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Nro
POHADno/201 0/201 0

09.07.2010
ASIA

Rahankeräyksen toimeenpano

HAKIJAT

Allergia- ja Astmaliitto, Epilepsia-liitto, Förbundet De Utvecklingsstördas
Väl, Hengitysliitto Heli, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, Kuuloliitto, Kuurojen Liitto, Munuals- ja maksaliitto, Näkövammaisten Keskusliitto, Psoriasisliitto, Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen
Diabetesliitto, Suomen MS-liitto, Suomen Reumaliitto ja Suomen Sydänliitto. Hakijat ovat muodostaneet vaalikeräystoimikunnan.

Asiamies

Hengitysliitto Heli ry
Kimmo Juutilainen

HAKEMUS

Hakijat ovat pyytäneet lupaa saada toimeenpanna rahan keräyksen vuoden
2011 eduskuntavaalien sekä vuoden 2012 presidentinvaalien ja vuoden
2012 kunnallisvaalien yhteydessä kaikilla ennakkoäänestys- ja äänestyspaikoilla lukuun ottamatta erityislaitoksia ja kotona tapahtuvaa äänestystä.

POLIISIHALLITUKSEN

RATKAISU
Poliisihallitus antaa hakijoille luvan rahan keräyksen toimeenpanemiseen
seuraavasti:

Luvan saajat
Allergia- ja Astmaliitto, Epilepsia-liitto, Färbundet De Utvecklingsstördas
Väl, Hengitysliltto Heli, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, Kuuloliitto. Kuurojen Liitto, Munuais- ja maksaliitto, Näkövammaisten Keskusliitto, Psoriasisliitto, Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen
Diabetesliitto, Suomen MS-liitto, Suomen Reumaliitto ja Suomen Sydänliitto.
Toimeenpanoaika ja -alue
II

II

II

Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen
päivänä 17.4.2011.
.

aikana 6-12.4.2011 sekä vaali-

Presidentinvaalien ennakkoäänestyksen aikana 11.-17.1.2012 sekä
vaalipäivänä 22.1.2012. Lisäksi mahdollisen toisen vaalin vaalipäivänä
2.2012 sekä ennakkoäänestyksen aikana 25.-31.1.2012
Kunnallisvaalien 2012 ennakkoäänestyksen
varsinaisena vaalipäivänä 28.10.2012

aikana 17.-23.10.2012 ja

Toimeenpanoalueena on koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Äänestys- ja ennakkoäänestyspaikat lukuun ottamatta erltyislaitoksia ja kotona tapahtuvaa äänestystä.

Poliislhallitus, Arpajalshallinlo
PL 50, 11101 RIIHIMÄKI
arpajaishallinto@poliisLfi, www.poliisLfi
Puh. 071 878 0181, Faksi 071 8781898
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Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Keräystuotto jaetaan !uvansaajien kesken seuraavasti:
PaikaHisyhdistykset käyttävät puolet tuotosta paikalliseen toimintaan, kuten
vertalstukiryhmlln, neuvontaan ja virkistystoimintaan. Keskusjärjestöt käyttävät varat valtakunnalliseen vammais- ja kansanterveystyöhön. Järjestöjen tärkeimmät yhteiset tehtävät ovat jäsenten asioiden ja tasaarvopyrkimysten ajaminen.
Järjestöt käyttävät keräysvarat seuraavasti:
Allergia- ja Astmaliitto:
Allergiaa ja astmaa sairastavien elämän laadun parantamiseen ja ympäristön terveyshaittojen vähentämiseen mm. julkaisu- ja tiedotustoiminnalla, allergia- ja sisäilmaneuvonnalla sekä kuntoutuksen ja yhdistystoiminnan tukemisella.
Epilepsialiitto:
Tiedotukseen ja neuvontaan, kuntoutukseen, sosiaaliseen tukeen ja edunvalvontaan.
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl:
Kehitysvammaisten henkilöiden leiri- ja sopeutusva!mennukseen
kielisen tiedotustoiminnan kehittämiseen.

ja selko-

Hengitysliitto Heli:
Hengityssairaiden lasten elämän laadun parantamiseen, esim. astmalasten
leiritoimintaan. Lisäksi maksuttomien oppaiden tuottamiseen ja jakeluun,
ammatti henkilöstön koulutus ja yhdistystoiminnan tukemiseen.
Invalidiliitto:
Liiton tuottamien palveluiden parantamiseen, esim. lääkinnälliseen ja ammatilliseen kuntoutukseen, sopeutumisvalmennukseen, kuntoutusohjaukseen ja asumispalveluihin.
Kehitysvammaisten Tukiliitto:
Alueellisen toiminnan tukemiseen, tiedotukseen ja koulutustoimintaan.
Kehitysvam mal iitto:
Kehitysvammaisten ihmisten osallistumismahdollisuuksien ja elämänlaadun parantamiseen selkokielisen tiedotuksen ja oppimateriaalituotannon
avulla.
KuuloJiitto:
Tukee kuuloyhdistysten kuulolähipalvelua sekä liiton järjestämää kuulovammaisten lasten ja nuorten leiritoimintaa.
Kuurojen liitto:
ViiUomakielisten kuurojen aseman parantamiseen tarjoamalla heille viittomakielisiä palveluja ja edistämällä viittomakielen käyttöä yhteiskunnassa.
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Munuais- ja maksaliitto:
Tiedotukseen, esim. järjestölehden tekemiseen ja esitteisiin sekä aktiivisten
järjestötoimijoiden ja tukihenkilöiden koulutukseen.
Näkövammaisten Keskusliitto:
Näkövammaisten aseman parantamiseen, kuten kuntoutukseen, nuorisotoimintaan ja liikunnan edistämiseen.
Psorlasisliitto:
Psoriaasista ja nivelpsoriaasista sairastavien kuntoutusneuvontaan ja koulutukseen sekä tiedotukseen ja vertaistukitoimintaan.
Sotainvalidien Veljesliitto:
Sotainvalidien aseman parantamiseen, kuten asuntojen korjaukseen, kotipalveluiden järjestämiseen ja vähävaraisten sotainvalidien tukemiseen.
Suomen Diabetesliitto:
Alueellisen diabetestoiminnan kehittämiseen, esim. lasten leirit, virkistysviikonloput ja omahoidon kurssit; yhdistysten toiminnan aktivointiin päämääränä saada liiton palvelut lähelle jokaista jäsentä.
Suomen MS-liitto:
Yhdistystoiminnan koulutukseen, Iilkuntatoiminnan tukemiseen sekä tiedon
tuottamiseen ja jakamiseen.
Suomen Reumaliitto:
Lasten, nuorten ja vanhempien toiminnan tukemiseen, koulutukseen ja
kuntoutukseen sekä yhdistystoimintaan.
Suomen Sydänliitto:
Sydän- ja verisuoniterveyden edistämiseen ja sairastavien hoidon ja sosiaalisen huollon kehittämiseen; kuntoutuksen edistämiseen ja toteuttamiseen.

Keräystavat
e

•

Keräystapa 1: Lipaskeräys (25 000 kpl).
Keräystapa 2: yleisöön vedotaan internetsivulla
www.vaalikerays.net. jossa on verkkopankkiyhteys
kemiseksi.

lahjoitusten te-
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Kerättyjen varojen jako ja tulouttaminen:

Keräystapa

1:

Käytännön keräystyön suorittavat paikallisyhdistykset,
jotka tallettavat puolet tuotosta avaamalleen vaalikeräystllille ja sitä kautta yhdistysten tileille
tehtyyn lipasvahtityöhön perustuvan jakotavan mukaisesti, Puolet tuotosta
tilitetään Vaalikeräystoimikunnan
tilille sen jälkeen kun siitä on vähennetty
syntyneet pankkikustannukset.
Vaalikeräystoimikuntaan
tehdään tilityksestä kirjallinen selvitys, jossa ilmoitetaan kunnassa kerätyn tuoton kokonaismäärä,
kunnassa keräykseen
osallistuneiden
yhdistysten osuus (puolet tuotosta) sekä Vaalikeräystoimikunnan tilille maksettu osuus (puolet tuotosta) ja siitä vähennetyt pankkikulut.

Keräystapa

2:

Lahjoittajat voivat vaalikeräys- internetsivustolla
tehdä lahjoituksen vaalikeräystoimikunnan
tilille omasta verkkopankistaan.
Pankkiohjelmasta saadaan luettelo Suomen kunnista, joista lahjoittajan tulee valita oma kuntansa. Kunnan nimen perusteella puolet lahjoituksista ohjataan tämän kunnan
paikallisyhdistyksille.
Välittömästi vaalien päätyttyä tieto keräystavalla 2 kerätystä, paikallisyhdistykslHe kuuluvasta tuotosta (puolet kunnan verkkolahjoituksista) saatetaan kunnan paikallisyhdistysten
tietoon painettuna kirjalliseen selvityslomakkeeseen.
Tillttäessään keräystavalla 1 saadun tuoton
puolikasta toimikunnan tilille, paikallisyhdistykset
vähentävät siitä osuutensa keräystavalla 2, saadusta tuotosta jolloin ei synnyedestakaista
rahaliikennettä toimikunnan tililtä paikallisen keräysorganisaation
avaamalie keräystiltlte.
Keräystavoilla
1 ja 2 kerätystä tuotosta puolet jaetaan keräyskulujen jakamisen jälkeen seuraavassa suhteessa: AIJergia- ja astmaliitto, Epilepsialiitto, Munuais- ja maksaliitto, Psorlasisliitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen
MS- liitto, 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 saava yhteisesti
yhden kahdestoistaosan
(1/12), Invalidiliitto, Hengitysliitto Heli, näkövammaisten Keskusliitto ja Sotainvalidien Veljesliitto saavat kukin yhden kahdestoistaosan.
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Keräystunnus

Ei ole.

Rahankeräystili

Sampo Pankki Oy], 800012-825777

Tavat, joilla ilmoitetaan yleisölle rahankeräysasetuksen

4 §:ssä säädetyt tiedot

Tiedot ilmoitetaan keräyslippaassa olevassa tarrassa, sekä vaali keräyksen
internet-sivuilla WNW. vaalikerays.net
Lupaehdot
Luvan saajan tulee ennen lipas keräyksen 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.
Keräysjärjestelyt on hoidettava siten, etteivät vaaliviranomaiset joudu missään vaiheessa osallistumaan rahankeräykseen liittyviin tehtäviin sekä siten, ettei keräystoiminta häiritse vaalitoimintaa.
Keräysjärjestelyistä 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 osallistuvalie luvataan kokonaan tai
osittain sattumaan perustuva voitto
rahankeräys tavalla, jossa kaupankäynti tai yhdistyksen jäsenhankinta
ja rahankeräys ovat ilmeisessä vaarassa sekoittua keskenään.
Rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä tulee yleisölle ilmoittaa rahankeräysluvan saaja, rahankeräysluvan myöntänyt viranomainen, luvan numero ja myöntämisajankohta, keräyksen toimeenpanoaika ja -alue, kerättävlen varojen käyttötarkoitus ja aika, jonka kuluessa varat on tarkoitus
käyttää keräystarkoitukseen sekä mahdollinen käytännön toimeen panija.
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 luvan myöntäneelle viranomaiselle.
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Sovelletut oikeusohjeet

Rahankeräyslaki (255/2006) ja rahankeräysasetus

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla
Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Muutoksenhakuasian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu.

ArpajaishalJintopäällikön sijainen
YI itarkastaj a

(503/2006)

~,
, J

il

~ ..'

~ _-1"
(.';L-""__ /

.
I

",-.--'

\lrkko\..~ikkola

Esittelijä

PÄÄTÖKSEN L1ITTEET

Valitusosoitus

PÄÄTÖKSEN LÄHETYSTIEDOT
Vastaa nottaja

Hengitysliitto Heli ry
Kimmo Juutllainen
Oltermannintie 8
00621 Helsinki
Päätös on lähetetty postitse vastaanottajalle

Vastaanottajan

muut yhteystiedot
sähköposti:
puhelin:

kimmo.juutilainen@heli.fi
09-75275154

{'J /

3

2010.

PoliisihalHtus
Arpajaishallinto

7 (7)

POHADno/201 0/201 0

TIEDOKSI

Helsingin poliisilaitos
Oikeusministeriö

MAKSU

120 €
Lasku toimitetaan erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta (Palkeet).

Maksun peruste

Suoritemaksun määrääminen perustuu valtion maksuperustelain
(150/1992) 6 §:ään ja sisäasiainministeriön mainitun lain 8 §:n nojalla antamaan asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2010 ja
2011 (1081/2009).

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.

VALITUSOSOITUS
Tähän Poliisihallituksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti
Helsingin hallinto-oikeuteen.
Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 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, [ellei 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 valittajalle 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
Poliisihallituksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
todistus siltä, 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.

tai asiamiehen

on allekirjoitettava

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:
käyntiosoite
postiosoite
puh. vaihde
telekopio
sähköposti
aukioloaika

Ratapihantie 9
00520 Helsinki
010086311,0103642000
0103642079
helsinki.hao@oikeus.fi
klo 8,00 -16.15

valituskirjelmä
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Nro 2020/2010/4206
22,12.2010

ASIA

Rahankeräyksen toimeenpano. Rahankeräysluvan

HAKIJAT

Allergia- ja Astmaliitto - Allergi- och Astmaförbundet ry, Epilepsialiitto
Epilepsiförbundet ry, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf,
Hengitysliitto Heli ry, Invalidiliitto ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry,
Kehitysvammaliitto - Förbundet Utvecklingshämning ry, Kuuloliitto ry, Kuurojen
Liitto ry, Munuais- ja maksaliitto ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry, Psoriasisliitto - 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
Kimmo Juutilainen
Yhdistyksen Y-tunnus:
Yhdistyksen kotipaikka:

HAKEMUS

muuttaminen.

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 ennakkoäänestys- ja
äänestyspaikoilla lukuun ottamatta erityislaitoksia ja kotona tapahtuvaa äänestystä. Hakijat ovat pyytäneet saada seuraavat muutokset eduskuntavaaleihin liittyvän rahankeräyksen toimittamisen:
1) Keräystapojen lisäys: Keräystavaks i 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.
16301,16302,16303
Keräyspuhelimen numerot:
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 Arpajaishallinnon vastuualue
Konepajankatu 2, PL 50, 111710 RIIHIMÄKi
arpajaishallinto@poliisi.fi,
www.poliisLfi
Puh. 071 8780181, Faksi 071 8781898

2
3) Käyttösuunnitelman

ja tarkoituksen

muutos: Lisäys tuoton saajiin.

Tuoton saajiin 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 pääteltävissä lahjoittajan ilmoittamasta postinumerosta.
Muutoshakemus: Keräystuottoa jaetaan muiden luvassa mainittujen keräystuottojen saajien lisäksi myös Suomen Polioliitto ry:lle, joka ei aiemmin ollut yhdessä
muiden luvansaajien kanssa hakijana.
Suomen Polioliitto ry:n saaman tuotto-osuuden käyttösuunnitelma ja -tarkoitus
Myönnetyssä luvassa hyväksytty keräysvarojen käyttösuunnitelmasta oli lausuttu seuraavasti: Paikallisyhdistykset käyttävät puolet tuotosta paikalliseen toimintaan, kuten vertaistukiryhmiin, neuvontaan ja virkistystoimintaan.
Keskusjärjestöt käyttävät varat valtakunnalliseen vammais ja kansanterveystyöhön. 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 Polleliitto 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 Polioliitto 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.

Allergia- ja Astmaliitto - Allergi- och Astmaförbundet ry, Epilepsiaititto
Epilepsiförbundet ry, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf,
Hengitysliitto Heli ry, Invalidiliitto ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry,
Kehitysvammaliitto - Förbundet Utvecklingshämning ry, Kuuloliitto ry, Kuurojen
Liitto ry, Munuais- ja maksaliitto ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry, Psoriasisliitto - Psoriasisförbundet ry, Sotainvalidien Veljesliitto - Krigsinvalidernas Brödraförbund ry, Suomen Diabetesliitto ry, Suomen MS-liitto ry,
Suomen Reumaliitto ry ja Suomen Sydänliitto ry
sekä lisäksi Suomen Polioliitto 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 valittamalla
Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Arpajaishallintopäällikön
sijainen, ylitarkastaja

Esittelijä

PÄÄTÖKSEN 1I1TTEET
Valitusosoitus

PÄÄTÖKSEN LÄHETYSTIEDOT
Vastaanottaja

Vaalikeräystoimikunta
Kimmo Juutilainen
PL 40, 00621 Helsinki

I Hengitysliitto

Heli ry

Päätös lähetetty postitse vastaanottajalle

Vastaanottajan

J.. ,2._,

.12.2010.

muut yhteys tiedot
Yhteys henkilö Kimmo Juutilalnen
Puhelin:
0407549744
Sähköposti:
Erika Mäntylä
Puhelin:
0400887
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Hengitysliitto Heli ry
Oltermannintie 8, 00621 Helsinki
Puhelinvaihde: 020 757 5000

Kimmo.Juutilainen@heli.fi
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Tiedoksi

Helsingin poliisilaitos
Kaartin poliisiasema
Punanotkonkatu 2
00130 Helsinki
Oi keusministeriö
PL 25
00023 Valtioneuvosto

MAKSU

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

Maksun peruste

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

Maksun oikaiseminen

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

