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Mitä tänään 
on luvassa?



Muutama käytännön asia
• Keskeytä ja kysy, kun mieleesi tulee kysymys. 

• Voit kysyä/kommentoida myös kirjoittamalla asiasi 

kommentti-kenttään.

• Kun et puhu, pidäthän kameran ja mikrofonin suljettuna.

• Saat tämän materiaalin käyttöösi, jotta voit tarvittaessa 

palata myöhemmin tämän päivän aiheisiin.



Uusi 
rahankeräyslaki



Mitä uutta? Miksi?
• Uusi rahankeräyslaki ja asetus tulivat voimaan 1.3.2020

• Uusi laki mahdollistaa pienkeräykset ja toistaiseksi 

voimassa olevat rahankeräysluvat

• Vanha laki ei soveltunut teknologisen kehityksen myötä 

monimuotoistuneeseen keräystoimintaan, eikä 

mahdollistanut spontaanisti käynnistettäviä / 

kansalaistoimijoiden keräyksiä



Mihin tarvitaan lupa?
• Rahankeräykseen, jossa yleisöön vetoamalla kerätään 

vastikkeetta rahaa

• Yleisöön vetoamisella tarkoitetaan suullisesti, kirjallisesti 

tai muulla tavoin ilmaistua pyyntöä lahjoittaa rahaa

• Yleisöllä tarkoitetaan ennalta rajoittamatonta ja 

määrittelemätöntä joukkoa henkilöitä



Mihin ei tarvita lupaa?
Rahankeräyslain soveltamisalaan eivät kuulu:

• Testamenttilahjoituspyynnöt

• Yksityishenkilöiden merkkipäivä- ja muistamispyynnöt

• Varhaiskasvatus- ja opetusryhmän tai vakiintuneen 
harrasteryhmän järjestämä rahankeräys, jos varat 
käytetään opiskelun tai harrastustoiminnan edistämiseen

• Tavarakeräykset, naapuriapu, kolehti, vaalikeräykset



Mihin ei tarvita lupaa?
Rahankeräyslain soveltamisalaan eivät kuulu:

• Hyväntekeväisyyshuutokaupan, tukikonsertin tai 
tukitilaisuuden järjestäminen

• Yhdistysten keräys silloin, kun 
• se järjestetään yhdistyksen tukemiseksi, 
• yleisölle avoimessa maksuttomassa tilaisuudessa ja
• tilaisuutta varten rajatulla alueella



Rahankeräyslupa vai 
pienkeräysilmoitus?
• Rahankeräyslupa, kun on tarve kerätä varoja 

ympärivuotisesti ja yleisöön halutaan vedota jatkuvasti 

esimerkiksi nettisivuilla, somekanavissa tai 

pullonpalautusautomaateilla

• Pienkeräysilmoitus, kun on tarve tehdä varainhankinta-

kampanja, esimerkiksi Lapset ensin -keräys

• Muista arviota tehdessäsi huomioida myös keräystarkoitus



Keräystarkoitus
• Poliisihallituksen myöntämällä toistaiseksi voimassa 

olevalla rahankeräysluvalla rahankeräys on mahdollista 

vain yleishyödylliseen toimintaan 



Keräystarkoitus
• Pienkeräyksen voi järjestää myös muuhun kuin 

yleishyödylliseen tarkoitukseen, esimerkiksi taloudellisissa 

vaikeuksissa olevien ihmisten tai perheiden tukemiseen tai 

erilaisten kaupunginosa- ja kotiseutuyhdistysten 

järjestämien tapahtumien ja aktiviteettien rahoittamiseen

• Pienkeräystä ei voi kuitenkaan järjestää elinkeinotoiminnan 

eikä oikeushenkilön varallisuuden kartuttamiseen



Kysymyksiä?



Pienkeräys



Edellytykset
• Keräyksellä saa kerätä enintään 10 000 eur

• Keräys saa kestää enintään kolme kuukautta

• Keräyksen saa järjestää enintään kaksi kertaa 

kalenterivuoden aikana

• Toteuttaminen vaatii ilmoituksen poliisille vähintään 

5 arkipäivää ennen keräyksen aloittamista



Kuka voi järjestää?
• Suomessa rekisteröity yhdistys ja säätiö

• Puoluerekisteriin merkitty puolue

• Suomessa rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta

• SPR sekä sen paikallinen ja alueellinen toimintayksikkö

• Ylioppilaskunta, osakunta ja opiskelijakunta



Kuka voi järjestää?
• Suomen ev.lut.kirkon seurakuntayhtymä tai seurakunta, 

joka ei kuulu seurakuntayhtymään ja Suomen ortodoksisen 

kirkon seurakunta

• Rekisteröimätön vähintään kolmen luonnollisen henkilön 

muodostama ryhmä, jonka jäsenistä vähintään yksi on 

täysivaltainen ja muut ovat täyttäneet 15-vuotta ja joilla 

kaikilla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa



Kysymyksiä?



Pienkeräysilmoitus



Ilmoituksen tekeminen
Pienkeräysilmoituksen voi 

lähettää poliisilaitokselle:

• postilla, 

• sähköpostilla tai

• sähköisen asioinnin 

kautta

Kannattaa nopeuttaa 

ilmoituksen käsittelyn 

alkamista ja käsittelyä 

käyttämällä

sähköistä asiointia!

























Päätösvaltaa käyttävät 
henkilöt
• Päätösvaltaa käyttäviä henkilöitä voivat olla ainakin: 

hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet, toiminnanjohtaja, 

asiamies, nimenkirjoittajat, rahastonhoitaja ja 

varainhankinta-/keräysvastaava.

• Ilmoita tässä kohdassa kaikki henkilöt, jotka tekevät 

järjestössä päätöksiä keräyksen/varainhankinnan 

järjestämiseen liittyvistä asioista.









Pienkeräystili
Pienkeräystilin tulee olla 

erillinen muista yhteisön 

tileistä. Pienkeräystilille 

voidaan ohjata vain 

pienkeräyksellä saatavat 

varat.

Muista, että pienkeräys 

tarvitsee oman 

pankkitilin!



Tilin käyttöoikeudet
Pienkeräysilmoituksessa 

tulee ilmoittaa kaikkien 

niiden henkilöiden tiedot, 

joilla on käyttöoikeus 

kyseiseen tiliin.

Varmista, että sinulta löytyy 

tarvittavat tiedot (nimi ja 

henkilötunnus) henkilöistä, 

joilla on tilin käyttöoikeus!







Tiedonantovelvollisuus
Yleisölle on aina annettava lahjoituksia pyydettäessä 

selkeästi ja ymmärrettävästi seuraavat tiedot:

• Pienkeräyksen järjestäjä ja yhteystiedot (osoite, 

sähköposti ja puhelinnumero)

• Pienkeräysnumero

• Pienkeräyksellä saatavien rahojen käyttötarkoitus 

(ensisijainen ja toissijainen)









Ilmoitusten ja lupien 
hinnat
• Pienkeräysilmoitus (yks.hlöt ja yhteisöt) 55 eur

• Rahankeräyslupahakemus 300 eur

• Rahankeräyslupa – muutoshakemus 100 eur

• Rahankeräyslupa – vuosi-ilmoitus 100 eur

• Maksut maksetaan ilmoitusta/hakemusta jätettäessä 

verkkopankissa tai luottokortilla



Pienkeräysilmoituksen 
käsittely
Poliisilaitos käsittelee pienkeräysilmoitukset viiden 

arkipäivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta ja antaa 

pienkeräykselle pienkeräysnumeron.



Kysymyksiä?



Pienkeräyksen 
käynnistäminen



Milloin voi aloittaa?
• Pienkeräyksen saa lähtökohtaisesti aloittaa vasta, kun 

olet saanut poliisilaitokselta pienkeräysnumeron.

• Saat kuitenkin käynnistää pienkeräyksen ilman 

pienkeräysnumeroa, jos poliisilaitos ei ole käsitellyt 

ilmoitusta ja antanut pienkeräysnumeroa viiden 

arkipäivän kuluessa hakemuksen jättämisestä.



Huomioitavaa aloituksessa
• Jos ilmoituksessasi on puutteita ja saat pyynnön korjata 

ne, et saa käynnistää keräystä ennen kuin asia on 

hoidettu ja olet saanut ohjeet poliisilaitokselta. Eli viiden 

päivän aikaraja ei tällöin ole voimassa.



Pienkeräyksen 
keskeyttäminen



Milloin pitää keskeyttää?
• Keräyksen järjestäjällä on velvollisuus seurata 

keräyksellä saatujen varojen määrää

• Keräys on keskeytettävä välittömästi, jos keräyksellä 

saadut varat ylittävät pienkeräykselle säädetyn 

10 000 eur enimmäismäärän

• Keskeyttämisestä on ilmoitettava poliisille



Kysymyksiä?



Pienkeräystilitys



Milloin annettava?
• Keräyksen järjestäjän on annettava aina poliisille 

pienkeräystilitys 

• Tilitys on annettava viimeistään 2 kuukauden kuluttua 

pienkeräyksen päättymisestä

• Poliisi tarkastaa ja hyväksyy tilityksen

• Tilityksen antamisen laiminlyönti on rangaistavaa 

rahankeräysrikkomuksena



Toimitettavat tiedot
• Pienkeräyksen järjestäjä

• Järjestämisaika

• Pienkeräyksen tuotto

• Järjestämisestä aiheutuneet keräyskulut eriteltynä

• Selvitys pienkeräyksellä kertyneiden varojen käytöstä

• Liitteenä toimitettava myös pienkeräystilin tiliote tai 

muu luotettava selvitys tilin käytöstä



Hyväksyttäviä keräyskuluja
• Rahankeräyksen järjestämisestä aiheutuneet välittömät ja 

välttämättömät keräyskulut

• Mitään muita kuluja ei saa kattaa rahankeräysvaroilla, vaan 

järjestön muuhun toimintaan liittyvät kulut on maksettava 

muilla varoilla, kuten jäsenmaksutuotoilla tai 

tuotemyynnillä.

• Hallinnollisia kuluja voidaan kattaa rahankeräysvaroin siltä 

osin, kun ne liittyvät välittömästi rahankeräykseen



Hyväksyttäviä keräyskuluja
• Tilintarkastus- ja kirjanpitokuluista hyväksyttäviä kuluja 

voivat olla esimerkiksi tilintarkastajan palkkio 

tilityksen/vuosi-ilmoituksen liitteeksi annettavasta 

lausunnosta

• Yleishallinnon kulut tulisi kattaa muilla varoilla (esim. 

myynti- tai jäsenmaksutuotoilla)



Ilmoitus varojen 
käytöstä



Milloin ja miten?
• Pienkeräyksen järjestäjän on annettava poliisille 

ilmoitus, kun keräyksellä saadut varat on käytetty 

keräystarkoitukseen

• Joko pienkeräystilityksen yhteydessä tai erillisenä 

ilmoituksena silloin, jos varoja ei ole käytetty 

tilityksen antamisen määräaikana

• Toimitettava poliisilaitokselle kirjallisena



Varojen käyttö, 
säilyttäminen ja 

käsittely



Kerättyjen varojen käyttö, 
säilyttäminen ja käsittely
• Keräyksen järjestäjällä on oltava rahankeräystä varten 

rahankeräystili suomalaisessa pankissa

• Kerätyistä varoista voidaan käyttää kohtuullinen määrä 

keräyksen välittömiin kustannuksiin

• Kerättyjen varojen säilyttäminen ja käsittely on 

järjestettävä luotettavalla tavalla



Kerättyjen varojen käyttö, 
säilyttäminen ja käsittely
• Keräyksen järjestäjän on huolehdittava, että kerätyt 

varat pidetään selkeästi erillään keräyksen järjestäjän 

omista varoista

• Kerätyt varat on käytettävä ilmoituksessa annettuun 

käyttötarkoitukseen



Kysymyksiä?



Rahankeräyksessä 
kiellettyä



Rahankeräyksessä on 
kiellettyä
• Järjestää keräyksen yhteydessä arpajaiset tai muu 

toiminto, jossa osallistuville luvataan kokonaan tai osittain 

sattumaan perustuva voitto

• Järjestää keräys tavalla, jossa kaupankäynti tai yhdistyksen 

jäsenhankinta ja rahankeräys ovat ilmeisessä vaarassa 

sekoittua keskenään



Rahankeräyksessä on 
kiellettyä
• Antaa keräykseen osallistuneelle muu kuin arvoltaan 

vähäinen vastike (esim. kiitos-tarra)

• Antaa yleisölle totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia 

tietoja keräystarkoituksesta tai keräyksen järjestäjästä ja 

sen toiminnan tarkoituksesta



Rahankeräyksessä on 
kiellettyä
• Häiritä, pakottaa tai muutoin painostaa lahjoittajaa 

tekemään lahjoituspäätös, jota hän ei ilman painostamista 

olisi tehnyt

• Kerätä rahaa ja virtuaalivaluuttaa ketjukirjeen avulla niin, 

että osallistuvalle luvataan taloudellinen etu siitä, että hän 

lähettää ketjukirjeen edelleen

• Kerätä rahaa pyramidipelin muodossa



Lue lisää
Rahankeräyslaki: 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190863

Rahankeräyksistä:
Rahankeräykset - Poliisi

Pienkeräyksistä:
Pienkeräykset – Poliisi

Usein kysytyt kysymykset vuosi-ilmoituksista ja tilityksistä:
Usein kysyttyjä kysymyksiä - Poliisi

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190863
https://poliisi.fi/rahankeraykset
https://poliisi.fi/pienkeraykset
https://poliisi.fi/vuosi-ilmoitukset-ukk


Lapset ensin –
keräys uudistuu

Tiina Vienanlinna | 21.1.2021



Mitä uutta vuonna 2021?
• Tuotto jää kokonaan sen keränneelle yhdistykselle / piirille

• Yhdistys voi valita itse keräyksen toteuttamisajankohdan

• Keräys voidaan toteuttaa vain yhdistyksen / piirin omalla 

pienkeräysilmoituksella tai rahankeräysluvalla



Keskusjärjestö tukee
Grediin tehdyillä muokattavilla tukimateriaaleilla:

• julistepohjat (A4 ja A3)

• jaettava A5-kokoinen esite

• keräyslippaan sivu- ja lupatarrat

• keräyksen tunnuskuva yhdistysten / piirien 
verkkosivuille

• kuvat eri somekanaviin (FB, IG, Twitter ja LinkedIn)

https://mll.contenthub.fi/NiboWEB/mll/listFiles.do?command=listFolder&treeRoot=material&uuid=10191419


Keskusjärjestö tukee
Yhdistysnetistä ladattavilla keräyksen tukimateriaaleilla:

• keräyksen käsikirja

• haastekirjeiden pohjat (kerääjille, yrityksille, päättäjille)

• keräyssuunnitelman ja kerääjäsopimuksen pohja

• kirjepohjat koululaisten kotiväelle

• tiedotepohja ja mallitiedote

• vinkit median kanssa toimimisesta

• mallitekstit somekanaviin

• ohje MobilePayn käyttöönottamisesta

https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/tietopankki/varainhankinta/lapset-ensin-kerays-2021


Keskusjärjestö tukee
• Tarjoamalla yhdistyksille ja piireille verkkokaupassa 

edulliseen hintaan mm. keräyslippaita ja -liivejä

• Viestimällä keräyksestä MLL:n valtakunnallisilla 

somekanavilla keräyksessä perinteisesti käytetyllä 

ajanjaksolla eli huhti-toukokuussa (1.4.-15.5.)



Vetoava 
lahjoituspyyntö



Minkälainen on vetoava 
lahjoituspyyntö?
• Tuo esille ongelman, joka on mahdollista ratkaista 

lahjoittajan tekemällä lahjoituksella

• Konkreettinen, vetoaa tunteisiin, aito, tarinallinen



Kiitos!
Jäikö jokin askarruttamaan? 
Kysythän siinä tapauksessa lisää:
Tiina Vienanlinna
tiina.vienanlinna@mll.fi
050 472 2445


