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Lausuntopyyntö SM025:00/2014 
 
Hallituksen esitys uudeksi rahankeräyslaiksi 
 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry tukeutuu SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n 
lausuntoon ja esittää siitä erikseen seuraavaa: 

 
 1.  Keräystarkoituksen muutos 
 
 Voimassa olevan lain mukaan rahankeräys voidaan toimeenpanna varojen hankkimi-

seksi yleishyödylliseen toimintaan. Ehdotetussa laissa ei olisi vastaavanlaista keräys-
tarkoituksen rajausta. Kiellettyä olisi ainoastaan varojen kerääminen yleistä järjestystä ja 
turvallisuutta vaarantavaan, lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan. Uusi laki sallisi 
varojen keräämisen esimerkiksi liiketoimintaa varten tai yksityisen edun edistämiseksi. 

 
 Katsomme, että esitetty keräystarkoituksen laajentaminen aiheuttaisi merkittävää haittaa 

yleishyödylliselle kansalaistoiminnalle. 
 
 2.  Rahankeräyksen toimeenpano-oikeuden laajentuminen 
 
 Voimassa olevan lain mukaan rahankeräysoikeus on yleishyödyllisillä yhteisöillä ja 

säätiöillä. Syyskuun alussa voimaan tulleen muutoksen myötä keräysoikeus myönnettiin 
myös evankelisluterilaiselle kirkolle, ortodoksiselle hiippakunnalle sekä yliopistoille.  

 
 Esityksen mukaan rahankeräysoikeus olisi lähtökohtaisesti Suomessa rekisteröidyllä 

yhteisöllä ja säätiöllä (yhdistys, osakeyhtiö, osuuskunta ja puolue). Rahankeräysoikeutta 
esitetään myös kunnalle, valtiolle ja kirkolle – näin siitä huolimatta, että näillä tahoilla on 
verotusoikeus. 

 
 Jos rahankeräysoikeus sallitaan muutakin kuin yleishyödyllistä toimintaa varten, on 

riskinä, että ihmisten suhtautuminen lahjoittamiseen muuttuu ei-toivottuun suuntaan 
erilaisten lahjoituskohteiden tarjonnan myllerryksessä. 

 
 3.  Luvanvaraisuuden korvaaminen ilmoitusmenettelyllä 
 
 Voimassa olevan lain mukaan rahankeräys saadaan lähtökohtaisesti toimeenpanna vain 

viranomaisen antamalla luvalla. Hyvin toimiessaan se helpottaa ja yksinkertaistaa 
rahankeräystä, mutta sisältää myös mahdollisuuden väärinkäytöksiin. 

 
 4.  Lopuksi 
 
 Lain valmistelussa olisi pitänyt hyödyntää laajasti järjestöjen asiantuntemusta ja 

toteuttaa monipuolinen vaikutusten arviointi päätöksenteon tueksi. Järjestöjen 
rahoituksen väheneminen vaikuttaisi välittömästi muun muassa seuraaviin asioihin: 
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- heikoimmassa asemassa olevien tukemiseen kohdistuva järjestötoiminta 

vähenisi 
- järjestöjen työllistävä rooli vähenisi 
- mahdollisuudet julkisten avustusten saamiseen heikkenisivät, kun keräys-

tuotoista saatavat omarahoitusosuudet pienentyisivät. 
 

Järjestöt kannattavat rahankeräystoiminnan kehittämistä, rahankeräyslain uudistamista 
ja menettelytapojen yksinkertaistamista. 
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