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Hakija Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys r.y.
Luvan saaja Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys r.y. (0215273-7)
Tilikausi 01.01. - 31.12.
Hakemus Hakija on pyytänyt rahankeräyslupaa 1.1.2022 alkaen. Hakemus on saapunut 

Poliisihallitukseen 14.6.2021.
Toivottu aloituspäivä 01.01.2022 Myönnetty aloituspäivä 01.01.2022
Hakijan toiminnan 
tarkoitus

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on yksi Suomen ev.lut. kirkon 
virallisista lähetysjärjestöistä.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisena toiminnan tarkoituksena on edistää Jumalan 
valtakunnan leviämistä sekä oman kansamme että muiden kansojen keskuudessa 
johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla heitä kasvamaan 
uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä. SEKL korostaa uskovien 
vastuuta ja omatoimisuutta. Luterilaisen tunnustuksen, oppiperustansa ja ohjelmansa
mukaisesti yhdistys pyrkii toimimaan uskollisena Raamatulle ja sen Herralle Pyhässä 
Hengessä.

Kerättyjen varojen 
käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään kotimaassa ja ulkomailla mediatyöhön, lapsi- ja 
nuorisotyöhön, diakonia- ja julistustyöhön, Lähetyskeskuksen rakennusten ja 
pihapiirin ylläpitokuluihin sekä raamatunkäännöstyöhön. Lisäksi kerätyillä varoilla 
tuetaan yhteistyökirkkoja sekä -järjestöjä henkilöstöresurssein, materiaalisin avuin 
sekä taloudellisesti. Tuetut kirkot ja järjestöt ovat pääsääntöisesti niitä, joihin 
yhdistyksen palkatut työntekijät on lähetetty ja jonka alaisuudessa työtä eri kohteissa 
tehdään. Varoja käytetään myös työntekijöiden palkka- ja työkuluihin edellä 
mainittujen toimintamuotojen osalta.

Päätös Myönnetty
Rahankeräystilit FI83 2070 1800 0283 25,  NDEAFIHH

FI14 5043 1920 0034 52,  OKOYFIHH
FI83 8000 1501 5451 08,  DABAFIHH

Rahan keräyksen 
järjestämiseen 
liittyvät ohjeet

Rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä on kiellettyä:

•  järjestää rahankeräyksen järjestämisen yhteydessä arpajaiset tai muu toiminta, 
jossa osallistuvalle luvataan kokonaan tai osittain sattumaan perustuva voitto

•  järjestää rahankeräys tavalla, jossa kaupankäynti tai yhdistyksen jäsenhankinta ja 
rahankeräys ovat ilmeisessä vaarassa sekoittua keskenään

•  järjestää rahankeräys siten, että rahan lahjoittajana keräykseen osallistuneelle 
annetaan muu vastike kuin rahankeräyksen järjestäjän tai keräyksen tunnus, joka on 
arvoltaan vain vähäinen
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•  antaa yleisölle rahankeräystä järjestäessään merkityksellisiä totuudenvastaisia tai 
harhaanjohtavia tietoja keräystarkoituksesta tai keräyksen järjestäjästä ja sen 
toiminnan tarkoituksesta

•  häiritä, pakottaa tai muutoin painostaa lahjoittajaa tavalla, joka on omiaan 
johtamaan siihen, että lahjoittaja tekee lahjoituspäätöksen, jota hän ei ilman 
painostamista olisi tehnyt.

Olosuhteiden muutoksesta ilmoittaminen
Rahankeräysluvan haltijan on ilmoitettava kirjallisesti Poliisihallitukselle:

•  rahankeräysluvan myöntämisen jälkeen yhteisön tai säätiön hallinnossa 
tapahtuneesta muutoksesta.

•  rahankeräyksen järjestämisen edellytysten täyttymiseen olennaisesti vaikuttavista 
rahankeräysluvan haltijaan ja keräystarkoitukseen liittyvistä muutoksista.
Ilmoitus on tehtävä yhden kuukauden kuluessa muutoksesta.

Vuosi-ilmoituksen antaminen
Rahankeräysluvan haltijan on annettava Poliisihallitukselle vuosittain kuuden 
kuukauden kuluessa kunkin tilikauden päättymisestä rahankeräyksen valvontaa ja 
rahankeräystietojen julkaisemista varten vuosi-ilmoitus.

Jos luvan haltija on sellainen oikeushenkilö, jolla on tilintarkastaja, tulee vuosi-
ilmoitukseen liittää tilintarkastajan lausunto. Tilintarkastajan lausunnossa on 
selvitettävä vuosi-ilmoituksessa ilmoitettujen rahankeräystuottojen ja -kulujen 
vastaavuutta luvan haltijan kirjanpitoon.

Vuosisuunnitelman antaminen
Luvan haltijan tulee antaa Poliisihallitukselle vuosisuunnitelma kunkin vuosi-
ilmoituksen antamista seuraavan tilikauden aikana järjestettävistä rahankeräyksistä. 
Vuosisuunnitelma voidaan antaa vuosi-ilmoituksen yhteydessä tai viimeistään kaksi 
kuukautta ennen seuraavan tilikauden alkamista.

Rahankeräyksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että lahjoitusta pyydettäessä 
annetaan yleisölle selkeästi ja ymmärrettävästi ainakin seuraavat tiedot:

•  rahankeräyksen järjestäjä

•  järjestäjän yhteystiedot

•  rahankeräysluvassa määrätty rahankeräysvarojen käyttötarkoitus

•  mahdollinen toissijainen rahankeräysvarojen käyttötarkoitus

•  lupanumero.
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Kiinteän omaisuuden luovuttaminen tai sen käyttötarkoituksen muuttaminen
Jos rahankeräysvarojen käyttötarkoituksena on kiinteän omaisuuden hankkiminen tai 
perusparantaminen, omaisuutta tai sen hallintaoikeutta ei saa luovuttaa eikä 
omaisuuden käyttötarkoitusta muuttaa sen hankkimista tai perusparantamisen 
valmistumista seuraavan kymmenen vuoden aikana, ellei Poliisihallitus 
hakemuksesta anna siihen lupaa.

Rahankeräysvarojen käyttö, säilyttäminen ja käsittely
Rahankeräysvarojen säilyttäminen ja käsittely on järjestettävä luotettavalla tavalla. 
Jos rahankeräyksessä käsitellään käteistä rahaa, tulee luvan haltijan erityisesti 
varmistua varojen varmasta siirtymisestä rahankeräystilille.

Rahankeräyksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että rahankeräysvarat pidetään 
selkeästi erillään keräyksen järjestäjän omista varoista.

Kerättyjä varoja voidaan käyttää henkilöstö- ja hallintokuluihin sekä muihin yleisiin 
toimintakuluihin vain siltä osin, kuin ne ovat aiheutuneet kerättävien varojen 
yksinomaan yleishyödyllisten käyttötarkoitusten toteuttamisesta.

Jos rahankeräyksellä kertyneitä varoja voidaan käyttää useiden eri käyttötarkoitusten 
rahoittamiseen, tulee luvan saajan ilmoittaa keräyksen toimeenpanon yhteydessä 
luvassa määrätyistä käyttötarkoituksista se käyttötarkoitus mihin kulloinkin kerätyt 
varat tullaan käyttämään.

Sovelletut 
oikeussäännökset

Rahankeräyslaki (863/2019)
Sisäministeriön asetus rahankeräyksistä (68/2020)

Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen: 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Yhteystiedot: osoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 
Hämeenlinna, puhelin: 029 56 42210, sähköposti: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi. 
Valitusosoitus on liitteenä. Muutoksenhakuasian käsittelystä hallinto-oikeudessa 
peritään oikeudenkäyntimaksu.

Allekirjoitus 24.09.2021
Ryhmäpäällikkö, Pauliina Päivinen 
Ylitarkastaja, Emmi Tengman

Asiakirja on allekirjoitettu Rahankeräys-, bingo- ja tavara-arpajaislupa-asioiden 
käsittely- ja valvontajärjestelmässä.
Poliisihallitus 24.09.2021 klo 16:37:57. 

Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa Poliisihallituksen kirjaamosta.
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Maksu 300,00 euroa

Maksun peruste:
Suoritemaksun määrääminen perustuu valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n 
nojalla annettuun sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta 
vuonna 2021 (1117/2020).

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 Ylitarkastaja, Emmi Tengman


