassa vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Vuosi-
ilmoituksessa annettaisiin seuraavat tiedot:

Selvitys tilikauden aikana järjestetyistä rahankeräyksistä

Selvitys keräysvarojen käyttämisestä sekä keräyksen tilikauden tuotto ja kulut   

Tilikauden tilinpäätös ja tase liitetietoineen

Tilintarkastajan lausunto, jos järjestäjällä on tilintarkastaja 

Poliisihallituksella olisi mahdollisuus pyytää lisäselvityksiä (välttämättömyysedellytys)

Suunnitelma seuraavan tilikauden rahankeräyksistä (viim. 2 kk ennen tilikauden loppumista)
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Pienkeräys
Menettelyn kulku

Ilmoitus

Kerääjän perustiedot 
tarkastetaan

Tilitys

Tilitys jokaisen keräyksen 
jälkeen
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Pienkeräys
Pienkeräyksen järjestämisestä annettava ilmoitus
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Pienkeräyksen järjestäjä ja tämän yhteystiedot 

Päätösvaltaa käyttävät henkilöt ja näiden tunnistetiedot 

Keräysvarojen ensisijainen ja toissijainen käyttötarkoitus

Arvioitu keräystuotto ja keräyskulut 

Järjestämisaika

Pienkeräyksessä käytettävät pankkitilit



Pienkeräys
Tilitys

Tehtäisiin aina viimeistään kahden kuukauden kuluessa keräyksen päätymisestä   

Tilityksessä annettaisiin seuraavat tiedot:

Rahankeräyksen järjestäjä ja keräyksen järjestämisaika 

Selvitys keräysvarojen käyttämisestä sekä keräyksen tuotto ja kulut   

Selvitys rahankeräystilin käyttämisestä keräysajalta

Poliisihallituksella olisi mahdollisuus pyytää lisäselvityksiä (välttämättömyysedellytys)
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Seuraavaksi

• Mietinnön luovutus 17.1.
– Lausuntokierros alkaa

• Kuulemistilaisuus 
järjestöille/kerääjille/kiinnostuneille 
14.2. klo 9-12, Säätytalo

• Lausuntoyhteenveto, muutokset esitykseen

• Voimaantulo keväällä 2019
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