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Hakija(t)

Lääkärit Ilman Rajoja ry, (2832010-2)

Luvan saaja(t)

Lääkärit Ilman Rajoja ry (2832010-2)

Hakemus

Hakija on pyytänyt rahankeräyslupaa yhdeksi vuodeksi luvan myöntämisestä alkaen.
Hakemus on saapunut Poliisihallitukseen 26.6.2018.
Myönnetty

Päätös
Toimeenpanoaika
ja -alue
Varojen
käyttötarkoitus ja
kohdealue

Lupa on voimassa 29.10.2018 - 28.10.2019 koko Suomen alueella Ahvenanmaata
lukuun ottamatta.
Médecins Sans Frontières (MSF) on kansainvälinen, riippumaton, humanitaarinen
järjestö, joka antaa hätäapua ja sairaanhoitoa aseellisten konfliktien, epidemioiden ja
luonnonkatastrofien uhreille sekä ihmisille, joilla ei ole pääsyä terveydenhuoltoon.
Lääkärit Ilman Rajoja ry on MSF:n suomalainen yhdistys. Kerätyt varat käytetään
MSF:n maailmanlaajuiseen avustustyöhön, humanitaariseen apuun ja sairaanhoitoon
sekä humanitaarisista tarpeista ja kriiseistä tiedottamiseen.
Avustustoimintaan sisältyy:
• Humanitaarinen avustustyö hädässä oleville konflikteissa ja luonnonkatastrofeissa
• Ilmaisen sairaanhoidon palvelut niitä eniten tarvitseville. Sairaanhoidon taso riippuu
tarpeesta paikallisesti ja tilanteen mukaan. Sairaanhoitoon kuuluu mm.
potilaskonsultaatiot ja tautien hoitaminen, kuten koleran, kurkkumädän, malarian,
HIV/aidsin ja tuberkuloosin hoito
• Traumahoito, ensiapu ja kirurgiset toimenpiteet
• Rokotuskampanjat, esimerkiksi tuhkarokon ja meningokokin ehkäisemiseksi
• Äiti- ja lapsiterveyden edistäminen, neuvolatoiminta, synnytykset ja
keisarinleikkaukset
• Mielenterveyspalvelut kriisi- ja konfliktialueilla esimerkiksi sotaa tai väkivaltaa
kokeneille
• Seksuaalista väkivaltaa kokeneiden auttaminen
• Vesi- ja sanitaatioprojektit puhtaan juomaveden ja hygienian turvaamiseksi ja
epidemiariskin vähentämiseksi
Lisäksi varoja käytetään kotimaassa Lääkärit Ilman Rajoja ry:n viestintään ja
vaikuttamistyöhön sekä avustustyöntekijöiden rekrytointiin ja koulutukseen.

Keräyksen
vetoamistavat

Keräys ja
vetoamistap
a
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lkm

Käytännön toimeenpanija(t)

Internet
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
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Maksulliset
palvelunumer Tekstiviestikeräys
ot
Kirjeet
Sähköposti
Ulkomainoks
Ulko- ja digimainonta
et
Lehdet
Tekstiviestien
lähettäminen
Puhelinsoitto
Esitteet
Esitteet ja painotuotteet
Tv
Radio
Face to face kampanjointi
Tilaisuudet ja Tilaisuudet, tapahtumat ja
tapahtumat henkilökohtaiset tapaamiset
Rahankeräystilit
Tavat, joilla
ilmoitetaan yleisölle
rahankeräysasetuk
sen 4 §:ssä
säädetyt tiedot

FI09 3131 1001 8388 73, HANDFIHH
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
Tilitys

Muut lupaehdot

Toimeenpanoon
liittyvät säännökset

Tilityskauden alkamispäivä
29.10.2018

Tilityskauden
päättymispäivä
28.10.2019

Tilityskauden määräaika
28.04.2020

Kerättyjä varoja voidaan käyttää palkka- ja hallintokuluihin vain siltä osin, kuin kulut
palvelevat välittömästi varojen varsinaista yleishyödyllistä käyttötarkoitusta.
Koska rahankeräyksellä kertyneitä varoja voidaan käyttää useaan eri
käyttötarkoitukseen, tulee luvan saajan ilmoittaa yleisöön vetoamisen yhteydessä
luvassa määrätyistä käyttötarkoituksista se käyttötarkoitus, mihin kulloinkin kerätyt
varat tullaan käyttämään. Mikäli rahaa kerätään samanaikaisesti useaan eri
käyttötarkoitukseen, tulee vetoamisen yhteydessä ilmoittaa yleisölle kaikki
käyttötarkoitukset, joihin kertyviä varoja tullaan käyttämään.
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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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.

Sovelletut
oikeussäännökset
Muutoksenhaku

Allekirjoitus

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.
Muutoksenhakuasian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu.
29.10.2018
Ryhmäpäällikkö, Henna Salmi
Ylitarkastaja, Emmi Tengman
Asiakirja on allekirjoitettu Rahankeräys-, bingo- ja tavara-arpajaislupa-asioiden
käsittely- ja valvontajärjestelmässä.
Poliisihallitus 29.10.2018 klo 12:08:21.

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 2018 (871/2017).

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, Emmi Tengman
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