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Eduskunnan sivistysvaliokunta 
 
 
Asia: HE 214/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle rahankeräyslaiksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene tukee esitystä rahankeräyslain uudis-
tamiseksi. Esitys tarkoittaa, että ammattikorkeakoulut ja yliopistot saavat pysyvän oi-
keuden rahankeräykseen toimintansa rahoittamiseksi ja myös peruspääoman kasvat-
tamiseksi. Rahankerääminen säilyy luvanvaraisena. 
 
Lakiesityksen perusteluihin tehty selkeä kirjaus mahdollisuudesta pääomittaa keräys-
tuotot tukee ammattikorkeakoulujen pitkäjänteistä toimintaa. Ajankohtainen valtion 
lupaus vastinrahasta on koskenut keräystuottojen pääomittamista. Perusteluiden sa-
namuoto ei muuta nykytilaa, mutta se on tärkeä, koska lausuntokierroksella olleessa 
versiossa pääomittamisen mahdollisuus jäi avoimeksi.  
 
Lakiesityksen mukaan ammattikorkeakoululla voidaan katsoa olevan rahankeräyslain 
edellyttämä yleishyödyllinen tarkoitus. Arene yhtyy perusteluiden kirjaukseen, jonka 
mukaan ammattikorkeakouluilla on jatkuva tarve hankkia rahoitusta useille toimin-
taansa tukeville hankkeille. 
 
Lakiesityksen mukaan ammattikorkeakoulujen rahankeräysoikeudesta tulee säätää 
erikseen, jotta lain tulkinta olisi selkeä sen suhteen, lukeutuvatko ammattikorkeakou-
lut julkisyhteisöiksi niiden tehtävien sisältämän julkisen vallan käytön sekä niiden val-
tion budjettivaroista saaman rahoituksen vuoksi. Vastaavalla tavalla säädetään yli-
opistojen ja Kansallisgallerian oikeudesta varainkeräykseen ja keräystuottojen pää-
omittamiseen. 
 
Lakiesitys sisältää myös ilmoituksenvaraisen kestoltaan ja keräystuoton enimmäis-
määrältä rajoitetun pienkeräyksen, johon ei tarvitse erikseen rahankeräyslupaa. Oi-
keus pienkeräykseen on mahdollisuus myös ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalla, 
mitä Arene pitää tärkeänä. 
 
Oikeus rahankeräämiseen ei koske Poliisiammattikorkeakoulua ja Maanpuolustuskor-
keakoulua, joilla lakiesityksen mukaan ei ole ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin 
rinnastettavaa oikeudellista itsenäisyyttä vaan ne ovat osa valtiota. Kummallakin on 

http://www.arene.fi/


kuitenkin oikeus vastaanottaa niille osoitettuja lahjoituksia, mikä on esityksen perus-
teluihin kirjattu. 
 
Rahankeräämisellä korkeakoulutuksella on pitkät historialliset juuret Suomessa. Ra-
hankeräysten turvin on Suomeen perustettu korkeakouluja Åbo Akademista ja Turun 
Yliopistosta alkaen. Rahankeräyksillä on myös parannettu korkeakouluopiskelijoiden 
opintososiaalista asemaa mm. opiskelija-asuntoja rakennuttamalla.  
 
Viimeisen kymmenen vuoden aikana valtio on myöntänyt rahankeräysten vastinrahaa 
Aalto Yliopiston perustamiseen sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahanke-
räyksiin. Jälkimmäinen on menossa ja vastinrahat jaettaneen ensi vuoden alussa en-
nen vaalikauden päättymistä. 
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