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Rahankerdysluvan myontaminen

riraattipuolue ry, Sysme Qn0792-7)
)iraattipuol ue ry (22307 92-7)
'{akija on pyytanyt rahankerdyslupaa ajalle 15.09.2016-14.09.2018. Hakemus on
saapunut: Poliisihallitu s, 27 .05.201 6.
Myonnetty
Hakija (Piraattipuolue ry) on rekisteroity puolueeksi (Piraattipuolue r.p.) 2.6.2016.
Tdmdn vuoksi Poliisihallitus myontaa luvan Piraattipuolue r.p.:lle.
15 09.2016 -14.09 201I
Koko maa poislukien Ahvenanmaa
Lupa on voimassa mainitun ajanjakson ajan mainitulla alueella. Rahankerdystd ei saa
toimeenpanna ennen ajanjakson alkua eikd ajanjakson pddttymisen jdlkeen.
Rahankerdystd saa toimeenpanna vain mainitulla toimeenpanoalueella.
Rahankerdyslupa ei ole voimassa Ahvenanmaalla.
Piraattipuolueen toiminnan rahoittaminen, vaaleihin osallistumisesta aiheutuvien
kulujen kattaminen seka yleisestd tiedostustoiminnasta aiheutuvien materiaalikulujen
kustantaminen. Kuluja aiheutuu mm. mainosmateriaaleista, palvelinkustannuksista,
osallistumismaksuista erilaisiin tapahtumiin ja muusta suoraan puolueen
esilletuomiseen tehtdvistd kampanjoinneista.
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Fl87 5630 6220 0248 91, OKOYFIHH
Rahankerdyksen toimeenpanon yhteydessa tulee yleisolle ilmoittaa seuraavat tiedot:
1 ) rahankerdysluvan saaja;
2) rahankerdysluvan my6ntdjd;
3) luvan numero ja mydntdmisajankohta;
4) kerdyksen toimeenpanoaika;
5) kerdyksen toimeenpanoalue;
6) kerdttdvien varojen kdyttdtarkoitus;
7) aika,jonka kuluessa kerdttdvdt varat on tarkoitus kiiyttdd;
8) k€iyttinn6n toimeenpanija.
Luvan saajan tulee ilmoittaa tiedot kaikkien kerdystapojen yhteydessa. Kaytannon
toimeenpanijan tulee ilmoittaa tiedot sen kerdystavan osalta, jonka toimeenpanoon
sille on annettu mddrdys.
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Rahankerdysluvan mYOnttiminen

Paivamiiara

l=)

Asian numero

15.09.2016

2016/367/Rabita

Luvan numero

RA/2016/488
odittvmispdivd
ilitvs
Muut lupaehdot

14 03.201I

14.09.2018

5.09.2016

Kerdystavalla muu tarkoitetaan mainoslehtisid.
Kerirttyjd varoja voidaan kiiyttdti toiminta-, hallinto-, kehittimis- ja palkkakustannuksiin
vain siltd osin, kuin ne aiheutuvat kerdttdvien varojen varsinaisten yleishy6dyllisten
kdyttotarkoitusten toteuttam isesta.

Toimeenpanoon
iittyvat saanndkset

keriyksena|oittamistajattaajuoksevastinumeroidut
lippaat poliisilaitoksen leimattavaksi. Lippaisiin on merkittdvd ainakin luvan saajan
nimi, kerdyksen toimeenpanoaika ja -alue sekd luvan numero ja mydntdmisajankohta.
Rahankerdyksen toimeenpanon yhteydessd on kiellettyd jdrjestiid arpajaiset tai muu
toiminto, jossa osallistuvalle luvataan kokonaan tai osittain sattumaan perustuva voitto.
Kiellettyd on my6s jdrjestdii rahankerdys tavalla, jossa kaupankdynti tai yhdistyksen
jdsenhankinta ovat ilmeisessd vaarassa sekoittua keskenddn.
Luvan saajan on viipymittd ilmoitettava kerdykseen, luvan saajaan, rahankerdyksen
kdytdnnon toimeenpanijaan tai kerdyskohteeseen liittyvistd luvan saantiin olennaisesti
vai kuttavista m uutoksista ki rjal isesti upavi ranomaisel le.
Luvan saajan on aina ilmoitettava luvan myontdmisen ja luvan pddttymisen vdlisend
aikana yhteison hallinnossa tapahtuneesta muutoksesta.
joka on toimitettava
Itru"n saajan on tehtdvd tilltys rahankerdyksen toimeenpanoajalta,
my6ntdneelle
It<uuden kuukauden kuluessa lupa-ajan pddttymisestd luvan
I

I

lviranomaiselle.
Rahan kerdyslaki (255 12006)
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Allekirjoitus

Valtioneuvoston asetus rahankerdyksistd (503/2006)
tostava|ittama||aha|linto-oikeuteen:Hdmeen|innan
hallinto-oikeus. Yhteystiedot: osoite: Raatihuoneenkatu 1,13100 Hdmeenlinna,
puhelin: 029 56 42210, sdhkOposti: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi. Valitusosoitus on
liitteend. Muutoksenhakuasian kdsittelystd hallinto-oikeudessa peritddn
oikeudenkdyntimaksu.
15.09.2016
Arpajaishallintopddllikk6, Saaramia Varvio
Erikoissuunnittelija, Tiina Keltto
Asiakirja on allekirjoitettu Rahankerdys-, bingo- ja tavara-arpajaislupa-asioiden
kdsittely- ja valvontajdrjestel mdssd.
Poliisihallitus 15.09.2016 klo 15:54:41 '

Maksu

Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa Poliisihallituksen
280,00 euroa

kitJaltg!!g,-

Maksun peruste:
Poliisihallitus Arpajaishallinto

Poliisihallitus

Asemapdallikonkatu 14. 00521 Helsinki
kirjaamo poliisihallitus@poliisi fl
puh +358 2S5 480 1 B'1. Faksi +358 295 411

780

Konepajankatu 2. 11101 Riihimdkt
arpalaishallinto@poliisr fiPuh. .358 295 480 1 81 Faksi +358 295 411 781

(r#

pAAros

te

Peivamdara

Asian numero

15 09

2016/367/Rabita

rpoLusr

3 (3)

Rahankerdysl uvan myOntdminen

2016

LUVan numero

RA/2016/488

Suoritemaksun mdirddminen perustuu valtion maksuperustelain (150/1992) 8 $:n
nojalla annettuun sisdministeri6n asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta
vuonna 201 6 (1 4841201 5).

Yhteyshenkilo

Maksun oikaiseminen:
Maksuvelvollinen, joka katsoo, ettd maksun mddrddmisessd on tapahtunut virhe, voi
vaatia valtion maksuperustelain 11 b $:n perusteella siihen kirjallisesti oikaisua
maksun mddrdnneeltd viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun
mddrddmisest6.
Erikoissuunnittelija, Tiina Keltto
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