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KOLEHDIN KERÄÄMINEN SÄHKÖISILLÄ VÄLINEILLÄ
Kolehti on ikivanha kristillinen tapa, jonka tavoitteena on aina ollut auttaa köyhiä. Nykyään kolehdin keräämisestä
säädetään rahankeräyslailla. Seurakunnilla on mahdollisuus ilman erillistä lupamenettelyä kerätä kolehti julkisen
uskonnonharjoituksen yhteydessä niiltä, jotka osallistuvat tilaisuuteen. Julkisella uskonnonharjoittamisella tarkoitetaan tässä avointa seurakunnan tilaisuutta kuten jumalanpalvelusta tai muuta seurakuntatilaisuutta. Keräämistä
ei saa tapahtua tilaisuuden ulkopuolella, eikä myöskään yleisesti esimerkiksi lehti-ilmoittelun perusteella, internetin kautta tai tekstiviestein.
Kolehdit jumalanpalveluksissa ja muissa seurakuntatilaisuuksissa on kerätty perinteisesti ja lähes poikkeuksetta
käteisenä rahana. Rahankeräyslaissa ei ole säännöksiä siitä, miten lain 2 §:ssä tarkoitettu kolehti tulisi kerätä.
Rahankeräyslain kannalta arvioituna ei ole merkitystä sillä, missä vaiheessa uskonnonharjoitusta tai millä tavoin
(millä välineellä) tai missä paikassa kirkkorakennuksessa (tai muussa vastaavassa tilassa) kolehtia kerätään. Kolehtia voidaan kerätä myös välittömästi ennen uskonnonharjoittamistilaisuuden alkua tai välittömästi sen tilaisuuden päätyttyä. Seurakunnassa on ehdottoman tärkeää pitää huoli siitä, että kolehtia kerätään vain niiltä henkilöiltä,
jotka osallistuvat tilaisuuteen.
Edellä kuvatuista syistä kolehdin (rahan) kerääminen myös sähköisin välinein on mahdollista. Tällä hetkellä käyttökelpoisin sähköinen väline on niin kutsuttu maksupääte, jonka välityksellä lahjoitus tehdään pankki- tai luottokortilla käyttäen laitteeseen näppäiltävää tunnuslukua. Maksupääte suorittaa veloituksen maksajan pankki- tai
luottotililtä ja raha siirtyy seurakunnan pankkitilille. Myös muita keräyslaitteita ja sähköisiä/teknisiä tietovälineitä
on käytössä ja niitä voi käyttää. Laitteet voivat toimia joko langattoman tietoverkon välityksellä tai osana kiinteää
tietoverkkoa.
Seurakunta voi asentaa keräyslaitteen kirkkotilaan tai sen välittömään läheisyyteen, esimerkiksi eteistilaan. Kolehdin antaminen keräyslaitteen avulla tulisi pääsääntöisesti tapahtua välittömästi tilaisuuden jälkeen, mutta keräyslaite voi olla käytössä myös tilaisuuden aikana ja ennen tilaisuutta. Keräyslaitteella tulee olla hoitaja, joka
valvoo ja ohjaa lahjoitustapahtumaa. Sähköinen väline on kolehdin keräämisen vaihtoehto ja kolehti on edelleenkin kerättävä aina myös perinteisellä tavalla käteisenä rahana. Kolehti siunataan edelleen totuttuun tapaan uhrivirren aikana. Siunaus ei koske vain käteisenä kerättyä kolehtia vaan myös sähköisellä välineellä tehtyä lahjoitusta.
Seurakunnan tulee varmistua siitä, että sähköisellä välineellä kerätty kolehti voidaan jälkikäteen osoittaa tapahtuneeksi tietyssä tilaisuudessa ja tiettyyn aikaan (sähköisen välineen raportti). Näin varmistetaan rahankeräyslain
noudattaminen siltä osin, että kyseessä on nimenomaan uskonnonharjoituksen yhteydessä kerätty kolehti eikä
muu rahankeräys, johon seurakunnalla ei ole lupaa.
Seurakunnan järjestämässä tilaisuudessa, joko omalle seurakunnalle tai ulkopuolisille, kerätty kolehti, joko perinteisesti tai sähköisellä välineellä, on aina vietävä seurakunnan pankkitilille ja kirjanpitoon, jonka jälkeen ulkopuolisille kerätty summa tilitetään saajayhteisölle.
Seurakunnan tilaisuudessa kerättävän kolehdin ulkopuolinen saajayhteisö ei saa käyttää omia teknisiä välineitä
rahan keräämiseksi suoraan yhteisön pankkitilille. Vain siinä tapauksessa, että seurakunta vuokraa tilat yhteisölle
sen oman tilaisuuden järjestämistä varten, voi kolehdin tai muun keräyksen tilittää/toimittaa suoraan yhteisölle.
Silloin vastuu keräyksestä on yhteisöllä ja on toimittava yhteisön saaman rahankeräysluvan puitteissa.
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