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NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta lausua työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi rahankeräyslain
uudistamiseksi.
Katsomme, että pyrkimys vähentää järjestöjen hallinnollista taakkaa rahankeräyslain uudistamisella on
hyvä ja tarpeellinen. Järjestöjen varainhankinnan helpottaminen vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa
tehdessään varainkeruun helpommaksi. Nykyinen ehdotus, jossa on varsinainen rahankeräyslupa sekä uusi
hakuprosessiltaan kevyempi pienkeräyslupa, mahdollistaa myös tasapuolisemmat toimintamahdollisuudet
erikokoisille järjestöille.
Uusi ilmoitusperusteinen pienkeräyslupa (3 kk), joka haetaan poliisilta (valtakunnallisissa keräyksissä
poliisihallitukselta), on tarpeellinen uudistus helpottaessaan pienten järjestöjen varainkeruuta.
Rahankeräysluvan hankkiminen nykyisessä järjestelmässä on koettu erityisen raskaaksi järjestöissä, joissa
on hyvin vähän tai ei lainkaan työntekijäresursseja. Pienkeräyslupa tulee todennäköisesti olemaan pienten
järjestöjen pääasiallinen varainkeruumuoto, joten kehotamme harkitsemaan 3 kuukauden kauden
pituuden muuttamista 6 kuukauteen Pienten järjestöjen kannalta voisi olla myös tarpeen, että
pienkeruuluvan tilitys sovitettaisiin järjestöjen normaaliin talousraportoinnin rytmiin eli että se voitaisiin
suorittaa tilinpäätöksen valmistumisen yhteydessä. Pidämme hyvänä mahdollisuutta, että
pienkeräysluvan hakijoiksi käy aikaisempaa laajempi joukko kun hakijoita voivat olla yhdistys, säätiö,
puolue, uskonnollinen yhdyskunta, evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntayhtymä ja itsenäinen
seurakunta, ortodoksisen kirkon seurakuntayhtymä ja itsenäinen seurakunta sekä vähintään kolmen
vakituisesti Suomessa asuvan täysi-ikäisen luonnollisen henkilön muodostama ryhmä.
Puollamme rahankeruuluvan määräaikaisuudesta luopumista ja toistaiseksi voimassa olevaan lupamuotoon
siirtymistä. Tämä vähentää byrokratiaa järjestöissä ja siten parantaa niiden toimintaedellytyksiä. Pidämme
myös hyvänä sitä, että edelleen rahankeräysluvanhakijan tulee osoittaa, että luvanhakijalla on
yleishyödyllinen tarkoitus, ja että rahankeräystä toteutetaan yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksi.
Monet yleishyödylliset tavoitteet ovat luonteeltaan ei-paikkaan sidottuja ja katsomme että rahankeräyslain
13§:n uudistaminen siten että toiminta-alueen epäsuhdasta hylkäysperusteena luovutaan, on hyvä

uudistus. Tähän saakka hakemus on voitu hylätä, jos on katsottu että haetun keräysalueen sekä hakijan
harjoittaman toiminnan ja toiminta-alueen välillä on ilmeinen epäsuhta. Tällöin kriteerinä on käytetty
esimerkiksi yhdistyksen jäsenten asuinpaikkoja, vaikka järjestön tavoitteet tai rahankeräyksen kohde eivät
välttämättä ole mitenkään tiettyihin paikkakuntiin sidottuja.
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