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Rahankeräyslainsäädännöstä
Rahankeräyslain 3 §:n 1 momentin mukaan rahankeräyksellä tarkoitetaan
toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa. Lain 4
§:n 2 kohdan mukaan yleisöllä tarkoitetaan ennalta rajoittamatonta ja määrittelemätöntä joukkoa henkilöitä, ja 3 kohdan mukaan yleisöön vetoamisella tarkoitetaan suullisesti, kirjallisesti tai muulla tavoin ilmaistua pyyntöä tai
kehotusta antaa rahaa keräykseen.
Mikäli rahankeräyslain 3 §:ssä säädetty rahankeräyksen määritelmä täyttyy, tulevat rahankeräyslain säännökset sovellettaviksi kyseessä olevaan
toimintaan. Rahankeräys saadaan rahankeräyslain 5 §:n 1 momentin mukaisesti toimeenpanna pääsääntöisesti vain viranomaisen antamalla luvalla. Luvanvaraisuudesta on rahankeräyslaissa säädetty tiettyjä rajoitettuja
poikkeuksia.
Yhdistyksen internetsivusto www.effi.org
Poliisihallitus on 13.5.2014 vastaanottanut Electronic Frontier Finland - Effi
ry:n (jäljempänä yhdistys) rahankeräyslupahakemuksen, jota on 11.8.2014
täydennetty toimintakertomuksella ja tilinpäätöksellä. Yhdistys on hakenut
yhdeksi rahankeräyksen keräystavaksi internetissä vetoamista sekä rahankeräystiliksi pankkitiliä FI16 6601 0001 0219 55.
Yhdistyksen internetsivustolla ohjataan Lahjoitukset -linkin kautta sivulle
https://www.effi.org/yhdistys/lahjoitukset.html, jossa on nähtävillä
(3.12.2014) seuraavanlainen teksti:
"EFFI voi sääntöjensä mukaan ottaa vastaan lahjoituksia toimintansa tukemiseen. Niitä ei voi kuitenkaan vähentää esim. verotuksessa. Jos haluat
lahjoittaa, käytännössä se tapahtuu helpoiten tilisiirtona yhdistyksen tilille:
IBAN FI16 6601 0001 0219 55, SWIFT/BIC AABAFI22 (Ålandsbanken).
Lähetä meili jasenasiat@effi.org niin saat viitenumeron pankkisiirtoa varten.".
Poliisihallituksen näkemyksen mukaan kyse on internetissä toimeenpantavasta rahankeräyksestä, joka lähtökohtaisesti vaatii rahankeräysluvan. Kyseinen teksti vaikuttaisi täyttävän yleisöön vetoamisen tunnusmerkit, sillä
kirjallinen vetoomus vaikuttaisi olevan sivuilla vain ja ainoastaan sen vuoksi, että yleisölle ilmoitetaan yhdistyksen halukkuudesta vastaanottaa vasPOLIISIHALLITUS
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tikkeettomia rahalahjoituksia. Lisäksi teksti on nähtävillä julkisella internetsivustolla, joten vetoaminen kohdistuu ennalta rajoittamattomaan joukkoon
henkilöitä. Sivustolla myös opastetaan yksityiskohtaisesti miten lahjoituksen voi yhdistykselle tehdä mahdollisimman helposti. Asian arvioinnissa ei
ole merkitystä sillä, että lahjoituksen tekemiseksi kehotetaan erikseen pyytämään viitenumero. Tämänkaltaiset edellytykset eivät muuta sitä tosiasiaa, että yleisöltä pyydetään rahalahjoituksia.
Rahankeräyslain 12 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan lupa rahankeräyksen toimeenpanemiseen voidaan antaa, jos on oletettavaa, että hakija toimii rahankeräyksestä annettujen säännösten mukaisesti. Lain 13 §:n 1
momentin 1 kohdan mukaan hakemus rahankeräyksen toimeenpanemiseen tulee hylätä, jos luvan antamiselle 6, 7 ja 12 §:ssä säädetyt edellytykset eivät täyty. Poliisihallituksen näkemyksen mukaan on oletettavaa, että
yhdistys on tietoinen rahankeräyslainsäädännön vaatimuksista ottaen
huomioon yhdistyksen historian rahankeräysasioissa (Helsingin HO
10.12.2008 3487). Näin ollen voidaan olettaa, että hakija ei toimi rahankeräyksestä annettujen säännösten mukaisesti ja rahankeräyslupahakemus
tulee hylätä rahankeräyslain 13 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella.
Poliisihallitus varaa hallintolain 34 §:n mukaisesti Electronic Frontier Finland - EFFI ry:lle mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiassa ennen rahankeräyslupahakemusasian ratkaisemista. Voitte esittää näkemyksenne
rahankeräyksen määritelmän täyttymisestä internetsivustonne kohdalla ja
perustelut sille, miksi katsotte että toimintanne ei olisi luvanvaraista rahankeräystä. Lisäksi voitte antaa muuta tarpeelliseksi katsomaanne selvitystä.
Kirjallinen vastaus pyydetään toimittamaan 23.12.2014 mennessä ensimmäisen sivun alalaidassa mainittuun osoitteeseen tai sähköisesti arpajaishallinto@poliisi.fi. Vastaamatta jättäminen ei estä Poliisihallitusta asian ratkaisemisessa.
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Aspo-asianhallintajärjestelmässä. Poliisihallitus 11.12.2014 klo 10.19. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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