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Hakija(t)

MIELI Suomen Mielenterveys ry, Helsinki (0202225-4)

Luvan saaja(t)

MIELI Suomen Mielenterveys ry (0202225-4)

Hakemus

Hakija on pyytänyt rahankeräyslupaa ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021.
Hakemus on saapunut Poliisihallitukseen 2.7.2019.
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Lupa on voimassa 1.1.2020 - 31.12.2021 koko Suomen alueella Ahvenanmaata
lukuun ottamatta.
Kerätyt varat käytetään mielenterveyden edistämiseen, mielenterveyden ongelmien
ehkäisyyn ja vaikeassa elämäntilanteessa olevien kriisiauttamiseen. Varoja voidaan
käyttää seuraaviin tarkoituksiin:
Kriisiauttamisen palvelujen tuottaminen ja itsemurhien ehkäisytoiminta
• kriisipuhelimen ja verkkoauttamisen ylläpidosta aiheutuvat kulut
• kriisikeskusten ja kriisivastaanottojen ylläpitokulut (toimitilakulut sekä työntekijöiden
palkka- ja koulutuskulut)
• vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus ja työnohjaus
• ammatillisesti ohjattujen vertaistukiryhmien toteuttamiseen liittyvät toimitila-, palkka ja
ilmoituskulut.
Mielenterveyttä edistävät koulutukset sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta
• kansalaisten mielenterveyttä vahvistavien koulutusten suunnittelu ja kehittäminen
kohderyhmälähtöisesti niin lasten ja nuorten, työikäisten aikuisten, ikäihmisten kuin
erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien tarpeet huomioiden
(suunnittelukokoukset, matkakulut ja asiantuntijapalkkiot)
• eri kohderyhmien mielenterveysosaamista vahvistavien materiaalien ja verkkosisällön
tuotanto (materiaali- ja opaskulut sekä verkkokehittämisen kulut)
• kohderyhmien osallistaminen kysely- ja haastattelututkimuksin (tutkimuksen
toimeenpanokulut)
• koulutusten toteuttaminen eri kohderyhmille
Kansalais- ja vapaaehtoistoimintojen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä paikallisten
mielenterveysseurojen tekemän mielenterveystyön tukeminen
• paikallisten mielenterveysseurojen ryhmätoiminnan kulut
• paikallisten mielenterveysseurojen toimintaa tukevan materiaalin tuottaminen
• vapaaehtoistoimijoiden jatkokoulutuksen ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen
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liittyvien työpajojen järjestäminen sekä vapaaehtoistyön työnohjaus (toimitila- ja
materiaalikulut, palkkiot)
• vapaaehtoistoimijoiden jaksamista tukevan virkistystoiminnan järjestäminen
MIELI ry:n koordinoiman Rikosuhripäivystyksen (RIKU) asiakastyö, vapaaehtoisten
tukeminen sekä viestintä
• RIKUn asiakastyön henkilökunnan koulutus
• RIKUn puhelin- ja chat-työn tekniikan ylläpito ja kehittäminen
• Vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus sekä tukeminen
Lisäksi varoja voidaan käyttää kaikkien edellä mainittujen työmuotojen osalta
tietoisuuden lisäämiseen ja palveluista tiedottamiseen kattamalla viestintä-, mainontaja markkinointikuluja, oppaiden ja materiaalin tuottamisesta ja jakamisesta aiheutuvia
kuluja sekä valistus- ja vaikuttamiskampanjoiden toteuttamisesta ja tapahtumien
järjestämisestä aiheutuvia kuluja.
Keräyksen
vetoamistavat

Keräys ja
vetoamistap
a

Lisätiedot

Lippaid
en /
listojen
lkm

Käytännön toimeenpanija(t)

Puhelin- ja tekstiviestikeräys sekä
Maksulliset
mobiilimaksulahjoittaminen
palvelunumer
SecuryCast Oy:n tarjoaman
ot
lahjoitusmaksujärjestelmän kautta
Vetoaminen internetissä sekä
Internet
sosiaalisessa ja digitaalisessa
mediassa
Kirjeet
Yhteistyökumppanien tiloissa
Muu
ostosten maksamisen yhteydessä
tehtävä lahjoitus
Puhelinsoitto
Face to face - Face to face ja door to door kampanjointi varainhankinta
Tilaisuudet ja
tapahtumat
Lehdet
Muu
Koululaisten päivätyökeräys
Esitteet, julisteet ja muut
Esitteet
painotuotteet
Radio
Tv
Ulkomainoks Ulko- ja sisämainonta sekä
et
mediapinnat
Sähköposti
Rahankeräystilit
Tavat, joilla
ilmoitetaan yleisölle
rahankeräysasetuk
sen 4 §:ssä
säädetyt tiedot

FI23 8000 1800 2830 05, DABAFIHH
Rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä tulee yleisölle ilmoittaa seuraavat tiedot:
1) rahankeräysluvan saaja;
2) rahankeräysluvan myöntäjä;
3) luvan numero ja myöntämisajankohta;
4) keräyksen toimeenpanoaika;
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5) keräyksen toimeenpanoalue;
6) kerättävien varojen käyttötarkoitus;
7) aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää;
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
Tilitys

Muut lupaehdot

Tilityskauden alkamispäivä
01.01.2020

Tilityskauden
päättymispäivä
31.12.2021

Tilityskauden määräaika
30.06.2022

Kerättyjä varoja voidaan käyttää palkka-, hallinto- ja toimitilakuluihin vain siltä osin,
kuin kulut palvelevat välittömästi varsinaista luvassa määrättyä 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 ne
käyttötarkoitukset, joihin kertyviä varoja tullaan käyttämään.
Vetoaminen lahjoitusten saamiseksi aineettomien lahjojen muodossa tulee toteuttaa
siten, että yleisö selkeästi erottaa rahankeräyksen kaupankäynnistä. Yleisölle on
selkeästi kerrottava, että toiminnassa osallistutaan lahjoittajana rahankeräykseen eikä
ostajana kaupankäyntiin.
Vetoaminen vastikkeettomien lahjoitusten saamiseksi 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.

Toimeenpanoon
liittyvät säännökset

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.
Rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä on kiellettyä järjestää arpajaiset tai muu
toiminto, jossa osallistuvalle luvataan kokonaan tai osittain sattumaan perustuva voitto.
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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.

Sovelletut
oikeussäännökset
Muutoksenhaku

Allekirjoitus

Luvan saajan on tehtävä tilitys rahankeräyksen toimeenpanoajalta, joka on toimitettava
kuuden kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä luvan myöntäneelle
viranomaiselle.
Rahankeräyslaki (255/2006)
Valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä (503/2006)
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.
13.08.2019
Ryhmäpäällikkö, Henna Salmi
Ylitarkastaja, Emmi Tengman
Asiakirja on allekirjoitettu Rahankeräys-, bingo- ja tavara-arpajaislupa-asioiden
käsittely- ja valvontajärjestelmässä.
Poliisihallitus 13.08.2019 klo 14:05:45.

Maksu

Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa Poliisihallituksen kirjaamosta.
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.
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Yhteyshenkilö

Ylitarkastaja, Emmi Tengman
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