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POL-2014-17486

ASIA

Rahankeräyksen toimeenpano

HAKIJA

Suomen Golfliitto ry, ruotsiksi Finlands Golfförbund rf
Rekisterinumero: 71.607
Yhdistyksen kotipaikka: Helsinki

HAKEMUS

Hakija on pyytänyt rahankeräyslupaa ajalle 15.4.2015 - 30.9.2016.
Hakemus on saapunut Poliisihallitukseen 16.12.2014.

POLIISIHALLITUKSEN RATKAISU
Poliisihallitus antaa hakijalle luvan rahankeräyksen toimeenpanemiseen
seuraavasti:
Luvan saaja
Suomen Golfliitto ry, ruotsiksi Finlands Golfförbund rf
Luvan numero
POL-2014-17486
Toimeenpanoaika ja -alue
Lupa on voimassa 16.4.2015 - 30.9.2016 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Lupaa ei voida myöntää takautuvasti.
Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Kerätyt varat käytetään "24 h junnugolfille" -tapahtumaan osallistuvien
golfseurojen omaan junioritoimintaan sillä tarkoituksella, että seura saa
uusia lapsia ja nuoria lajin pariin. Varoja voidaan käyttää:
- lapsille ja nuorille tarkoitettujen golfvälineiden ja ilmaisten pelioikeuksien
hankintaan
- avoimien leirien järjestämiseen
- golfkouluprojektien käynnistämiseen
- nuorille suunnatun koulutus-, valmennus- ja kilpailutoiminnan kuluihin
- nuorten ohjaajahenkilöstön kuluihin
- golfin edistämiseen kouluissa (tiedotuskulut, tutustumisretket ja
tempaukset kouluissa)
- stipendeihin, joiden tarkoituksena on edistää golfin pelaamista
Keräys- ja vetoamistavat
Vedotaan yleisöön:
- internetissä
- sähköpostitse
- kirjeitse
- puhelimitse
- lehdissä ja ilmoituksissa
POLIISIHALLITUS
Arpajaishallinto
Konepajankatu 2, PL 50, 11101 RIIHIMÄKI
arpajaishallinto@poliisi.fi
Puh. +358 295 480 181, Faksi +358 295 411 781
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- painetuissa printtimateriaaleissa
- mainosjulisteissa
- tilaisuuksissa ja tapahtumissa
- kasvotusten keskustelemalla
- järjestetään listakeräys (150 kpl listoja)
Rahankeräystili
OKOYFIHH, FI76 5541 2820 0226 98
Tavat, joilla ilmoitetaan yleisölle rahankeräysasetuksen 4 §:ssä säädetyt tiedot
Luvan saajan tulee ilmoittaa tiedot sähköpostitse, kirjeitse, internetissä,
lehdissä, ilmoituksissa, painetuissa printtimateriaaleissa, mainosjulisteissa,
keräyslistoissa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä suullisesti puhelimessa
ja keskustelujen yhteydessä.
Lupaehdot
Rahankeräysvaroja voidaan käyttää palkka-, matka- ja hallintokuluihin vain
siltä osin, kuin ne liittyvät välittömästi "24 h junnugolfille" -tapahtumaan
osallistuvien golfseurojen omaan junioritoimintaan.
Luvan saajan tulee ennen listakeräyksen aloittamista jättää juoksevasti
numeroidut listat Helsingin poliisilaitoksen leimattavaksi. Listoihin on merkittävä ainakin luvan saajan nimi, keräyksen toimeenpanoaika ja -alue sekä
luvan numero ja myöntämisajankohta.
Välitilitys
Rahankeräyslain 21 §:n mukaan lupaviranomainen voi määrätä luvan saajan tekemään välitilityksen. Rahankeräyslain hallituksen esityksen (HE
102/2005 vp) yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan välitilitysvelvoite
saattaisi olla perusteltu tapauksessa, jossa rahankeräyslupa myönnettäisiin
yli yhden vuoden pituiseksi määräajaksi.
Koska Suomen Golfliitto ry hakee ensimmäistä rahankeräyslupaa kahden
vuoden määräajaksi, määrää Poliisihallitus tehtäväksi välitilityksen ajalta
16.4.2015 - 31.12.2015. Välitilitys on toimitettava Poliisihallitukselle
31.3.2016 mennessä.
Luvan saajan on tehtävä edellä mainitun välitilityksen lisäksi tilitys rahankeräyksen koko toimeenpanoajalta 16.4.2015 - 30.9.2016, joka on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä Poliisihallitukselle.
Toimeenpanoon liittyvät säännökset
Rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä on kiellettyä järjestää
- arpajaiset tai muu toiminto, jossa osallistuvalle 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, kerättävien varojen käyttötarkoitus ja aika, jonka kuluessa varat
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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 hallinnossa tapahtuneesta muutoksesta.
Sovelletut oikeusohjeet
Rahankeräyslaki (255/2006)
Rahankeräysasetus (503/2006)
MUUTOKSENHAKU

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

Arpajaishallintopäällikön sijaisena,
ylitarkastaja

Saaramia Varvio

Suunnittelija

Emmi Tengman

LISÄTIEDOT

Lisätietoja tästä päätöksestä antaa tarvittaessa suunnittelija Emmi
Tengman, p. 0295 481 548, emmi.tengman@poliisi.fi.
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Suomen Golfliitto ry
Sami Övermark
Radiokatu 20
00240 Helsinki
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280 €
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 vuonna 2014
(871/2013).
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.

TIEDOKSI

Helsingin poliisilaitos

