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’Uuden rahankeräyslain tulkintaa’
Silloin oppii eniten,
kun ei tiedä kaikkia vastauksia.
Muutokset keräystahon näkökulmasta
Viranomaisen tulkintaa toimeenpanosta
Pääsihteeri Pia Tornikoski, Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry

Käsitteet
• Laissa tarkoitetaan rahankeräyksellä toimintaa, jossa yleisöön
vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa;
yleisöllä tarkoitetaan ennalta rajoittamatonta ja määrittelemätöntä
joukkoa henkilöitä. Yleisö käsittää sekä luonnolliset - että
oikeushenkilöt;
yleisöön vetoamisella tarkoitetaan suullisesti, kirjallisesti tai muulla
tavoin ilmaistua pyyntöä tai kehotusta antaa rahaa keräykseen.
– Rahankeräyslakia sovelletaan kerta- ja kuukausilahjoituksiin niin
yksityisiltä kuin yrityksiltä.

• Laissa pienkeräyksellä tarkoitetaan ilmoituksenvaraista, keston ja
keräystuoton enimmäismäärän osalta rajoitettua rahankeräystä.

– Enintään 10 000 euroa
– Enintään kaksi kolme kuukautta kestävää pienkeräystä kalenterivuoden
aikana.

Vastike (vai kiitos)
Rahankeräystä ei saa järjestää niin, että se voi sekoittua kaupankäynnin kanssa.
• Lahjoituspyyntöjen yhteydessä on sallittua jakaa markkinointimateriaalia.
• Materiaalin vastaanottamisesta ei saa syntyä kuvaa, että sen vastineeksi edellytettäisiin
lahjoittamista.
Rahankeräyksessä ei yleensä saa antaa rahaa antaville mitään vastiketta. Rahankeräykseen
osallistuneille henkilöille on sallittua antaa vähäarvoinen keräystunnus.
• Markkinointimateriaalina ei saa jakaa keräystunnuksina annettavia esineitä tai muita
samankaltaisia esineitä, vaan keräystunnusten ja markkinointimateriaalin on oltava
keskenään erilaista.
• Keräystunnuksina jaettavia esineitä ei saa myöskään myydä, vaan myyntitoiminnassa
on käytettävä erilaisia esineitä.
Näitä ei pidetä vastikkeena/keräystunnuksina annetusta lahjoituksesta:
• Lahjoittajille on lahjoituspyyntöjen yhteydessä mahdollista tarjota lahjoittajan nimen
tai muun vastaavan julkistamista vaikkapa kiinteistön seinään laitettavassa
kunniataulussa, internetissä, televisiossa tai muussa vastaavassa.
• Lahjoittajia on mahdollista muistaa myös erilaisia lahjoittajatapaamisia järjestämällä.
Lahjoittajia voidaan kutsua esimerkiksi järjestettäviin yleisiin julkisiin tilaisuuksiin tai
järjestää erillisiä tilaisuuksia tavanomaisen sidosryhmäyhteistyön puitteissa.

Kuka ja mihin lahjoituksia voi kerätä?
•

Keräyksen järjestämisen edellytyksenä on joko Poliisihallituksen
myöntämä toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa tai poliisilaitokselle
tehtävä pienkeräysilmoitus.
– Luvanvaraisissa keräyksissä lain pääsääntönä on rahankeräyksen järjestäjän
toiminnan sekä keräystarkoituksen yleishyödyllisyys. Keräyksen voi järjestää
esimerkiksi Suomessa rekisteröity yhteisö tai säätiö, uskonnollinen yhdyskunta
sekä puoluerekisteriin merkitty puolue.
– Ilmoitukseen perustuvan pienkeräyksen voi järjestää muuhunkin kuin
yleishyödylliseen tarkoitukseen, mutta ei kuitenkaan elinkeinotoimintaan tai
oikeushenkilön varallisuuden kasvattamiseen. Pienkeräyksen voi järjestää
myös rekisteröimätön vähintään kolmen luonnollisen henkilön muodostama
ryhmä.
VASTUUT: kerääjän lakisääteiseen toimielimeen tai muuhun johtoon kuuluvat tai
tosiasiallista päätösvaltaa käyttävät henkilöt, jotka tehtävässään päättävät
rahankeräyksen järjestämiseen liittyvistä asioista

"Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyn rahankeräysluvan nojalla
toimeenpantavaan rahankeräykseen sekä sillä kerättyjen varojen
käyttöön ja tilittämiseen sovelletaan rahankeräysluvan
myöntämisajankohtana voimassa olleita säännöksiä sekä
rahankeräysluvassa asetettuja ehtoja.”
•

Jos kuitenkin haluat hakea uuden luvan jo aikaisemmin, tee uusi
rahankeräyslupahakemus normaaliin tapaan näillä sivuilla
annettujen ohjeiden mukaisesti. Pyydä samassa yhteydessä
Poliisihallitusta perumaan vanha rahankeräyslupa.

•

Tällä hetkellä käsittelemme marraskuun puolivälin paikkeilla vireillä
tulleita asioita. (lupia noin 850, joista ’uusia’ noin 300)

Lopputilityksessä ja jatkossa vuosi-ilmoituksissa sekä –suunnitelmissa annetaan tietoja
ainoastaan rahankeräyksestä ja rahankeräysvarojen käyttämisestä.
Rahankeräysvaroja ovat kaikki yleisöön vetoamisen seurauksena saadut
vastikkeettomat rahalahjoitukset.

Mikä säilyi, mikä muuttui, mikä uutta?
Säilyy
• Lahjoituskohde
• Viranomaiset
• Vastikkeettomuus
• Kielletyt keräystavat
• Rahankeräystili

Muuttuu / tulee uutena
Keräystavat
Keräysaika
Keräysalueet
Käytännön toimeenpanijat
Tapahtumissa ja tilaisuuksissa paikan päällä
tehdyt keräykset - laajennus
Vuosi-ilmoitus- ja suunnitelma sekä
olosuhdemuutosten ilmoittamisvelvollisuudet
Virtuaalivaluutta
Rahankeräysrekisteri
Lahjoituskohde - pienkeräys
Keräystahot - pienkeräys

Rahankeräys www.poliisi.fi
Haku ja muutosilmoitus

Haku
•1) hakijan nimi ja muut tunnistetiedot
sekä yhteystiedot;
2) hakijan lakisääteiseen toimielimeen tai
muuhun johtoon kuuluvat tai tosiasiallista
päätösvaltaa käyttävät henkilöt, jotka
tehtävässään päättävät rahankeräyksen
järjestämiseen liittyvistä asioista, ja näiden
henkilötunnukset;
3) hakijan toiminnan tarkoitus;
4) yhteisön tai säätiön viimeksi hyväksytty
tilinpäätös tai muu vastaava selvitys
hakijan taloudellisesta tilanteesta;
5) rahankeräysvarojen yleishyödyllinen tai
6 §:n 3 momentin 2—7 kohdan mukainen
käyttötarkoitus;
6) rahankeräyksessä käytettävät pankkitilit
ja niiden käyttöoikeuksia koskevat tiedot.

Rahankeräyslupaa haetaan Poliisihallitukselta.
Lupahakemus voidaan tehdä sähköisesti

Muutosilmoitus
1) rahankeräysluvan myöntämisen jälkeen
yhteisön tai säätiön hallinnossa
tapahtuneesta muutoksesta;
2) rahankeräyksen järjestämisen
edellytysten täyttymiseen olennaisesti
vaikuttavasta rahankeräysluvan haltijaan
ja keräystarkoitukseen liittyvästä
muutoksesta.
Ilmoitus on tehtävä yhden kuukauden
kuluessa muutoksesta.

Rahankeräysluvan haltijan on ilmoitettava
muutoksesta kirjallisesti Poliisihallitukselle

Liitteet
• ote yhdistys- tai säätiörekisteristä ->
pitääkö toimittaa muutosilmoituksessa
päivitetty?
•Huom. Haku 2) Tässä laissa tarkoitetaan:
muulla johdolla rahankeräyksen
järjestäjän hallitusta, hallintoneuvostoa,
toiminnanjohtajaa, toimitusjohtajaa,
johtavaa toimihenkilöä ja
nimenkirjoittajaa.
•Jäljennös yhteisön säännöistä
•Toimintakertomus, toimintasuunnitelma
tai muu selvitys toiminnasta
•selvitys miten rahankeräysten ja
kerättävien varojen käytön valvonta
järjestetään – voi sisältyä esim.
toimintasuunnitelmaan

Rahankeräys

Haku, muutos, vuosi-ilmoitus/suunnitelma
•

Aikataulu 1.1.2021 –> jos, tilikausi on kalenterivuosi
Vaihe 1

Järjestö hakee lupaa syksyllä 2020
Mahdollisia lisäselvityksiä
Järjestö saa luvan rahankeräykseen
alkaen 1.1.2021

Vaihe 2

Vaihe 3

järjestön vuosikokous on lokakuussa
2021 (toimintasuunnitelma ja
talousarvio 2022)
Järjestö antaa ensimmäisen
vuosisuunnitelman rahankeräyksestä
1.1.-31.12.2022 viimeistään
31.10.2021
- Mahdollisia
olosuhdemuutosilmoituksia (1 kk
kuluessa muutoksesta)

järjestön tilikausi päättyy 31.12.
Järjestön vuosikokous on
huhtikuussa 2022
(toimintakertomus ja tilinpäätös
2021)
Järjestö antaa ensimmäisen vuosiilmoituksen rahankeräyksestä 1.1.31.12.2021 kesäkuun 2022 loppuun
mennessä
Mahdollisia täydennyksiä tai
oikaisuja pyynnöstä

Poliisihallitukselle vuosisuunnitelma kunkin
vuosi-ilmoituksen antamista seuraavan
tilikauden aikana järjestettävistä
rahankeräyksistä. Vuosisuunnitelma voidaan
antaa vuosi-ilmoituksen yhteydessä tai
viimeistään kaksi kuukautta ennen seuraavan
tilikauden alkamista.

Poliisihallitukselle annetaan vuosi-ilmoitus
vuosittain kuuden kuukauden kuluessa
kunkin tilikauden päättymisestä
rahankeräyksen valvontaa ja
rahankeräystietojen julkaisemista varten.
Poliisihallitus tarkastaa ja hyväksyy vuosiilmoituksen

Rahankeräys

Vuosi-ilmoitus/suunnitelma
Vuosisuunnitelma

Vuosi-ilmoitus
• 1) luvan haltija;
2) selvitys tilikauden aikana
järjestetyistä rahankeräyksistä;
3) rahankeräyksen tuotto
tilikauden aikana;
4) tilikauden aikana
rahankeräyksen järjestämisestä
aiheutuneet eritellyt kulut;
5) selvitys rahankeräysvarojen
käyttämisestä;
6) tilikauden tilinpäätös ja tase
liitetietoineen.

• Vuosisuunnitelmassa
ilmoitetaan tiedot
järjestettävien rahankeräysten
keräystarkoituksesta. Esim.
vapaamuotoisesti ja/tai
listattuna.
(toimintasuunnitelma)
• Keräystuottojen odotukset ja
arvioidut keräyskulut (budjetti)
• Ilmoitetaan myös, jos ei aio
tehdä rahankeräyksiä.

Poliisihallitukselle annetaan rahankeräyksen
valvontaa ja rahankeräystietojen julkaisemista varten.
Poliisihallitus tarkastaa ja hyväksyy vuosi-ilmoituksen

Liitteet
Vuosi-ilmoitus: Jos luvan haltija
on sellainen oikeushenkilö, jolla
on tilintarkastaja, tulee vuosiilmoitukseen liittää
tilintarkastajan lausunto.
Tilintarkastajan lausunnossa on
selvitettävä vuosi-ilmoituksessa
ilmoitettujen rahankeräysten
tuottojen ja kulujen
vastaavuutta luvan haltijan
kirjanpitoon.

Poliisihallitukselle annetaan vuosisuunnitelma seuraavan
tilikauden aikana järjestettävistä rahankeräyksistä.

Mitä keräystahoissa tapahtuu?
• ENNEN lahjoitusta
– lahjoituksen pyyntövaihe

• Lahjoituksen AIKANA
– maksaminen

• Lahjoituksen JÄLKEEN
– kiitos ja lahjoittajapalvelu

Mikä motivoisi teitä lahjoittamaan jatkossa
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Koen, että rahaa keräävä taho on luotettava

40

Lahjoituksella tuetaan hyväntekeväisyyttä…

30

Lahjoituksella saatavista tuloksista saa riittävästi…
Rahaa keräävä taho on minulle entuudestaan…

19

Lahjoituksella tuetaan kansalais- ja…

18

Rahaa keräävästä tahosta ei ole ollut negatiivisia…

18
16

Lahjoitussumman maksaminen on helppoa
Lahjoituksella tuetaan kirkollista tai…

8

Lahjoituksella tuetaan julkisia palveluita (kunta,…

7

Lahjoituksesta voi saada verohyödyn

3

Lahjoituksella tuetaan yritystoimintaa

2

Lahjoituksella tuetaan vaaliehdokkaiden…
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Muu
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Ei mikään
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Ei osaa sanoa
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