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Asia: RAHANKERÄYSLAINSÄÄDÄNTÖ; Arenen lausunto työryhmän ehdotuksesta 
hallituksen esitykseksi uudeksi rahankeräyslaiksi. 
 
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry (myöhemmin Arene) kiittää lausuntopyynnöstä ja 
esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
Arene pitää rahankeräyslain uudistamista ja hallinnollisten menettelyjen keventämistä myönteise-
nä. 
 
Nykylainsäädännön mukaan yliopistoilla, ammattikorkeakouluilla ja Kansallisgallerialla on oikeus 
kerätä rahaa lakisääteisten tehtävien hoitamiseen sekä suoraan että pääomituksen kautta.  
 
Ammattikorkeakouluilla on oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä varojen hankkimiseksi lakisääteisistä 
tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina 2017–2019 ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen. Valtio 
pääomittaa ammattikorkeakouluja suhteessa näiden keräämään yksityiseen pääomaan. Ammattikor-
keakoulujen pääomittamiseen on varattu 24 miljoonaa euroa vuosille 2017–2018. 
 

Arenen näkemys on, että ammattikorkeakouluilla tulee olla oikeus kerätä rahaa pääomittamiseen 
myös tulevina vuosina. Ammattikorkeakoulujen oikeus kerätä rahaa pääomiin tulee säilyttää, 
eikä sitä saa heikentää uudessa rahankeräyslaissa. 
 
Arenen korostaa, että sekä korkeakoulutuksen että tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan 
kansallisen ja alueellisen kehityksen kannalta on tärkeää, että kaikilla ammattikorkeakouluilla on 
myös jatkossa mahdollisuudet kerätä organisaation ulkopuolista rahoitusta. Rahankeräyslain uu-
distus on mahdollistanut työ- ja elinkeinoelämän toimijoiden antaman tuen kanavoitumisen heidän 
tärkeäksi kokemilleen koulutus- ja tutkimusorganisaatioille alueellisesti ja kansallisesti.  
 
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen Vision 2030 lähtökohtana on muun muassa parantaa korkea-
koulujen itsenäisyyttä ja mahdollisuuksia ennakoida sekä reagoida toimintaympäristön muutoksiin, 
esimerkiksi monipuolistamalla ammattikorkeakoulujen rahoituspohjaa. Tässä yhtenä keinona on 
ollut mahdollisuus toteuttaa rahankeräyksiä valtion ulkopuolisista lähteistä, mm. elinkeinoelämältä 
ja säätiöiltä. 
 
Työryhmä esittää, että oikeutta kerätä rahaa pääomittamiseksi ei enää tulevaisuudessa olisi.  
Arene ei kannata tätä uudistusta. Ammattikorkeakouluille pääomittaminen on linkittynyt oleelli-
sesti ammattikorkeakoulun lakisääteisten tehtävien tukemiseen, koulutukseen sekä tutkimus-, ke-
hittämis- ja innovaatiotoimintaan. Pääomittamisesta syntyviä tuottoja käytetään ammattikorkeakou-
lulaissa säädettyjen tehtävien mukaiseen toimintaan. Pääomitus mahdollistaa myös varojen käytön 
joustavasti ja pitkäjänteisesti strategisesti keskeisiin kohteisiin yhteiskuntaa ja aluetta hyödyttävällä 
tavalla.  
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Rahankeräyksen vastikkeellisuus vaatii myös selventämistä ja tarkoituksenmukaisia linjauksia. 
Muun muassa, millainen toiminta tulkitaan vastikkeellista korkeakoulujen kohdalla. Voidaanko, 
esim. ammattikorkeakouluissa järjestää tilaisuuksia joissa kerrotaan ammattikorkeakoulutoiminnas-
ta tavanomaisen kokoustarjoilun ohjeistuksella, jolloin samalla voidaan myös tiedottaa lahjoittajia 
keräyksen onnistumisesta.  Rahankeräyslaissa on hyvä selkeyttää myös erilaisten lahjoittajien koh-
telua (yksityiset ja yritykset lahjoittajina).  
 
 
Työryhmä ehdottaa, että luvista tehdään jatkuvasti voimassa olevia, mikä on hyvä uudistus luvan-
hakuprosessin keventämisen kannalta. Arene kannatta kevennettyä lupamenettelyä korkea-
koulujen osalta, jolloin korkeakoulut voisivat olla vapautettuja erillisen luvan hakemisesta. 
Perusteena tälle on vakiintunut ja luotettava toiminta.  
 
 
Arene esittää myös, että ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja Kansallisgallerian osalta voitaisiin-
kin harkita vuosi-ilmoituksesta luopumista tai sen keventämistä esimerkiksi siten, että tilinpäätös- ja 
-tarkastustietojen toimittaminen riittäisi ainakin laissa erikseen mainittujen toimijoiden osalta. 
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