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ASIA

Rahankeräyksen

HAKIJAT

Allergia- ja Astmaliitto - Allergi- och Astmaförbundet
ry, Epilepsialiitto
Epilepsiförbundet
ry, Förbundet De Utvecklingsstördas
Väl rf,
Hengitysliitto Heli ry, Invalidiliitto ry, Kehitysvammaisten
Tukil1itto ry,
Kehitysvammaliitto
- Förbundet Utvecklingshämning
ry, Kuuloliitto ry, Kuurojen
Liitto ry, Munuais- ja maksaliitto ry, Näkövammaisten
Keskusliitto ry, Psoriaslsliitto - Psoriasisförbundet
ry, Sotainvalidien
Veljesliitto - Krigsinvalidernas
Brödraförbund ry, Suomen Diabetesliitto ry, Suomen MS-liitto ry, Suomen Reumaliitto
ry ja Suomen Sydänliitto ry. Hakijat ovat muodostaneet
vaalikeräystoimikunnan.

Asiamies

Hengitysliitto Heli ry

toimeenpano.

Rahankeräysluvan

muuttaminen.

Kimmo Juutilainen
Yhdistyksen
Yhdistyksen

HAKEMUS

Y-tunnus:
kotipaikka:

0201472-1
Helsinki

Hakijoille on 09.07.2010 annettu lupa nro 2010/2010 rahankeräyksen
toimeenpanemiseen vuoden 2011 eduskuntavaalien
sekä vuoden 2012 presidentinvaalien ja vuoden 2012 kunnallisvaalien
yhteydessä kaikilla ennakkoäänestysja
äänestys paikoilla lukuun ottamatta erityislaitoksia
ja kotona tapahtuvaa äänestystä. Hakijat ovat pyytäneet saada seuraavat muutokset eduskuntavaaleihin
liittyvän rahankeräyksen
toimittamisen:

1) Keräystapojen lisäys: Keräystavaksi puhelinkeräys tekstiviesteillä.
Hakijat ovat 25.11.2010 Poliisihallitukseen
saapuneella hakemuksella pyytäneet, että rahankeräys saataisiin toimeenpanna
luvassa mainittujen keräystapojen lisäksi matkapuhelimen
avulla toimitettavilla
tekstiviesteillä.
Lahjoittaja lähettää tekstiviestin ilmoituksessa
mainittuun numeroon, valitsee lahjoitussumman
sekä kirjoittaa oman postinumeronsa.
Keräyspuhelimen
numerot:
16301, 16302, 16303
Valittavana olevat lahjoitussummat:
20 €, josta lahjoitusosuus
15,53 €
10 €, josta lahjoitusosuus
7,60 €
5 €, josta lahjoitusosuus
3,80 €
Arvonlisävero:
0%
Keräystilin (Vaalikeräystili)
numero:
800012-82577

2) Keräysajan muutos: Keräysajaksi 01.04.2011 - 17.04.2011
Myönnetyssä,
eduskuntavaalien
ohessa toimitettavan
keräyksen keräysajaksi
luvassa on hyväksytty seuraavat ajat: Ennakkoäänestyksen
aika 06.04.2011 12.04.2011 ja vaalipäivä 17.04.2011.
Muutosta keräysaikaan on haettu seuraavasti:
Keräys toimitettaisiin
eduskuntavaaliaikaan liittyen matkapuhelimen
tekstiviesteillä
ajalla 01.04.2011 17.04.2011 eli mukaan lukien ennakkoäänestyksen
ja varsinaisen vaalipäivän
väliaika. Toissijaisesti ajalle 06.04.2011 - 17.04.2011.

Poliisihallitusl Arpajaishalllnnon vastuualue
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Puh. 071 878 0181, Faksi 071 8781898
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3) Käyttösuunnitelman ja tarkoituksen muutos: Lisäys tuoton saajiin.
Tuoton saaiiin lisätään Suomen Polioliitto ry
Myönnetyssä luvassa paikallisyhdistyksille on myönnetty lupa saada käyttää
puolet tuotosta paikalliseen toimintaan, kuten vertaistukiryhmiin, neuvontaan ja
virkistystoimintaan. Varat tulevat Vaalikeräystilille, josta puolet jaetaan mukana
olevien liittojen kesken tasan valtakunnallisesti ja toinen puolet sen kunnan yhdistyksille, jossa tekstiviestilahjoitus tekstiviestiin on tehty. Kunta on pääteltävlssä lahjoittajan ilmoittamasta postinumerosta.
Muutoshakemus: Keräystuottoa jaetaan muiden luvassa mainittujen keräystuottojen saajien lisäksi myös Suomen Polioliitto 'Ylle, joka ei aiemmin ollut yhdessä
muiden luvansaajien kanssa hakijana.
Suomen Polloliitto ry: n saaman tuotto-osuuden käyttösuunnitelma ja -tarkoitus
Myönnetyssä luvassa hyväksytty keräysvarojen käyttösuunnitelmasta oli lausuttu seuraavasti: Paikallisyhdistykset käyttävät puolet tuotosta paikalliseen telmlntaan, kuten vertaistukiryhmiin, neuvontaan ja virkistystoimintaan.
Keskusjärjestöt käyttävät varat valtakunnalliseen vammais ja kansanterveystyö"
hön. Järjestöjen tärkeimmät yhteiset tehtävät ovat jäsenten asioiden ja tasaarvopyrkimysten ajaminen. Lisäksi kullekin järjestölle on määritelty edellä mainittujen käyttötarkoitusten puitteissa määritelty oma käyttötarkoituksensa.
Muutoshakemus koskee myös Suomen Pollehitto ry:n saaman tuotto-osuuden ja
sen käyttötavan määrittelyä, joka ovat seuraava:
Keräystuotosta annetaan sanotun yhdistyksen paikallisyhdistysten lipasvahtityöhön perustuva tuotto, josta yhdistys palauttaa omille jäsenyhdistyksilleen
puolet. Varat luovutetaan Suomen Poliollitto ry:lle, joka käyttää ne neuvontapalvelutoiminnan rahoittamiseen.

POLIISIHALLITUKSEN

RATKAISU
Poliisihallitus hyväksyy Poliisihallituksen 09.07.2010 hakijalle antamaansa rahankeräyslupaan nro 2010/2010 edellä mainitut hakijan esittämät muutokset.
Muutokset ovat seuraavat:
1) Keräystapojen lisäys: Keräystavaksi puhelinkeräys tekstiviesteillä.
2) Keräysajan muutos: Keräysajaksi 01.04.2011 -17.04.2011

Luvan saajat

3) Käyttösuunnitelman

ja tarkoituksen muutos: Lisäys tuoton saajiin.

Allerqia- ja Astmaliitto ~Allerqi- och Astmaförbundet ry, Epi!epsialiiUo
Epilepsiförbundet ry, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf,
Hengitysliitto Heli ry, Invalidiliitto ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry,
Kehitysvammaliitto ~ Förbundet Utvecklingshämning ry, Kuuloliitto ry, Kuurojen
Liitto ry, Munuals- ja maksaliitto ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry, Psorlaslsliitto - Psoriasisförbundet ry, Sotainvalidien Veljesliitto - Krigsinvalidernas Brödraförbund ry, Suomen Diabetesliitto ry, Suomen MS~liitto ry,
Suomen Reumaliitto ry ja Suomen Sydänliitto ry
sekä lisäksi Suomen Pofioliitto ry Poliisihallituksen 22.12.2010 antaman päätöksen nro 2020/2010/4206
perusteella.
Lupaehdot

Muutoin on noudatettava, mitä Poliisihallituksen
2010/2010 on 09.07.2010 määrätty.

päätöksessä POHADno 1
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Sovelletut oikeusohjeet
Rahankeräyslaki (255/2006)
Rahankeräysasetus (503/2006)

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valiUamalla
Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Arpajaishallintopäällikön
sijainen, ylitarkastaja

Esittelijä

PÄÄTÖKSEN LlITTEET
Valitusosoitus

PÄÄTÖKSEN LÄHETYSTIEDOT
Vastaanottaja

Vaalikeräystoimikunta
Kimmo Juutilainen
PL 40, 00621 Helsinki

I Hengitysliitto Heli ry

Päätös lähetetty postitse vastaanottajalle

j ,'L

.12.2010.

Vastaanottajan muut yhteystiedot
Yhteyshenkilö Kimmo Juutilainen
Puhelin:
0407549744
Sähköposti:
Erika Mäntylä
Puhelin:
0400887 114
Hengitysliitto Heli ry
Oltermannintie 8, 00621 Helsinki
Puhelinvaihde: 020 757 5000

Kimmo.Juutilainen@heli.fi
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Tiedoksi

Helsingin poliisilaitos
Kaartin pollisiasema
Punanotkonkatu
2
00130 Helsinki

Oikeusministeriö

PL 25
00023 Valtioneuvosto

MAKSU

40 €
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskus
(Palkeet)
maksun myöhemmin erikseen lähettämällään
laskulla.

perii

Maksun peruste

Suoritemaksun
määrääminen
perustuu valtion maksuperustelai n (159/1992)
6 §:ään ja sisäasiainministeriön
mainitun lain 8 §:n nojalla antamaan asetukseen
poliisin suoritteJden maksullisuudesta
vuosina 2010 ja 2011 (1081/2009).

Maksun oikaiseminen

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

