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Päivämäärä

Asian numero

18.06.2019

2019/561/Rabita

Luvan numero

RA/2019/535

Hakija(t)

Oulun yliopiston ylioppilaskunta, (0195067-3)

Luvan saaja(t)

Oulun yliopiston ylioppilaskunta(01 95067-3)

Hakemus

Hakija on pyytänyt rahankeräyslupaa ajalle 31 .05.2019-31 .05.2021 . Hakemus on

Päätös
Ratkaisu
Toimeenpanoaika
ja -alue

1 (3)

saapunut: Oulun poliisilaitos. 29.05.2019.
Myönnetty
Myönnetään hakemuksen mukaisesti.
18.06.2019 -31.05.2021

Oulunpoliisilaitos
Lupa on voimassa mainitun ajanjakson ajan mainitulla alueella. Rahankeräystä ei saa
toimeenpanna ennen ajanjakson alkua eikä ajanjakson päättymisen jälkeen.
Rahankeräystä saa toimeenpanna vain mainitulla toimeenpanoalueella.
Rahankeräyslupa ei ole voimassa Ahvenanmaalla. Lupaa ei voida myöntää
takautuvasti

Varojen

käyttötarkoitusja
kohdealue

Käyttötarkoitus :
Kerätyt varat käytetään Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) järjestämään
kehitysyhteistyötoimintaan vuosien 2019-202 1 aikana seuraavasti:
Ulkoministeriön tukemien kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuksien
kattamiseen. Vuosina 201 9-2022 toteutamme Etiopiassa hanketta, jolla tuetaan
vammaisten mahdollisuuksia opiskella korkeakouluissa Etiopiassa (E.MPOWER).
Kohdealue:
Etiopiassa 17,6 prosentilla väestöstä on jonkinasteinen vamma. Lapset, nuoret ja
aikuiset vammaiset
ovat aliedustettuja ala- ja yläkouluissa sekä korkeakouluissa. Yhä useammat
vammaiset opiskelijat
hyväksytään julkisiin yliopistoihin jailnuihin korkeakouluihin Etiopiassa, mutta
oppilaitokset eivät pysty tarjoamaan heille tarvittavaa tukea. Esimerkiksi
äänimuodossa olevia asiakirjoja, viittomakielen
tulkkeja tai esteettömiä luokkahuoneita ei usein ole tarjolla. vaikka Etiopia on
sitoutunut vammaisten
opiskelijoiden tukemiseen.
Hankkeemme avulla perustetaan ja koulutetaan kolmen Etiopian yliopistojen
vammaispalveluja .
Mukana olevat yliopistot ovat Dilla, Debre Berhan ja Jimma. Kun vammaispalvelut
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saadaan toimiviksi.

yliopistot jatkavat palvelujen tarjoamista ja apuvälinehankintoja itsenäisesti yliopistojen
omalla
rahoituksella. Ulkoministeriön tuen lisäksi hankkeeseen tarvitaan omarahoitusosuus,
jota kerätään pääasiassa ylioppilaiden maksamien vapaaehtoisten maksujen turvin
Keräyksen
vetoamistavat

Lippaid

Keräysja
vetoamistap

Lisätiedot

a
Muu

en /

Käytännön toimeenpanija(t)

listojen
lkm

eräys suoritetaan vapaaehtoisena
fiksuna ylioppilaskunnan
ukukausimaksun yhteydessä

Rahankeräystilit

F1205741 3620 0141 31. OKOYFIHH

Tavat,joilla

Rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä tulee yleisölle ilmoittaa seuraavat tiedot:
1) rahankeräysluvansaaja;
2) rahankeräysluvan myöntäjäl
3) luvan numero ja myöntämisajankohta;
4) keräyksen toimeenpanoaikal
5) keräyksen toimeenpanoaluel
6) kerättävien varojen käyttötarkoitusl
7) aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttääl
8) käytännön toimeenpanija

ilmoitetaan yleisölle
rahankeräysasetuk
sen 4 $:ssä

säädetyttiedot

Luvan saajan tulee ilmoittaa tiedot kaikkien keräystapojen yhteydessä. Käytännön
toimeenpanijan tulee ilmoittaa tiedot sen keräystavan osalta. jonka toimeenpanoon
sille on annettu määräys
TilitystyypPi

Tilitykset
Tilitys
toimeenpanoon
liittyvät säännökset

Tilityskauden alkamispäivä

18.06.2019

F:

Tilityskauden
äättvmispäivä
].05.2021

Tilityskauden määräaika
0.11.2021

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 tal keräyskohteeseen liittyvistä luvan saantiin olennaisesti
vaikuttavista muutoksista kirjallisesti lupaviranomaiselle.

Sovelletut
oikeussäännökset
Muutoksenhaku

Rahankeräyslaki(255/2006)
Valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä(503/2006)
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen: Pohjoissuomen hallinto-oikeus.Yhteystiedot: käyntiosoite: lsokatu 4, 3 krs, OULU,
postiosoite: PL 189, 90101 OULU, puhelin: 029 56 42800, sähköposti: pohjois-

Oulun poliisilaitos
Hiukanreitti 40 C, 90101 oulu
kirjaamo.oulu@pollisi.fi

Puh. +358 295 460 211, Faksi +358 295 411 906

Oulun keskustan poliisiasema

Saaristonkatu 8. 901 01 oulu
kirjaamo.oulu(@poliisi.fl
Puh. +358 295 460 211. Faksi +358 295 411 906

PAATOS
Rahankeräysluvan myöntäminen

l

POLllS

3 (3)

Päivämäärä

Asian numero

18.06.2019

2019/561/Rabita

Luvan numero

RA/2019/535

Allekirjoitus

suomi.hao(at)oikeus.fi. Valitusosoitus on liitteenä. Muutoksenhakuasian käsittelystä
hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntlmaksu
18.06.2019, Lupaesimies. Anne Naumanen
Asiakirja on allekirjoitettu Rahankeräys-, bingo- ja tavara-arpajaislupa-asioiden
käsittely- ja valvontajärjestelmässä.
Oulun poliisilaitos 18.06.2019 klo 09:31:49.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa poliisilaitoksen kirjaamosta.

Maksu

63.00euroa. maksettu
Maksunperuste:
Suoritemaksun määrääminen perustuu valtion maksuperustelain (150/1992) 8 Š: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

Lupaesimies, Anne Naumanen

Oulun poliisilaitos
Hiukanreitti 40 C, 90101 oulu
kirjaamo.oulu(@poliisi,f
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Oulun keskustan poliisiasema
Saaristonkatu 8. 90101 oulu
kirjaamo,oulu(@poliisi.fl
Puh. +358 295 460 211, Faksi +358 295 411 906

