Viranomainen täyttää

RAHANKERÄYSLUPAHAKEMUS
1. Asia
Uusi rahankeräyslupa
Rahankeräysluvan muutos, mikä
Muutettavan luvan numero ja päätöspäivämäärä:
Toimeenpanoaika (alku- ja loppupäivämäärä)

Luvan myöntämisestä alkaen kaksi vuotta.
Toimeenpanoalue

Koko Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Mahdollisen aiemman rahankeräysluvan numero ja voimassaoloaika

2. Hakija
Yhdistys / Säätiö / Muu yhteisö

Y-tunnus / Rekisterinumero

Electronic Frontier Finland - Effi ry

2037725-1 / 183.274

Osoite

PL 239
Postinumero

00100
Puhelin

050 590 3763

Postitoimipaikka

Helsinki
Sähköposti

effi@effi.org

Yhteyshenkilö

rahastonhoitaja Sirpa Pöyhönen
Osoite (jos muu kuin hakijalla)

Kastellinkaari 22
Postinumero

90230
Puhelin

050 3850 994

Postitoimipaikka

Oulu
Sähköposti

sirpa.poyhonen@effi.org

Hakijan kaikki hallituksen jäsenet (tarvittaessa eri liitteellä)

Henkilötunnus

Timo Karjalainen, puheenjohtaja

200976-

Sirpa Pöyhönen, rahastonhoitaja

030776-

Ville Oksanen, varapuheenjohtaja

261276-

Leena Romppainen, varapuheenjohtaja

211075-
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Tapani Tarvainen, varapuheenjohtaja

231060-

Jatkuu Lisätietoja-kohdassa

3. Keräyksen erillinen käytännön toimeenpanija (katso täyttöohje)
Yhdistys / Säätiö / Muu yhteisö / Luonnollinen henkilö

Y-tunnus / henkilötunnus

Osoite (jos muu kuin hakijalla)
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Käytännön toimeenpanijan hallituksen jäsenet

Henkilötunnus

4. Hakemuksen perustelut (katso täyttöohje)
Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Yhdistyksen tarkoituspykälän mukaisesti ja yhdistyksen tavoitteiden edistämiseksi harjoitetaan tiedotusja julkaisutoimintaa, järjestetään koulutus- ja neuvontatilaisuuksia, annetaan lausuntoja
lainsäädäntöhankkeista, vaikutetaan poliittiseen päätöksentekoon Suomessa ja EU:ssa, pidetään yhteyttä
muiden maiden vastaaviin yhdistyksiin ja tarjotaan oikeudellista neuvontaa. Lisäksi toteutetaan
kampanja nykymuotoisen rahankeräyslain kumoamiseksi.
Millä perusteella hakijan toiminta on yksinomaan yleishyödyllistä

Yhdistys toimii yleiseksi hyväksi yhteiskunnallisessa mielessä. Yhdistyksen toiminta on kaikille
avointa, eikä yhdistys tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena
taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.

Kuvaile hakijan toimintaa (esim. millaista toimintaa hakija käytännössä tähän mennessä harjoittanut, jäsenmäärä)

Yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, antaa lausuntoja lainsäädäntöhankkeista, vaikuttaa
poliittiseen päätöksentekoon, pitää yhteyttä kansainvälisesti muihin samoihin tarkoitusperiin pyrkiviin
yhdistyksiin. Toimintaa kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa toimintakertomuksessa. Merkittävin
toimintakanava on Internet. Yhdistyksellä on noin 1500 jäsentä.
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Kuinka laajalla alueella hakija toimii (maantieteellinen alue)

Koko Suomessa ja lisäksi pidetään yhteyttä EU:n päätöksentekoelimiin. Yhdistys toimii myös erityisen
aktiivisesti Internetissä.

5. Perustiedot keräyksestä
Rahankeräystilinumero, IBAN (tarvittaessa eri liitteellä)

Pankki

IBAN FI16 6601 0001 1092 55

Ålandsbanken

Henkilöt, joilla tilin käyttöoikeus

Henkilötunnus

puheenjohtaja Timo Karjalainen

200976-

rahastonhoitaja Sirpa Pöyhönen

030776-

varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen

231060-

varapuheenjohtaja Leena Romppainen

211075-

Keräystavat

Arvio tuotoista, €

Arvioidut
kustannukset, €

10.000€

1.500€

Esitteet ja painetut materiaalit

10.000€

2.000€

Sähköposti

10.000€

0€

Lehdistö

20.000€

5.000€

Radio

40.000€

10.000€

Lipaskeräys
Listakeräys
Internetissä vetoaminen
Puhelinkeräys
Muu keräystapa, mikä

Muu keräystapa, mikä

Muu keräystapa, mikä

Muu keräystapa, mikä
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Keräystunnus (katso täyttöohje)
ei ole käytössä
on käytössä

Miten rahankeräysasetuksen 4 §:n mukaiset tiedot ilmoitetaan yleisölle (katso täyttöohje)

Tiedot ilmoitetaan Internetissä, sähköpostissa ja lehti-ilmoituksissa. Radiomainoksissa sekä
painotuotteissa mainitaan Internet-osoite, jossa tarkempaa tietoa keräyksestä mukaanlukien asetuksen
vaatimat tiedot.

6. Lisätietoja
Lisätietoja (tarvittaessa eri liitteellä)

Hakijan hallituksen jäsenet jatkuu:
Kristo Helasvuo, hallituksen jäsen, 311075Mikko Kenttälä, hallituksen jäsen, 070286Elina Kurikka, hallituksen jäsen, 120386Mika Viitaniemi, hallituksen jäsen, 200973-

7. Päätöksen vastaanottaja ja laskutusosoite
Päätöksen postitusosoitteena on
hakijan osoite
yhteyshenkilön osoite

käytännön toimeenpanijan osoite

Lupamaksun laskutusosoitteena on
hakijan osoite
yhteyshenkilön osoite

joku muu, mikä

8. Allekirjoitukset ja tietojen oikeellisuus
Yhteisöjen ja säätiöiden puolesta nimen kirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden nimet käyvät ilmi ao. rekisteristä.
Paikka ja päiväys

Oulussa, 12.5.2014
Viralliset allekirjoitukset

Nimen selvennys

Timo Karjalainen, puheenjohtaja

Väärien tietojen antaminen hakemuksessa tai sen liitteissä voi johtaa rikoslain 17 luvun 16 c §:n 4 kohdan nojalla tuomittavaan
rangaistukseen.
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9. Liitteet
Hakijaa koskevat liitteet
Ajantasainen ote yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteristä / ote julkisoikeudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä
Jäljennös vahvistetuista yhteisön tai säätiön säännöistä
Viimeisin toimintakertomus tai muu selvitys edellisen toimintakauden osalta siitä, että luvan hakija on toiminut
tarkoituksensa toteuttamiseksi
Jäljennös viimeksi hyväksytystä tilinpäätöksestä (tarkastettu ja allekirjoitettu tilinpäätös tilintarkastuskertomuksineen)
Ote rahankeräyksen toimeenpanoa koskevasta pöytäkirjasta
Muut liitteet
Keräystunnus, jos sellaista halutaan käyttää
Puhelinkeräyksen palvelusopimus (mikäli keräystapana puhelinkeräys)
Muu selvitys, mikä
Käytännön toimeenpanijaa koskevat liitteet
Ote yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteristä koskien käytännön toimeenpanijaksi esitettävää oikeushenkilöä
Viimeisin toimintakertomus koskien käytännön toimeenpanijaksi esitettävää oikeushenkilöä
Jäljennös viimeksi hyväksytystä tilinpäätöksestä (tarkastettu ja allekirjoitettu tilinpäätös) koskien käytännön
toimeenpanijaksi esitettävää oikeushenkilöä
Yhtiöjärjestys tai yhtiösopimus koskien käytännön toimeenpanijaksi esitettyä oikeushenkilöä
Käytännön toimeenpanijan verovelkatodistus (ei kuukautta vanhempi)
Käytännön toimeenpanijaksi esitettävää luonnollista henkilöä koskeva selvitys siitä, että hän hallitsee itseään ja
omaisuuttaan: 1. Oikeusrekisterikeskuksen todistus konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä ja 2. ote holhousasioiden
rekisteristä maistraatista

Rahankeräyslaki (255/2006) ja valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä (503/2006) saatavilla Finlexistä (www.finlex.fi).

10. Lupaviranomaisen yhteystiedot
Toimivaltainen lupaviranomainen on:
-paikallinen poliisilaitos, kun rahankeräys toimeenpannaan yhden poliisilaitoksen toimialueella tai toimialueen osalla (esim.
yhden kunnan alueella), poliisilaitosten yhteystiedot: www.poliisi.fi
-Poliisihallitus kun rahankeräys toimeenpannaan yhden poliisilaitoksen toimialuetta laajemmalla alueella
Poliisihallitus / Arpajaishallinto
PL 50
11101 Riihimäki

.
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LIITE RAHANKERÄYSLUPAHAKEMUKSEEN
KERÄYS- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA

Hakija
Yhdistys / Säätiö / Muu yhteisö

Electronic Frontier Finland - Effi ry
Toimeenpanoaika ja -alue
Toimeenpanoaika

Luvan myöntämisestä kaksi vuotta
Toimeenpanoalue

Koko Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Käytännön toimeenpanija
Yhdistys / Säätiö / Muu yhteisö / Luonnollinen henkilö

Y-tunnus / henkilötunnus

Avustettavan henkilön tai perheen yksilöintitiedot (täytetään vain rahankeräyslain 6 §:n 2 momentin 1
kohdan mukaisissa keräyksissä)
Nimi

Henkilötunnus

Osoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Keräyssuunnitelma
Keräystavat
Lipaskeräys

Lippaiden lukumäärä

Arvio lipaskeräyksen tuotoista, €

Lipaskeräyksen arvioidut kustannukset yksilöityinä, € (esim. mitä kustannuksia keräystavasta aiheutuu ja minkä suuruisia ne
ovat, mahdollisen käytännön toimeenpanijan käytöstä aiheutuvien kustannusten osuus €)

Tarkempi suunnitelma keräystavan toteuttamisesta (esim. miten kerääjät on valittu/ketkä toimivat kerääjinä, mihin lippaita on
tarkoitus sijoittaa ja kuinka pitkäksi aikaa, miten kerääjiä valvotaan, miten lippaiden palautus luvanhaltijalle on järjestetty)
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Listakeräys

Listojen lukumäärä

Arvio listakeräyksen tuotoista, €

Listakeräyksen arvioidut kustannukset yksilöityinä, € (esim. mitä kustannuksia keräystavasta aiheutuu ja minkä suuruisia ne
ovat, mahdollisen käytännön toimeenpanijan käytöstä aiheutuvien kustannusten osuus €)

Tarkempi suunnitelma keräystavan toteuttamisesta (esim. miten kerääjät on valittu/ketkä toimivat kerääjinä, missä listakeräystä
on tarkoitus toteuttaa ja kuinka pitkään, miten kerääjiä valvotaan, miten kerääjät säilyttävät varoja)

Internetissä vetoaminen

Arvio keräystavan tuotoista, €

10.000€

Keräystavan arvioidut kustannukset yksilöityinä, € (mahdollisen käytännön toimeenpanijan käytöstä aiheutuvien kustannusten
osuus €)

- Mainostilan osto Internet-sivustoilta 1.500€

Tarkempi suunnitelma keräystavan toteuttamisesta (esim. internetosoitteet, joilla pääasiassa vedotaan, ilmoitetaanko sivuilla
rahankeräystilinumero, onko lahjoitus mahdollista verkkomaksuna, millainen on sivustolle suunniteltu lahjoituspyyntöteksti)

Pääasiallinen vetoamissivu http://www.effi.org/lahjoita. Muualla lähinnä tarjotaan linkki em. sivulle.
Sivulla ilmoitetaan kaikki keräykseen liittyvät tiedot. Lahjoitus on mahdollista tehdä verkkomaksuna.
Lahjoituspyyntöteksti kuvailee yhdistyksen toimialaan kuuluvia vallitsevia epäkohtia ja kertoo mitä
lahjoitusvaroin tehdään niiden korjaamiseksi.
Arvio puhelinkeräyksen tuotoista, €

Puhelinkeräys

Puhelinkeräyksen arvioidut kustannukset yksilöityinä, € (mahdollisen käytännön toimeenpanijan käytöstä aiheutuvien
kustannusten osuus €)

Puhelinkeräyksessä käytettävät puhelinnumerot, soiton hinta ja osuus soiton hinnasta, joka suunnataan keräystarkoitukseen

Tarkempi suunnitelma keräystavan toteuttamisesta (esim. missä puhelinnumeroista ja keräystavasta on tarkoitus ilmoittaa
yleisölle)

Muu keräystapa

Mikä

Esitteet ja muut painetut materiaalit

Arvio keräystavan tuotoista, €

10.000€

Keräystavan arvioidut kustannukset yksilöitynä, € (mahdollisen käytännön toimeenpanijan käytöstä aiheutuvien kustannusten
osuus €)

- Materiaalien painatus 1.800€
- Postituskulut 200€
Tarkempi suunnitelma keräystavan toteuttamisesta

Materiaalit suunnitellaan itse vapaaehtoisvoimin (yhdistyksellä on tästä aiempaa kokemusta). Painatus
ostetaan kaupallisilta alan yrityksiltä. Materiaalia jaetaan levitykseen eri paikkakunnille mm. erilaisissa
tapahtumissa jaettavaksi osittain itse kuljettaen, osittain postitettuna. Materiaalit ohjaavat yhdistyksen
lahjoitussivulle Internetiin.
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Muu keräystapa

Mikä

Arvio keräystavan tuotoista, €

Sähköposti
Keräystavan arvioidut kustannukset yksilöitynä, € (mahdollisen käytännön toimeenpanijan käytöstä aiheutuvien kustannusten
osuus €)

Ei kustannuksia.

Tarkempi suunnitelma keräystavan toteuttamisesta

Sähköpostit lähetetään omilta palvelimilta omana työnä. Sähköposteissa ohjataan yhdistyksen
lahjoitussivulle Internetiin.

Muu keräystapa

Mikä

Lehdistö

Arvio keräystavan tuotoista, €

20.000€

Keräystavan arvioidut kustannukset yksilöitynä, € (mahdollisen käytännön toimeenpanijan käytöstä aiheutuvien kustannusten
osuus €)

- Mainostilan osto 5.000€

Tarkempi suunnitelma keräystavan toteuttamisesta

Mainokset suunnitellaan itse vapaaehtoisvoimin. Ostetaan mainostilaa sopivista lehdistä. Mainokset
ohjaavat yhdistyksen lahjoitussivulle Internetiin.

Muu keräystapa

Mikä

Radio

Arvio keräystavan tuotoista, €

40.000€

Keräystavan arvioidut kustannukset yksilöitynä, € (mahdollisen käytännön toimeenpanijan käytöstä aiheutuvien kustannusten
osuus €)

- Mainosajan ostaminen 10.000€

Tarkempi suunnitelma keräystavan toteuttamisesta

Mainokset suunnitellaan ja tuotetaan itse vapaaehtoisvoimin (yhdistyksellä on tästä aiempaa
kokemusta). Ostetaan mainosaikaa sopivilta radiokanavilta. Mainokset ohjaavat yhdistyksen
lahjoitussivulle Internetiin.

Muut keräyksen tiedot
Jos keräyksessä on käytössä keräystunnus, mikä keräystunnus on ja onko sillä itsenäistä taloudellista vaihdanta-arvoa
(katso täyttöohje)

Kerättävien varojen tulouttaminen (esim. miten lipas- ja listakeräyksissä varat talletetaan keräystilille, miten tulouttamisen
valvonta järjestetään ja kuka tai mikä taho valvoo tulouttamista?)

Kaikki kerätyt varat tulevat suoraan keräystilille, lista- ja lipaskeräyksiä ei ole.
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Käyttösuunnitelma
Kerättävien varojen yksilöity käyttötarkoitus

Painetaan lehtisiä, tarroja ja muita materiaaleja yhdistyksen kampanjointiin. Kampanjoidaan Effin
tavoitteiden mukaisten lakialoitteiden puolesta. Kustannetaan yhdistyksen asiantuntijoiden matkakuluja
asiantuntijakuulemisiin, poliittisten päättäjien tapaamiseen ja yhteistyökokouksiin muiden järjestöjen
kanssa Suomessa tai ulkomailla. Järjestetään mainoskampanjoita, joilla nostetaan esiin yhdistyksen
tavoitteita eri vaalien yhteydessä. Tarjotaan oikeudellista neuvontaa Effin toimialaan liittyvissä
oikeudenkäynneissä ja avustetaan oikeudenkäyntikulujen rahoituksen järjestämisessä.
Miten ja milloin kerättävät varat käytetään (esim. miten suunnitellut hankinnat tehdään, mihin ja miten varat siirretään)

Keräystuotoilla maksetaan keräysluvan mukaisten käyttötarkoitusten menoja keräystililtä. Menoja
maksetaan sitä mukaa kun niitä syntyy. Varat käytetään 24kk kuluessa keräysluvan päättymisestä.

Miten kerättävien varojen käyttöä valvotaan

Yhdistyksen normaalin toiminnantarkastusmenettelyn puitteissa. Keräysvarat ovat kirjanpidossa omana
tilinään ja varojen käyttö käy ilmi kirjanpidosta. Käyttöoikeus keräystiliin on ainoastaan erikseen
nimetyillä henkilöillä.
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