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Rahankeräyslaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään rahankeräysten järjestämisestä ja niiden asianmukaisuuden val-
vonnasta.

Tätä lakia sovelletaan myös sellaisiin rahankeräyksiin, joiden tarkoituksena on 2 §:n
9 kohdassa tarkoitetun virtuaalivaluutan kerääminen.

Tämän lain soveltamisalaan eivät kuulu:
1) naapuriapu;
2) vetoaminen yleisöön omaisuuden saamiseksi testamentein;
3) yksityishenkilöiden merkkipäiväkutsujen ja -haastattelujen sekä kuolinilmoitusten

ja muistokirjoitusten yhteydessä esitetyt muistamispyynnöt;
4) varhaiskasvatusryhmän, opetusryhmän tai vakiintuneen opinto- tai harrasteryhmän

järjestämä rahankeräys, jos kerätyt varat käytetään opiskelun tai harrastustoiminnan edis-
tämiseen, rahankeräykseen liittyvistä tehtävistä vastaa täysivaltainen henkilö ja keräys jär-
jestetään varhaiskasvatusryhmän, opetusryhmän, opinto- tai harrasteryhmän, päiväkodin,
koulun tai muun tahon järjestämässä tilaisuudessa;

5) uskonnonvapauslaissa (453/2003) tarkoitetun uskonnollisen yhdyskunnan julkisen
uskonnonharjoituksen yhteydessä siihen osallistuvien keskuudessa suoritettava kolehdin
tai muun vastaavan rahalahjoituksen keräys;

6) Suomessa rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön taikka Suomen Punaisesta Rististä
annetun lain (238/2000) mukaisen Suomen Punaisen Ristin tai sen paikallisen tai alueel-
lisen toimintayksikön järjestämä rahalahjoitusten keräys, jos keräys järjestetään yhdistyk-
sen, säätiön tai järjestön muun tarkoituksen kuin elinkeinotoiminnan tukemiseksi ja kerä-
ys järjestetään yleisölle avoimessa maksuttomassa yhdistyksen, säätiön tai järjestön tilai-
suudessa siihen osallistuvien keskuudessa tilaisuutta varten rajatulla alueella;

7) joukkorahoituslain (734/2016) mukainen laina- tai sijoitusmuotoinen joukkorahoi-
tus ja joukkorahoituksen välittäjän toiminta.
HE 214/2018
HaVM 35/2018
SiVL 15/2018
EV 288/2018
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2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) rahankeräyksellä toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa;
2) yleisöllä ennalta rajoittamatonta ja määrittelemätöntä joukkoa henkilöitä;
3) yleisöön vetoamisella suullisesti, kirjallisesti tai muulla tavoin ilmaistua pyyntöä tai

kehotusta antaa rahaa keräykseen;
4) yleishyödyllisellä toiminnalla toimintaa yleistä sosiaalista, sivistyksellistä tai aat-

teellista tarkoitusta varten taikka muuta yleistä kansalaistoimintaa;
5) rahankeräysluvalla Poliisihallituksen rahankeräyksen järjestäjälle myöntämää oi-

keutta järjestää rahankeräyksiä toistaiseksi voimassa olevan ajan;
6) pienkeräyksellä ilmoituksenvaraista, keston ja keräystuoton enimmäismäärän osalta

rajoitettua rahankeräystä;
7) vaalikeräyksellä yleisissä vaaleissa ehdokkaana olevan vaalikampanjan kulujen kat-

tamiseksi järjestettävää rahankeräystä;
8) rahankeräystilillä pankkitiliä, jolle rahankeräyksellä saadut rahat ohjautuvat;
9) virtuaalivaluutalla digitaalista arvonkantajaa, joka ei ole keskuspankin tai viran-

omaisen liikkeeseen laskema tai takaama, jota ei välttämättä ole kytketty lailliseksi mak-
suvälineeksi vahvistettuun valuuttaan ja jolla ei ole samaa oikeudellista asemaa kuin va-
luutalla tai rahalla, mutta jota luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt hyväksyvät vaihdan-
tavälineenä ja jota voi siirtää, varastoida tai myydä sähköisesti;

10) virtuaalivaluutan vaihtopalvelulla virtuaalivaluuttaa liike- tai ammattitoimintana
toiseksi valuutaksi vaihtavaa;

11) muulla johdolla rahankeräyksen järjestäjän hallitusta, hallintoneuvostoa, toimin-
nanjohtajaa, toimitusjohtajaa, johtavaa toimihenkilöä ja nimenkirjoittajaa.

3 §

Toimivaltaiset viranomaiset

Poliisihallitus ja poliisilaitokset vastaavat tämän lain mukaisista viranomaistehtävistä.
Poliisihallitus vastaa tämän lain noudattamisen valvonnasta ja rahankeräysten järjestämi-
sen ohjauksesta. Poliisihallitus vastaa myös tämän lain mukaisiin toimenpiteisiin ryhtymi-
sestä sellaisen rahankeräyksen osalta, jonka järjestäminen edellyttää rahankeräyslupaa tai
pienkeräysilmoituksen tekemistä mutta joka järjestetään ilman lupaa tai ilmoitusta.

Poliisihallitus vastaa rahankeräysluvan myöntämistä ja peruuttamista, pienkeräyksiä ja
rahankeräyksen kieltämistä koskevien tietojen sekä vuosi-ilmoitus- ja tilitystietojen jul-
kaisemisesta. Lisäksi Poliisihallitus vastaa rahankeräysten tilastoinnista ja tilastojen jul-
kaisemisesta.

2 luku

Rahankeräyksen järjestämisen edellytykset

4 §

Rahankeräyksen luvanvaraisuus ja ilmoituksenvaraisuus

Rahankeräys saadaan järjestää vain, jos Poliisihallitus on myöntänyt rahankeräysluvan.
Pienkeräyksen järjestämiseen ei tarvita rahankeräyslupaa, mutta siitä tulee tehdä ilmoitus
poliisilaitokselle.

Vaalikeräyksen järjestämiseen ei tarvita rahankeräyslupaa eikä sen järjestämisestä tar-
vitse tehdä ilmoitusta.
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5 §

Rahankeräyksen järjestäjä

Rahankeräyslupa voidaan myöntää:
1) Suomessa rekisteröidylle yhdistykselle, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus;
2) Suomessa rekisteröidylle säätiölle, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus;
3) puoluerekisteriin merkitylle puolueelle, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus;
4) Suomessa rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle, jolla on yleishyödyllinen

tarkoitus;
5) Suomessa toimivalle rekisteröimättömälle yhteisölle, jolla on yleishyödyllinen tar-

koitus, jos rekisteröimättömyys johtuu siitä, että yhteisön asemasta on säädetty Suomen
lainsäädännössä;

6) yliopistolain (558/2009) 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulle yliopistolle;
7) ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tarkoitetulle ammattikorkeakoululle;
8) Kansallisgallerialle;
9) Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskusrahastolle diakoniarahaston lukuun,

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntayhtymälle tai seurakunnalle, joka ei kuu-
lu seurakuntayhtymään, ja Suomen ortodoksisen kirkon seurakunnalle.

Pienkeräyksen saa järjestää:
1) Suomessa rekisteröity yhdistys;
2) Suomessa rekisteröity säätiö;
3) puoluerekisteriin merkitty puolue;
4) Suomessa rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta;
5) Suomen Punainen Risti sekä sen paikallinen ja alueellinen toimintayksikkö;
6) yliopistolain 46 §:ssä tarkoitettu ylioppilaskunta ja 47 §:ssä tarkoitettu osakunta;
7) ammattikorkeakoululain 41 §:ssä tarkoitettu opiskelijakunta;
8) Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntayhtymä tai seurakunta, joka ei kuu-

lu seurakuntayhtymään, ja Suomen ortodoksisen kirkon seurakunta;
9) rekisteröimätön vähintään kolmen luonnollisen henkilön muodostama ryhmä, jonka

jäsenistä vähintään yksi on täysivaltainen ja muut ovat täyttäneet 15 vuotta ja joilla kaikil-
la on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa.

Vaalikeräyksen saa järjestää yleisissä vaaleissa ehdokkaana olevan tukemiseksi yksin-
omaan toimiva yhdistys tai puoluelain (10/1969) 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu puolueyh-
distys.

Valtiolle, kunnalle ja kuntayhtymälle ei myönnetä rahankeräyslupaa, eivätkä ne saa jär-
jestää pienkeräystä. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tahot saavat järjestää rahankerä-
yksen valtion, kunnan tai kuntayhtymän toimintaan.

6 §

Keräystarkoitus

Rahankeräys saadaan järjestää varojen hankkimiseksi yksinomaan yleishyödylliseen
toimintaan.

Rahankeräystä ei saa järjestää selvästi yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan
tai lainvastaisen toiminnan rahoittamiseksi.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään:
1) rahankeräys saadaan järjestää pienkeräyksenä myös muuhun kuin yleishyödylliseen

tarkoitukseen, ei kuitenkaan elinkeinotoiminnan tukemiseen eikä oikeushenkilön varalli-
suuden kartuttamiseen;

2) yliopistolla on oikeus järjestää rahankeräys varojen hankkimiseksi yliopistolain
2 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen;
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3) ammattikorkeakoululla on oikeus järjestää rahankeräys varojen hankkimiseksi am-
mattikorkeakoululain 4 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen;

4) Kansallisgallerialla on oikeus järjestää rahankeräys varojen hankkimiseksi Kansal-
lisgalleriasta annetun lain (889/2013) 2 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen;

5) Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskusrahastolla diakoniarahaston lukuun,
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntayhtymällä tai seurakunnalla, joka ei kuu-
lu seurakuntayhtymään, ja Suomen ortodoksisen kirkon seurakunnalla on oikeus järjestää
rahankeräyksiä varojen hankkimiseksi diakonisen avustustoiminnan rahoittamiseen;

6) rahankeräys saadaan järjestää varojen hankkimiseksi taloudellisissa vaikeuksissa
olevan yksittäisen henkilön tai perheen auttamiseen;

7) rahankeräys saadaan järjestää varojen hankkimiseksi varhaiskasvatusryhmän, ope-
tusryhmän tai vakiintuneen opinto- tai harrasteryhmän opiskelun tai harrastetoiminnan
edistämiseen.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskusrahasto toimiessaan diakoniarahaston lu-
kuun, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntayhtymä ja seurakunta, joka ei kuu-
lu seurakuntayhtymään, ja Suomen ortodoksisen kirkon seurakunta eivät saa järjestää ra-
hankeräystä seurakunnan tai seurakuntayhtymän rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon,
henkilöstökulujen kattamiseen, hautaustoimeen eivätkä väestökirjanpitoon.

7 §

Kielletyt järjestämistavat

Kiellettyä on:
1) järjestää rahankeräyksen järjestämisen yhteydessä arpajaiset tai muu toiminto, jossa

osallistuvalle luvataan kokonaan tai osittain sattumaan perustuva voitto;
2) järjestää rahankeräys tavalla, jossa kaupankäynti tai yhdistyksen jäsenhankinta ja

rahankeräys ovat ilmeisessä vaarassa sekoittua keskenään;
3) järjestää rahankeräys siten, että rahan lahjoittajana keräykseen osallistuneelle anne-

taan muu vastike kuin rahankeräyksen järjestäjän tai keräyksen tunnus, joka on arvoltaan
vain vähäinen;

4) antaa yleisölle rahankeräystä järjestäessään merkityksellisiä totuudenvastaisia tai
harhaanjohtavia tietoja keräystarkoituksesta tai keräyksen järjestäjästä ja sen toiminnan
tarkoituksesta;

5) häiritä, pakottaa tai muutoin painostaa lahjoittajaa tavalla, joka on omiaan johta-
maan siihen, että lahjoittaja tekee lahjoituspäätöksen, jota hän ei ilman painostamista olisi
tehnyt.

Kiellettyä on lisäksi kerätä rahaa ja virtuaalivaluuttaa:
1) ketjukirjeen avulla siten, että toimintaan osallistuvalle luvataan taloudellinen etu

sitä vastaan, että hän lähettää ketjukirjeen edelleen tai ketjukirjeeseen rinnastettavalla ta-
valla siten että sähköisessä tai muussa muodossa lähetetyssä viestissä kehotetaan lähettä-
mään rahaa tai virtuaalivaluuttaa aiemmin toimintaan liittyneille; tai

2) pyramidipelin muodossa siten, että toimintaan liittyvän henkilön ansainta- tai voit-
tomahdollisuudet osaksi tai kokonaan muodostuvat vastikkeetta niistä maksuista, joita toi-
mintaan myöhemmin mukaan liittyvät maksavat osallistumismaksuina tai muina kerta- tai
toistuvaissuorituksina.
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3 luku

Rahankeräyslupa

8 §

Rahankeräysluvan hakeminen

Rahankeräyslupaa haetaan Poliisihallitukselta. Lupahakemus voidaan tehdä sähköises-
ti.

Hakemuksessa on annettava seuraavat tiedot:
1) hakijan nimi ja muut tunnistetiedot sekä yhteystiedot;
2) hakijan lakisääteiseen toimielimeen tai muuhun johtoon kuuluvat tai tosiasiallista

päätösvaltaa käyttävät henkilöt, jotka tehtävässään päättävät rahankeräyksen järjestämi-
seen liittyvistä asioista, ja näiden henkilötunnukset;

3) hakijan toiminnan tarkoitus;
4) yhteisön tai säätiön viimeksi hyväksytty tilinpäätös tai muu vastaava selvitys haki-

jan taloudellisesta tilanteesta;
5) rahankeräysvarojen yleishyödyllinen tai 6 §:n 3 momentin 2–7 kohdan mukainen

käyttötarkoitus;
6) rahankeräyksessä käytettävät pankkitilit ja niiden käyttöoikeuksia koskevat tiedot.
Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä hakemuksen sisällöstä,

muodosta ja liitteistä.

9 §

Rahankeräysluvan myöntämisen esteet

Rahankeräyslupaa koskeva hakemus on hylättävä, jos:
1) 5 §:n 1 momentissa tai 6 §:ssä säädetyt rahankeräyksen järjestäjää tai keräystarkoi-

tusta koskevat edellytykset eivät täyty;
2) hakijan lakisääteiseen toimielimeen tai muuhun johtoon kuuluvaa tai tosiasiallista

päätösvaltaa käyttävä henkilö, joka tehtävässään päättää rahankeräyksen järjestämiseen
liittyvistä asioista, on viiden hakemuksen saapumispäivää edeltäneen vuoden aikana lain-
voimaisella tuomiolla tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen hakemuksen saapumis-
päivää edeltäneen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, joka on omiaan vaaran-
tamaan rahankeräyksen luotettavuuden tai on omiaan heikentämään luottamusta rahanke-
räyksen keräystarkoituksen toteutumiseen;

3) hakija on toistuvasti tai vakavasti rikkonut aikaisempien rahankeräystensä yhtey-
dessä tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä, tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita rahankeräyksestä annettuja säännöksiä tai tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leen lain nojalla annettuun rahankeräyslupaan liitettyjä lupaehtoja.

Hakemus voidaan hylätä, jos:
1) hakija on maksukyvytön;
2) hakemuksessa esitetyt ja muut viranomaisen tietojärjestelmistä ilmenneet tiedot

huomioon ottaen on perusteltua aihetta olettaa, että hakija ei toimi rahankeräyksestä an-
nettujen säännösten mukaisesti.

10 §

Päätös lupa-asiassa ja lupanumero

Poliisihallitus myöntää rahankeräysluvan.
Rahankeräyslupaan tulee liittää luvan haltijan yksilöivä lupanumero.
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11 §

Olosuhteiden muutoksesta ilmoittaminen

Rahankeräysluvan haltijan on ilmoitettava kirjallisesti Poliisihallitukselle:
1) rahankeräysluvan myöntämisen jälkeen yhteisön tai säätiön hallinnossa tapahtu-

neesta muutoksesta;
2) rahankeräyksen järjestämisen edellytysten täyttymiseen olennaisesti vaikuttavasta

rahankeräysluvan haltijaan ja keräystarkoitukseen liittyvästä muutoksesta.
Ilmoitus on tehtävä yhden kuukauden kuluessa muutoksesta.

12 §

Vuosi-ilmoituksen antaminen

Rahankeräysluvan haltijan on annettava Poliisihallitukselle vuosittain kuuden kuukau-
den kuluessa kunkin tilikauden päättymisestä rahankeräyksen valvontaa ja rahankeräys-
tietojen julkaisemista varten vuosi-ilmoitus. Poliisihallitus tarkastaa ja hyväksyy vuosi-il-
moituksen.

Vuosi-ilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot:
1) luvan haltija;
2) selvitys tilikauden aikana järjestetyistä rahankeräyksistä;
3) rahankeräyksen tuotto tilikauden aikana;
4) tilikauden aikana rahankeräyksen järjestämisestä aiheutuneet eritellyt kulut;
5) selvitys rahankeräysvarojen käyttämisestä;
6) tilikauden tilinpäätös ja tase liitetietoineen.
Jos luvan haltija on sellainen oikeushenkilö, jolla on tilintarkastaja, tulee vuosi-ilmoi-

tukseen liittää tilintarkastajan lausunto. Tilintarkastajan lausunnossa on selvitettävä vuosi-
ilmoituksessa ilmoitettujen rahankeräysten tuottojen ja kulujen vastaavuutta luvan halti-
jan kirjanpitoon.

Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vuosi-ilmoituksen si-
sällöstä ja muodosta, tilintarkastajan lausunnon sisällöstä, vuosi-ilmoituksen tietojen näh-
tävänä pitämisestä, nähtävänä pitämiseen liittyvistä määräajoista ja vuosi-ilmoitusten säi-
lyttämisestä.

13 §

Vuosisuunnitelman antaminen

Luvan haltijan tulee antaa Poliisihallitukselle vuosisuunnitelma kunkin vuosi-ilmoituk-
sen antamista seuraavan tilikauden aikana järjestettävistä rahankeräyksistä. Vuosisuunni-
telma voidaan antaa vuosi-ilmoituksen yhteydessä tai viimeistään kaksi kuukautta ennen
seuraavan tilikauden alkamista.

Vuosisuunnitelmassa ilmoitettujen tietojen perusteella Poliisihallitus voi asettaa luvan
haltijalle velvollisuuden ilmoittaa Poliisihallitukselle seuraavan tilikauden aikana kerättä-
vien varojen 6 §:n mukainen toissijainen käyttötarkoitus, jos se on perusteltua kerättävien
varojen tarkoituksenmukaisen käyttämisen varmistamiseksi.

Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vuosisuunnitelman si-
sällöstä ja muodosta, vuosisuunnitelman tietojen nähtävänä pitämisestä, nähtävänä pitä-
miseen liittyvistä määräajoista ja vuosisuunnitelmien säilyttämisestä.
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14 §

Rahankeräyksen järjestämisen ja rahankeräysvarojen käytön kieltäminen ja uhkasakko

Poliisihallitus voi kieltää rahankeräyksen järjestämisen ja rahankeräysvarojen käyttä-
misen sekä talletuspankkia luovuttamasta kerättyjä varoja rahankeräystililtä, jos:

1) luvan haltija on laiminlyönyt 12 §:n 1 momentissa säädetyn vuosi-ilmoituksen an-
tamisen tai 29 §:ssä säädetyn uuden vuosi-ilmoituksen antamisen;

2) luvan haltija on laiminlyönyt ilmoittaa olosuhteiden muutoksista 11 §:ssä säädetys-
ti;

3) Poliisihallituksella on perusteltu syy epäillä rahankeräyksen järjestämisessä tai
rahankeräysvarojen käyttämisessä meneteltävän tai menetellyn muulla tavalla olennaises-
ti tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti.

Poliisihallitus voi kieltää rahankeräyksen järjestämisen ja rahankeräysvarojen käyttä-
misen myös, jos luvan haltija on maksukyvytön. Poliisiylijohtaja tai hänen määräämänsä
Poliisihallituksen virkamies päättää talletuspankkia koskevasta kiellosta luovuttaa kerätyt
varat rahankeräystililtä.

Poliisihallituksen päätös, jolla on kielletty rahankeräyksen järjestäminen tai rahankerä-
ysvarojen käyttäminen taikka varojen luovuttaminen rahankeräystililtä, on voimassa enin-
tään 60 päivää. Poliisihallitus voi jatkaa päätöksen voimassaoloaikaa enintään 60 päivällä,
jos virheellistä menettelyä, laiminlyöntiä tai muuttunutta olosuhdetta rahankeräyksen jär-
jestämisessä tai rahankeräysvarojen käyttämisessä ei ole korjattu. Poliisihallitus antaa lu-
van rahankeräyksen jatkamiseen, jos kieltopäätöksen peruste on poistunut.

Poliisihallitus voi asettaa määräämänsä kiellon tehosteeksi uhkasakon.

15 §

Rahankeräysluvan peruuttaminen ja kirjallinen varoitus

Poliisihallituksen on peruutettava rahankeräyslupa, jos:
1) luvan haltija sitä pyytää; tai
2) 5 §:n 1 momentissa tai 6 §:ssä säädetyt rahankeräyksen järjestäjää tai keräystarkoi-

tusta koskevat edellytykset eivät enää täyty eikä luvan haltija ole asetetussa kohtuullisessa
määräajassa korjannut niissä olevaa, korjattavissa olevaa puutetta.

Poliisihallitus voi peruuttaa rahankeräysluvan, jos:
1) luvan haltija tai tämän lakisääteiseen toimielimeen tai muuhun johtoon kuuluva tai

näissä tosiasiallista päätösvaltaa käyttävä henkilö, joka tehtävässään päättää rahankeräyk-
sen järjestämiseen liittyvistä asioista, on luvan myöntämisen jälkeen viiden edeltäneen
vuoden aikana siitä, kun Poliisihallitus on saanut asiasta tiedon, lainvoimaisella tuomiolla
tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen edeltäneen vuoden aikana siitä, kun Poliisi-
hallitus on saanut asiasta tiedon, tuomittu sakkorangaistukseen rikoksesta, joka on omiaan
vaarantamaan rahankeräyksen luotettavuuden tai on omiaan heikentämään luottamusta ra-
hankeräyksen keräystarkoituksen toteutumiseen;

2) luvan haltija on toistuvasti tai vakavasti rikkonut tämän lain tai sen nojalla annettuja
säännöksiä;

3) luvan haltija on antanut Poliisihallitukselle väärän tai harhaanjohtavan tiedon sei-
kasta, joka on ollut omiaan olennaisesti vaikuttamaan rahankeräysluvan myöntämiseen,
tai salannut sellaisen seikan;

4) luvan haltija on maksukyvytön.
Poliisihallituksen tulee antaa luvan haltijalle kirjallinen varoitus 2 momentissa tarkoi-

tetuissa tilanteissa rahankeräysluvan peruuttamisen sijasta, jos luvan peruuttaminen olisi
olosuhteisiin nähden kohtuutonta.

Poliisihallitus voi antaa luvan haltijalle kirjallisen varoituksen, jos tämä muuten kuin 2
momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla rikkoo tämän lain tai sen nojalla annettuja sään-
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nöksiä tai antaa Poliisihallitukselle muun kuin 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun väärän
tai harhaanjohtavan tiedon seikasta, joka on ollut omiaan vaikuttamaan rahankeräysluvan
myöntämiseen, tai salaa sellaisen seikan.

16 §

Lopputilityksen antaminen

Jos Poliisihallitus on peruuttanut rahankeräysluvan, luvan haltijan on kuukauden ku-
luessa peruuttamista koskevan päätöksen tiedoksisaamisesta annettava lopputilitys Polii-
sihallitukselle. Poliisihallitus tarkastaa ja hyväksyy lopputilityksen.

Lopputilitykseen on sisällytettävä 12 §:n 2 momentin mukaiset tiedot.

4 luku

Pienkeräys

17 §

Pienkeräyksen järjestämisen edellytykset

Pienkeräyksestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus poliisilaitokselle vähintään viisi arkipäi-
vää ennen pienkeräyksen aloittamista. Ilmoitus voidaan tehdä sähköisesti.

Pienkeräyksenä järjestettävällä rahankeräyksellä saa kerätä enintään 10 000 euroa.
Pienkeräyksen järjestäminen saa kestää enintään kolme kuukautta.

Edellä 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu taho saa järjestää pienkeräyksen enintään kaksi
kertaa kalenterivuoden aikana. Saman momentin 9 kohdassa tarkoitetun ryhmän jäsenenä
oleva luonnollinen henkilö saa osallistua enintään kahden pienkeräyksen järjestämiseen
kalenterivuoden aikana.

18 §

Pienkeräysilmoitus

Pienkeräysilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot:
1) pienkeräyksen järjestäjä sekä tämän tunnistetiedot ja yhteystiedot;
2) pienkeräyksen järjestäjän lakisääteiseen toimielimeen tai muuhun johtoon kuuluvat

tai tosiasiallista päätösvaltaa käyttävät henkilöt, jotka tehtävässään päättävät rahankeräyk-
sen järjestämiseen liittyvistä asioista, ja heidän henkilötunnuksensa, jos järjestäjä on yh-
teisö tai säätiö;

3) arvioitu keräystuotto;
4) rahankeräysvarojen yksilöity ensisijainen ja toissijainen käyttötarkoitus;
5) arvioidut keräyskulut;
6) pienkeräyksen järjestämisaika;
7) pienkeräyksessä käytettävät pankkitilit ja tilin käyttöoikeuksia koskevat tiedot.
Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä pienkeräysilmoituksen

sisällöstä, muodosta ja ilmoitukseen tarvittavista liitteistä.

19 §

Pienkeräysnumero

Poliisilaitos antaa pienkeräyksen järjestäjälle pienkeräysnumeron sen jälkeen, kun
pienkeräyksen järjestäjä on tehnyt pienkeräysilmoituksen.

Pienkeräyksen saa käynnistää, kun pienkeräyksen järjestäjä on saanut pienkeräysnume-
ron tai viimeistään viiden arkipäivän kuluttua pienkeräysilmoituksen tekemisestä.
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20 §

Velvollisuus pienkeräyksen järjestämisen keskeyttämiseen

Pienkeräyksen järjestäjällä on velvollisuus seurata keräyksellä saatujen varojen mää-
rää.

Pienkeräyksen järjestäjän on keskeytettävä pienkeräys välittömästi, jos keräyksellä saa-
dut varat ylittävät 17 §:n 2 momentissa säädetyn enimmäismäärän. Keräyksen keskeyttä-
misestä on ilmoitettava poliisilaitokselle.

21 §

Pienkeräyksen järjestämisen ja rahankeräysvarojen käytön kieltäminen

Poliisilaitoksen on kiellettävä pienkeräyksen järjestäminen ja rahankeräysvarojen käyt-
täminen, jos 5 §:n 2 momentissa ja 6 §:ssä säädetyt pienkeräyksen järjestäjää tai keräys-
tarkoitusta koskevat edellytykset eivät täyty.

Poliisilaitos voi kieltää pienkeräyksen järjestämisen ja rahankeräysvarojen käyttämi-
sen, jos:

1) pienkeräyksen järjestäjä tai tämän lakisääteiseen toimielimeen tai muuhun johtoon
kuuluva tai näissä tosiasiallista päätösvaltaa käyttävä henkilö, joka tehtävässään päättää
rahankeräyksen järjestämiseen liittyvistä asioista, on viiden pienkeräysilmoituksen teke-
mistä edeltäneen vuoden aikana lainvoimaisella tuomiolla tuomittu vankeusrangaistuk-
seen tai kolmen pienkeräysilmoituksen tekemistä edeltäneen vuoden aikana sakkorangais-
tukseen rikoksesta, joka on omiaan vaarantamaan pienkeräyksen luotettavuuden tai on
omiaan heikentämään luottamusta pienkeräyksen keräystarkoituksen toteutumiseen;

2) poliisilaitoksella on perusteltu syy epäillä rahankeräyksen järjestämisessä tai rahan-
keräysvarojen käyttämisessä meneteltävän tai menetellyn olennaisesti tämän lain tai sen
nojalla annettujen säännösten vastaisesti;

3) pienkeräyksen järjestäjä on toistuvasti tai vakavasti rikkonut aikaisempien rahanke-
räystensä yhteydessä tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä, tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleita rahankeräyksestä annettuja säännöksiä tai tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleen lain nojalla annettuun rahankeräyslupaan liitettyjä lupaehtoja;

4) pienkeräyksen järjestäjä on jättänyt ilmoittamatta pienkeräysilmoituksessa annetta-
vaksi säädettyjä tietoja tai antanut väärän tai harhaanjohtavan tiedon.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa poliisilaitoksen poliisipäällikkö tai
hänen määräämänsä pidättämiseen oikeutettu poliisimies voi kieltää talletuspankkia luo-
vuttamasta kerättyjä varoja rahankeräystililtä.

Poliisilaitoksen päätös, jolla on kielletty rahankeräyksen järjestäminen tai rahankeräys-
varojen käyttäminen taikka varojen luovuttaminen rahankeräystililtä, on voimassa enin-
tään 60 päivää. Poliisilaitos voi jatkaa päätöksen voimassaoloaikaa enintään 60 päivällä,
jos virheellistä menettelyä, laiminlyöntiä tai muuttunutta olosuhdetta rahankeräyksen jär-
jestämisessä tai rahankeräysvarojen käyttämisessä ei ole korjattu. Jos kieltopäätöksen pe-
ruste on poistunut, poliisilaitos tekee päätöksen pienkeräyksen järjestäjän oikeudesta
aloittaa rahankeräyksen järjestäminen ja rahankeräysvarojen käyttäminen tai jatkaa rahan-
keräystä ja rahankeräysvarojen käyttämistä taikka talletuspankin oikeudesta luovuttaa ra-
hankeräysvaroja.

Jos pienkeräyksen järjestäjä ei ole 4 momentissa tarkoitetun kiellon voimassaoloaikana
korjannut virheellistä menettelyä, laiminlyöntiä tai muuttunutta olosuhdetta rahankeräyk-
sen järjestämisessä tai rahankeräysvarojen käyttämisessä, pienkeräysilmoitus raukeaa.

Poliisilaitos voi asettaa määräämänsä kiellon tehosteeksi uhkasakon.
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22 §

Pienkeräystilityksen antaminen

Pienkeräyksen järjestäjän on annettava poliisilaitokselle pienkeräystilitys viimeistään
kahden kuukauden kuluttua keräyksen päättymisestä rahankeräysvarojen valvontaa ja ra-
hankeräystietojen julkaisemista varten. Poliisilaitos tarkastaa ja hyväksyy tilityksen.

Pienkeräystilityksessä on annettava seuraavat tiedot:
1) rahankeräyksen järjestäjä;
2) rahankeräyksen tuotto;
3) selvitys rahankeräysvarojen käyttämisestä;
4) rahankeräyksen järjestämisestä aiheutuneet eritellyt kulut;
5) rahankeräyksen järjestämisaika;
6) rahankeräystilin tiliote tai muu luotettava selvitys rahankeräystilin käytöstä keräyk-

sen aloittamisajankohdasta tilityksen antamisajankohtaan saakka.
Pienkeräyksen järjestäjän on annettava poliisilaitokselle ilmoitus, kun rahankeräyksellä

saadut varat on käytetty keräystarkoitukseen.
Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä pienkeräystilityksen ja

3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen sisällöstä ja muodosta, tilityksen nähtävänä pitämi-
sestä, tilityksen nähtävänä pitämiseen liittyvistä määräajoista sekä tilityksen säilyttämi-
sestä.

5 luku

Vaalikeräys

23 §

Vaalikeräyksen järjestämisen edellytykset

Vaalikeräys saadaan järjestää aikaisintaan kuusi kuukautta ennen vaalipäivää alkavan
ja viimeistään kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen päättyvän vaalikampanjan kulujen katta-
miseksi.

24 §

Vaalikeräyksen järjestämisen ja rahankeräysvarojen käytön kieltäminen

Poliisihallituksen on kiellettävä vaalikeräyksen järjestäminen ja rahankeräysvarojen
käyttäminen, jos 5 §:n 3 momentissa tai 23 §:ssä säädetyt vaalikeräyksen järjestäjää tai ke-
räystarkoitusta koskevat edellytykset eivät täyty.

Poliisihallitus voi kieltää vaalikeräyksen järjestämisen ja rahankeräysvarojen käyttämi-
sen, jos:

1) vaalikeräyksen järjestäjä tai tämän lakisääteiseen toimielimeen tai muuhun johtoon
kuuluva tai näissä tosiasiallista päätösvaltaa käyttävä henkilö, joka tehtävässään päättää
rahankeräyksen järjestämiseen liittyvistä asioista, on viiden vaalikeräyksen aloittamista
edeltäneen vuoden aikana lainvoimaisella tuomiolla tuomittu vankeusrangaistukseen tai
kolmen vaalikeräyksen aloittamista edeltäneen vuoden aikana tuomittu sakkorangaistuk-
seen rikoksesta, joka on omiaan vaarantamaan vaalikeräyksen luotettavuuden tai on omi-
aan heikentämään luottamusta vaalikeräyksen keräystarkoituksen toteutumiseen;

2) Poliisihallituksella on perusteltu syy epäillä vaalikeräyksen järjestämisessä tai vaa-
likeräyksellä saatujen varojen käyttämisessä meneteltävän tai menetellyn olennaisesti tä-
män lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti;
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3) vaalikeräyksen järjestäjä on toistuvasti tai vakavasti rikkonut aikaisempien vaalike-
räystensä tai rahankeräystensä yhteydessä tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä
tai tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita rahankeräyksestä annettuja säännöksiä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa poliisiylijohtaja tai hänen määrää-
mänsä Poliisihallituksen virkamies voi kieltää talletuspankkia luovuttamasta kerättyjä va-
roja rahankeräystililtä.

Poliisihallituksen päätös, jolla on kielletty vaalikeräyksen järjestäminen tai rahankerä-
ysvarojen käyttäminen taikka varojen luovuttaminen rahankeräystililtä, on voimassa enin-
tään 60 päivää. Poliisihallitus voi jatkaa päätöksen voimassaoloaikaa enintään 60 päivällä,
jos virheellistä menettelyä, laiminlyöntiä tai muuttunutta olosuhdetta vaalikeräyksen jär-
jestämisessä tai rahankeräysvarojen käyttämisessä ei ole korjattu. Poliisihallitus antaa lu-
van vaalikeräyksen jatkamiseen, jos kieltopäätöksen peruste on poistunut.

Poliisihallitus voi asettaa määräämänsä kiellon tehosteeksi uhkasakon.

25 §

Vaalikeräystilityksen antaminen

Vaalikeräyksen järjestäjän on annettava Poliisihallitukselle vaalikeräystilitys viimeis-
tään kahden kuukauden kuluttua keräyksen päättymisestä vaalikeräyksen valvontaa ja
vaalikeräystietojen julkaisemista varten.

Vaalikeräystilityksessä on annettava seuraavat tiedot:
1) vaalikeräyksen järjestäjä;
2) vaalikeräyksen tuotto;
3) selvitys rahankeräysvarojen käyttämisestä;
4) vaalikeräyksen järjestämisestä aiheutuneet eritellyt kulut;
5) vaalikeräyksen järjestämisaika;
6) rahankeräystilin tiliote tai muu luotettava selvitys rahankeräystilin käytöstä kerä-

ysajalta.
Jos vaalikeräyksen järjestäjällä on tilintarkastaja, tulee tilitykseen liittää tilintarkastajan

lausunto.
Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vaalikeräystilitysten

sisällöstä ja muodosta, tilintarkastajan lausunnon sisällöstä, tilityksen nähtävänä pitämi-
sestä, tilityksen nähtävänä pitämiseen liittyvistä määräajoista sekä tilityksen säilyttämi-
sestä.

6 luku

Rahankeräysvarojen käyttö ja valvonta

26 §

Rahankeräystili

Rahankeräyksen järjestäjällä on oltava rahankeräystä varten rahankeräystili. Edellä
5 §:n 2 momentin 9 kohdassa tarkoitetulla luonnollisten henkilöiden muodostamalla ryh-
mällä on oltava erillinen pankkitili kerättyjen varojen tallettamista varten.

Rahankeräystilin on oltava suomalaisessa talletuspankissa taikka Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneen talletuspankin Suomessa toimivassa sivu-
konttorissa.

Jos rahankeräyksen järjestäjä on vastaanottanut virtuaalivaluuttaa osana rahankeräystä,
on rahankeräyksen järjestäjän vaihdettava vastaanotettu virtuaalivaluutta rahaksi virtuaa-
livaluutan vaihtopalvelun välityksellä ja talletettava varat rahankeräystilille ennen vuosi-
ilmoituksen, lopputilityksen, pienkeräystilityksen tai vaalikeräystilityksen tekemistä.
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27 §

Rahankeräysvarojen käyttö, säilyttäminen ja käsittely

Rahankeräysvarat on käytettävä rahankeräyslupaa haettaessa Poliisihallitukselle ilmoi-
tettuun 6 §:n 1 momentin tai 3 momentin 2–7 kohdassa tarkoitettuun tai poliisilaitokselle
pienkeräysilmoituksessa annettuun ensisijaiseen 6 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitet-
tuun käyttötarkoitukseen.

Jos rahankeräysvaroja tai osaa niistä ei voida käyttää 1 momentissa tarkoitettuun käyt-
tötarkoitukseen tai se ei ole olosuhteiden olennaisen muuttumisen vuoksi tai muusta syys-
tä tarkoituksenmukaista:

1) Poliisihallitus voi rahankeräysluvan haltijan hakemuksesta muuttaa varojen käyttö-
tarkoitusta; tai

2) varat on käytettävä toissijaiseen käyttötarkoitukseen, joka on ilmoitettu Poliisihalli-
tukselle 13 §:n 2 momentin tai poliisilaitokselle 18 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisesti.

Rahankeräysvaroista saadaan käyttää kohtuullinen määrä keräyksen järjestämisen kan-
nalta välttämättömiin välittömiin kustannuksiin.

Rahankeräysvarojen säilyttäminen ja käsittely on järjestettävä luotettavalla tavalla. Ra-
hankeräyksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että rahankeräysvarat pidetään selkeästi
erillään keräyksen järjestäjän omista varoista.

28 §

Kiinteän omaisuuden luovuttaminen tai sen käyttötarkoituksen muuttaminen

Jos rahankeräysvarojen käyttötarkoituksena on kiinteän omaisuuden hankkiminen tai
perusparantaminen, omaisuutta tai sen hallintaoikeutta ei saa luovuttaa eikä omaisuuden
käyttötarkoitusta muuttaa sen hankkimista tai perusparantamisen valmistumista seuraavan
kymmenen vuoden aikana, ellei Poliisihallitus hakemuksesta anna siihen lupaa.

Kiinteän omaisuuden käyttötarkoituksen muuttamista taikka omistus- tai hallintaoikeu-
den luovutusta koskevassa hakemuksessa tulee antaa seuraavat tiedot:

1) rahankeräyksen järjestäjä;
2) kiinteän omaisuuden hakemusajankohdan mukainen käyttötarkoitus;
3) kiinteän omaisuuden suunniteltu käyttötarkoitus;
4) kiinteän omaisuuden luovutuksesta saatavien varojen käyttötarkoitus.
Hakemukseen tulee liittää asiakirja tai jäljennös asiakirjasta, jolla kiinteä omaisuus tai

sen hallintaoikeus on hankittu.
Poliisihallitus määrää 1 momentissa tarkoitetussa luvassa kiinteän omaisuuden omis-

tus- tai hallintaoikeuden luovutuksesta saatavien varojen uudelleen käyttämisestä joko
2 momentin 3 kohdan mukaiseen rahankeräyksen järjestäjän ilmoittamaan käyttötarkoi-
tukseen tai rahankeräyksen järjestäjän toiminnan tarkoituksen mukaiseen käyttötarkoituk-
seen tai niitä lähellä olevaan tarkoitukseen.

Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kiinteän omaisuuden
luovuttamiseksi tai käyttötarkoituksen muuttamiseksi tehtävän hakemuksen sisällöstä ja
liitteistä.

29 §

Vuosi-ilmoituksen ja tilityksen korjaaminen

Poliisihallitus voi määrätä uuden vuosi-ilmoituksen, lopputilityksen tai vaalikeräystili-
tyksen ja poliisilaitos pienkeräystilityksen annettavaksi, jos tehty vuosi-ilmoitus tai tilitys
on puutteellinen, tai määrätä sen täydennettäväksi tai oikaistavaksi, jos siinä ilmenee kir-
joitus- tai laskuvirheitä taikka muita näihin verrattavia vähäisiä puutteita tai virheellisyyk-
siä.
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Edellä 1 momentissa tarkoitettu uusi vuosi-ilmoitus tai tilitys, vuosi-ilmoituksen tai ti-
lityksen täydennys tai oikaisu on annettava viranomaisen asettamassa kohtuullisessa mää-
räajassa.

30 §

Tietojensaantioikeus

Poliisihallituksella ja poliisilaitoksella on oikeus saada rahankeräysten järjestämisen
valvonnassa välttämättömiä rahankeräyksen järjestämiseen välittömästi liittyviä tietoja:

1) rahankeräyksen järjestäjältä ja rahankeräyksen järjestämiseen käytettäviltä
palveluntarjoajilta maksutta ja yhteisön jäsentä, kirjanpitäjää, tilintarkastajaa, toimitus-
johtajaa, hallituksen jäsentä tai työntekijää velvoittavan liikesalaisuuden estämättä;

2) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) säädetyn salassapitovelvolli-
suuden estämättä talletuspankilta, jossa rahankeräystili tai rahankeräyksen järjestäjän muu
pankkitili on;

3) viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitamaan asetetulta yhteisöltä maksutta ja salas-
sapitovelvollisuuden estämättä;

4) yhteisöltä tai säätiöltä, jolle rahankeräysvarat tosiasiallisesti ohjataan keräystarkoi-
tuksen toteuttamista varten, yhteisön tai säätiön jäsentä, kirjanpitäjää, tilintarkastajaa, toi-
mitusjohtajaa, hallituksen jäsentä tai työntekijää velvoittavan liikesalaisuuden estämättä.

Poliisihallituksella ja poliisilaitoksella on oikeus saada 1 momentin 3 kohdassa tarkoi-
tetut tiedot myös teknisen käyttöyhteyden avulla tai sähköisessä muodossa.

Poliisihallituksella on oikeus saada rahankeräysten tilastoimiseksi tarvittavia tietoja ra-
hankeräyksen järjestäjältä maksutta.

31 §

Toimitsijan määrääminen

Poliisihallitus voi määrätä toimitsijan ottamaan rahankeräyksen järjestäjän kustannuk-
sella rahankeräysvarat haltuunsa ja tekemään niistä tilityksen, jos Poliisihallitus on pe-
ruuttanut rahankeräysluvan 15 §:n mukaisesti tai poliisilaitos on kieltänyt pienkeräyksen
järjestämisen tai rahankeräysvarojen käytön 21 §:n mukaisesti eikä pienkeräyksen järjes-
täjä ole korjannut virheellistä menettelyä, laiminlyöntiä tai muuttunutta olosuhdetta 21 §:n
4 momentissa tarkoitetun kiellon voimassaoloaikana.

Toimitsijaksi voidaan määrätä asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista
oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011) tarkoitettu luvan saanut oikeuden-
käyntiavustaja.

Poliisihallitus päättää toimitsijan haltuunsa ottamien varojen käyttämisestä rahankerä-
yksen ensisijaiseen tai sitä lähellä olevaan muuhun käyttötarkoitukseen.

7 luku

Erinäiset säännökset

32 §

Rahankeräysrekisteri

Tässä laissa Poliisihallitukselle ja poliisilaitokselle säädettyjen tehtävien suorittamisek-
si Poliisihallitus ja poliisilaitokset pitävät rahankeräysrekisteriä rahankeräysluvan saami-
seksi tehdyistä hakemuksista, rahankeräysluvan saajista, rahankeräysluvan peruuttamisis-
ta, pienkeräysilmoituksista, rahankeräyksen järjestämisen kieltämispäätöksistä, kirjalli-
sista varoituksista, vuosi-ilmoituksista, vuosisuunnitelmista ja tilityksistä.
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Henkilötietojen käsittelyyn poliisin rekistereissä sovelletaan henkilötietojen käsittelys-
tä poliisitoimessa annettua lakia (616/2019).

33 §

Tietojen luovuttaminen yleisen tietoverkon välityksellä

Sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
16 §:n 3 momentissa säädetään, Poliisihallitus saa yleisen tietoverkon välityksellä luovut-
taa yleisön tietoon saattamiseksi rahankeräysrekisteristä tietoja rahankeräysluvan haltijas-
ta, pienkeräyksen järjestäjästä, rahankeräyksen käyttötarkoituksesta sekä järjestetyn ra-
hankeräyksen tuotoista ja kuluista. Viranomainen ei saa kuitenkaan luovuttaa rahankerä-
yksen järjestäjän henkilötunnuksen tunnusosaa.

34 §

Tiedonantovelvollisuus lahjoitusta pyydettäessä

Rahankeräyksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että lahjoitusta pyydettäessä anne-
taan yleisölle selkeästi ja ymmärrettävästi ainakin seuraavat tiedot:

1) rahankeräyksen järjestäjä;
2) Poliisihallitukselle ilmoitettu 6 §:n 1 momentin tai 3 momentin 2–7 kohdassa tarkoi-

tettu tai poliisilaitokselle pienkeräysilmoituksessa annettu 6 §:n 3 momentin 1 kohdassa
tarkoitettu rahankeräysvarojen käyttötarkoitus;

3) lupanumero tai pienkeräysnumero.
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi yleisön saataville on asetettava sel-

keästi ja ymmärrettävästi rahankeräyksen järjestäjän yhteystiedot sekä 13 §:n 2 momen-
tissa tai 18 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu toissijainen käyttötarkoitus.

35 §

Muutoksenhaku

Poliisihallituksen ja poliisilaitoksen tämän lain nojalla antamaan päätökseen haetaan
muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-
oikeus myöntää valitusluvan.

Tämän lain 14, 15, 21 ja 24 §:n nojalla tehtyä peruuttamista, kieltämistä tai raukeamista
koskevaa päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei hallinto-oikeus toi-
sin määrää. Muutoksenhausta uhkasakon asettamista ja maksettavaksi tuomitsemista kos-
kevaan päätökseen säädetään uhkasakkolain (1113/1990) 24 §:ssä.

36 §

Rangaistussäännökset

Joka tahallaan
1) laiminlyö 11 §:n mukaisen velvollisuuden ilmoittaa olosuhteiden muutoksesta,
2) laiminlyö 20 §:ssä säädetyn velvollisuuden keskeyttää pienkeräys, jos keräyksellä

saadut varat ylittävät 17 §:n 2 momentissa säädetyn pienkeräyksen enimmäismäärän,
3) laiminlyö 12 §:n 1 momentissa, 16 §:n 1 momentissa, 22 §:n 1 momentissa tai

25 §:n 1 momentissa säädetyn vuosi-ilmoituksen tai tilityksen antamisen,
4) laiminlyö 29 §:ssä säädetyn uuden vuosi-ilmoituksen tai tilityksen antamisen,
5) vastoin 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädettyä kieltoa järjestää rahankeräyksen yh-

teydessä arpajaiset tai muun toiminnon, jossa osallistuvalle luvataan kokonaan tai osittain
sattumaan perustuva voitto,
14



863/2019  
6) vastoin 7 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädettyä kieltoa järjestää rahankeräyksen ta-
valla, jossa kaupankäynti tai yhdistyksen jäsenhankinta ja rahankeräys ovat ilmeisessä
vaarassa sekoittua keskenään, tai

7) vastoin 7 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädettyä kieltoa antaa yleisölle rahankeräystä
järjestäessään merkityksellisiä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja keräystarkoi-
tuksesta tai keräyksen järjestäjästä ja sen toiminnan tarkoituksesta,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, rahankerä-
ysrikkomuksesta sakkoon.

Rahankeräysrikoksesta ja lievästä rahankeräysrikoksesta säädetään rikoslain (39/1889)
17 luvun 16 c ja 16 d §:ssä.

Menettämisseuraamuksen määräämisestä säädetään rikoslain 10 luvussa.

37 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020.
Tällä lailla kumotaan rahankeräyslaki (255/2006).
Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyn rahankeräysluvan nojalla toimeenpanta-

vaan rahankeräykseen sekä sillä kerättyjen varojen käyttöön ja tilittämiseen sovelletaan
rahankeräysluvan myöntämisajankohtana voimassa olleita säännöksiä sekä rahankeräys-
luvassa asetettuja ehtoja.

Lupa-asiaan, joka on tullut vireille ennen tämän lain voimaantuloa, mukaan lukien sel-
laista asiaa koskeva muutoksenhaku, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leita säännöksiä.

Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2019

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sisäministeri Maria Ohisalo
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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