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25.8.2020: ”Valtiovarainministeriön 
budjettiesityksessä sote-järjestöiltä aiotaan ensi 
vuonna leikata 127 miljoonaa euroa eli 33 % 
tähän vuoteen verrattuna.”

Yhdistysten varainhankinnan 
monet muodot - miten yhteisö 
osaa valita sille sopivimmat 
muodot? 



Toimintaa säätelevät monet lait ja säädökset 
(yhdistys-, säätiö-, kirjanpito-, tietosuojalaki etc.) 

Yhdistyslaki
Yhdistyksen säännöissä on mainittava:

• Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
• Jäsenen velvollisuudesta suorittaa yhdistykselle jäsenmaksuja 

ja muita maksuja

Varainhankintaa säätelevät monet lait ja säädökset
(vero-, kirjanpito-, kuluttajansuoja-, tietosuoja-, arpajais-, 
rahankeräyslaki etc.) 

www.finlex.fi

http://www.finlex.fi/


◦ Mitä yhteisösi tekee? Yhteisön säännöt:

• Toimintamuodot ja tarkoitus 

◦ VARAINHANKINTA

• Mihin toimintaan yhteisösi tarvitsee rahaa? Toimintasuunnitelma

• Mistä eri lähteistä tarvittavaa rahaa voi hankkia? 
Taloussuunnittelu ja –seuranta, veroseuraamukset:
Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille, vero.fi

• Tee varainhankinnan suunnitelma ja sisällytä se yhteisösi 
toimintasuunnitelmaan.

• Ole sitoutunut tavoitteisiin: 
Ilman rahaa ei ole toimintaa. Ja ilman toimintaa ei ole rahaa.

• Tarkasta suunnitelmia ja tee muutoksia.



Toiminnan tarkoitus – toiminnan rahoitus

Käytettävissä olevat resurssit

•Henkilöstö, vapaaehtoiset

•Välineet

Investointisuunnitelma

•1 v. – 3 v. – 5 v. 

•Seuranta ja korjaavat toimenpiteet

•Toiminnan/ avustuskohteiden laajentaminen

•Resurssien lisääminen 





• Tukea suurelta yleisöltä
• Jäsenmaksut ja jäsenten muu tuki 

• Rahankeräys: kerta- ja säännölliset lahjoitukset

• Merkkipäivä- ja  testamenttilahjoitukset

• Tuote/palvelumyynti

• Arpajaiset

• Hyväntekeväisyystapahtumat

• Tavaralahjoitukset -> Myyjäiset, kirpputorit, huutokaupat

• Tukea yhteisöiltä
• Yrityslahjoitukset ja -yhteistyö, sponsorointi

• Säätiöt, rahastot

• Julkinen rahoitus







Jäsen

Tukija (tapahtumaan osallistunut, 

arvan/tuotteen ostaja)

Suurlahjoittaja

Kertalahjoittaja

Säännöllinen lahjoittaja

Testamentti

Torni Consulting Oy

Pia Tornikoski



Kertalahjoitus
(joulu, tuki-ilmoitus, merkkipäivä)

Yhteistyö
(probono, kummius)

Sponsorointi
(tapahtuma, näkyvyys)

Kampanjointi
(tuotemyynti, barter)

Partneruus

Torni Consulting Oy
Pia Tornikoski



MITÄ (tuote) 
KENELLE (kohderyhmä) 

MITEN (kanava)

Maksaminen
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Perinteisiä ja uusia kanavia
o Printti, radio- ja tv-mainonta, joissa 

lahjoituspyyntö esillä
o Myös Otto

o Suorat
o Postitus
o Sähköinen
o mobiili

o Tekstiviestit
o Telemarkkinointi
o Internet – online

o Oma www
o Verkkomainonta
o Sosiaalinen media
o Palveluportaalit
o joukkorahoitusalustat

o Kohtaamiset
o Lipaskeräys
o Feissaus (F2F katu – tai ovelta-

ovelle)
o Listakeräys
o Tapahtumat ja tilaisuudet





Kertalahjoitus

• Lahjoitus tilille (suorapostitus)

• Lahjoitus lippaaseen

• Lahjoitus verkossa

oVerkkosivut

oKeräysalusta (järjestön oma, 
portaali, some), joukkorahoitus

• MobilePay, Pivo, Siirto, Paypal jne

• Otto-automaatit

• Puhelinlahjoitus

oTekstiviesti

oSoitto



Kuukausilahjoitus

• Suoramaksu

• E-lasku
• mm. feissauksessa käytössä 

toimeksiantolomake

• Korttiveloitus

• Puhelinlahjoitus

• Mobilepay, Paypal

• Lasku



 ENNEN lahjoitusta 
– lahjoituksen pyyntövaihe

 Lahjoituksen AIKANA 
– maksaminen

 Lahjoituksen JÄLKEEN 
– kiitos ja lahjoittajapalvelu



• (Konkreettinen) esimerkki mitä perinnöllä / 
lahjoituksella on saatu aikaan (KIITOS)

• Mitä teette, missio / visio  - mihin vielä tarvitaan 
varoja (PYYNTÖ)

• UKK

• Toimintakertomus ja tilinpäätös

• Yhteyshenkilö + kuva + yht.tiedot



Katsaus uudistuneeseen 
rahankeräyslakiin



 Laissa tarkoitetaan rahankeräyksellä toimintaa, jossa yleisöön 
vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa; 
yleisöllä tarkoitetaan ennalta rajoittamatonta ja 
määrittelemätöntä joukkoa henkilöitä. Yleisö käsittää sekä 
luonnolliset - että oikeushenkilöt; 
yleisöön vetoamisella tarkoitetaan suullisesti, kirjallisesti tai 
muulla tavoin ilmaistua pyyntöä tai kehotusta antaa rahaa 
keräykseen. 
◦ Rahankeräyslakia sovelletaan kerta- ja kuukausilahjoituksiin niin 

yksityishenkilöiltä kuin yrityksiltä. 

 Laissa pienkeräyksellä tarkoitetaan ilmoituksenvaraista, keston ja 
keräystuoton enimmäismäärän osalta rajoitettua rahankeräystä. 
◦ Enintään 10 000 euroa
◦ Enintään kaksi kolme kuukautta kestävää pienkeräystä kalenterivuoden 

aikana.



 Keräyksen järjestämisen edellytyksenä on joko Poliisihallituksen 
myöntämä toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa tai 
poliisilaitokselle tehtävä pienkeräysilmoitus.
◦ Luvanvaraisissa keräyksissä lain pääsääntönä on rahankeräyksen 

järjestäjän toiminnan sekä keräystarkoituksen yleishyödyllisyys. 
Keräyksen voi järjestää esimerkiksi Suomessa rekisteröity yhteisö tai 
säätiö, uskonnollinen yhdyskunta sekä puoluerekisteriin merkitty puolue.

◦ Ilmoitukseen perustuvan pienkeräyksen voi järjestää muuhunkin kuin 
yleishyödylliseen tarkoitukseen, mutta ei kuitenkaan elinkeinotoimintaan 
tai oikeushenkilön varallisuuden kasvattamiseen. Pienkeräyksen voi 
järjestää myös rekisteröimätön vähintään kolmen luonnollisen henkilön 
muodostama ryhmä. 

◦ VASTUUT: kerääjän lakisääteiseen toimielimeen tai muuhun johtoon 
kuuluvat tai tosiasiallista päätösvaltaa käyttävät henkilöt, jotka 
tehtävässään päättävät rahankeräyksen järjestämiseen liittyvistä asioista



 Rahankeräyslain soveltamisalaan eivät kuulu mm.
◦ naapuriapu 

◦ tavarakeräykset

◦ vetoaminen yleisöön omaisuuden saamiseksi testamentein

◦ hyväntekeväisyyshuutokaupat, tukikonsertit ja tukitilaisuudet

◦ yksityishenkilöiden merkkipäiväkutsujen ja -haastattelujen 
sekä kuolinilmoitusten ja muistokirjoitusten yhteydessä 
esitetyt muistamispyynnöt



 Tapahtumissa ja tilaisuuksissa paikan päällä tehdyt 
keräykset, jotka eivät edellytä rahankeräyslupaa 
määritellään seuraavasti:
◦ keräys, joka järjestetään varhaiskasvatusryhmän, opetusryhmän, 

opinto- tai harrasteryhmän, päiväkodin, koulun tai muun tahon 
järjestämässä tilaisuudessa ja jos kerätyt varat käytetään 
opiskelun tai harrastustoiminnan edistämiseen.

◦ keräys (kolehti), jonka pidetään uskonnollisen yhdyskunnan 
julkisen uskonnonharjoituksen yhteydessä siihen osallistuvien 
keskuudessa.

◦ keräys, jonka järjestää Suomessa rekisteröity yhdistys tai säätiö, 
jos keräys järjestetään yhdistyksen, säätiön tai järjestön muun 
tarkoituksen, kuten yleishyödyllisen toiminnan, kuin 
elinkeinotoiminnan tukemiseksi. Keräys järjestetään yleisölle 
avoimessa maksuttomassa yhdistyksen, säätiön tai järjestön 
tilaisuudessa siihen osallistuvien keskuudessa tilaisuutta varten 
rajatulla alueella.



 Laissa kielletään järjestää rahankeräys, niin että 
◦ keräyksen järjestämisen yhteydessä on arpajaiset tai muu toiminto, 

jossa osallistuvalle luvataan kokonaan tai osittain sattumaan 
perustuva voitto

◦ kaupankäynti tai yhdistyksen jäsenhankinta ja rahankeräys ovat 
ilmeisessä vaarassa sekoittua keskenään

◦ lahjoittajana keräykseen osallistuneelle annetaan muu vastike kuin 
rahankeräyksen järjestäjän tai keräyksen tunnus, joka on arvoltaan 
vain vähäinen. 

 Lain mukaan kiellettyä on 
◦ antaa yleisölle rahankeräystä järjestäessään merkityksellisiä 

totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja keräystarkoituksesta tai 
keräyksen järjestäjästä ja sen toiminnan tarkoituksesta

◦ häiritä, pakottaa tai muutoin painostaa lahjoittajaa tavalla, joka on 
omiaan johtamaan siihen, että lahjoittaja tekee lahjoituspäätöksen, 
jota hän ei ilman painostamista olisi tehnyt.



Aikataulu, jos keräys on 1.10.-31.12.

Vaihe 1

Kerääjä tekee ilmoituksen viisi 

arkipäivää ennen keräyksen 

alkua

Keräys alkaa 1.10. 

Vaihe 2

Keräys päättyy 31.12.

Keräyksen seuranta ja 

mahdollinen keskeytys, jos 

10000 euroa täyttyy ennen 

31.12.

Vaihe 3

Kerääjä antaa 

pienkeräystilityksen 

viimeistään helmikuun lopussa 

2021. 

Kerääjä tekee tarvittaessa 

uuden ilmoituksen, kun varat 

on käytetty 

keräystarkoitukseen 

Mahdollisia täydennyksiä ja 

oikaisuja pyynnöstä



• Mitä minun eurolla saadaan aikaan? 
 100 % - lyhentämättömänä perille

• Lahjoittajat vaativat tuloksia ja vaikutuksia
• Tuloksien ja vaikuttavuuden määrän ja laadun mittaaminen

• Organisaation hyvä hallinto ja sidosryhmäviestintä 

• Omat eettiset ohjeet lahjoittajat ja edunsaajat huomioiden
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 Varainhankinta ei ole ’voittoa tavoittelematonta’

 Varainhankinta ei ole oma erillinen toiminto

 Varojen hankkimisesta syntyy kuluja

 Teetkö kaiken itse vai ostatko palveluja (pro bono)?

 Voiko varainhankinnan / palvelumyynnin liittää yhteisösi muuhun 
toimintaan: jäsenhankintaan, viestintään, kampanjointiin?

 Testaa ja kokeile!

 Muista varainhankinnan eettisyys ja läpinäkyvyys = hyvä hallintotapa

Materiaalia ladattavissa www.vala.fi:

 ’Vastuullisen varainhankinnan ammatilliset arvot ja periaatteet’
◦ VaLan suosituksissa ohjataan, kuinka Suomessa järjestö toteuttaa varainhankintaa 

ja kuinka varainhankinnan ammattia harjoitetaan.

 'Varainhankintaa harjoittavien yhteisöjen hyvästä hallintotavasta’
◦ Ohjeistukset antavat vinkkejä yhdistysten ja säätiöiden toimintaan sekä linkkejä 

lainsäädäntöön. 

http://www.vala.fi


https://www.vala.fi/ajankohtaista
http://www.tekojentiistai.org/
http://www.hyvatestamentti.fi/
https://www.vala.fi/ajankohtaista
http://www.tekojentiistai.org/
http://www.hyvatestamentti.fi/

