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Päivämäärä

Asian numero

13.02.2018

2017/968/Rabita

Luvan numero

RA/2018/162

Hakija(t)

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta, Helsinki (0199976-8)

Luvan saaja(t)

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta (0199976-8)

Hakemus

Hakija on pyytänyt rahankeräyslupaa ajalle 01.01.2018 - 31.12.2019. Hakemus on
saapunut: Poliisihallitus, 11.09.2017.
Myönnetty

Päätös
Toimeenpanoaika
ja -alue

Varojen
käyttötarkoitus ja
kohdealue

Lupa on voimassa 13.02.2018 - 31.12.2019 koko Suomen alueella Ahvenanmaata
lukuun ottamatta.
Lupaa ei voida myöntää takautuvasti jo kuluneelle ajanjaksolle.
Kerätyt varat käytetään tukemaan HYYn kehitysyhteistyöhankkeita ja
globaalikasvatustyötä Suomessa.
Vuonna 2018 kerättäviä varoja käytetään "Yhteisölähtöinen ilmastokestävyysohjelma
Bangladeshissa" -hanketoimintaan, jossa edistetään paikallisen tiedon ja osaamisen
huomioonottamista kehityshankkeissa, koulutuksessa ja tutkimuksessa. Vuonna 2019
kerättäviä varoja käytetään Mosambikissa toteutettavaan hankkeeseen yhteistyössä
Lasten ja Nuorten säätiön kanssa. Hanke keskittyy lasten ja nuorten oikeuksiin.
Kehitysyhteistyöhanketoiminnassa kerättäviä varoja käytetään
hankeseurantamatkakuluihin, koulutusten ja työpajojen järjestämiseen,
viestintämateriaalien tuottamiseen kohdemaassa, hankkeen tutkimustyöhön,
hankkeeseen liittyviin hankintoihin sekä hanketyöntekijöiden henkilöstökuluihin.
Globaalikasvatustyö Suomessa sisältää ylioppilaskunnan hankkeista viestimistä,
erilaisten tapahtumien ja työpajojen järjestämistä, kehitysyhteistyöviikkojen
järjestämistä. Varoilla katetaan puhuja-, tila- ja tarjoilukuluja, ja tapahtumatoiminnan
järjestämiskuluja.
Jos aiottu hanke Lasten ja Nuorten säätiön kanssa Mosambikissa ei toteutuisi, HYY
pyrkii toteuttamaan hankkeen pienimuotoisempana omana hankkeena, tai vastaavan
muun hankkeen toteuttamiseen Afrikassa. Kehitysyhteistyötoiminta on HYYn jatkuvaa
toimintaa.

Keräyksen
vetoamistavat

Keräys ja
vetoamistap
a
Muu

Lisätiedot

Lippaid
en /
listojen
lkm

Käytännön toimeenpanija(t)

Jäsenmaksun maksamisen
yhteydessä kerättävät lahjoitukset ja
vetoaminen

Poliisihallitus
Asemapäällikönkatu 14, 00521 Helsinki
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi
Puh. +358 295 480 181, Faksi +358 295 411 780

Poliisihallitus Arpajaishallinto
Konepajankatu 2, 11101 Riihimäki
arpajaishallinto@poliisi.fi
Puh. +358 295 480 181, Faksi +358 295 411 781

polisen.fi
poliisi.fi
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Kirjeet
Sähköposti
Lipas
Internet
Ostosten maksamisen yhteydessä
kerättävät lahjoitukset ja vetoaminen

Muu
Rahankeräystilit
Tavat, joilla
ilmoitetaan yleisölle
rahankeräysasetuk
sen 4 §:ssä
säädetyt tiedot

10

FI17 1573 3000 0122 51, NDEAFIHH
Rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä tulee yleisölle ilmoittaa seuraavat tiedot:
1) rahankeräysluvan saaja;
2) rahankeräysluvan myöntäjä;
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
Välitilitys
Tilitys

Muut lupaehdot

Tilityskauden alkamispäivä
13.02.2018
13.02.2018

Tilityskauden
päättymispäivä
31.12.2018
31.12.2019

Tilityskauden määräaika
31.05.2019
30.06.2020

Keräystapoja koskevat lupaehdot:
Vetoaminen vastikkeettomien lahjoitusten saamiseksi yhteistyökumppaneiden tiloissa
ostosten maksamisen yhteydessä tulee toteuttaa siten, ettei lahjoittajalle voi jäädä
epäselväksi, osallistuuko hän lahjoittajana rahankeräykseen vai ostajana
kaupankäyntiin. Asiakkaalle tulee olla kaikissa vaiheissa täysin selvää se, kuinka
paljon myytävä tuote maksaa ja kuinka paljon hän lahjoittaa.
Vetoaminen vastikkeettomien lahjoitusten saamiseksi ylioppilaskunnan jäsenmaksun
maksamisen yhteydessä tulee toteuttaa siten, ettei vetoamisen kohteelle voi syntyä
epäselvyyttä siitä, maksaako hän jäsenmaksun vai osallistuuko lahjoittajana
rahankeräykseen.
Lisäksi luvan saajan tulee keräystapoja toteuttaessaan ja yritysyhteistyökumppaneita
valitessaan kiinnittää erityistä huomiota siihen, että rahankeräyksen toimeenpanon
valvonta voidaan toteuttaa luotettavasti. Ostosten maksamisen yhteydessä
toteutettavaa keräystapaa ei voida käyttää internetissä toimivissa
yhteistyökumppanien verkkokaupoissa ilman erillisen käytännön toimeenpanijan
määräämistä.
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Tilitykset
Rahankeräyslain 21 §:n mukaan lupaviranomainen voi määrätä luvan saajan
tekemään välitilityksen.
Koska luvan saajan rahankeräyslupa myönnetään yli yhden vuoden määräajaksi,
määrää Poliisihallitus tehtäväksi välitilityksen seuraavasti:
- ajalta 13.2.2018 - 31.12.2018, jolloin välitilitys on toimitettava 31.5.2019 mennessä.

Toimeenpanoon
liittyvät säännökset

Luvan saajan on tehtävä edellä mainitun välitilityksen lisäksi tilitys rahankeräyksen
koko toimeenpanoajalta 13.2.2018 - 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.
Luvan saajan tulee ennen lipaskeräyksen aloittamista jättää juoksevasti numeroidut
lippaat poliisilaitoksen leimattavaksi. Lippaisiin on merkittävä ainakin luvan saajan
nimi, keräyksen toimeenpanoaika ja -alue sekä luvan numero ja myöntämisajankohta.
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.

Sovelletut
oikeussäännökset
Muutoksenhaku

Allekirjoitus

Luvan saajan on aina ilmoitettava luvan myöntämisen ja luvan päättymisen välisenä
aikana yhteisön hallinnossa tapahtuneesta muutoksesta.
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.
Muutoksenhakuasian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu.
13.02.2018
Ryhmäpäällikkö, Henna Salmi
Ylitarkastaja, Katri Toivola
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Asiakirja on allekirjoitettu Rahankeräys-, bingo- ja tavara-arpajaislupa-asioiden
käsittely- ja valvontajärjestelmässä.
Poliisihallitus 13.02.2018 klo 15:19:26.

Maksu

Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa Poliisihallituksen kirjaamosta.
300,00 euroa, maksettu
Maksun peruste:
Suoritemaksun määrääminen perustuu valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n
nojalla annettuun sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta
vuonna 2017 (440/2017).

Yhteyshenkilö

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
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