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Hakija(t) Syöpäsäätiö, Helsinki (0237165-7)
Luvan saaja(t) Syöpäsäätiö (0237165-7)
Hakemus Hakija on pyytänyt rahankeräyslupaa ajalle 1.1.2017 - 31.12.2018. 

Hakemus on saapunut Poliisihallitukseen 22.6.2016.
Päätös Myönnetty
Toimeenpanoaika 
ja -alue

Lupa on voimassa 1.1.2017 - 31.12.2018 koko Suomen alueella Ahvenanmaata 
lukuun ottamatta.

Varojen 
käyttötarkoitus ja 
kohdealue

Kerätyillä varoilla tuetaan syövän vastaista työtä. Varat ohjataan tutkimukseen, 
koulutukseen ja tiedotukseen sekä Suomen Syöpäyhdistyksen (SSY) kautta 
syöpätyöhön kautta maan. Syöpätutkimusta tuetaan apurahojen ja avustusten 
muodossa tutkijoille ja tutkimuslaitoksille. Syöpätyön tuki ohjautuu SSY:n kautta 
potilaille ja heidän läheisilleen tarjottavaan neuvontapalveluun, muihin tukitoimiin (mm. 
vertaistuki, virkistystoiminta, syöpäkuntoutuksen kehittäminen, potilasoppaat, 
taloudellinen tuki) sekä terveyden edistämiseen ja tietoisuuden lisäämiseen 
syöpäsairauksista ja niiden ehkäisystä.

Keräyksen 
vetoamistavat

Keräys ja vetoamistapa Lippaiden / listojen 
lkm Käytännön toimeenpanija(t)

Lipas 3000
Internet
Maksulliset palvelunumerot
Tv
Lehdet
Tilaisuudet ja tapahtumat
Radio
Kirjeet
Esitteet
Muu
Sähköposti
Puhelinsoitto
Face to face -kampanjointi

Rahankeräystilit FI2023441800003229,  NDEAFIHH
FI2523441800001975,  NDEAFIHH
FI3957803820038585,  OKOYFIHH
FI1740551120057793,  HELSFIHH

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. Käytännön 
toimeenpanijan tulee ilmoittaa tiedot sen keräystavan osalta, jonka toimeenpanoon 
sille on annettu määräys.

Tilitykset Tilitystyyppi Tilityskauden alkamispäivä Tilityskauden 
päättymispäivä

Tilityskauden määräaika

Tilitys 01.01.2017 31.12.2018 30.06.2019
Muut lupaehdot Kerättyjä varoja voidaan käyttää palkka- ja hallintokuluihin vain siltä osin, kuin kulut 

palvelevat välittömästi varojen varsinaista yleishyödyllistä käyttötarkoitusta.

Luvan saajan tulee ennen lipaskeräyksen aloittamista jättää juoksevasti numeroidut 
lippaat poliisilaitoksen leimattavaksi. Lippaisiin on merkittävä ainakin luvan saajan 
nimi, keräyksen toimeenpanoaika ja -alue sekä luvan numero ja myöntämisajankohta.

Keräystapaan "Muu" sisältyy tässä päätöksessä seuraavat keräys- ja vetoamistavat:
- vetoaminen yleisöön ulko-, printti- ja digimainonnalla
- vetoaminen painotuotteissa ja lehtien liitteissä
- järjestetään koululaisten päivätyökeräys
- tarjotaan mahdollisuus tehdä lahjoitus yritysyhteistyökumppanien tiloissa ostosten 
maksamisen yhteydessä pyöristämällä ostosten loppusummaa lahjoituksen verran 
ylöspäin
- tarjotaan mahdollisuus tehdä lahjoitus säätiön järjestämien tapahtumien 
osallistumismaksun maksamisen yhteydessä

Vetoaminen vastikkeettomien lahjoitusten saamiseksi tapahtumien osallistumismaksun
maksamisen yhteydessä sekä yritysyhteistyökumppanien tiloissa ostosten 
maksamisen yhteydessä tulee toteuttaa siten, ettei lahjoittajalle voi jäädä epäselväksi, 
osallistuuko hän lahjoittajana rahankeräykseen vai ostajana kaupankäyntiin. 
Asiakkaalle tulee olla kaikissa vaiheissa täysin selvää se, kuinka paljon myytävä tuote 
maksaa ja kuinka paljon hän lahjoittaa. 

Lisäksi luvan saajan tulee keräystapoja toteuttaessaan ja yritysyhteistyökumppaneita 
valitessaan kiinnittää erityistä huomiota siihen, että rahankeräyksen toimeenpanon 
valvonta voidaan toteuttaa luotettavasti. Ostosten maksamisen yhteydessä 
toteutettavaa keräystapaa ei voida käyttää internetissä toimivissa 
yhteistyökumppanien verkkokaupoissa ilman erillisen käytännön toimeenpanijan 
määräämistä.

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 
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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 30.12.2016
Ylitarkastaja, Saila Suominen 
Suunnittelija, Emmi Tengman

Asiakirja on allekirjoitettu Rahankeräys-, bingo- ja tavara-arpajaislupa-asioiden 
käsittely- ja valvontajärjestelmässä.
Poliisihallitus 30.12.2016 klo 16:04:15. 

Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa Poliisihallituksen kirjaamosta.
Maksu 280,00 euroa, maksettu

Maksun peruste:
Suoritemaksun määrääminen perustuu valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n 
nojalla annettuun sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta 
vuonna 2016 (1484/2015).

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 Suunnittelija, Emmi Tengman


