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POLIISIHALLITUS

30.10.2014 POL-2014-12210

ASIA Rahankeräyksen toimeenpano

HAKIJA Jyväskylän yliopisto
Y-tunnus: 0245894-7
Kotipaikka: Jyväskylä

HAKEMUS Hakija on pyytänyt rahankeräyslupaa ajalle 30.10.2014 - 31.12.2017.
Hakemus on saapunut Poliisihallitukseen 23.9.2014.

POLIISIHALLITUKSEN RATKAISU

PolNsihallitus antaa hakijalle luvan rahankeräyksen toimeenpanemiseen
seuraavasti:

Luvan saaja
Jyväskylän yliopisto

Luvan numero
POL-2014-1 2210

Toimeenpanoaika ja -alue
Lupa on voimassa 30.10.2014 -31.12.2017 koko Suomen alueella Ahve
nanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Kerättävät varat käytetään yliopistolain 2 §:n mukaisen toiminnan tukemi
seen ja yliopiston pääomittamiseen.

Kerättäviä varoja käytetään mm. tutkimusinfrastruktuurihankintoihin, tiloi
hin, strategiaa tukeviin henkilärekrytointeihin, tutkimushankkeishn ja muihin
yliopiston toimintaa tukevNn tarkoituksiin.

Keräys- ja vetoamistavat
Vedotaan yleisöön:
- internet-ilmoituksin
- tilaisuuksissa ja tapahtumissa
- henkilökohtaisin yhteydenotoin
- painetussa ja sähkäisessä mediassa
- kirjeitse
- sähkäpostein

Rahankeräystili
Danske Bank F157 8000 1971 292520

Tavat, joilla ilmoitetaan yleisölle rahankeräysasetuksen 4 §:ssä sää
detyt tiedot
Luvan saajan tulee ilmoittaa tiedot kaikkien keräystapojen yhteydessä.

POLIISIHALLITUS, ARPAJAISHALLINTO
PL50, 11101 RIIHINAKI
arpajaishaLIintopoIUsi.fi
Puh. 0295 480 181 poliisi.fi
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Lupaehdot
Jokaisen tilityksen yhteydessä on annettava tilityksen liitteenä erillinen sel
vitys kerättyjen varojen käytöstä. Selvityksessä on yksilöitävä varojen käyt
tö eri kohteisiin.

Välitilitys
Rahankeräyslain 21 §:n mukaan lupaviranomainen voi määrätä luvan saa-
jan tekemään välitilityksen. Rahankeräyslain hallituksen esityksen (HE
6/2014 vp) yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan välitilitysvelvoite on
syytä asettaa erityisesti niille luvansaajille, joille myönnetyissä rahanke
räysluvissa rahankeräyksen toimeenpanoaika on uuden ehdotetun sään
nöksen mukaisesti kahta vuotta pidempi.

Koska Jyväskylän yliopiston rahankeräyslupa myönnetään yli kolmen vuo
den määräajaksi, määrää Poliisihallitus tehtäväksi välitilitykset seuraavasti:

- ajalta 30.10.2014 - 31.12.2015, jolloin välitilitys on toimitettava 31.3.2016
mennessä Polhsihallitukselle

- ajalta 1.1.2016 -31.12.2016, jolloin välitilitys on toimitettava 31.3.2017
mennessä PolHsihallitukselle

Luvan saajan on tehtävä edellä mainitun välitilityksen lisäksi tilitys rahanke
räyksen koko toimeenpanoajalta 30.10.2014 - 31.12.2017, joka on toimitet
tava kuuden kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä PolNsihallituksel
le.

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.

Luvan saajan on vflpymättä ilmoitettava keräykseen, luvan saajaan, rahan-
keräyksen käytännön toimeenpanijaan tai keräyskohteeseen liittyvistä lu
van saantiin olennaisesti vaikuttavista muutoksista kirjallisesti lupaviran
omaiselle.

Luvan saajan on aina ilmoitettava luvan myöntämisen ja luvan päättymisen
välisenä aikana yhteisön hallinnossa tapahtuneesta muutoksesta.

Sovelletut oikeusohjeet
Rahankeräyslaki (255/2006)
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Rahankeräysasetus (503/2006)

MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Hämeen
linnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on INtteenä. Muutoksenhakuasian
käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu.

AL
Arpajaishallintopäälikkö - ED.-’> .\\ Jouni Laiho

Erikoissuunnittelija Tiina Keitto

LISÄTIEDOT Lisätietoja tästä päätöksestä antaa tarvittaessa erikoissuunnittelija Tiina
Keitto, p. 0295 481 857, tiina.kelttopoliisi.fl.

PÄÄTÖS Jyväskylän yliopisto
Sanna Anttilainen
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

LASKU Jyväskylän yliopisto
PL 7237
01051 LASKUT

MAKSU 280 €
Lasku toimitetaan erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu-
keskuksesta (Palkeet).

Maksun peruste
Suoritemaksun määrääminen perustuu valtion maksuperustelain
(150/1992)6 §:ään ja sisäasiainministeriön mainitun lain 8 §:n nojalla an
tamaan asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2014
(871/2013).

Maksun oikaiseminen
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut
virhe, voi vaatia valtion maksuperusteiain 11 b §:n perusteella siihen kirjal
lisesti oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden
kuluessa maksun määräämisestä.

TIEDOKSI Sisä-Suomen poliisilaitos



VALITUSOSOITUS

Tähän Poliisihallituksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle viimeistään 30 päivän kulues
sa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää
ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, valitusaika jatkuu seuraa
vaan arkipäivään.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämi
sestä, jollei muuta näytetä. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin
jo kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä muuta tiedoksiantotapaa tiedoksisaanti
päivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus.

Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin katsotaan tapahtu
neen, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tie
doksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.

Omalla vastuullaan valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Va
litus voidaan lähettää myös sähköisesti. Valituskirjelmän on ehdittävä perille virka-
aikana ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta,
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voi

daan toimittaa,
- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan

tehtäväksi, sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- Poliisihallituksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan al

kamisajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo aikaisem

min ole toimitettu viranomaiselle.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää laillinen edustaja tai asiamies, valituskirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianaja
ja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä
säädetyllä tavalla.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden yhteystiedot:

käyntiosoite Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna
postiosoite Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
puhelinvaihde 029 56 42200
faksi 029 56 42269
sähköposti hameenlinna.hao@oikeus.fi
aukioloaika ma - pe klo 8.00 - 16.15


