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Hakija(t) Suomen Olympiakomitean tukisäätiö sr.,  (2817430-1)
Luvan saaja(t) Suomen Olympiakomitean tukisäätiö sr. (2817430-1)
Hakemus Hakija on pyytänyt Poliisihallitukselta rahankeräyslupaa. Hakemus on saapunut: 

Poliisihallitus, 08.11.2019.
Päätös Myönnetty
Toimeenpanoaika 
ja -alue

13.02.2020 - 12.02.2021 koko maa poislukien Ahvenanmaa.

Varojen 
käyttötarkoitus ja 
kohdealue

Suomen Olympiakomitean tukisäätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on
taloudellisesti tukea liikunnan ja urheilun hyväksi tapahtuvaa toimintaa ja edistää 
suomalaista liikuntakulttuuria sekä tukea suomalaisia urheilijoita. Säätiö voi myös 
tukea liikuntaan ja urheiluun liittyvää tieteellistä tutkimusta.

Keräyksen tarkoituksena on tukea taloudellisesti urheilun hyväksi tapahtuvaa toimintaa
Suomessa. Tarkoitusta toteutetaan tukemalla seuraavia toimenpiteitä:
- urheilijoiden kaksoisuraratkaisut: mahdollistetaan urheilijan opiskelun ja urheilun 
yhdistäminen
- päivittäisharjoittelun toimintaympäristöjen (esimerkiksi urheiluakatemia- ja 
valmennuskeskusverkosto) tuki ja kehittäminen: harjoitusleirien, kilpailumatkojen, 
urheiluvälineiden sekä liikuntatilojen kulujen kattaminen
- urheilijoiden sosioekonomisen aseman parantaminen: urheilijan urheilusta 
aiheutuneiden ylimääräisisten kulujen maksaminen
- lajien kehittäminen: tuetaan lajiliittoja (Olympiakomitean jäseniä), jotka vastaavat 
suomalaisen urheilun kehittämisestä oman lajin osalta.

Keräyksen 
vetoamistavat

Keräys ja 
vetoamistap

a
Lisätiedot

Lippaid
en / 

listojen 
lkm

Käytännön toimeenpanija(t)

Internet
Tv
Radio

Rahankeräystilit FI9155412820029800,  OKOYFIHH
Tavat, joilla 
ilmoitetaan yleisölle
rahankeräysasetuk
sen 4 §:ssä 
säädetyt tiedot

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;
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8) käytännön toimeenpanija.

Luvan saajan tulee ilmoittaa tiedot kaikkien keräystapojen yhteydessä.
Tilitykset Tilitystyyppi Tilityskauden alkamispäivä Tilityskauden 

päättymispäivä
Tilityskauden määräaika

Tilitys 13.02.2020 12.02.2021 12.08.2021
Muut lupaehdot 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.

Toimeenpanoon 
liittyvät säännökset

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 
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.

Luvan saajan on tehtävä tilitys rahankeräyksen toimeenpanoajalta, joka on toimitettava
kuuden kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä luvan myöntäneelle 
viranomaiselle.

Sovelletut 
oikeussäännökset

Rahankeräyslaki (255/2006)
Valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä (503/2006)

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 13.02.2020
Ryhmäpäällikkö, Henna Salmi 
Ylitarkastaja, Tiina Mäkinen

Asiakirja on allekirjoitettu Rahankeräys-, bingo- ja tavara-arpajaislupa-asioiden 
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käsittely- ja valvontajärjestelmässä.
Poliisihallitus 13.02.2020 klo 08:36:01. 

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

Maksun peruste:
Suoritemaksun määrääminen perustuu valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n 
nojalla annettuun sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta 
vuonna 2019 (1135/2018).

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, Tiina Mäkinen



 
 
VALITUSOSOITUS  
 
 Tähän Poliisihallituksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti 

Helsingin 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 sää-

detyllä tavalla.  
 
 Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot: 
 
 käyntiosoite  Radanrakentajantie 5, Helsinki 
 postiosoite  Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
 puh. vaihde  029 564 2000 
 faksi  029 564 2079 
 sähköposti  helsinki.hao@oikeus.fi 
 aukioloaika  ma - pe klo 8.00 - 16.15 
 
 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
 osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet   

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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