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Rahankeräyslaki

N:o 255

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on mahdollistaa
yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksi
järjestettävät rahankeräykset ja estää epäre-
hellinen toiminta rahankeräysten yhteydessä.

2 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan rahankeräysten toi-
meenpanemiseen.

Tämän lain soveltamisalaan eivät kuulu:
1) naapuriapu;
2) tavarakeräykset;
3) vetoaminen yleisöön omaisuuden saa-

miseksi testamentein;
4) hyväntekeväisyyshuutokaupat, tukikon-

sertit ja tukitilaisuudet;

5) yksityishenkilöiden merkkipäiväkutsu-
jen ja -haastattelujen sekä kuolinilmoitusten
ja muistokirjoitusten yhteydessä esitetyt
muistamispyynnöt;

6) uskonnonvapauslaissa (453/2003) tar-
koitetun uskonnollisen yhdyskunnan julkisen
uskonnonharjoituksen yhteydessä siihen osal-
listuvien keskuudessa suoritettava kolehdin
keräys.

3 §

Rahankeräyksen määritelmä

Rahankeräyksellä tarkoitetaan toimintaa,
jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastik-
keetta rahaa.

Rahan lahjoittajana keräykseen osallistu-
jalle saa antaa vastikkeeksi ainoastaan rahan-
keräysluvan saajan tai keräyksen tunnuksen
(keräystunnus), jolla ei ole itsenäistä talou-
dellista vaihdanta-arvoa.
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4 §

Muut määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) yleishyödyllisellä toiminnalla toimintaa

yleistä sosiaalista, sivistyksellistä tai aatteel-
lista tarkoitusta varten taikka muuta yleistä
kansalaistoimintaa;

2) yleisöllä ennalta rajoittamatonta ja mää-
rittelemätöntä joukkoa henkilöitä;

3) yleisöön vetoamisella suullisesti, kirjal-
lisesti tai muulla tavoin ilmaistua pyyntöä tai
kehotusta antaa rahaa keräykseen;

4) ketjukirjeellä toimintaa, jossa toimintaan
osallistuville luvataan taloudellinen etu sitä
vastaan, että hän lähettää ketjukirjeen edel-
leen; ketjukirjeeseen rinnastetaan myös säh-
köisessä tai muussa muodossa lähetetty viesti,
jossa kehotetaan lähettämään rahaa toimin-
taan aiemmin liittyneille;

5) pyramidipelillä toimintaa, jossa mukaan
liittyvän henkilön ansainta- tai voittomahdol-
lisuudet osaksi tai kokonaan muodostuvat
vastikkeetta niistä maksuista, joita toimintaan
myöhemmin mukaan liittyvät maksavat osal-
listumismaksuina tai muina kerta- tai toistu-
vaissuorituksina.

5 §

Luvanvaraisuus

Rahankeräys saadaan toimeenpanna vain
viranomaisen antamalla luvalla (rahanke-
räyslupa).

Rahankeräyslupaa ei tarvita päiväkodin
ryhmän, koululuokan tai vakiintuneen opinto-
tai harrasteryhmän suorittamaan rahanke-
räykseen, jos rahankeräyksen toimeenpanoon
liittyvistä tehtävistä vastaa täysivaltainen hen-
kilö. Rahaa saadaan kerätä päiväkodin ryh-
män, koululuokan, opinto- tai harrasteryh-
män, päiväkodin, koulun tai muiden tahojen
järjestämissä tilaisuuksissa, jos kerätyt varat
käytetään opiskelun tai harrastustoiminnan
edistämiseen.

Rahankeräyslupaa ei tarvita myöskään ko-
koontumislaissa (530/1999) tarkoitetun ylei-
sen kokouksen järjestäjän kokoukseen osal-
listuvien keskuudessa suorittamaan rahanke-
räykseen silloin, kun yleinen kokous järjes-
tetään sisätiloissa.

6 §

Keräystarkoitus

Rahankeräys saadaan toimeenpanna varo-
jen hankkimiseksi yleishyödylliseen toimin-
taan.

Poikkeuksena yleishyödyllisyyden vaati-
muksesta rahankeräys saadaan toimeenpanna:

1) varojen hankkimiseksi taloudellisissa
vaikeuksissa olevan yksittäisen henkilön tai
perheen auttamiseksi;

2) varojen hankkimiseksi päiväkodin ryh-
män, koululuokan tai vakiintuneen opinto- tai
harrasteryhmän opiskelun tai harrastustoimin-
nan edistämiseksi.

7 §

Luvan saaja

Rahankeräyslupa voidaan antaa Suomessa
rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle, jolla on
yksinomaan yleishyödyllinen tarkoitus.

Rahankeräyslupa voidaan antaa Suomessa
toimivalle rekisteröimättömälle yhteisölle,
jolla on yksinomaan yleishyödyllinen tai
6 §:n 2 momentin 1 kohdassa mainittu tar-
koitus, jos rekisteröimättömyys johtuu siitä,
että yhteisön asemasta on säädetty Suomen
lainsäädännössä, tai yhteisön toiminnan tila-
päisestä luonteesta.

Rahankeräyslupaa eivät voi saada valtio,
kunta tai kuntayhtymä taikka evankelis-lute-
rilainen kirkko tai ortodoksinen kirkkokunta
taikka niiden seurakunta tai seurakuntayh-
tymä.

8 §

Rahankeräyksen toimeenpanoaika

Rahankeräyslupa voidaan antaa enintään
kahden vuoden määräajaksi.

Lupa yksittäisen henkilön tai perheen aut-
tamiseksi toimeenpantavaan rahankeräykseen
voidaan antaa enintään kuuden kuukauden
määräajaksi.

Luvassa määrättyä rahankeräyksen toi-
meenpanoaikaa ei saa jatkaa.
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9 §

Rahankeräyksen kielletyt toimeenpanotavat

Kiellettyä on:
1) järjestää rahankeräyksen toimeenpanon

yhteydessä arpajaiset tai muu toiminto, jossa
osallistuvalle luvataan kokonaan tai osittain
sattumaan perustuva voitto;

2) toimeenpanna rahankeräys ketjukirjeen
avulla tai siihen verrattavalla tavalla;

3) järjestää rahankeräys pyramidipelin
muodossa;

4) järjestää rahankeräys tavalla, jossa kau-
pankäynti tai yhdistyksen jäsenhankinta ja
rahankeräys ovat ilmeisessä vaarassa sekoit-
tua keskenään.

10 §

Lupahakemus

Rahankeräyslupaa on haettava kirjallisesti.
Lupahakemukseen tulee liittää yksityiskoh-

tainen keräys- ja käyttösuunnitelma.
Hakemuksen tulee sisältää tiedot:
1) luvan hakijasta;
2) keräystavoista ja mahdollisesta keräys-

tunnuksesta;
3) eri keräystapojen aiheuttamista kustan-

nuksista;
4) mahdollisesta keräyksen käytännön toi-

meenpanijasta;
5) mahdollisen keräyksen käytännön toi-

meenpanijan käytöstä aiheutuvista kustan-
nuksista;

6) eri keräystavoilla saatavien varojen
arvioidusta määrästä.

11 §

Lupaviranomainen

Rahankeräyksen toimeenpanopaikan kihla-
kunnan poliisilaitos antaa rahankeräysluvan
yhden kihlakunnan alueella toimeenpanta-
vaan rahankeräykseen.

Keräyksen kohteen kotipaikan kihlakunnan
poliisilaitos antaa rahankeräysluvan yksittäi-
sen henkilön tai perheen auttamiseksi.

Etelä-Suomen lääninhallitus antaa rahan-
keräysluvan yhden kihlakunnan aluetta laa-
jemmalla alueella toimeenpantavaan rahan-
keräykseen.

12 §

Rahankeräysluvan antamisen edellytykset

Lupa rahankeräyksen toimeenpanemiseen
voidaan antaa, jos:

1) rahankeräyksen keräystarkoitus on
6 §:ssä säädetyn mukainen;

2) keräystarkoitus ei ole lain tai hyvän
tavan vastainen;

3) luvan saaja täyttää 7 §:ssä säädetyt
edellytykset;

4) rahankeräyksen toimeenpano on yleisen
edun kannalta tarkoituksenmukaista; ja

5) on oletettavaa, että hakija toimii rahan-
keräyksestä annettujen säännösten mukai-
sesti.

Lupa rahankeräyksen toimeenpanemiseen
yksittäisen henkilön tai perheen auttamiseksi
voidaan antaa, jos 1 momentin 1—3 ja 5
kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

13 §

Lupahakemuksen hylkääminen

Hakemus rahankeräyksen toimeenpanemi-
seen tulee hylätä, jos:

1) luvan antamiselle 6, 7 ja 12 §:ssä
säädetyt edellytykset eivät täyty; tai

2) luvan hakijan lakisääteiseen toimieli-
meen tai muuhun johtoon kuuluvia tai luvan
hakijassa tosiasiallista päätösvaltaa käyttäviä
henkilöitä ei voida pitää luotettavina.

Hakemus voidaan hylätä, jos:
1) haetun keräysalueen sekä yhteisön tai

säätiön harjoittaman toiminnan ja toiminta-
alueen välillä on ilmeinen epäsuhta;

2) lupaa hakevan yhteisön tai säätiön
toiminta ei ole vakiintunutta;

3) aikaisemmat samaa tai siihen verrattavaa
keräystapaa käyttäen suoritetut keräykset ei-
vät ole onnistuneet taloudellisesti;

4) keräys- ja käyttösuunnitelmasta ilmenee
arvioitujen tuottojen ja kulujen epäsuhta; tai

5) hakija ei ole noudattanut aikaisempien
rahankeräystensä yhteydessä lain tai asetuk-
sen säännöksiä tai lupaehtoja.

Jos hakija on jättänyt aikaisempaa rahan-
keräystään koskevan tilityksen määräaikana
tekemättä taikka laiminlyönyt tilityksen täy-
dentämisen tai oikaisemisen, uutta rahanke-
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räyslupaa ei saa antaa ennen kuin tilitys on
jätetty lupaviranomaiselle ja lupaviranomai-
nen on sen hyväksynyt.

14 §

Rahankeräyksen käytännön toimeenpano

Rahankeräyksen käytännön toimeenpa-
nolla tarkoitetaan tehtäviä, jotka liittyvät
välittömästi rahankeräyksen toteuttamiseen.

Käytännön toimeenpanoon liittyviä tehtä-
viä voivat harjoittaa sekä rahankeräysluvan
saaja itse että erillinen rahankeräyksen käy-
tännön toimeenpanija.

Rahankeräyksen käytännön toimeenpanijaa
ei voida käyttää yksittäisen henkilön tai
perheen auttamiseksi toimeenpantavissa ke-
räyksissä.

15 §

Rahankeräyksen käytännön toimeenpanija

Rahankeräyksen käytännön toimeenpani-
jaksi voidaan rahankeräysluvassa määrätä
vain elinkeinon harjoittamisen oikeudesta
annetun lain (122/1919) 1 §:ssä tarkoitettu
luonnollinen henkilö, yhteisö tai säätiö, joka
on perustettu tätä toimintaa varten taikka
jonka toimialana tai toiminnan muotona mai-
nitaan tällainen toiminta.

Rahankeräyksen käytännön toimeenpani-
jaksi ei saa määrätä:

1) luonnollista henkilöä, joka on vajaaval-
tainen tai jonka toimintakelpoisuutta on muu-
ten rajoitettu;

2) luonnollista henkilöä, yhteisöä tai sää-
tiötä, jolla ei ole taloudellisen tilansa vuoksi
riittäviä edellytyksiä tehtävän luotettavaan
suorittamiseen; tai

3) luonnollista henkilöä, yhteisöä tai sää-
tiötä, joka on asetettu konkurssiin, taikka
luonnollista henkilöä, joka on määrätty lii-
ketoimintakieltoon, taikka luonnollista hen-
kilöä, yhteisöä tai säätiötä, jota tai jonka
lakisääteiseen toimielimeen tai muuhun joh-
toon kuuluvaa tai jossa tosiasiallista päätös-
valtaa käyttävää henkilöä todennäköisin syin
epäillään tai joka on tuomittu sellaisesta
rikoksesta, joka vaarantaa hänen luotettavuu-
tensa rahankeräyksen käytännön toimeenpa-
nijana.

16 §

Lupaehdot

Lupaan voidaan liittää rahankeräyksen toi-
meenpanoa, rahankeräyksellä saatujen varo-
jen käyttötarkoitusta ja rahankeräysten toi-
meenpanon valvontaa koskevia ehtoja. Varo-
jen käyttötarkoitusta koskevassa ehdossa voi-
daan määrätä myös aika, jonka kuluessa
keräysvarat tulee käyttää keräystarkoitukseen.
Jos rahankeräyksen käyttötarkoituksena on
kiinteän omaisuuden hankkiminen tai sen
perusparantaminen, käyttötarkoitusta koske-
vassa ehdossa voidaan määrätä, että kyseisen
kiinteän omaisuuden käyttötarkoitusta ei saa
muuttaa luvassa määrättynä aikana. Tätä
aikaa ei kuitenkaan saa määrätä kymmentä
vuotta pidemmäksi.

Yksittäisen henkilön tai perheen autta-
miseksi toimeenpantavaa rahankeräystä kos-
kevaan lupaan on aina liitettävä ehto, jonka
mukaan keräys saadaan toimeenpanna ai-
noastaan yhden kihlakunnan alueella.

17 §

Rahankeräystili

Rahankeräysluvan saajan on avattava ku-
takin rahankeräystä varten erillinen pankkitili
tai erilliset pankkitilit (rahankeräystili). Tili
voidaan avata suomalaiseen talletuspankkiin
taikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
valtiossa toimiluvan saaneen talletuspankin
Suomessa toimivaan sivukonttoriin.

Lupaviranomainen voi myöntää poikkeuk-
sen vaatimuksesta käyttää rahankeräystiliä
sekä vaatimuksesta käyttää kutakin rahanke-
räystä varten erillistä rahankeräystiliä, jos
tämä on keräyksen suppeudesta, keräysta-
vasta, keräystoiminnan jatkuvuudesta tai
muusta syystä johtuen perusteltua.

18 §

Olosuhteiden muutoksista ilmoittaminen

Luvan saajan on viipymättä ilmoitettava
keräykseen, luvan saajaan, rahankeräyksen
käytännön toimeenpanijaan tai keräyskohtee-
seen liittyvistä luvan saantiin olennaisesti
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vaikuttavista muutoksista kirjallisesti lupavi-
ranomaiselle.

Luvan saajan on aina ilmoitettava luvan
myöntämisen ja luvan päättymisen välisenä
aikana yhteisön tai säätiön hallinnossa tapah-
tuneesta muutoksesta.

19 §

Lupaehtojen sekä keräys- ja käyttösuunnitel-
man muuttaminen

Luvan myöntänyt viranomainen voi luvan
saajan tai keräyskohteen olosuhteiden olen-
naisesti muututtua luvan saajan kirjallisesta
hakemuksesta tai oma-aloitteisesti luvan saa-
jaa kuultuaan muuttaa luvan ehtoja, myöntää
poikkeuksen keräys- ja käyttösuunnitelmasta
tai vahvistaa uuden keräys- ja käyttösuunni-
telman, jos rahankeräys on tarkoituksenmu-
kaista edelleen toteuttaa.

20 §

Rahankeräyksellä saatujen varojen käyttämi-
nen

Rahankeräyksellä saadut varat on käytet-
tävä rahankeräysluvassa määrättyyn käyttö-
tarkoitukseen. Jos saatuja varoja tai osaa
niistä ei voida käyttää rahankeräysluvassa
määrättyyn tarkoitukseen taikka se ei ole
olosuhteiden olennaisen muuttumisen vuoksi
tai muusta syystä tarkoituksenmukaista, lu-
paviranomainen voi hakemuksesta muuttaa
varojen käyttötarkoitusta.

Jos rahankeräyslupa on myönnetty kiinteän
omaisuuden hankintaan tai perusparannuk-
seen, ei kyseistä omaisuutta saa käyttää
pysyvästi muuhun kuin lupapäätöksessä mää-
riteltyyn käyttötarkoitukseen eikä omaisuu-
den omistus- tai hallintaoikeutta saa luovuttaa
toiselle luvassa määrättynä omaisuuden käyt-
töaikana.

Jos kiinteää omaisuutta ei voida käyttää
luvassa määrättyyn tarkoitukseen taikka se ei
ole olosuhteiden olennaisen muuttumisen
vuoksi tai muusta syystä tarkoituksenmu-
kaista, sisäasiainministeriö voi hakemuksesta
muuttaa omaisuuden käyttötarkoitusta tai an-
taa luvan sen omistus- tai hallintaoikeuden
luovuttamiseen. Luvassa kiinteän omaisuuden

omistus- tai hallintaoikeuden luovuttamiseen
määrätään luovutuksesta saatavien varojen
uudelleen käyttämisestä rahankeräysluvassa
määrättyyn tai sitä lähellä olevaan tarkoituk-
seen.

21 §

Tilitysvelvollisuus

Tilitys on toimitettava kuuden kuukauden
kuluessa lupa-ajan päättymisestä luvan myön-
täneelle viranomaiselle, jonka on tarkastet-
tava ja hyväksyttävä tilitys. Tilitysvelvolli-
suus ei koske 5 §:n 2 ja 3 momentissa
tarkoitettuja rahankeräyksiä.

Lupaviranomainen voi:
1) määrätä lupapäätöksessä luvan saajan

tekemään välitilityksen;
2) määrätä luvan saajan tekemään uuden

tilityksen, jos tehty tilitys on puutteellinen, tai
määrätä tehdyn tilityksen täydennettäväksi tai
oikaistavaksi, jos siinä ilmenee kirjoitus- tai
laskuvirheitä taikka muita näihin verrattavia
vähäisiä puutteita tai virheellisyyksiä;

3) asettaa lupapäätöksessä luvan saajalle
velvoitteen ilmoittaa siitä, että rahankeräyk-
sellä saadut varat on käytetty rahankeräyslu-
vassa määrättyyn tarkoitukseen (loppuilmoi-
tus).

Jos luvan saaja on sellainen oikeushenkilö,
jolla on tilintarkastaja, tulee luvan saajan
liittää tilitykseen tilintarkastajan lausunto.
Tilintarkastajan lausunnossa on todettava,
onko rahankeräys toimeenpantu ja saadut
varat käytetty rahankeräysluvan ehtojen mu-
kaisesti.

22 §

Kielto-oikeus ja uhkasakko

Luvan myöntänyt viranomainen voi kieltää
jatkamasta rahankeräyksen toimeenpanoa ja
rahankeräyksellä saatujen varojen käyttä-
mistä, jos rahankeräyksen toimeenpanossa tai
rahankeräyksellä saatujen varojen käyttämi-
sessä epäillään meneteltävän tai menetellyn
virheellisesti tai viranomaisen tietoon on
tullut seikkoja, jotka todennäköisesti johtavat
rahankeräysluvan peruuttamiseen. Samoin
edellytyksin lupaviranomainen voi kieltää
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talletuspankkia luovuttamasta kerättyjä varoja
rahankeräystililtä tai luvan saajan muulta
pankkitililtä.

Lupaviranomaisen päätös, jolla on kielletty
rahankeräyksen toimeenpanon tai rahanke-
räyksellä saatujen varojen käyttämisen jatka-
minen taikka varojen luovuttaminen rahan-
keräystililtä tai luvan saajan muulta pankki-
tililtä, on voimassa enintään kolme kuukautta.
Lupaviranomainen voi jatkaa päätöksen voi-
massaoloaikaa enintään kuudella kuukaudella
kerrallaan, jos menettelyä rahankeräyksen
toimeenpanossa tai rahankeräyksellä saatujen
varojen käyttämisessä ei ole korjattu tai
rahankeräysluvan peruuttamista koskevaa
asiaa ei ole vielä ratkaistu.

Lupaviranomainen voi asettaa määrää-
mänsä kiellon tehosteeksi uhkasakon. Lupa-
viranomainen myös tuomitsee uhkasakon
maksettavaksi. Uhkasakkomenettelyyn sovel-
letaan uhkasakkolakia (1113/1990).

23 §

Rahankeräysluvan peruuttaminen ja kirjalli-
nen varoitus

Rahankeräysluvan peruuttaa luvan myön-
tänyt viranomainen. Rahankeräyslupa on pe-
ruutettava, jos:

1) luvan saaja sitä pyytää; tai
2) luvan saaja ei enää täytä luvan saami-

selle säädettyjä edellytyksiä eikä ole asete-
tussa määräajassa korjannut niissä olevaa,
välittömästi korjattavissa olevaa puutetta.

Rahankeräyslupa voidaan peruuttaa, jos:
1) luvan saaja, rahankeräyksen käytännön

toimeenpanija tai näiden lakisääteiseen toi-
mielimeen tai muuhun johtoon kuuluva tai
näissä tosiasiallista päätösvaltaa käyttävä hen-
kilö on lainvoimaisella tuomiolla tuomittu
sellaisesta rikoksesta, joka osoittaa tämän
olevan sopimaton tehtäväänsä, taikka tahal-
laan menetellyt rahankeräyksen toimeenpa-
nossa tai rahankeräyksellä saatujen varojen
käyttämisessä olennaisesti virheellisesti;
taikka

2) luvan saaja tai rahankeräyksen käytän-
nön toimeenpanija on rikkonut tämän lain tai
sen nojalla annetun asetuksen säännöksiä tai
lupaehtoja.

Lupaviranomainen voi 2 momentissa tar-

koitetuissa tapauksissa rahankeräysluvan pe-
ruuttamisen sijasta antaa luvan saajalle tai
rahankeräyksen käytännön toimeenpanijalle
kirjallisen varoituksen, jos luvan peruuttami-
nen olisi olosuhteisiin nähden kohtuutonta.
Lupaviranomainen voi 2 momentin 1 ja 2
kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jättää ra-
hankeräysluvan peruuttamatta, jos luvan saaja
on tehnyt esityksen rahankeräyksen käytän-
nön toimeenpanijan vaihtamiseksi ja lupavi-
ranomainen on sen hyväksynyt.

24 §

Toimitsijan määrääminen

Jos rahankeräyslupa on peruutettu, tilitystä
ei ole tehty määräajassa tai luvan saaja ei ole
noudattanut 21 §:n 2 momentin 2 kohdassa
säädettyä velvoitetta, luvan myöntänyt viran-
omainen voi määrätä toimitsijan ottamaan
rahankeräysluvan saajan kustannuksella ra-
hankeräyksellä saadut varat haltuunsa ja
tekemään niistä tilityksen.

Toimitsijaksi voidaan määrätä asianajaja
tai muu oikeustieteen kandidaatin tutkinnon
suorittanut, rehellinen ja muuten kyseiseen
tehtävään sopiva ja kykenevä henkilö, joka ei
ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoi-
suutta ei ole rajoitettu.

Lupaviranomainen päättää toimitsijan hal-
tuunsa ottamien varojen käyttämisestä rahan-
keräysluvassa määrättyyn tai sitä lähellä
olevaan tarkoitukseen.

25 §

Rahankeräysrikos ja lievä rahankeräysrikos

Rangaistus rahankeräysrikoksesta ja lie-
västä rahankeräysrikoksesta tuomitaan rikos-
lain (39/1889) 17 luvun 16 b ja 16 c §:n
mukaan.

Menettämisseuraamuksen määräämisestä
säädetään rikoslain 10 luvussa.

26 §

Valvonta

Rahankeräysten toimeenpanon yleisestä
valvonnasta ja ohjauksesta sekä tilastoinnista
vastaa sisäasiainministeriö.
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Etelä-Suomen lääninhallitus ja kihlakun-
tien poliisilaitokset vastaavat myöntämiinsä
lupiin perustuvien rahankeräysten toimeenpa-
non valvonnasta.

Sisäasiainministeriö voi antaa rahanke-
räysten toimeenpanoa koskevia lausuntoja ja
ohjeita.

27 §

Rahankeräysten valvontatiedosto

Tässä laissa poliisille, Etelä-Suomen lää-
ninhallitukselle ja sisäasiainministeriölle sää-
dettyjen tehtävien suorittamiseksi poliisi pitää
rekisteriä lupahakemuksista, luvista, lupien
peruuttamisista, kirjallisista varoituksista ja
tilityksistä sekä luvan hakijoista ja saajista ja
rahankeräyksen käytännön toimeenpanijoista
(rahankeräysten valvontatiedosto).

Rahankeräysten valvontatiedostosta sääde-
tään tarkemmin henkilötietojen käsittelystä
poliisitoimessa annetussa laissa (761/2003).

28 §

Tietojensaantioikeus

Sisäasiainministeriöllä, Etelä-Suomen lää-
ninhallituksella ja kihlakunnan poliisilaitok-
sella on oikeus saada rahankeräysten toimeen-
panemiseen välittömästi liittyviä tietoja ja
rahankeräysten toimeenpanon valvonnassa
tarpeellisia tietoja:

1) luvan hakijalta tai saajalta sekä rahan-
keräyksen käytännön toimeenpanijalta mak-
sutta sekä yhteisön jäsentä, tilintarkastajaa,
toimitusjohtajaa, hallituksen jäsentä tai työn-
tekijää velvoittavan yrityssalaisuuden estä-
mättä;

2) luottolaitostoiminnasta annetun lain
(1607/1993) 94 §:ssä säädetyn salassapitovel-
vollisuuden estämättä talletuspankilta, jossa
rahankeräystili tai luvan saajan muu pankkitili
on;

3) viranomaiselta ja julkista tehtävää hoi-
tamaan asetetulta yhteisöltä maksutta ja sa-
lassapitovelvollisuuden estämättä.

Sisäasiainministeriöllä, Etelä-Suomen lää-
ninhallituksella ja kihlakunnan poliisilaitok-
sella on oikeus saada 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitetut tiedot myös teknisen käyttöyhtey-

den avulla tai konekielisessä muodossa siten
kuin asianomaisen rekisterinpitäjän kanssa
sovitaan.

Sisäasiainministeriöllä on oikeus saada
rahankeräysten toimeenpanon tilastoimiseksi
tarvittavia tietoja luvan saajalta ja rahanke-
räyksen käytännön toimeenpanijalta maksutta
ja yhteisön jäsentä, tilintarkastajaa, toimitus-
johtajaa, hallituksen jäsentä tai työntekijää
velvoittavan yrityssalaisuuden estämättä.

29 §

Tietojen julkistaminen

Lupaviranomaisen on pidettävä rahake-
räyslupien myöntämistä ja peruuttamista ja
kirjallisia varoituksia koskevat tiedot sekä
tilitystiedot yleisön saatavilla.

Lupaviranomaisilla on oikeus julkaista tie-
toja luvista, lupien peruuttamisista, annetuista
kirjallisista varoituksista ja tilityksistä.

30 §

Muutoksenhaku

Etelä-Suomen lääninhallituksen tämän lain
nojalla antamaan päätökseen haetaan muu-
tosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään.

Sisäasiainministeriön ja kihlakunnan polii-
silaitoksen tämän lain nojalla antamaan pää-
tökseen haetaan muutosta siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa säädetään.

Uhkasakon asettamista ja maksettavaksi
tuomitsemista koskevaan päätökseen haetaan
muutosta siten kuin uhkasakkolain 24 §:ssä
säädetään.

Tämän lain nojalla tehtyä luvan peruutta-
mista tai lupaehtojen muuttamista koskevaa
päätöstä ja 22 §:ssä tarkoitettua lupaviran-
omaisen kieltopäätöstä on noudatettava muu-
toksenhausta huolimatta, jollei valitusviran-
omainen toisin määrää.

31 §

Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä:
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1) lupahakemuksen sisällöstä;
2) lupahakemukseen liitettävästä keräys- ja

käyttösuunnitelmasta;
3) rahankeräysten toimeenpanoon liitty-

vistä menettelyistä ja määräajoista;
4) rahankeräysten tilitysten sisällöstä, tili-

tysten nähtävänä pitämisestä, tilitysten näh-
tävänä pitämiseen liittyvistä määräajoista
sekä tilitysten säilyttämisestä;

5) rahankeräysluvan saajan velvollisuu-
desta toimittaa tietoja rahankeräysten toi-
meenpanosta tilastointia varten.

Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan
antaa tarkempia säännöksiä rahankeräysluvan
hakemis- ja myöntämismenettelystä.

32 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2006.

Tällä lailla kumotaan 31 päivänä heinä-

kuuta 1980 annettu rahankeräyslaki
(590/1980) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

33 §

Siirtymäsäännökset

Ennen tämän lain voimaantuloa annetun
rahankeräysluvan nojalla toimeenpantavan
rahankeräyksen toimeenpanoon sekä sillä
kerättyjen varojen käyttöön ja tilittämiseen
sovelletaan rahankeräysluvan antamisajan-
kohtana voimassa olleita säännöksiä sekä
rahankeräysluvassa asetettuja ehtoja.

Lupa-asiaan, joka on tullut vireille ennen
tämän lain voimaantuloa, mukaan lukien
sellaista asiaa koskeva muutoksenhaku, so-
velletaan lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki
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L a k i

N:o 256

henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 22 päivänä elokuuta 2003 annetun lain

(761/2003) 3 §:n 3 momentin 6 kohta, 14 §:n 4 kohta, 19 §:n 1 momentin 11 kohta ja 23 §:n
1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin niistä on 14 §:n 4 kohta laissa 594/2005, sekä

lisätään 3 §:n 3 momenttiin uusi 7 kohta, 14 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa
594/2005, uusi 5 kohta ja 19 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi viimeksi mainitussa
laissa, uusi 12 kohta seuraavasti:

3 §

Hallintoasiain tietojärjestelmä

— — — — — — — — — — — — —
Tietojärjestelmään saadaan lisäksi tallettaa

poliisilain 1 §:n 3 momentissa säädettyjen
tehtävien suorittamiseksi hankittuja muita
tarpeellisia tietoja seuraavasti:
— — — — — — — — — — — — —

6) ulkomaalaislain (301/2004) 131 §:ssä
säädettyjen tehtävien suorittamiseksi maini-
tussa pykälässä tarkoitetusta ulkomaalaisesta
pykälässä tarkoitetut henkilötuntomerkit sekä
matkustusasiakirjan tiedot (ulkomaalaisten
tunnistamistiedot);

7) rahankeräyslaissa (255/2006) säädetty-
jen tehtävien suorittamiseksi tarpeelliset tie-
dot lupahakemuksista, luvista, lupien peruut-
tamisista, varoituksista ja tilityksistä sekä
luvan hakijoista ja saajista, rahankeräyksen
käytännön toimeenpanijoista ja näiden vas-

tuuhenkilöistä sekä tarkastustoimenpiteistä
(rahankeräysten valvontatiedot).

14 §

Muiden viranomaisten tietojen luovuttaminen
poliisille suorakäyttöisesti tallettamalla tai
konekielisessä muodossa tallettamista varten

Poliisin henkilörekistereihin voivat, siten
kuin rekisterinpitäjän kanssa sovitaan, suora-
käyttöisesti tallettamalla tai konekielisessä
muodossa tallettamista varten luovuttaa:
— — — — — — — — — — — — —

4) rajavartiolaitos 2 §:ssä tarkoitettuja tie-
toja, joita on tarpeen käsitellä poliisilain 1 §:n
1 momentissa tarkoitettujen sellaisten tehtä-
vien suorittamiseksi, jotka rajavartiolaissa
(578/2005) tai muualla laissa säädetään raja-
vartiolaitokselle, sekä 3 §:ssä tarkoitettuja
tietoja, joita on tarpeen käsitellä poliisilain
1 §:n 3 momentissa tarkoitettujen sellaisten

HE 102/2005
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tehtävien suorittamiseksi, jotka rajavartio-
laissa tai muualla laissa säädetään rajavartio-
laitokselle;

5) Etelä-Suomen lääninhallitus rahanke-
räyslaissa säädettyjen rahankeräysten lupa- ja
valvontatehtävien suorittamiseksi tarpeellisia
tietoja lupahakemuksista, luvista, lupien pe-
ruuttamisista, varoituksista, tilityksistä sekä
luvan hakijoista ja saajista, rahankeräyksen
käytännön toimeenpanijoista ja näiden vas-
tuuhenkilöistä sekä tarkastustoimenpiteistä.

19 §

Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille

Poliisi saa luovuttaa muista poliisin hen-
kilörekistereistä kuin 30 §:ssä tarkoitetusta
Europol-tietojärjestelmästä ja 31 §:ssä tarkoi-
tetusta kansallisesta Schengen-tietojärjestel-
mästä salassapitosäännösten estämättä tekni-
sen käyttöyhteyden avulla tai konekielisessä
muodossa tietoja, jotka ovat tarpeen:
— — — — — — — — — — — — —

11) haastemieslain (505/1986) 1 ja 6 §:ssä
mainitulle virkamiehelle muuntorangaistuk-
sen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin
haastamista varten;

12) Etelä-Suomen lääninhallitukselle ra-
hankeräyslaissa sille säädettyjä lupa- ja val-
vontatehtäviä varten.
— — — — — — — — — — — — —

23 §

Tietojen poistaminen hallintoasiain tietojär-
jestelmästä

Hallintoasiain tietojärjestelmästä tiedot
poistetaan seuraavasti:
— — — — — — — — — — — — —

2) henkilökortti- ja passitiedoista, turvalli-
suusalan valvontatiedoista sekä rahankeräys-
ten valvontatiedoista päätöstä koskevat tiedot
kymmenen vuoden kuluttua päätöksestä tai
sen raukeamisesta taikka päätöksessä maini-
tun voimassaoloajan päättymisestä, este-,
huomautus- ja tarkastustiedot sekä muut
talletetut tiedot kymmenen vuoden kuluttua
tiedon merkitsemisestä;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2006.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki
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L a k i

N:o 257

rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 17 lukuun uusi 16 b ja

16 c § seuraavasti:

17 luku

Rikoksista yleistä järjestystä vastaan

16 b §

Rahankeräysrikos

Joka tahallaan
1) toimeenpanee rahankeräyksen ilman

rahankeräyslaissa (255/2006) tarkoitettua lu-
paa taikka lain 5 §:n 2 tai 3 momentin vas-
taisesti,

2) toimeenpanee rahankeräyksen vastoin
rahankeräyslain 9 §:ssä säädettyä kieltoa,

3) toimeenpannessaan rahankeräyksen an-
taa keräyksen kohderyhmälle merkityksellisiä
totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja,

4) antaa rahankeräyslaissa tarkoitetulle lu-
paviranomaiselle väärän tiedon seikasta, joka
on omiaan vaikuttamaan rahankeräysluvan
saantiin tai ehtoihin, tai salaa sellaisen seikan
taikka luvan saatuaan jättää ilmoittamatta
lupaviranomaiselle olosuhteiden muutok-
sesta, josta luvan myöntämisen yhteydessä tai
muuten on erityisesti velvoitettu ilmoitta-
maan,

5) käyttää rahankeräyksellä saatuja varoja
olennaisesti vastoin rahankeräysluvassa tai
varojen käyttötarkoituksen muuttamista kos-
kevassa luvassa asetettuja ehtoja tai annettuja
määräyksiä,

6) laiminlyö rahankeräyslain 21 §:ssä sää-
detyn tilitys- tai ilmoitusvelvollisuuden tai

7) toimii rahankeräyksen käytännön toi-
meenpanijana ilman rahankeräyslain 15 §:n 1
momentissa tarkoitettua määräystä,

on tuomittava rahankeräysrikoksesta sak-
koon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuo-
deksi, jollei teosta muualla laissa säädetä
ankarampaa rangaistusta.

16 c §

Lievä rahankeräysrikos

Jos rahankeräysrikos on kokonaisuutena
arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuo-
mittava lievästä rahankeräysrikoksesta sak-
koon.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2006.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki
HE 102/2005
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 258

veripalvelusta

Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 1 päivänä huhtikuuta 2005
annetun veripalvelulain (197/2005) nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään:
1) veripalvelulaitoksen toimilupahakemuk-

sesta ja verikeskuksen toiminnasta tehtävästä
ilmoituksesta sekä hakemuksessa ja ilmoituk-
sessa vaadittavista tiedoista;

2) veren tai sen osien jäljitettävyyttä
koskevista tiedoista;

3) vakavien haittavaikutusten ja vaaratilan-
teiden ilmoittamisesta ja ilmoittamisessa käy-
tettävistä lomakkeista; sekä

4) Lääkelaitoksen suorittamissa tarkastuk-
sissa erityisesti huomioon otettavista asioista,
tarkastusmenettelyn tarkemmasta sisällöstä
sekä pöytäkirjasta, sen säilytysajasta ja tie-
doksi antamisesta.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) vakavalla haittavaikutuksella veren tai

sen osien keräämisen tai siirron yhteydessä
luovuttajassa tai potilaassa syntyvää tahatonta
reaktiota, joka voi johtaa kuolemaan tai
vaarantaa ihmishengen, johtaa vammautumi-
seen, työkyvyttömyyteen tai sairaalahoitoon
tai sen pidentymiseen taikka sairastumiseen
tai sen jatkumiseen; ja

2) vakavalla vaaratilanteella mitä tahansa
veren tai sen osien keräämisessä, tutkimi-
sessa, käsittelyssä, säilytyksessä ja jakelussa

tapahtunutta epätavallista tapahtumaa, joka
voi johtaa kuolemaan tai vaarantaa ihmishen-
gen, johtaa vammautumiseen, työkyvyttö-
myyteen tai sairaalahoitoon tai sen pidenty-
miseen taikka sairastumiseen tai sen jatku-
miseen.

3 §

Veripalvelulaitoksen toimilupahakemuksessa
vaadittavat tiedot

Haettaessa Lääkelaitokselta veripalvelulain
(197/2005) 4 §:ssä tarkoitettua toimilupaa,
hakemukseen on liitettävä:

1) veripalvelulaitoksen tunnistetiedot; jos
hakijana on yhtiö tai säätiö tulee hakemuk-
seen liittää hakijaa koskeva yhtiöjärjestys ja
kaupparekisteriote tai säätiön säännöt ja sää-
tiörekisterin ote;

2) selvitys veripalvelutoiminnasta ja arvio
toiminnan laajuudesta;

3) vastuuhenkilöiden nimet, pätevyys ja
yhteystiedot;

4) luettelo terveydenhuollon toimintayksi-
köistä ja verikeskuksista, joille veripalvelu-
laitos toimittaa verta tai veren osia;

5) yleinen selvitys laatujärjestelmästä;
6) organisaatiokaavio sekä organisaation

vastuuhenkilöiden tehtävät ja raportointisuh-
teet;

7) henkilöstön määrä ja pätevyys;
8) selvitys toimitiloista;
9) yleinen selvitys toiminnassa käytettä-

vistä laitteista ja välineistä;
10) henkilötietolain (523/1999) mukainen

rekisteriseloste verenluovuttajarekisteristä;
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11) selvitys veren tai sen osien jäljitettä-
vyyden toteuttamisesta;

12) yleinen selvitys toimintaohjejärjestel-
mästä;

13) toimintaohjeet verenluovuttajien rek-
rytoinnista, verenluovuttajien luovutuskelpoi-
suuden arviointimenettelyistä, hygieniame-
nettelyistä sekä haittavaikutusten ja vaarati-
lanteiden dokumentoinnista sekä niitä koske-
vista ilmoitusmenettelyistä; sekä

14) luettelo veren ja sen osien käsittelyä,
tutkimista, säilytystä, kuljetusta sekä jakelua
ja markkinoilta poistoa käsittelevistä toimin-
taohjeista.

4 §

Toiminnan olennaiset muutokset

Veripalvelulaitoksen tehdessä Lääkelaitok-
selle veripalvelulain 4 §:n mukaisen ilmoi-
tuksen toimintansa olennaisista muutoksista
tulee ilmoitukseen sisällyttää soveltuvin osin
3 §:ssä tarkoitetut tiedot.

5 §

Verikeskuksesta tehtävässä ilmoituksessa
vaadittavat tiedot

Verikeskusten veripalvelulain 4 §:n mukai-
sesti Lääkelaitokselle tekemään, verikeskuk-
sen toimintaa ja sen toiminnan olennaisia
muutoksia koskevaan ilmoitukseen on liitet-
tävä verikeskuksen tunnistetiedot ja selvitys
verikeskuksen toiminnasta.

6 §

Jäljitettävyyttä koskevat tiedot

Veripalvelulaitoksessa tulee olla kaiken
kerätyn veren ja sen osien jäljittämiseksi
veripalvelulain 9 ja 15 §:ssä edellytetyllä
tavalla seuraavat tiedot:

1) luovuttajan tunnistetiedot;
2) luovutuksen tunnistetiedot;
3) veren tai sen osan tunnistetiedot;
4) luovutuksen päivämäärä; sekä
5) terveydenhuollon toimintayksikkö tai

verikeskus, johon veri tai sen osa on toimi-
tettu.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot on
hankittava ja säilytettävä myös tuotaessa verta
tai sen osia Suomeen kolmansista maista.

Terveydenhuollon toimintayksikössä tulee
olla kaiken vastaanotetun veren tai sen osien
jäljittämiseksi veripalvelulain 9 §:n ja
15 §:ssä edellytetyllä tavalla seuraavat tiedot:

1) vastaanotetun veren tai sen osan tun-
nistetiedot;

2) potilaalle siirretyn veren tai sen osan
tunnistetiedot;

3) verensiirron saajan tunnistetiedot;
4) käytöstä poistetun tai veripalvelulaitok-

seen palautetun veren tai sen osan tunniste-
tiedot;

5) päivämäärä, jolloin veri tai sen osa on
siirretty, poistettu käytöstä tai palautettu
veripalvelulaitokseen.

7 §

Vakavien haittavaikutusten ja vaaratilantei-
den arviointi

Terveydenhuollon toimintayksikön ja ve-
ripalvelulaitoksen tulee arvioida todennäköi-
syys, jolla vakava haittavaikutus johtuu veren
tai sen osan laatupoikkeamasta seuraavasti:

Poissuljettu ( 0 );
Epätodennäköinen ( 0 );
Mahdollinen ( 1 );
Todennäköinen ( 2 ); tai
Varma ( 3 ).
Terveydenhuollon toimintayksikön ja ve-

ripalvelulaitoksen tulee arvioida veren tai sen
osien laatuun ja turvallisuuteen vaikuttavat
vakavat haittavaikutukset tai vakavat vaara-
tilanteet sekä suunnitella ja toteuttaa tarvit-
tavat korjaavat toimenpiteet.

8 §

Vakavien haittavaikutusten ja vaaratilantei-
den ilmoittamislomakkeiden kaavat

Vakavien haittavaikutusten ja vakavien
vaaratilanteiden ilmoittamisessa käytettävien
lomakkeiden kaavat vahvistetaan tämän ase-
tuksen liitteiden mukaisiksi (liitteet 1—7).

Ministeriön vahvistuslauseke voidaan liit-
tää vain tämän asetuksen liitteiden mukaisiin
sähköisiin tai muihin lomakkeisiin.
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9 §

Kaavan mukaisten lomakkeiden jälkipai-
nokset

Kaavan mukaisten lomakkeiden jälkipai-
nokset sallitaan.

Ministeriön vahvistuslauseke voidaan liit-
tää vain kaavan mukaiseen sähköiseen tai
muuhun lomakkeeseen, joka on tehty kaavan
mukaiselle sähköiselle tai muulle lomak-
keelle.

10 §

Vakavien haittavaikutusten ja vaaratilantei-
den ilmoittaminen

Terveydenhuollon toimintayksikön tulee
ilmoittaa veripalvelulaitokselle liitteiden 1 ja
2 mukaisilla lomakkeilla viipymättä toimin-
taansa liittyvät:

1) vakavat haittavaikutukset, jotka mah-
dollisesti, todennäköisesti tai varmasti johtu-
vat veren tai sen osien laatupoikkeamasta;
sekä

2) vakavat vaaratilanteet, jotka mahdolli-
sesti, todennäköisesti tai varmasti voivat vai-
kuttaa veren tai sen osien laatuun ja turval-
lisuuteen.

Terveydenhuollon toimintayksikön tulee
antaa veripalvelulaitokselle vahvistus liittei-
den 3 ja 4 mukaisilla lomakkeilla, kun
vakavaa haittavaikutusta ja vaaratilannetta
koskeva selvitys on valmistunut. Veripalve-
lulaitoksen on toimitettava vahvistus edelleen
Lääkelaitokselle.

Veripalvelulaitoksen tulee ilmoittaa Lää-
kelaitokselle liitteiden 2 ja 5 mukaisilla
lomakkeilla viipymättä sekä omaan toimin-
taansa liittyvät että terveydenhuollon toimin-
tayksikössä tapahtuneet 1 momentin mukaiset
vakavat haittavaikutukset ja vaaratilanteet.

Veripalvelulaitoksen tulee toimittaa Lää-
kelaitokselle vakavia haittavaikutuksia ja vaa-
ratilanteita koskeva vuosiyhteenveto seuraa-
van vuoden maaliskuun 30 päivään mennessä
liitteiden 6 ja 7 mukaisilla lomakkeilla.

Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitettu ilmoi-
tusvelvollisuus koskee myös Suomeen kol-
mansista maista tuotuun vereen ja sen osiin
liittyviä vakavia haittavaikutuksia ja vaarati-
lanteita.

11 §

Tarkastukset

Lääkelaitoksen on veripalvelulain 19 §:ssä
tarkoitettujen tarkastusten yhteydessä erityi-
sesti kiinnitettävä huomiota siihen, että:

1) veren ja sen osien kerääminen, tutkimi-
nen, käsittely, säilytys ja jakelu vastaavat
veripalvelulain ja tämän asetuksen säännösten
sekä niiden nojalla annettujen määräysten
perusteella myönnettyjä lupia ja että veripal-
velulaitos vastaa niitä vaatimuksia, joita lupaa
myönnettäessä on edellytetty;

2) veripalvelulaitoksen henkilökunnalla on
asianmukainen koulutus ja perehdytys tehtä-
viinsä ja henkilökuntaa on toiminnan laajuu-
teen nähden riittävästi;

3) veripalvelulaitoksen tilat soveltuvat toi-
mintaan;

4) veripalvelulaitoksessa on toiminnan
edellyttämät asianmukaiset laitteet ja välineet;

5) edellytetyn laatujärjestelmän mukainen
dokumentaatio on laadittu asianmukaisesti;

6) verta ja sen osia käsitellään ja säilytetään
asianmukaisesti ja että ne ovat laadultaan
moitteettomia sekä niistä annettujen säännös-
ten ja määräysten mukaisia;

7) luovutuskelpoisuuden arviointi on oh-
jeistettu ja dokumentoitu asianmukaisesti;

8) verenluovuttajarekisteri on laadittu ja
sitä ylläpidetään asianmukaisesti;

9) veren ja sen osien jäljitettävyys toteutuu
säännöksissä ja määräyksissä edellytetyllä
tavalla; sekä

10) haittavaikutusten ja vaaratilanteiden
käsittelyn menettelytavat on ohjeistettu ja
tapahtumat kirjataan asianmukaisesti.

Tarkastusta varten veripalvelulaitoksen on
toimitettava Lääkelaitokselle vuosittain edel-
lisen vuoden toimintakertomus, joka sisältää
seuraavat tiedot:

1) veren ja sen osien luovuttajien koko-
naismäärä;

2) luovutusten kokonaismäärä;
3) valmistettujen ja jaeltujen veren osien

lukumäärä;
4) ajantasainen luettelo terveydenhuollon

toimintayksiköistä, joille veripalvelulaitos
toimittaa verta tai sen osia;

5) kokonaan käyttämättömien luovutusten
kokonaismäärä;
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6) verensiirrossa tarttuvien infektioiden
merkkiaineiden ilmaantuvuus ja esiintyvyys
veren ja sen osien luovuttajissa;

7) käytöstä poistetun veren tai sen osien
määrä; sekä

8) terveydenhuollon toimintayksiköiden il-
moittamien ja veripalvelulaitoksen omaan
toimintaan liittyneiden vakavien vaaratilan-
teiden ja vakavien haittavaikutusten luku-
määrä.

12 §

Tarkastuspöytäkirja

Lääkelaitoksen on laadittava tarkastuksesta
pöytäkirja, josta on toimitettava jäljennös 30

päivän kuluessa veripalvelulaitoksen vastuu-
henkilölle.

Tarkastuksesta laaditun pöytäkirjan jäljen-
nöstä on säilytettävä kymmenen vuoden ajan
tarkastuksesta lukien.

Tarkastus katsotaan päättyneeksi, kun tar-
kastuspöytäkirjan jäljennös on annettu tie-
doksi asianomaiselle veripalvelulaitokselle.

13 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
toukokuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2006

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä

Ylilääkäri Terhi Hermanson
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Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 

1. ILMOITUS VERIVALMISTEEN SIIRRON AIHEUTTAMASTA VAKAVASTA HAITTA-

VAIKUTUKSESTA JA VÄÄRÄN VERIVALMISTEEN SIIRROSTA (terveydenhuollon 

toimintayksikkö) 

Lomaketta käytetään myös lähetteenä verensiirron haittavaikutusten tutkimukseen. 

Terveydenhuollon toimintayksikkö/osasto/puh./fax      

Terveydenhuollon toimintayksikön verikeskus/puh./fax       

Potilaan nimi  

      

Hetu

      

Veriryhmä  

        RhD    

Diagnoosi        Verensiirron syy       

Aikaisemmat verensiirtohoidot ei kyllä, vuosi      

Todetut punasoluvasta-aineet      

TIEDOT SIIRRETYISTÄ VERIVALMISTEISTA  

Missä verivalmiste siirretty (leikkaussali, teho, vuodeosasto, muu)       

Siirretyt verivalmisteet oireita edeltävän 24 tunnin ajalta (tarvittaessa kopio verensiirto-lomakkeesta) 

Valmiste 

(ps, tr, jpl)

Siirron (klo) Reaktio 

No

Yksikkönumero Sopivuuskoeletkun 

numero

Pvm

alku loppu 

Siirretty 

määrä

(ml)

kyllä/ei 

    

    

    

    

Oireita mahdollisesti aiheuttanut lääkehoito (ajankohta oireisiin nähden) 

HAITTAVAIKUTUKSET   

Oireiden alku   /   20   klo      , loppu   /   20   klo       

 Aika  

pvm, klo 

Lämpö

°C

Hapetus

pO
2
/oksimetria

RR

mmHg

Pulssi/min 

Ennen siirtoa                               

Oireiden aikana                               

Oireet ja löydökset: 

 sokki  pahoinvointi/oksennukset  rintakipu  ristiselkä-/vatsakipu  levottomuus  

 hengenahdistus  vilunväristykset   kutina  urtikaria  punainen plasma 

 punainen virtsa     muu, mikä       

CRP (pvm/tulos): ennen siirtoa     /   20          jälkeen siirron     /   20         

Hoito:

 tehohoito  elvytys  respiraattori  adrenaliini  dopamiini  diureetti 

 happilisä  kortisoni  antihistamiini  parasetamoli       muu, mikä       

antibiootti:  ennen siirtoa        jälkeen siirron        ei toimenpiteitä



 N:o 258 789

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 

VERIPALVELULAIN JA –ASETUKSEN MUKAINEN ILMOITUS VERIVALMISTEEN SIIRRON 

AIHEUTTAMASTA VAKAVASTA HAITTAVAIKUTUKSESTA

 akuutti hemolyysi    viivästynyt hemolyysi      (ei väärän verivalmisteen siirto) 

    Hemolyysin aiheuttaja:    Immunologinen   anti-A/anti-B    muu vasta-aine, mikä       

Ei immunologinen, aiheuttaja (esim. valmisteen väärä säilytys)        

TRALI (verensiirron aiheuttama akuutti keuhkovaurio)

Keuhkojen RTG oireiden alkamisen jälkeen (pvm, klo)   /  20    klo       

anafylaksia PTP (posttransfuusiopurppura)  GvHD (käänteishyljintäreaktio) 

verensiirron jälkeinen sepsis

Veriviljely:  ennen siirtoa    /  20   klo       tulos       

    siirron jälkeen   /  20   klo       tulos       

epäily verensiirron aiheuttamasta muusta tartunnasta (HBV, HCV, HIV, HTLV, malaria, muu):       

mikä      

muu vakava haittavaikutus, mikä      

Arvio haittavaikutusten vaikeusasteesta 

ei oireita    lieviä oireita  vakavia oireita             kuolema 

Arvio verivalmisteen siirron osuudesta potilaan saamiin oireisiin 

ei arvioitavissa          poissuljettu (0)         epätodennäköinen (0)    mahdollinen (1)   

todennäköinen (2) varma (3)

TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAYKSIKÖN VAPAAEHTOISESTI ILMOITTAMA VÄÄRÄ 

VERIVALMISTEEN SIIRTO 

 ABO-virhe      RhD-virhe    K-virhe muu veriryhmävirhe, mikä        

ABO-sopiva    muu virhe, mikä (säilytysvirhe, sädettämätön-, pesemätön valmiste)       

Arvio mahdollisen haittavaikutuksen vaikeusasteesta  

 ei oireita  lieviä oireita  vakavia oireita  kuolema 

Haittavaikutuksentyyppi, mikä:       

Tapahtumatiedot (kuinka ja missä virhe tapahtui)  

      

Hoitava lääkäri/puh.       

Ilmoituksen tekijä/puh.      

Paikka          pvm   /  20   klo       allekirjoitus

Ilmoitus on toimitettava viipymättä veripalvelulaitokselle. 

Pyydetään Veripalvelulta tutkimusta verensiirron haittavaikutuksesta 

Näytteet potilaasta ennen verensiirtoa   /   20   jälkeen verensiirron   /  20   

Näytteet verivalmisteista (verivalmisteiden No, ed.sivu): sopivuuskoeletkun pätkät       

   verivalmisteen jäänteet       

Veripalvelu täyttää: Lähetetyt näytteet saapuneet Veripalveluun   /  20   klo       

Kuljetustapa       kylmä kuljetus  kyllä  ei      Siirtolaite  kyllä  ei 

kiinni verivalmisteessa  kyllä  ei   suljettu  kyllä  ei      Valmisteiden ulkonäkö ym.       

pvm   /  20   nimik.      
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2. ILMOITUS VERIVALMISTEEN LAATUA JA TURVALLISUUTTA UHANNEESTA 

VAKAVASTA VAARATILANTEESTA (terveydenhuollon toimintayksikkö ja 

veripalvelulaitos)

Vaaratilanneilmoituksen tunniste

Ilmoittava laitos Veripalvelulaitos : Terveydenhuollon toimintayksikkö :

(sairaala/osasto/puh.) 

Ilmoituksen 

päivämäärä  

Vaaratilanteen 

tapahtuma- 

pvm.

Täsmennykset Veren komponentin laatuun ja 

turvallisuuteen vaikuttava 

vakava vaaratilanne, jonka 

aiheutti:
Tuotevirhe Laitteistovika Inhimillinen 

erehdys

Muu, 

(mikä)

Kokoveren kerääminen                         

Afereesillä kerääminen                         

Luovutuksen tutkiminen                         

Prosessointi                         

Varastointi                         

Toiminta verikeskuksessa                          

Toiminta hoito-osastolla                         

Jakelu/

kuljetus hoito-osastolle 

                        

Materiaalit                         

Muu, (mikä)                         

Kuvaus vaaratilanteesta (valmiste- ja yksikkötiedot) 

Arvioidut/todetut turvallisuusriskit 

Tehdyt/suunnitellut toimenpiteet 

Liitteet:       

Ilmoituksen päivämäärä Ilmoituksen tekijä/puh. ja allekirjoitus 

Terveydenhuollon toimintayksikön on toimitettava ilmoitus viipymättä veripalvelulaitokselle ja 

veripalvelulaitoksen viipymättä edelleen Lääkelaitokselle.
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3. VAHVISTUS VERIVALMISTEEN SIIRRON AIHEUTTAMASTA VAKAVASTA 

HAITTAVAIKUTUKSESTA (terveydenhuollon toimintayksikkö ja veripalvelulaitos) 

Potilaan nimi Potilaan hetu  

Veripalvelulaitoksen antama tunniste 

haittavaikutusilmoitukselle  

Terveydenhuollon toimintayksikkö, jossa 

haittavaikutus on tapahtunut 

Haittavaikutuksen päivämäärä 

Vahvistus verivalmisteen siirron aiheuttamasta vakavasta haittavaikutuksesta 

Haittavaikutus varmistunut  kyllä  ei 

Haittavaikutuksen laatu 

 sama mitä alunperin epäiltiin  laatu muuttunut, mikä?        

Verensiirron syysuhde haittavaikutukseen 

 poissuljettu (0)  epätodennäköinen (0)  mahdollinen (1) 

 todennäköinen (2)  varma(3) 

Kliininen lopputila 

 parantunut   lievät jälkiseuraukset 

 vakavat jälkiseuraukset  kuolema 

Haittavaikutuksen käynnistämät korjaavat toimenpiteet  

Vahvistus väärän verivalmisteen siirrosta 

Väärän verivalmisteen siirron aiheuttamien haittojen kliininen lopputila 

 siirrosta ei aiheutunut oireita            vakavat jälkiseuraukset

 parantunut           kuolema 

         lievät jälkiseuraukset                                                     

Haittavaikutuksen käynnistämät korjaavat toimenpiteet  

Ilmoituksen päivämäärä Ilmoituksen tekijä/puh. ja allekirjoitus 

Terveydenhuollon toimintayksikön on toimitettava ilmoitus veripalvelulaitokselle ja veripalvelulaitoksen 

edelleen Lääkelaitokselle.
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4. VAHVISTUS VERIVALMISTEEN LAATUA JA TURVALLISUUTTA UHANNEESTA 

VAKAVASTA VAARATILANTEESTA (terveydenhuollon toimintayksikkö ja 

veripalvelulaitos) 

Vaaratilanneilmoituksen tunniste

Ilmoittava laitos Veripalvelulaitos : Terveydenhuollon toimintayksikkö :

(sairaala/osasto/puh.) 

Vahvistamis-

päivämäärä  

Vaaratilanteen 

tapahtuma pvm. 

Vaaratilanteen 

kuvaus 

(lisätietoja) 

Pääsyiden

analyysi

Seuraukset 

(toteutuneet 

riskit)

Korjaavat/

ehkäisevät

toimenpiteet  

Liitteet:       

Ilmoituksen päivämäärä Ilmoituksen tekijä/puh. ja allekirjoitus 

Terveydenhuollon toimintayksikön on toimitettava ilmoitus veripalvelulaitokselle ja veripalvelulaitoksen 

edelleen Lääkelaitokselle.
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5. ILMOITUS VERIVALMISTEEN LAATUPOIKKEAMAN AIHEUTTAMASTA VAKAVASTA 

HAITTAVAIKUTUKSESTA (veripalvelulaitos) 

Veripalvelulaitoksen antama tunniste 

haittavaikutusilmoitukselle  

Terveydenhuollon toimintayksikkö, jossa 

haittavaikutus on tapahtunut 

Verensiirron päivämäärä 

Potilaan ikä          sukupuoli 

 mies  nainen 

Haittavaikutuksen päivämäärä 

Verivalmiste, jonka epäillään aiheuttaneen haittavaikutuksen 

 kokoverivalmiste 

 punasoluvalmiste 

 trombosyyttivalmiste 

 jääplasmavalmiste 

 muu valmiste 

Haittavaikutuksen laatu 

 immunologinen hemolyysi johtuen 

 ABO-epäsopivuudesta 

 immunologinen hemolyysi johtuen 

 muusta veriryhmävasta-aineesta 

 ei-immunologinen hemolyysi 

 anafylaksia 

 PTP 

 GvHD 

 TRALI 

 verivalmisteen aiheuttama HBV-tartunta 

 verivalmisteen aiheuttama HCV-tartunta 

 verivalmisteen aiheuttama HIV-tartunta 

 verivalmisteen aiheuttama muu virustartunta 

 verivalmisteen aiheuttama malaria-tartunta 

 verivalmisteen aiheuttama muu 

 parasiittitartunta 

 verivalmisteen bakteerikontaminaatio 

 muu vakava haittavaikutus, mikä       

Verensiirron syysuhde haittavaikutukseen 

 ei arvioitavissa 

     poissuljettu (0) 

 epätodennäköinen (0) 

 mahdollinen (1) 

 todennäköinen (2) 

 varma (3) 

Ilmoituksen päivämäärä Ilmoituksen tekijä/puh. ja allekirjoitus 

Veripalvelulaitoksen on toimitettava ilmoitus viipymättä Lääkelaitokselle.
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6. VERIVALMISTEIDEN SIIRTOJEN AIHEUTTAMIEN VAKAVIEN HAITTAVAIKUTUSTEN 

VUOSIYHTEENVETO (veripalvelulaitos) 

Veripalvelulaitos 

      

Raportointikausi:

1. tammikuuta – 31. joulukuuta (vuosi)      
Toimitettujen veren komponenttien kokonaismäärä  

      

Veren komponenttien vastaanottajien kokonaismäärä) (jos

tiedossa) 

      

Taulukko koskee seuraavaa 

 kokoveri 

 punasolut 

 verihiutaleet 

 plasma 

 muu 

(täytettävä erillinen lomake kustakin 

komponentista)

Siirrettyjen veren komponenttien kokonaismäärä (jos tiedossa) 

      

Raportoitujen

tapausten

kokonaismäärä 

Kuolemantapausten

määrä

Niiden vakavien epätoivottujen vaikutusten 

määrä, joiden todennäköisyystaso on 

vahvistamisen jälkeen 0-3 (ks. liite 2) 

Ei arvi-

oitavissa 

Taso

0

Taso

1

Taso

2

Taso

3

Yhteensä                     ABO-

epäsopivuus Kuolemantapaukset                     

Yhteensä                     

Immunologinen 

hemolyysi 

Muu

allovasta-aine Kuolemantapaukset                     

Yhteensä                     Ei immunologinen hemolyysi 

Kuolemantapaukset                     

Yhteensä                     Verensiirtoon liittyvä 

bakteeritartunta Kuolemantapaukset                     

Yhteensä                     Anafylaksia/yliherkkyys 

Kuolemantapaukset                     

Yhteensä                     Verensiirtoon liittyvä akuutti 

keuhkovaurio (TRALI) Kuolemantapaukset                     

Yhteensä                     HBV

Kuolemantapaukset                     

Yhteensä                     HCV

Kuolemantapaukset                     

Yhteensä                     HIV-1/2

Kuolemantapaukset                     

Yhteensä                     

Verensiirtoon 

liittyvä 

virustartunta 

Muu, (mikä)

Kuolemantapaukset                     

Yhteensä                     Malaria

Kuolemantapaukset                     

Yhteensä                     

Verensiirtoon 

liittyvä 

parasiittitartunta Muu, (mikä)

Kuolemantapaukset                     

Yhteensä                     Posttransfuusiopurppura (PTP) 

Kuolemantapaukset                     

Yhteensä                     Käänteishyljintäreaktio (GVHD) 

Kuolemantapaukset                     

Yhteensä                     Muut vakavat reaktiot, (mikä)

Kuolemantapaukset                     

Ilmoituksen päivämäärä Ilmoituksen tekijä/puh. ja allekirjoitus 

0 = poissuljettu/epätodennäköinen, 1 = mahdollinen, 2 = todennäköinen, 3 = varma 

Ilmoitus on toimitettava Lääkelaitokselle.
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7. VERIVALMISTEIDEN LAATUA UHANNEIDEN VAKAVIEN VAARATILANTEIDEN 

VUOSIYHTEENVETO (veripalvelulaitos) 

Ilmoittava laitos Veripalvelulaitos  

Ilmoituksen 

päivämäärä  

Raportointikausi:

1. tammikuuta – 31. joulukuuta (vuosi)     

Käsiteltyjen veren ja veren kompo-

nenttien kokonaismäärä: 

Täsmennykset 

Veren komponentin laatuun 

ja turvallisuuteen vaikuttava 

vakava vaaratilanne, jonka 

aiheutti:

Kokonais

-määrä Tuotevirhe Laitteistovika Inhimillinen 

erehdys

Muu    

(mikä

n
)

)

Kokoveren kerääminen                               

Afereesillä kerääminen                               

Luovutuksen tutkiminen                               

Prosessointi                               

Varastointi                               

Toiminta verikeskuksessa                               

Toiminta hoito-osastolla                               

Jakelu/

kuljetus hoitavalle osastolle 

                              

Materiaalit                               

Muu, (mikä

 n
)

)
                              

Ilmoituksen päivämäärä Ilmoituksen tekijä/puh. ja allekirjoitus 

selitykset, mikä 

n)

=       

1)       

2)       

3)       

Ilmoitus on toimitettava Lääkelaitokselle.
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