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ASIA

Rahankeräyksen toimeenpano

HAKIJAT

AlIergia~ ja Astmaliitto, Epllepsia-liitto, Förbundet De Utvecklinqsstördas
Väl, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, Kuuloliitto, Kuurojen Liitto, Mielenterveyden Keskusliitto, Munuaisja maksaliitto, Näkövammaisten Keskusll1tto, Psoriasisliitto, Sotainvalidien
Ve!jesliitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen MS·liitto, Suomen Reumaliitto
ja Suomen Sydänliitto. Hakijat ovat muodostaneet Pieni ele -keräystoimikunnan.

Asiamies

HengitysliItto ry
Kimmo Juutilainen

HAKEMUS

Hakijat ovat pyytäneet rahankeräyslupaa ajalle 1.1.2014 - 31.12.2015. Hakemus on saapunut Poliisihallitukseen 13.9.2012. Rahankeräykset järjestetään pääsääntöisesti europarlamenttivaalien 14.5. - 20.5.2014 ja 25.5.2014
sekä eduskuntavaalien 8.4. -14.4.2015 ja 19.4.2015 aikana.

POlllSIHALLITU

KS EN RATKAISU
Poliisihallitus antaa hakijoille luvan rahankeräyksen toimeenpanemiseen
seuraavasti:

Luvan saajat
Allerqia- ja Astmaliitto, Epilepsia-liitto, Förbundet De Utvecklingsstördas
Väl, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto. Kehitysvarnmaliitto, Kuuloliitto, Kuurojen Liitto, Mielenterveyden Keskusliitto, Munuaisja maksaliitto, Näkövammaisten Keskusliitto, Psoriasisliitto, Sotainvalidien
Veljesliitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen MS-liitto, Suomen Reumaliitto
ja Suomen Sydänliitto.
Luvan numero

2020/2012/5044

Käytännön toimeenpanija
Automatia Pankkiautomaatit Oy (0974651-1) määrätään käytännön toimeenpanijaksi Otto-automaateissa käteisnoston yhteydessä tapahtuvalie
keräystava IIe.
Toimeenpanoaika

ja -alue
Lupa on voimassa 1.1.2014 - 31.12.2015 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Pollisihalli!us, Arpajaishallinto
PL 50, 11101 RIIHIMÄKI
arpajaishallin!o@poliisi.fi,
www.poliisi.fi
Puh. 0718780181,
Faksi 0718781898
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Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Keräystuotto jaetaan luvansaai1en kesken seuraavasti:
Paikallisyhdistykset käyttävät puolet tuotosta paikalliseen toimintaan, kuten
vertaistukiryhmiin, neuvontaan ja virkistystoimintaan. Keskusjärjestöt käyttävät. osuutensa valtakunnalliseen vammais- ja kansanterveystyöhön. Järjestöjen tärkeimmät yhteiset tehtävät ovat jäsenten asioiden ja tasaarvopyrkimysten ajaminen.
Puolet keräyksen tuotosta jaetaan keräyskulujen maksamisen jälkeen keskusjärjestöille siten, että ehdokasjäsen Mielenterveyden keskusliitto saa
2,7 % minkä jälkeen 17 varsinaista jäsentä jakavat loppuosan tuotosta
sääntöjen mukaisessa suhteessa: Allergia- ja astmaliitto, Epilepsialiitto,
Munuals- ja maksa liitto, Psonasisliitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen MSliitto, Suomen Reumaliitto ja Suomen Sydänliitto saavat kukin yhden kuudestoistaosan (1/16 ). Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, Kehitysvammaisten Tukiliitto ja Kehitysvammaliitto saavat yhteisesti yhden kahdestoistaosan (1/12). Kuulonhuoltoliitto ja Kuurojen Liitto saavat yhteisesti yhden
kahdestoistaosan (1/12). Invalidiliitto, Hengitysliitto, Näkövammaisten Keskusliitto ja Sotainvalidien Veljesliitto saavat kukin yhden kahdestoistaosan
(1/12).
Tekstiviestilahjoitusten sekä vaalien ulkopuolisissa tilaisuuksissa tapahtuvien lipaskeräysten tuoton arvioidaan olevan pieni kokonaisuuteen verrattuna, siksi tuotto jaetaan keskusjärjestöille.
Järjestöt käyttävät keräysluoton seuraavasti:
Allergia- ja Astmaliitto:
Paikallisesti tehtävään vapaaehtoistyön vahvistamiseen, vertaistukeen ja
liikuntaan sekä muihin palveluihin. Osa varoista käytetään valtakunnalliseen edunvalvontaan, ohjaukseen ja neuvontaan mm. oppaisiin, koulutustapahtumiin, sähköiseen viestintään ja yhdistystoiminnan tukemiseen.
Epllepsialiitto:
Virkistys- ja vertaistoimintaan yhdistysten avulla. Liitto käyttää keräysvaroja
mm. kuntoutukseen, tiedon jakamiseen ja aineistojen tuottamiseen sekä
valtakunnalliseen neuvontaan.
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl:
Kehitysvammaisten henkilöiden leiri- ja sopeutusvalmennukseen.
Hengitysliitto:
Hengityssairaille tarkoitettujen apuvälineiden ja -laitteiden hankintaan terveydenhuollolle, joka lainaa niitä potilaille tarpeen mukaan. Ohjauksen,
neuvonnan ja vertaistuen järjestämiseen hengitysyhdistyksen jäsenille.
Invalidiliitto:
Järjestö- ja vaikuttamistoimintaan, vammaisten kuntoutus- ja koulutustolmintaan sekä vammautumista ennaltaehkäisevään toimintaan.

3 (6)

Poliisihallitus
Arpajaishaflinto

11.12.2013

2020/2012/5044

Kehitysvammaisten Tuklliltto:
Teematapahtumiin, alueellisen toiminnan tukemiseen ja tiedotukseen.
Kehitysvammaliitto:
Kehitysvammaisten ihmisten osallistumismahdollisuuksien ja elämänlaadun parantamiseen selkokielisen tiedotuksen ja oppimateriaalituotannon
avulla.
Kuuloliitto.
Kuulovammaisten, erityisesti lasten, nuorten ja ikäihmisten syrjäytymisen
ehkäisemiseen. Jäsenyhdistysten järjestämän kuu!olähipalvelu-toiminnan
sekä lapsille ja nuorille suunnattavan vertaistuen tukemiseen.
Kuurojen liitto:
Paikallistasolla viittomakieliseen yhdistystoimintaan, jonka yhteydessä järjestetään koulutusta, kerho- ja harrastetoimintaa sekä erilaisia virkistysretkiä. Liittotasolla eri toimintojen/palveluiden, kuten viittomakielisten edunvalvonnan, viestinnän, seniori-, nuoriso-, kulttuuritoiminnan ja materiaalituotannon rahoitukseen, ylläpitoon ja kehittämiseen.
Mielenterveyden Keskusliitto:
Jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseen koulutusten, materiaalien ja erilaisten tapaamisten avulla sekä vertaistuen tarjoamiseen nuorille.
Munuais- ja maksaliitto:
Aktiivisten järjestötoimijoiden ja tukihenkilöiden koulutukseen ja tukemiseen
esim. yhdistysten hallitustoimitsijoiden ja vertaistukijoiden koulutukseen sekä paikallisyhdistysten tietoa, tukea ja vertaisuutta tarjoaviin tapahtumiin.
Näkövammaisten Keskusli itto:
Näkövammaisten aseman parantamiseen, kuten kuntoutukseen, nuorisotoimintaan ja liikunnan edistämiseen.
Psoriasisliitto:
Psoriasista ja nivelpsoriasista sairastavien ensitietoon, hoidonohjaukseen,
tiedotukseen, vertaistukitoimintaan ja paikallisyhdistysten koulutukseen.
Sotainvalidien Veljesliitto:
Sotainvalidien aseman parantamiseen, kuten asuntojen korjaukseen, kotipalveluiden järjestämiseen ja vähävaraisten sotainvalidien tukemiseen.
Suomen Diabetesliitto:
Alueellisen diabetestoiminnan kehittämiseen, esim. lasten leirit, virklstysvlikonloput ja omahoidon kurssit; yhdistysten toiminnan aktivointiin päämääränä saada liiton palvelut lähelle jokaista jäsentä.
Suomen MS~liitto:
Neurologisia sairauksia sairastavien liikunnan edistämiseen sekä heidän
toimintaedellytyksiään edistävän tutkimuksen tukemiseen.
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. Suomen Reumaliitto:
Lasten, nuorten ja vanhempien toiminnan tukemiseen, koulutukseen, neuvontaan, kuntoutukseen, virkistykseen ja valtakunnalliseen vaikuttamiseen.
Suomen Sydänliitto:
Sydänterveyden edistämiseen ja sydänsairauksien ehkäisyyn tähtäävään
toimintaan myös potilas- ja vertaistukitoiminnan näkökulmasta. Lisäksi tuottoa käytetään tiedotukseen, erityisesti eri alojen ammattilaisille ja laitoksille
sekä suoraan kansalaisille suunnattujen koulutustilaisuuksien sekä sydäntietoutta lisäävien tiedotus-, koulutus- ja viestintämateriaalien tuottamiseen.

Keräys- ja vetoamlstavat
Vedotaan yleisöön:
järjestämällä lipaskeräys (20 000 kpl)
internet -ilmoitu ksi n
järjestämällä tekstiviestikeräys, jossa lahjoittaa voi lähettämällä
tekstiviestin maksulliseen palvelunumeroon
järjestämällä puhelinkeräys, jossa lahjoittaa voi soittamalla maksulliseen palvelunumeroon
lehti-ilmoituksissa ja muussa mainonnassa
radiossa ja TV:ssä
sosiaalisessa mediassa
tapahtumissa ja tilaisuuksissa
Otto-käteisautomaateissa. Otto-automaattien käteisnoston yhteydessä ihmiset voivat tehdä lahjoituksen
vetoomuskirjeissä ja sähköposteissa
tilisiirtolomakkeella

Keräystunnus

Ei ole.

Rahankeräystili

FI985541

2820022011,

BIC: OKOYFIHH

Tavat, joilla ilmoitetaan yleisölle rahankeräysasetuksen 4 §:ssä säädetyt tiedot
Tiedot ilmoitetaan keräyslippaissa, internetissä, tekstiviesti- ja puhelinkeräyksen yhteydessä, lehti-ilmoituksissa ja muussa mainonnassa, radiossa ja
TV:ssä, sosiaalisessa mediassa, tapahtumissa ja tilaisuuksissa, vetoomuskirjeissä ja sähköposteissa sekä tilisiirtolomakkeissa. Käytännön toimeenpanijan tulee ilmoittaa tiedot Otto-käteisautomaateissa tapahtuvan keräyksen osalta.

Lupaehdot
Luvan saajan tulee ennen tipaskeräyksen aloittamista jättää juoksevasti
numeroidut keräyslippaat Helsingin poliisilaitoksen leimattavaksi. Jokaiseen keräyslippaaseen on merkittävä ainakin luvan saajan nimi, keräyksen
toimeenpanoaika ja -alue sekä luvan numero ja myöntämisajankohta.
Vaalikeräykseen liittyvät järjestelyt on hoidettava siten, etteivät vaaliviranomaiset joudu missään vaiheessa osallistumaan rahankeräykseen liittyviin
tehtäviin sekä siten, ettei keräystoiminta häiritse vaalitoimintaa. Keräysjär-
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jestelyistä ei myöskään saa syntyä äänestäjille sellaista vaikutelmaa, että
vaalikeräykseen osallistuminen olisi velvollisuus.
Muut toimeenpanoon

liittyvät säännökset
Rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä on kiellettyä järjestää
arpajaiset tai muu toiminto, jossa osallistuva lie luvataan kokonaan tai
osittain sattumaan perustuva voitto
rahankeräys tavalla, jossa kaupankäynti tai yhdistyksen jäsenhankinta
ja rahankeräys ovat ilrnelsessä vaarassa sekoittua keskenään.
Rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä tulee yleisölle ilmoittaa rahankeräysluvan saaja, rahankeräysluvan myöntänyt viranomainen, luvan numero ja myöntämisajankohta, keräyksen toimeenpanoaika ja -alue, kerättävien varojen käyttötarkoitus ja aika, jonka kuluessa varat on tarkoitus
käyttää keräystarkoitukseen sekä mahdollinen käytännön toimeenpanija.
Luvan saajan on viipymättä Ilmoitettava keräykseen, luvan saajaan, rahankeräyksen käytännön toimeenpanijaan tai keräyskohteeseen liittyvistä luvan saantiin olennaisesti vaikuttavista muutoksista kirjallisesti lupaviranomaiselle.
Luvan saajan on aina ilmoitettava luvan myöntämisen ja luvan päättymisen
välisenä aikana yhteisön tai säätiön hallinnossa tapahtuneesta muutoksesta,
Luvan saajan on tehtävä rahankeräyksestä tilitys, joka on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä Juvan myöntäneelle viranomaiselle.

Sovelletut oikeusohjeet

Rahankeräyslaki (255/2006) ja rahankeräysasetus

(503/2006)

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla
Helsingin hallinto-oikeuteen, Va!itusosoitus on liitteenä. Muutoksenhakuasian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäynti maksu.
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LISÄTIEDOT

Lisätietoja antaa tarvittaessa suunnittelija Tiina Mäkinen,
tiina.makinen@poliisi.fi tai puh. 071 878 1864.

pÄÄT6s

Hengitysliitto ry
Kimmo Juutilainen
PL 40
00621 Helsinki

MAKSU

240 €
Lasku toimitetaan erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
keskuksesta (Palkeet).
Maksun

palvelu-

peruste

Suoritemaksun määrääminen perustuu valtion maksuperustelain
(150/1992) 6 §:ään ja sisäasiainministeriön mainitun lain 8 §:n nojalla antamaan asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2012
(1349/2011 ).
Maksun

oikaiseminen

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut
virhe, voi vaatia valtion maksuperustelain 11 b §:n perusteella siihen kirjallisesti oikaisua maksun määränneeltä
viranomaiselta kuuden kuukauden
kuluessa maksun määräämisestä.

JAKELU

Automatia Pankkiautomaatit
PL 506
00101 Helsinki

TIEDOKSI

Helsingin poliisilaitos
Oikeusministeriö

Oy

VALITUSOSOITUS
Tähän Poliisihallituksen päätökseen saa hakea muutosta valittarnalla kirjallisesti
Helsingin hallinto-oikeuteen.
Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen tledoksisaannista.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää
ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä.
itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai. valitusaika jatkuu seuraavaan arkipäivään.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin
jo kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä muuta tiedoksiantotapaa tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus.
Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.
Omalla vastuullaan valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valitus voidaan lähettää myös sähköisesti. Valituskirjelmän on ehdittävä perille virkaaikana ennen valitusajan päättymistä.
Valituskirjelmässä
on ilmoitettava
valittajan nimi ja kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajaue voidaan toimittaa,
päätös, johon haetaan muutosta,
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi, sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmään on liitettävä
Potlisihallituksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta,
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää laillinen edustaja tai asiamies, valituskirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valittajan, laillisen edustajan
säädetyllä tavalla.
Helsingin hallinto-oikeuden
käyntiosoite
postiosoite
puh, vaihde
faksi
sähköposti
aukioloaika

tai asiamiehen

on allekirjoitettava

yhteystiedot:

Radanrakentajantie 5, Helsinki
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
0295642000
0295642079
helsinki. hao@oikeusJi
ma - pe klo 8.00 - 16.15

valituskirjelmä

