pÄÄrös

1 (3)

Rahankeräysluvan myöntämi nen

ffiroLrtst
Zimbabwen AIDS-Orvot ry
P Rehnström, Tanotorventie 43 B
00420 Helsinki

Päivämäärä

Asian numero

12.042019

2019/83/Rabita

Luvan numero

Rtu2019/355

Hakija(t)

Zimbabwen AIDS-Orvot ry, Helsinki (2549712-1)

Luvan saaja(t)

Zi m

Hakemus

Hakija on pyytänyt rahankeräyslupaa ajalle 01.05.2019 - 30.04.2024.
Hakemus on saapunut Poliisihallitukseen 27.01.2019.
Myönnetty
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retoamistavat

babwen Al DS-Orvot ry (25497 1 2-1)

Lupa on voimassa 01.05.2019 - 30.04.2024 koko maassa Ahvenanmaata lukuun
ottamatta.
Kerätyt varat käytetään Zimbabwen Hararessa orpolasten koulunkäynnin ja
hyvinvoinnin edistämiseen. Toiminnasta aiheutuvia kuluja ovat koulumaksut,
koulupuvut, kouluvälineet, toimintakeskuksessa tarjottava ruoka, lT-opetuksesta ja
harrastustoiminnasta sekä terveydenhuollosta aiheutuvat kulut. Lisäksi kerättyjä varoja
voidaan käyttää metsänistutusprojektista aiheutuviin kuluihin.
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Rahankeräystilit
Tavat, joilla

ilmoitetaan yleisölle
rahankeräysasetuk
sen 4 §:ssä
sääde§t tiedot

17617 453000061
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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 käyttåä;
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.
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Kerättyjä varoja voidaan käyttää palkka- ja hallintokuluihin vain siltä osin, kuin kulut
palvelevat välittömästi varojen varsi n aista yleishyödyll istä käyttötarko itusta.

Koska rahankeräyksellä kertyneitä varoja voidaan käyttää useiden eri
käyttötarkoitusten raho ittam iseen, tu lee luvan saajan il moittaa keräyksen
toimeenpanon yhteydessä luvassa määrätyistä käyttötarkoituksista se käyttötarkoitus
mihin kulloinkin kerätyt varat tullaan käyttämään.
Välitilitykset
Rahankeräyslain 21 §:n mukaan lupaviranomainen voi määrätä luvan saajan
tekemään välitilityksen. Rahankeräyslain hallituksen esityksen (HE 6/2014 vp)
yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan välitilitysvelvoite on syytä asettaa erityisesti
niille luvansaajille, joille myönnetyissä rahankeräysluvissa rahankeräyksen
toimeenpanoaika on säännöksen mukaisesti kahta vuotta pidempi.
Koska rahankeräyslupa myönnetään yli kahden vuoden määräajaksi, määrää
Poliisihallitus tehtäväksi välitilitykset seuraavasti:
- ajalta 1.5.2019 - 34.4.2020, jolloin välitilitys on toimitettava 30.7.2020 mennessä,
- ajalta 1.5.2020 -30.4.2021, jolloin välitilitys on toimitettava3A.7.2A21 mennessä,
- ajalta 1.5.2021 - 30.4.2022, jolloin välitilitys on toimitettava 30.7.2022 mennessä,
- ajalta 1.5.2022-30.4.2023, jolloin välitilitys on toimitettava30.7.2O23 mennessä.
Luvan saajan on tehtävä edellä mainittujen välitilitysten lisäksitilitys rahankeräyksen
koko toimeenpanoajalta 1.5.2019 - 30.4.2024, joka on toimitettava kuuden kuukauden
kuluessa lupa-ajan päättymisestä Poliisihallitukselle.

I

Ormeenpanoon

liittyvät säännökset

Jos luvan saaja on sellainen oikeushenkilö, jolla on tilin- tai toiminnantarkastaja, tulee
luvan saajan liittää kaikkiin tilityksiin tilin- taitoiminnantarkastajan 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
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RA/2019/355

jäsenhankinta ovat ilmeisessä vaarassa sekoittua keskenään.
Luvan saajan on viipymättä ilmoitettava keräykseen, luvan saajaan, rahankeräyksen
käytännön toimeenpanijaan tai keräyskohteeseen lii§vistä 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
Sovelletut

rikeussäännökset
Muutoksenhaku

\llekirjoitus

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.
Muutoksenhakuasian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu.
12.O4.2019

Ryhmäpäällikkö, Henna Salmi
/litarkastaja, Jouni Kitunen

\siakirja on allekirjoitettu Rahankeräys-, bingo- jalavara-arpajaislupa-asioiden
<äsittely- j a valvo ntajärjestel mässä.

)oliisihallitu

Maksu

s 12.04.2019 klo 1 4:38:36.

\llekirjoituksen oikeellisuuden voitodentaa Poliisihallituksen kirjaamosta.
300,00 euroa, maksettu
Maksun peruste:
Suoritemaksun määrääminen perustuu valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n

rojalla annettuun sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta
/uonna 2019 (1 13512018).

fhteyshenkilö

Vlaksun oikaiseminen:
[/laksuvelvollinen, joka katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi
raatia valtion maksuperustelain 11 b §:n perusteella siihen kirjallisesti oikaisua
maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun
määräämisestä.
Ylitarkastaia, Jouni Kitunen
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Ohjeita rahankeräystilityksen antamiseen

Rahankeräystili§s koskee ainoastaan rahankerävksellä saatuja varoja ja rahankeräyksellä saatujen varojen
käyttöä. Tilityksessä ei koskaan ilmoiteta muulla tavalla saatua tuottoa, muusta toiminnasta aiheutuneita
kuluja tai muusta toiminnasta saadun tuoton käyttämiseen liittyviä tietoja. Yhteisöllä tai säätiöllä voi olla
monenlaista varainhankintaa, johon kuuluu esim. tuotemyynti, kirpputorimyynti, jäsenmaksutuotot sekä
arpajaistuotot. Rahankeräys on yksi varainhankinnan muoto. Varainhankinta ei siis ole sama asia kuin rahankeräys.

Rahankeräysvaroista saadaan maksaa ainoastaan rahankeräyksen toteuttamisesta aiheutuneita, välttämättömiä kuluja. Esimerkiksijärjestötoiminnan kulut ja hallinnolliset yleiskulut (kuten esim._kirjanpitokulut sekä
yleiset toimistokulut) eivät ole rahankeräyksestä aiheutuneita kuluja. Muun toiminnan kulut tulee aina
maksaa muulla tavalla saaduilla varoilla, esimerkiksi jäsenmaksutuotoilla tai tuotemyynnistä saaduilla tuotoilla. Rahankeräyksellä kertyneet varat eli rahankeräyksestä aiheutuvien kulujen maksamisen jälkeen jäljelle jäävät varat on aina
Kaikkia rahankeräyksestä aiheutuvia kuluja ei ole pakko maksaa rahankeräysvaroista. Niitä voi vapaasti
maksaa myös muista varoista. Tällöin kustannuksia ei ilmoiteta rahankeräystilityksessä, vaikka ne ovatkin
rahankeräyksestä aiheutuneita kuluja. Tilityksessä ilmoitetaan siis rahankeräyksestä aiheutuneet kulut vain
siltä osin kuin niihin on käytetty rahankeräyksellä kefineitä varoja.

Tilitvksen laskelmaosassa ilmoitetaan rahankerävksen kokonaistuotto. rahankerävksestä aiheutuneet kulut
ia rahankerävksen nettotuotto euromäärinä (euroina ia sentteinä). Kokonaistuotolla tarkoitetaan rahankeräysvarojen määrää ennen kuin siitä on vähennetty rahankeräyksestä aiheutuneiden kulujen määrä. Rahankeräyksen nettotuotolla tarkoitetaan rahankeräysvarojen määrää rahankeräyksestä aiheutuneiden kulujen vähentämisen jälkeen. Rahankeräyksen nettotuotto on käytettävä rahankeräysluvassa määrättyyn
tarkoitukseen.
Rahankeräyksen tarkoituksena on rahoittaa yleishyödyllistä toimintaa. Rahankeräyksen toimeenpanon tu-

lee olla kustannustehokasta, jotta yleishyödylliseen tarkoitukseen käytettäväksi jää mahdollisimman suuri
osa lahjoitetuista varoista. Jos rahankeräysvarat menevät rahankeräyksen toimeenpanosta aiheutuviin kuluihin, ei rahaa kerry yleishyödylliseen tarkoitukseen käytettäväksi. Tämänkaltaisen rahankeräyksen toteuttaminen ei ole lainkaan tarkoituksenmukaista, eikä uutta rahankeräyslupaa välttämättä voida myöntää.
Edellisestä rahankeräyksestä aiheutuneet kulut vaikuttavat siis seuraavan rahankeräysluvan myöntämiseen.
Rahankeräysvaroja ei tämän vuoksi tule käyttää kulujen muodossa muuhun kuin pakollisiin, välttämättömiin rahankeräyksestä aiheutuviin kuluihin.
Rahankeräyksestä aiheutuvat kulut on aina vksilöitävä. Jos tilityksessä ilmoitetuissa rahasummissa on suuria
yksilöimättömiä summia, lupaviranomainen tiedustelee niistä tili§ksen antajalta, jonka on selvitettävä mitä
kuluja ilmoitettuun summaan sisältyy. Kulut kannattaa siis selvittää jo hetitilitystä annettaessa, sillä selvitykset on joka tapauksessa annettava ja puutteellisesti esitetyt selvitykset hidastavat tilityksen käsittelyä.
Tämä vaikuttaa suoraan myös mahdollisen uuden lupahakemuksen käsittelyaikaan, Esimerkiksi tilityksen
Muut kulut -kohtaa ei ole tarkoitettu suurten yksilöimättömien rahasummien ilmoittamiseen. Jos tässä
kohdassa ilmoitetaan kuluja, tulee tilityksessä olla aina myös selvitys siitä, mitä kuluja kohdassa on ilmoitettu.

Tilitvksessä ilmoitettavat hwäksvttävät rahankerävksestä aiheutuneet kulut

Tähän on kerätty esimerkkejä tyypillisimmistä rahankeräyksestä aiheutuvista kuluista. Luettelo ei ole
tyhjentävä Iistaus kaikista rahankeräyskuluista, vaan myös jokin alla olevassa listauksessa mainitsematon
kulu voi olla rahankeräyksestä aiheutuva kulu.
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Käytännön toimeenpanija on rahankeräysluvassa määrätty erillinen taho, esim. osakeyhtiö taitoiminimellä
elinkeinotoimintaa harjoittava henkilö. Tässä kohdassa ei ilmoiteta mitäiin, jos luvasso ei ole miiörtitty käytä n nön toi m ee n po n ij a a.

käytännön toimeenpanijalle sopimuksen mukaisesti maksettava palkkio, päivärahat,
matkakustannukset
- käytännön toimeenpanijalle aiheutuneet muut kulut, esim. materiaalihankinnat fios eivät sisälly
palkkioon)

-

Muun

pa

lveluntarioaia n kävttämisestä aiheutu neet kulut

sopimuksen perusteella maksettava korvaus, palkkio tms.
- ulkopuoliselle taholle maksettavat lahjoittajarekisterin ylläpitokulut (siltä osin, kuin rekisterin käyttö liittyy rahankeräykseen, ei siis koko kulua jos rekisteriä käytetään muuhunkin kuin rahankeräykseen, esim.
jäsenhankintaan)
- teleoperaattoreille maksetut korvaukset maksullisista rahankeräyksessä käytetyistä palvelunumeroista
( la hjo itussoitot ja -tekstiviestit)

-

Suunnittelukulut

-

mainostoimistolle tms. keräyskampanjan suunnittelusta maksettavat korvaukset
- rahankeräyskampanjan suunnitteluun liittyvät luvan saajalle aiheutuneet suorat kustannukset (esim.
su u n n ittel u koko u kset, su u n nittelu materiaa lit)
Painatuskulut

painotalolle keräyslippaiden tarrojen ja keräyslistojen painamisesta maksettava korvaus
lehden painokustannukset (siltä osin, kuin lehdessä on rahankeräyksen toimeenpanoa - esim. 12-sivuinen
julkaisu, jossa 1 sivu rahankeräysvetoomukselle -> painokuluista ilmoitetaan keräyskuluina L/L2l

-

rahan keräysesitteiden painatuskustan nukset
keräyski rjeiden pa inatuskusta

n n u kset
rahankeräyksessä käytettävien tilisiirtolomakkeiden painatuskustannukset

ra han

Postituskulut
rahankeräyskirjeiden tms. rahankeräysmateriaalin postittamiseen käytetyt kirjekuoret ja postimerkit
- Postin palveluistaan veloittamat korvaukset: erilaiset Postin kanssa tehdyt sopimukset rahankeräyskirjeiden postittamisesta, lehden postituskustannukset siltä osin kuin lehden avulla on toimeenpantu rahankeräystä fiako edellä painatuskulujen kohdalla selostetulla tavalla)

-

Mainoskulut

- ra han keräyskampanjoihi n liittyvien mainosten kustan nu kset
- lehti-, radio-, tv-ilmoitukset, internet-mainokset
- mainosesitteet, flyerit tms.
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Tietotekn iikka

ku

lut

- keräyksen järjestäjän internet-sivujen päivityskustannukset (rahankeräyksiä koskevat päivitykset ja sivujen ylläpito aja ntasaisina rahankeräystä koskevien tietojen osalta)
- laitehankinnat (siltä osin, kuin käytetään rahankeräyksessä, jakoprosentti tarvittaessa arvioitava käytön
ja kautuma n perusteella)

-

ohjelmistohankinnat (siltä osin, kuin käytetään rahankeräyksessä, jakoprosentti tarvittaessa arvioitava

käytön ja kautuman perusteella)
Pankkikulut
rahankeräystilin avaamisesta ja sulkemisesta pankille maksettavat korvaukset
rahankeräystilin pa nkkipalveluma ksut
- maksunvälityskulut, verkkomaksualustasta aiheutuvat kulut rahankeräyksestä aiheutuvin osin (esim. verkossa tapahtuvan tuotemyynnin osalta verkkomaksualustasta aiheutuvia kuluja ei saa maksaa rahankeräysva roista e ikä i lmoitta a ra ha n keräystilityksessä)

-

Lupamaksu

-

lupaviranomaisen rahankeräyslupapäätöksestä perimä maksu

Muut kulut

-

keräyslippaiden hankinta, lupatarrat, sinetit
- rahankerääjien liivien tms. varusteiden hankintakulut (jos käytetään muussakin kuin rahankeräystoiminnassa, prosenttiosuus arvioitava käytön mukaisesti)
- puhelinkustannukset siltä osin kuin käytetty rahankeräykseen (itse soitetut puhelut ja lähetetyttekstiviestit - jakoprosentti tarvittaessa arvioitava)
- lahjoituspyyntöjen kohteena olevien henkilöiden osoitetietojen hankinta- ja ylläpitokulut (jos lahjoittajarekisterin hankintaan tai ylläpitoon ei käytetä erillistä palveluntarjoajaa, vaan asia hoidetaan omasta toimesta)

Ohjeita raha n keräysvarojen käytön i moittam iseen
I

Rahankeräyksellä saadut varat on käytettävä rahankeräysluvassa määrättyyn tarkoitukseen. RahankeräystiIityksessä ilmoitetaan, mihin rahankeräyksen nettotuotto on käytetty tai mihin se tullaan käyttämään. Varoien kävttö on ilmoitettava selkeästi ia vksilöidvsti siten, että tilityksestä ilmenee mihin varat tosiasiassa on
käytetty tai mihin ne tullaan käyttämään. Esimerkiksi maininta "Varat on käytetty luvassa määrättyyn tarkoitukseen." eiole riittävä, vaan tilityksessä on kerrottava mihin varattodellisuudessa on käytetty. Josvarat
on käytetty osittain, ilmoitetaan tilityksessä tarkkoina summina, paljonko varoja on käytetty ja mihin ne on
käytetty sekä paljonko varoja on käyttämättä ja mihin ne tullaan käyttämään. Lupaviranomainen voi pyytää

esimerkiksi kuitteja tai muuta selvitystä varojen käytöstä. Kuitit ja muut tositteet tulee säilyttää huolella,
ne voi pyydettäessä esittää lupaviranomaiselle. Jos varoja ei ole käytetty tilityksen antamiseen mennessä, asiasta tulee antaa erillinen loppuilmoitus sen jälkeen kun varat on käytetty. Lupaviranomainen voi
myös asettaa loppuilmoituksen antamiselle määräajan, johon mennessä se on annettava.

jotta

Tilityksen liitteet
Rahankeräystilitykseen tulee liittää erillinen, nimenomaan rahankerävstä koskeva, tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto. Lausunnossa tulee todeta, onko rahankerävs toimeenpantu ia saadut varat
käWettv ra ha n ke rävsluva n ehtoie n m u ka isesti.

Tilityksestä kannattaa ottaa itselle kopio ennen sen lähettämistä lupaviranomaiselle.
Rahankeräystilitys ja siihen liittyvä aineisto tulee myös säilyttää kirjanpitolaissa säädetyllä tavalla.

