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ASIA

Rahankerdyksen toimeenpano

HAKIJA

Piraattipuolue r.p.
Rekisterinumero: 1 99. 1 84
Yhdistyksen kotipaikka: Sysmd

HAKEMUS

Hakija on pyytdnyt Poliisihallitukselta rahankerdyslupaa. Hakemus on saapunut Poliisihallitukseen 28.1 .201 4.

POLIISIHALLITUKSEN RATKAISU
Poliisihallitus antaa hakijalle luvan rahankerdyksen toimeenpanemiseen
seuraavasti:

Luvan saaja
Piraattipuolue r.p.

Luvan numero
POL-2014-1776

Toimeenpanoaika ja -alue
Lupa on voimassa 15.9.2014
nanmaata lukuun ottamatta.

-

14.9.2016 koko Suomen alueella Ahve-

Kerdttdvien va rojen kdyttdtarkoitus
Kerdtyt varat kdytetddn Piraattipuolueen toiminnan rahoittamiseen, vaaleihin osallistumisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen sekd yleiseen tiedotustoimintaan kuuluvien materiaalikulujen kattamiseen.
Kerdys- ja vetoam istavat
Vedotaan yleis66n:
internet-ilmoituksin
jdrjestiimdlld lipaskerdys (1 kpl lippaita)
mainoslehdissd ja julkaisuissa.

-

Rahankerdystili
Fl87 5630 6220 0248

91 oKOYF|HH

Tavat, joilla ilmoitetaan yleisdlle rahankerdysasetuksen 4 $:ssd siddetyt tiedot
Luvan saajan tulee ilmoittaa tiedot internetissd, lippaassa sekd mainoslehdissd ja julkaisuissa.

POLIISIHATLITUS, ARPAJAISHALLINTO
PL 50, 1 1 101 RilHtMAKI
arpajaishallinto@poliisi.fi
Puh. 0295 480 181
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Lupaehdot
Keraittyjd varoja voidaan kdyttdd puolueen toiminnan kannalta yleishyddyl-

liseksi katsottavien osa-alueiden kustannusten kattamiseen. Kustannuksia
voidaan pit:iai yleishyodyllisind siltd osin, kuin kyse on kustannuksista, jotka
ovat vilttdmdttdmid puolueen toimimiseksi sen sddntojen mddrittelemdssd
tarkoituksessa ja demokratian edistdmisessd yhteiskunnassa.

Toimeenpanoon liittyvSt sddnndkset
Rahan kerdyksen toi meenpanon yhteydessd on kiellettyai

-

jei rjestdd
arpajaiset tai muu toiminto, jossa osallistuvalle luvataan kokonaan tai
osittain sattumaan perustuva voitto
rahankerdys tavalla, jossa kaupankiynti tai yhdistyksen jdsenhankinta
ja rahankerdys ovat ilmeisessd vaarassa sekoittua keskenddn.

Rahan kerdyksen toimeen panon yhteydessd tu lee yleiscil le ilmoiftaa
rahan kerdys I uvan saaja, ra ha n kerdysl uva n mycinti nyt vi ranomai nen,

luvan numero ja mydntiimisajankohta, kerdyksen toimeenpanoaika ja
-alue, kerdttdvien varojen kiyttdtarkoitus ja aika, jonka kuluessa varat
on tarkoitus kdyttdd kerdystarkoitu kseen sekd ma hdol I i nen kiytd n ncin
toimeenpanija.
Luvan saajan on viipymdttd ilmoitettava kerdykseen, luvan saajaan, rahankerdyksen kdytdnndn toimeenpanijaan tai kerdyskohteeseen liittyvistd luvan saantiin olennaisesti vaikuttavista muutoksista kirjallisesti lupaviranomaiselle.
Luvan saajan on aina ilmoitettava luvan my6ntdmisen ja luvan pddttymisen
vdlisend aikana yhteisdn hallinnossa tapahtuneesta muutoksesta.
Sovel letut oikeusohjeet
Rahan kerdyslaki (25512006)
Rahankerdysasetus (503/2006)

MUUTOKSENHAKU

Tdhdn pddtokseen tyytymdt6n saa hakea muutosta valittamalla Hdmeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteend. Muutoksenhakuasian
kdsittelystd hallinto-oikeudessa peritddn oikeudenkdyntimaksu.
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MAKSU

POL-2014-1776

Piraattipuotue r.p.
PasiVdhdmartti
Timonkatu 6 A 1
15240 Lahti

280 €
Lasku toimitetaan erikseen Valtion talous- ja henkil6stdhallinnon palvelukeskuksesta (Palkeet).

Maksun peruste
Suoritemaksun mddrddminen perustuu valtion maksuperustelain
(15011992) 6 $:ddn ja sisdasiainministeri6n mainitun lain 8 g:n nojalla antamaan asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 201 4
(871t2013).

Maksun oikaiseminen
Maksuvelvollinen, joka katsoo, ettd maksun mddrddmisessii on tapahtunut
virhe, voi vaatia valtion maksuperustelain 11 b $:n perusteella siihen kirjallisesti oikaisua maksun mddrdnneeltd viranomaiselta kuuden kuukauden
kuluessa maksun mddrddmisestd.

TIEDOKSI

Hdmeen poliisilaitos
Helsingin poliisilaitos

