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Rahankeräysluvan myöntäminen 

Päivämäärä Asian numero i ' 

21.11.2016 2016/506/Rabita 
Suunnistussäätiö sr / Harry Eklundh 
Urheilutie 8 C 9 

Luvan numero 
RA/2016/795 

02700 Kauniainen 

Hakija(t) Suunnistussäätiö sr, Helsinki (1842187-4) 

Luvan saaja(t) Suunnistussäätiö sr (1842187-4) 

Hakemus Hakija on pyytänyt rahankeräyslupaa ajalle 01.01.2017 - 31.12.2019. 

Hakemus on saapunut: Poliisihallitus, 06.07.2016. 
Päätös Myönnetty 

Toimeenpanoaika Lupa on voimassa 01.01.2017 - 31.12.2019 koko Suomen alueella Ahvenanmaata 
ja -alue 

lukuun ottamatta. 
Varojen Kerätyt varat käytetään stipendeinä ja apurahoina suunnistusseuroille, 
käyttötarkoitus ja 

suunnistusliitolle, yksittäisille nuorille ja aikuisille urheilijoille valmennus-, harjoitus- ja kohdealue 
kilpailutoimintaan. Stipendien ja apurahojen avulla tuetaan kaikkia suunnistuksen 

muotoja (suunnistus, hiihto-, pyörä- ja tarkkuussuunnistus). 
Keräyksen 

Keräys ja vetoamistapa 
Lippaiden / listojen 

Käytännön toimeenpanija(t) 
vetoamistavat lkm 

Internet 
Kirieet 
Esitteet 
Sähköoosti 

Rahankeräystilit Fl55 5780 1020 0101 07, OKOYFIHH 

Fl24 5541 2820 0226 64, OKOYFIHH 
Tavat, joilla Rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä tulee yleisölle ilmoittaa seuraavat tiedot: 
ilmoitetaan yleisölle 

1) rahankeräysluvan saaja;rahankeräysasetuk 
sen 4 §:ssä 2) rahankeräysluvan myöntäjä;
säädetyt tiedot 3) luvan numero ja myöntämisajankohta;

4) keräyksen toimeenpanoaika;

5) keräyksen toimeenpanoalue;

6) kerättävien varojen käyttötarkoitus;

7) aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää;

8) käytännön toimeenpanija.

Luvan saajan tulee ilmoittaa tiedot kaikkien keräystapojen yhteydessä. Käytännön 

toimeenpanijan tulee ilmoittaa tiedot sen keräystavan osalta, jonka toimeenpanoon 

sille on annettu määräys. 
Tilitykset Tilitystyyppi Tilityskauden alkamispäivä Tilityskauden Tilityskauden määräaika 

oäättvmisoäivä 
Välitilitvs D1 .01 .2017 31.12.2018 31.03.2019 
Tilitvs D1 .01 .2017 31.12.2019 30.06.2020 

Muut lupaehdot Välitilitys 

Rahankeräyslain 21 §:n mukaan lupaviranomainen voi määrätä luvan saajan 

tekemään välitilityksen. Rahankeräyslain hallituksen esityksen (HE 6/2014 vp) 
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Toimeenpanoon 

liittyvät säännökset 

Sovelletut 

oikeussäännökset 

Muutoksenhaku 

Poliisihallitus 

2016/506/Rabita 

Luvan numero 

RA/2016/795 

yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan välitilitysvelvoite on syytä asettaa erityisesti 

niille luvansaajille, joille myönnetyissä rahankeräysluvissa rahankeräyksen 

toimeenpanoaika on uuden ehdotetun säännöksen mukaisesti kahta vuotta pitempi. 

Koska Suunnistusssäätiö sr:lle myönnetään lupa kolmen vuoden määräajaksi, määrää 

Poliisihallitus tehtäväksi välitilityksen kahdelta ensimmäiseltä keräyksen 

toimeenpanovuodelta seuraavasti: 

- ajalta 1.1.2017 - 31.12.2018, jolloin välitilitys on toimitettava Poliisihallitukselle

30.3.2019 mennessä.

Luvan saajan on tehtävä edellä mainitun välitilityksen lisäksi tilitys rahankeräyksen 

koko toimeenpanoajalta 1.1.2017 - 31.12.2019, joka on toimitettava kuuden 

kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä Poliisihallitukselle. 

Jos luvan saaja on sellainen oikeushenkilö, jolla on tilin- tai toiminnantarkastaja, tulee 

luvan saajan liittää kaikkiin tilityksiin tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto. 

Lausunnossa on todettava, onko rahankeräys toimeenpantu ja saadut varat käytetty 

rahankeräysluvan ehtojen mukaisesti. 

Rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä on kiellettyä järjestää arpajaiset tai muu 

toiminto, jossa osallistuvalle luvataan kokonaan tai osittain sattumaan perustuva voitto. 

Kiellettyä on myös järjestää rahankeräys tavalla, jossa kaupankäynti tai yhdistyksen 

jäsenhankinta ovat ilmeisessä vaarassa sekoittua keskenään. 

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 hallinnossa tapahtuneesta muutoksesta. 

Luvan saajan on tehtävä tilitys rahankeräyksen toimeenpanoajalta, joka on toimitettava 

kuuden kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä luvan myöntäneelle 

viranomaiselle. ., 

Rahankeräyslaki (255/2006) 

Valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä (503/2006) 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen: Helsingin 

hallinto-oikeus. Yhteystiedot: osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI, puhelin: 

029 56 42000, sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi. Valitusosoitus on liitteenä. 
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Rahankeräysluvan myöntäminen 

Asian numero 

Allekirjoitus 

Maksu 

Yhteyshenkilö 

Poliisihallitus 

Päivämäärä 

21.11.2016 2016/506/Rabita 

Luvan numero 

RA/2016/795 

Muutoksenhakuasian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu. 

21.11.2016 

Arpajaishallintopäällikkö, Saaramia Varvio 

Ylitarkastaja, Katri Toivola 

Asiakirja on allekirjoitettu Rahankeräys-, bingo- ja tavara-arpajaislupa-asioiden 

käsittely- ja valvontajärjestelmässä. 

Poliisihallitus 21.11.2016 klo 15:35:41. 

Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa Poliisihallituksen kirjaamasta. 

280,00 euroa 

Maksun peruste: 

Suoritemaksun määrääminen perustuu valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n 

nojalla annettuun sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta 

vuonna 2016 (1484/2015). 

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. 

Ylitarkastaja, Katri Toivola 

Asemapäällikönkatu 14, 00521 Helsinki 
kirjaamo .poliisihall itus@poliisi.fi 

Poliisihallitus Arpajaishallinto 
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