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Hakija Lääkärit Ilman Rajoja ry
Luvan saaja Lääkärit Ilman Rajoja ry (2832010-2)
Tilikausi 01.01. - 31.12.
Hakemus Hakija on pyytänyt rahankeräyslupaa 01.01.2021 alkaen. Hakemus on saapunut: 

Poliisihallitus, 02.10.2020.
Toivottu aloituspäivä 01.01.2021 Myönnetty aloituspäivä 01.01.2021
Hakijan toiminnan 
tarkoitus

Lääkärit Ilman Rajoja -yhdistyksen tarkoitus ja tavoite on tukea humanitaarista 
sairaanhoitotyötä sekä Médecins Sans Frontières (MSF) -liikkeen periaatteita. 

Médecins Sans Frontières noudattaa neutraaliutta ja puolueettomuutta 
yleismaailmallisen lääketieteen etiikan nimissä, puolustaa oikeutta humanitaariseen 
apuun ja vaatii täydellistä ja esteetöntä vapautta harjoittaa toimintaansa. Jäsenet 
sitoutuvat kunnioittamaan ammattinsa eettisiä sääntöjä ja säilyttämään täyden 
riippumattomuuden kaikesta poliittisista, taloudellisista tai uskonnollisista vaikutteista.
MSF:n työ perustuu humanitaarisiin periaatteisiin. Järjestö on sitoutunut antamaan 
laadukasta sairaanhoitoa kriisien keskelle joutuneille ihmisille etniseen taustaan, 
uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. 

Lääkärit Ilman Rajoja -yhdistys Suomessa tukee MSF-järjestön kansainvälistä 
sairaanhoidollista ja humanitaarista avustustyötä

•	tukemalla avustustyöntekijöiden, lääkärien, terveysalan työntekijöiden ja muiden 
ammattikuntien rekrytointia MSF:n kansainvälisten projektien toteuttamiseksi MSF:n 
periaatteiden mukaisesti

•	levittämällä tietoa ja lisäämällä yleistä tietoisuutta humanitaarisista kriiseistä sekä 
MSF:n työstä ja toimintaperiaatteista  

•	keräämällä varoja humanitaariseen avustustyöhön. 

Kerättyjen varojen 
käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään Lääkärit Ilman Rajoja -yhdistyksen yleishyödyllisten 
toimintojen rahoittamiseen Suomessa sekä kansainvälisiin humanitaarisiin 
avustusprojekteihin maailmanlaajuisesti. 

Kerätyt varat lähetetään kansainvälisiin projekteihin, jotka ohjataan MSF:n 
toiminnallisissa keskuksissa (Bryssel, Amsterdam, Geneve, Pariisi ja Barcelona). 
Toiminnalliset keskukset siirtävät varat projekteille toiminnallisen hallinnan prosessien
mukaisesti. Lisäksi varoja käytetään kotimaassa Lääkärit Ilman Rajoja ry:n 
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viestintään ja vaikuttamistyöhön sekä avustustyöntekijöiden rekrytointiin ja 
koulutukseen.

Avustustoimintaan sisältyy:

•	Hätäapu eli humanitaarinen avustustyö konfliktien ja luonnonkatastrofien vuoksi 
hädässä oleville

•	Avustustyö epidemioissa (esim. Covid-19, ebola, tuhkarokko)

•	Ilmaisen sairaanhoidon palveluiden järjestäminen niitä eniten tarvitseville. 
Sairaanhoidon taso riippuu tarpeesta paikallisesti ja toteutetaan tilanteen mukaan. 
Sairaanhoitoon kuuluu mm. potilaskonsultaatiot ja erilaisten tautien hoitaminen, kuin 
myös traumahoidon, ensiavun ja kirurgisten toimenpiteiden tuottaminen.

•	Rokotuskampanjoiden järjestäminen

•	Äiti- ja lapsiterveyden edistämiseen tähtäävät toimet, neuvolatoiminnan 
järjestäminen, synnytysten ja keisarinleikkausten järjestäminen tarvitseville

•	Mielenterveyspalveluiden järjestäminen kriisi- ja konfliktialueilla esimerkiksi sotaa tai
väkivaltaa kokeneille

•	Seksuaalista väkivaltaa kokeneiden auttamiseen tähtäävä toiminta

•	Vesi- ja sanitaatioprojektien toteuttaminen turvaamaan puhtaan veden saantia mm. 
humanitaarisissa katastrofeissa.

Médecins Sans Frontières (MSF) on kansainvälinen järjestö, joka antaa hätäapua ja 
sairaanhoitoa aseellisten konfliktien, epidemioiden ja luonnonkatastrofien uhreille 
sekä ihmisille, joilla ei ole pääsyä terveydenhuoltoon. 

Päätös Myönnetty
Rahankeräystilit FI09 3131 1001 8388 73,  HANDFIHH
Rahan keräyksen 
järjestämiseen 
liittyvät ohjeet

Rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä on kiellettyä

•	järjestää rahankeräyksen järjestämisen yhteydessä arpajaiset tai muu toiminta, 
jossa osallistuvalle luvataan kokonaan tai osittain sattumaan perustuva voitto

•	järjestää rahankeräys tavalla, jossa kaupankäynti tai yhdistyksen jäsenhankinta ja 
rahankeräys ovat ilmeisessä vaarassa sekoittua keskenään

•	järjestää rahankeräys siten, että rahan lahjoittajana keräykseen osallistuneelle 
annetaan muu vastike kuin rahankeräyksen järjestäjän tai keräyksen tunnus, joka on 
arvoltaan vain vähäinen

•	antaa yleisölle rahankeräystä järjestäessään merkityksellisiä totuudenvastaisia tai 
harhaanjohtavia tietoja keräystarkoituksesta tai keräyksen järjestäjästä ja sen 
toiminnan tarkoituksesta

•	häiritä, pakottaa tai muutoin painostaa lahjoittajaa tavalla, joka on omiaan 
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johtamaan siihen, että lahjoittaja tekee lahjoituspäätöksen, jota hän ei ilman 
painostamista olisi tehnyt.

Olosuhteiden muutoksesta ilmoittaminen
Rahankeräysluvan haltijan on ilmoitettava kirjallisesti Poliisihallitukselle:

•	rahankeräysluvan myöntämisen jälkeen yhteisön tai säätiön hallinnossa 
tapahtuneesta muutoksesta.

•	rahankeräyksen järjestämisen edellytysten täyttymiseen olennaisesti vaikuttavista 
rahankeräysluvan haltijaan ja keräystarkoitukseen liittyvistä muutoksista.

Ilmoitus on tehtävä yhden kuukauden kuluessa muutoksesta.

Vuosi-ilmoituksen antaminen

•	Rahankeräysluvan haltijan on annettava Poliisihallitukselle vuosittain kuuden 
kuukauden kuluessa kunkin tilikauden päättymisestä rahankeräyksen valvontaa ja 
rahankeräystietojen julkaisemista varten vuosi-ilmoitus.

•	Jos luvan haltija on sellainen oikeushenkilö, jolla on tilintarkastaja, tulee vuosi-
ilmoitukseen liittää tilintarkastajan lausunto. Tilintarkastajan lausunnossa on 
selvitettävä vuosi-ilmoituksessa ilmoitettujen rahankeräystuottojen ja -kulujen 
vastaavuutta luvan haltijan kirjanpitoon.

Vuosisuunnitelman antaminen

•	Luvan haltijan tulee antaa Poliisihallitukselle vuosisuunnitelma kunkin vuosi-
ilmoituksen antamista seuraavan tilikauden aikana järjestettävistä rahankeräyksistä. 
Vuosisuunnitelma voidaan antaa vuosi-ilmoituksen yhteydessä tai viimeistään kaksi 
kuukautta ennen seuraavan tilikauden alkamista.

Rahankeräyksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että lahjoitusta pyydettäessä 
annetaan yleisölle selkeästi ja ymmärrettävästi ainakin seuraavat tiedot

•	rahankeräyksen järjestäjä

•	järjestäjän yhteystiedot

•	rahankeräysluvassa määrätty rahankeräysvarojen käyttötarkoitus

•	mahdollinen toissijainen rahankeräysvarojen käyttötarkoitus

•	lupanumero.

Kiinteän omaisuuden luovuttaminen tai sen käyttötarkoituksen muuttaminen

•	Jos rahankeräysvarojen käyttötarkoituksena on kiinteän omaisuuden hankkiminen 
tai perusparantaminen, omaisuutta tai sen hallintaoikeutta ei saa luovuttaa eikä 
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omaisuuden käyttötarkoitusta muuttaa sen hankkimista tai perusparantamisen 
valmistumista seuraavan kymmenen vuoden aikana, ellei Poliisihallitus 
hakemuksesta anna siihen lupaa.

Rahankeräysvarojen käyttö, säilyttäminen ja käsittely

•	Rahankeräysvarojen säilyttäminen ja käsittely on järjestettävä luotettavalla tavalla. 
Jos rahankeräyksessä käsitellään käteistä rahaa, tulee luvan haltijan erityisesti 
varmistua varojen varmasta siirtymisestä rahankeräystilille.

•	Rahankeräyksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että rahankeräysvarat pidetään 
selkeästi erillään keräyksen järjestäjän omista varoista.

•	Kerättyjä varoja voidaan käyttää henkilöstö- ja hallintokuluihin sekä muihin yleisiin 
toimintakuluihin vain siltä osin, kuin ne ovat aiheutuneet kerättävien varojen 
yksinomaan yleishyödyllisten käyttötarkoitusten toteuttamisesta.

•	Jos rahankeräyksellä kertyneitä varoja voidaan käyttää useiden eri 
käyttötarkoitusten rahoittamiseen, tulee luvan saajan ilmoittaa keräyksen 
toimeenpanon yhteydessä luvassa määrätyistä käyttötarkoituksista se käyttötarkoitus
mihin kulloinkin kerätyt varat tullaan käyttämään.

Sovelletut 
oikeussäännökset

Rahankeräyslaki (863/2019)
Sisäministeriön asetus rahankeräyksistä (68/2020)

Muutoksenhaku 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.

Allekirjoitus 01.12.2020
Arpajaishallintopäällikkö, Saaramia Varvio 
Ylitarkastaja, Katri Toivola

Asiakirja on allekirjoitettu Rahankeräys-, bingo- ja tavara-arpajaislupa-asioiden 
käsittely- ja valvontajärjestelmässä.
Poliisihallitus 01.12.2020 klo 14:19:16. 

Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa Poliisihallituksen kirjaamosta.
Maksu 300,00 euroa, maksettu

Maksun peruste:
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Suoritemaksun määrääminen perustuu valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n 
nojalla annettuun sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta 
vuonna 2020 (1386/2019).

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.

Yhteyshenkilö Ylitarkastaja, Katri Toivola


