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POL-2015-4195

ASIA

Rahankeräyksen toimeenpano

HAKIJA

Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry
Rekisterinumero: 68.130
Yhdistyksen kotipaikka: Reisjärvi

HAKEMUS

Hakija on pyytänyt rahankeräyslupaa ajalle 1.7.2015 - 30.6.2017.
Hakemus on saapunut Poliisihallitukseen 23.3.2015.

POLIISIHALLITUKSEN RATKAISU
Poliisihallitus antaa hakijalle luvan rahankeräyksen toimeenpanemiseen
seuraavasti:
Luvan saaja
Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry
Luvan numero
POL-2015-4195
Toimeenpanoaika ja -alue
Lupa on voimassa 10.7.2015 - 30.6.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Lupaa ei voida myöntää takautuvasti.
Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Yhdistys ylläpitää Reisjärven kristillistä opistoa Reisjärven kunnassa.
Opisto on yleissivistävää aikuiskoulutusta ja ammatillista lisäkoulutusta antava oppilaitos, joka edistää kansalaisten omaehtoista opiskelua opiston
arvo- ja aatetaustaa ja kasvatustavoitteita korostaen. Opisto toimii taustayhteisönsä vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen periaatteiden mukaisesti. Sen keskusjärjestönä on Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys r.y. Uskontokasvatus ja eettinen opetus tapahtuu Raamatun ja luterilaisen kirkon tunnustuksen pohjalta.
Kerätyt varat käytetään Reisjärven kristillisen opiston toimintaan:
- koulutustoiminnan järjestämiseen
- vähävaraisten opiskelijoiden tukemiseen (opintomaksujen maksaminen)
- opiskelijahuollon kuluihin (opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden ja muiden tukitoimien järjestämisestä aiheutuvat kulut)
- erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetuksen, ohjauksen ja henkilökohtaisten tukitoimien järjestämisestä aiheutuviin kuluihin
- opistorakennusten, asuntolarakennusten ja muiden opistoalueen rakennusten korjaamiseen, opiston piha-alueen kunnostamiseen ja alueen valvontalaitteiston hankintakuluihin
POLIISIHALLITUS
Arpajaishallinto
Konepajankatu 2, PL 50, 11101 RIIHIMÄKI
arpajaishallinto@poliisi.fi
Puh. +358 295 480 181, Faksi +358 295 411 781

poliisi.fi
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Keräys- ja vetoamistavat
Vedotaan yleisöön:
- internetissä
- lehdissä
- tilaisuuksissa ja tapahtumissa
- järjestetään tekstiviestikeräys, jossa lahjoittaa voi lähettämällä tekstiviestin maksulliseen palvelunumeroon
Rahankeräystili
POPFFI22, FI66 4753 1020 0002 86
Tavat, joilla ilmoitetaan yleisölle rahankeräysasetuksen 4 §:ssä säädetyt tiedot
Luvan saajan tulee ilmoittaa tiedot internetissä, lehdissä, tilaisuuksissa ja
tapahtumissa sekä tekstiviestikeräyksen yhteydessä.
Lupaehdot
Kerättyjä varoja voidaan käyttää kiinteistöjen kunnostamisesta aiheutuviin
kuluihin, palkkakuluihin ja hallinnollisiin kuluihin vain siltä osin, kuin kulut
palvelevat välittömästi varojen varsinaista yleishyödyllistä käyttötarkoitusta.
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 Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry hakee rahankeräyslupaa kahden vuoden määräajaksi, määrää Poliisihallitus tehtäväksi välitilityksen ajalta 10.7.2015 - 30.6.2016. Välitilitys on toimitettava Poliisihallitukselle 30.9.2016 mennessä.
Luvan saajan on tehtävä edellä mainitun välitilityksen lisäksi tilitys rahankeräyksen koko toimeenpanoajalta 10.7.2015 - 30.6.2017, 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
on tarkoitus käyttää keräystarkoitukseen sekä mahdollinen käytännön
toimeenpanija.
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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 PohjoisSuomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Muutoksenhakuasian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu.

Arpajaishallintopäällikön sijaisena,
ylitarkastaja

Saila Suominen

Suunnittelija

Emmi Tengman

LISÄTIEDOT

Lisätietoja tästä päätöksestä antaa tarvittaessa suunnittelija Emmi
Tengman, p. 0295 481 548, emmi.tengman@poliisi.fi.

PÄÄTÖS

Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry
Jouni Tiirola
Räisälänmäentie 381
85940 Räisälänmäki

LASKUTUS

Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry
PL 656
00063 LASKUNET

MAKSU

280 €
Lasku toimitetaan erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta (Palkeet).
Maksun peruste
Suoritemaksun määrääminen perustuu valtion maksuperustelain
(150/1992) 6 §:ään ja 8 §:n nojalla annettuun sisäministeriön asetukseen
poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2015 (1023/2014).
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.
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