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SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö. 
SOSTE on sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaja ja asiantuntijajärjestö, joka rakentaa sosiaalisen 
hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä yhteistyössä jäsenyhteisöjensä kanssa. SOSTE Suomen sosiaali ja 
terveys ry:n varsinaisina jäseninä on 224 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja 
yhteistyöjäseninä 71 muuta sosiaali- ja terveysalan toimijaa. 

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto yllä mainitusta asiasta.  
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Lausunto  

Työryhmä ehdottaa, että säädetään uusi rahankeräyslaki.  Uudella lailla sujuvoitettaisiin nykyistä 
rahankeräyslakia ja korvattaisiin määräaikainen keräyslupa toistaiseksi voimassa olevalla luvalla. Lisäksi 
toimijoiden olisi mahdollista järjestää ilmoituksenvaraisia pienkeräyksiä. Sekä toimijan että tarkoituksen 
yleishyödyllisyys säilyisi jatkuvissa keräyksissä. Pienkeräyksessä ei yleishyödyllisyysvaatimusta olisi, mutta 
sitäkään ei saisi järjestää elinkeinotoiminnan tukemiseen tai luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
varallisuuden kartuttamiseen. 

Mietintö on hyvin valmisteltu ja perusteellinen. SOSTE pitää sisäministeriön valmistelua asiassa erittäin 
hyvänä. Esiselvityshankkeen aikana on järjestetty useita kuulemistilaisuuksia ja esitettyjä seikkoja on 
huomioitu mietinnössä. Järjestöillä ja muilla rahankeräystoimintaa harjoittavilla yhteisöillä on ollut 
mahdollisuus vaikuttaa valmisteluun. Mietinnössä oli hyvin käsitelty eri vaihtoehtojen vaikutukset. 
 
SOSTE kannattaa esityksiä mutta esittää muutamia tarkennuksia.   
 
Mietinnössä esitetty malli lupamenettelyn keventämisestä on hyvä esimerkki turhan byrokratian 
purkamisesta. SOSTE pitää tärkeänä myös, että säännökset mahdollistavat esimerkiksi teknologian 
kehityksen myötä syntyvät uudenlaiset keräystavat. Hyvää on myös se, että tilitysten antaminen 
sidottaisiin rahankeräyksen järjestäjän tilikauden loppumiseen. SOSTE katsoo, että jako jatkuviin 
rahakeräyksiin, vaalikeräyksiin ja pienkeräyksiin on toimiva. 
 
Esityksen mukaan rahankeräysten järjestäjät voivat hakeutua uuden menettelyn piiriin vasta 
rahankeräysluvan voimassa olon päätyttyä , jolloin osa toimijoista joutuu tekemään tilitykset ja 
keräystarkoituksen muutokset vanhan lain mukaan rahankeräysluvan voimassa olon päätyttyä vielä 
vuosia. SOSTE esittää, että uutta jatkuvaa lupaa voisi hakea jo vanhan luvan voimassa aikana. 
 
 Lain 1 §:n mukaan rahankeräyslakia ei sovellettaisi yhdistyksen tai säätiön yleisölle avoimeen ja 
maksuttomaan tilaisuuteen osallistuvien keskuudessa järjestettävään rahalahjoitusten keräykseen, kun 
tilaisuus järjestetään sisätiloissa. SOSTE pitää hyvänä, että järjestöt voivat kerätä tilaisuuksissa. SOSTE ei 
pidä tarkoituksenmukaisena sisätiloja koskevaa rajausta. 
 
SOSTE pitää hyvänä, että määritelmät on kuvattu mietinnössä selkeästi ja esimerkein. Mietinnössä on 
kuvattu myös rahakeräyksen ja spontaanin lahjoituksen eroa. Pienkeräystä ei ole mahdollista järjestää 
henkilön varallisuuden kartoittamiseksi. SOSTE toteaa, että tämä voi aiheuttaa tulkintaongelmia sekä 



 

 

luonnollisten henkilöiden että oikeushenkilöiden osalta. Mietinnössä on perusteltu vain lyhyesti sitä, mitä 
varallisuuden kartuttamisella tässä yhteydessä tarkoitetaan. 
 
Mietinnön mukaan rahankeräyslupa voitaisiin jatkossa myöntää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
seurakuntayhtymälle tai seurakunnalle ja Suomen ortodoksisen kirkon seurakunnalle. Vaikka seurakunnat 
harjoittavat merkittävää hyväntekeväisyystyötä, SOSTE suhtautuu kriittisesti rahankeräysluvan 
myöntämiseen tahoille, joilla on verotusoikeus. 
 
Rahankeräykseen osallistujalle voisi edelleen antaa keräystunnuksen, jolla ei ole itsenäistä taloudellista 
vaihdanta-arvoa. Tämä on poikkeus ehdottoman vastikkeettomuuden vaatimuksesta. Järjestöissä on 
noussut kysymys muistolaatan tai lahjoittajan nimen mainitsemisesta rahankeräysten yhteydessä. 
Esityksen mukaan muistolaatta ei yrityslahjoittajien kohdalla ole mahdollista. SOSTE katsoo, että 
muistolaatat tulee sallia keräysten yhteydessä. 
 
 
 


