Päätös

POLIISI

1 (5)

Tavara-arpajaisluvan
myöntäminen

POLUSI HALLITUS

18.8.2020

2020/1109/Rabita

ASIA

Tavara-arpajaisten toimeenpano

HAKIJA

Suomen Reumaliitto ry, ruotsiksi Reumaförbundet i Finland rf
Y-tunnus: 0201969-6
Kotipaikka: Helsinki

HAKEMUS

Hakija on pyytänyt saada luvan tavara-arpajaisten toimeenpanemiseen.
Hakemus on saapunut Poliisihallitukseen 3.7.2020

POLIISI HALLITUKSEN RATKAISU
Poliisihallitus myöntää hakijalle luvan toimeenpanna tavara-arpajaiset
seuraavasti:

Luvan saaja
Suomen Reumaliitto ry, ruotsiksi Reumaförbundet i Finland rf

Luvan numero
RA/2020/982
Käytännön toimeenpanija
Oy Randomex Ab (y-tunnus: 1835944-1) määrätään arpajaisten käytännön
toimeenpanijaksi.

Luvan voimassaoloaika
Lupa on voimassa 1.9.2020 - 31.12.2020.
Arpojen myyntiaika ja -alue
Arpoja saa myydä ajalla 1.9.2020 - 31.12.2020 koko Suomen alueella Ah
venanmaata lukuun ottamatta.

Kertyvien varojen käyttötarkoitus
Varat käytetään reumaa ja muita tuki-ja liikuntaelinsairauksia sairastavien
hyväksi tehtävään työhön ja viestintään, joka parantaa kohderyhmien elä
mänlaatua. Varojen käytössä painotetaan lasten ja nuorten hyväksi tehtä
vää työtä.
Varoja käytetään
- eri-ikäisten sairastavien vertaistapaamisten ja -tapahtumien järjestämi
seen verkossa ja tilanteen salliessa konkreettisina kokoontumisina
- diagnoosikohtaisiin ja yleisiin verkko- ja printtimateriaaleihin
- uusien vapaaehtoisten ja kokemustoimijoiden innostamiseen mukaan toi
mintaan viestinnällisin keinoin
- varoilla mahdollistetaan myös edellä mainittujen toimien tehokkaaseen
toteuttamiseen projektityöntekijä.

Arpajaisten toimeenpanotapa
Puhelinarpa
Tekstiviestiarpa
internetarpa
POLIISIHALLITUS, ARPAJAISHALLINTO
PL 50, 11101 RIIHIMÄKI
arpajaishallinto@poliisi.fi
Puh. 0295 480 181

2(5)

POLIISI
POLIISI HALLITUS

Arvan hinta
5€
Arpojen lukumäärä
Puhelinarpa
Internetarpa
Tekstiviestiarpa
Yhteensä

300
100
100
500

000
000
000
000

kpl
kpl
kpl
kpl

Arpojen yhteenlaskettu myyntihinta
2 500 000 €
Voittojen määrä, arvo ja laji
Voittojen määrä 39 179 kpl
Voittojen yhteenlaskettu arvo vastaa vähintään 35 % arpojen yhteenlaske
tusta myyntihinnasta. Voittojen laji ilmenee oheisesta liitteestä.
Arvonnan suorittamistapa
Arvonta suoritetaan koneellisesti ennen myynnin aloittamista kaikkien
myynnissä olevien arpojen kesken julkisen notaarin (Ruotsi, Eslöv) valvon
nassa.
Arvonnan lopputuloksesta ilmoittaminen
Puhelinarvan ostaja kuulee puhelimessa ostotapahtuman hetkellä, onko
tämä voittanut arpajaisissa vai ei.
Tekstiviestiarvan ostajalle tieto siitä, onko tämä voittanut arpajaisissa, il
moitetaan paluuviestissä.
Internetarvassa tieto voitosta ilmoitetaan arvassa.

Voittojen periminen
Voitot voi periä voittoarpaa vastaan.
Mikäli arpa on ostettu matkapuhelimesta joko soittamalla tai tekstiviestillä,
voitot voidaan periä tekstiviestinä tulevan ohjeen mukaan.
Mikäli arpa on ostettu soittamalla lankanumerosta, niin asiakaspalvelusta
soitetaan voittajalle ja otetaan voittajan nimi-ja osoitetiedot ylös voittojen
toimittamista varten.
Internetarvalla saatu voitto peritään internetarvassa olevan ohjeen mukaan.
Oy Randomex ab toimittaa kaikki voitot.
Oy Randomex Ab: n yhteystiedot:
Osoite: llmalankatu 2 A, 00240 Helsinki
Puhelinnumero: 0400 535 456
Sähköposti: info@randomex.fi
Voitot on perittävä kahden kuukauden kuluessa tavara-arpajaisluvan voi
massaoloajan päättymisestä.
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Lupaehdot
Tavara-arpajaisten toimeenpanon yhteyteen ei saa liittää muuta arpajaistoi
mintaa.
Tavara-arpajaisten toimeenpanossa tulee kiinnittää huomiota arpajaisten
luotettavaan toimeenpanoon. Arvan ostajan tulee tietää millaiseen ja miten
valvottuun toimintoon hän on osallistumassa. Jos voiton ilmoittaminen viihteellistetään, tulee arvan ostajalle ilmoittaa selvästi, että hänen tekemillään
valinnoilla ei ole merkitystä, koska arvonta on suoritettu etukäteen.

Arpajaisten toimeenpanoon liittyvät tekniset vaatimukset
Mikäli arvonta suoritetaan ennen arpojen myynnin aloittamista ja tavaraarpajaisten toimeenpanossa käytetään tietoteknisiä toteutuksia, luvan halti
jan tai käytännön toimeenpanijan tulee toimittaa arpajaisten toimeenpa
nossa käytettävän tietoteknisen järjestelmän tunniste- ja versiotiedot sekä
luettelo voittoarvoista sähköisessä muodossa CD- tai DVD-levylle tallennet
tuna Poliisihallitukselle sekä arvonnan valvovalle Arpajaislain 29 §:n mukai
selle valvojalle. Poliisihallitus arkistoi tiedoston tämän tavara-arpajaisluvan
liitteenä.
Käytännön toimeenpanija vastaa siitä, ettei arpajaisten toimeenpanossa
käytettävää tietoteknistä järjestelmää eikä tietokantaa, joka sisältää tiedot
voittoon oikeutettavista arvoista, muuteta ilman Poliisihallituksen suostu
musta aikana, joka alkaa edellä todetun arvonnan ja voittoarpojen sekoitta
misesta ja päättyy arpajaislain 47 §:n 3 momentissa voittojen perimiselle
säädetyn kahden kuukauden ajan kuluttua.
Käytännön toimeenpanijan on järjestettävä Poliisihallitukselle mahdollisuus
ennalta ilmoittamatta todentaa voittoarpojen sekä niiden käsittelyn oikeelli
suus ja muuttumattomuus. Käytännön toimeenpanijan on mahdollistettava
Poliisihallitukselle myös järjestelmän toiminnallisuuden auditointi jälkikä
teen.

Muut toimeenpanoon liittyvät säännökset
Tavara-arvan näkyvissä olevaan osaan, arpalistaan tai arvan myynnin yh
teydessä maksutta annettavaan ilmoitukseen tulee merkitä valtioneuvoston
arpajaisista antaman asetuksen (1345/2001) 11 §:ssä edellytetyt tiedot.
Tavara-arpajaisten arvonta ja arpojen sekoittaminen tulee suorittaa ar
vonta-paikkakunnan poliisilaitoksen edustajan tai julkisen notaarin valvon
nassa. Arvonnasta tulee laatia valtioneuvoston arpajaisista antaman ase
tuksen 13 §:n tiedot käsittävä arvontapöytäkirja ja voittoluettelo, jotka val
voja allekirjoittaa. Voittoluettelo on liitettävä tavara-arpajaisten arvontapöytäkirjaan. Arpajaisluvan saajan tulee sopia etukäteen arvonnasta arvontapaikkakunnan poliisilaitoksen tai julkisen notaarin kanssa.
Jos arvonta on suoritettu ennen arpojen myynnin aloittamista, on arvat se
koitettava ennen myynnin aloittamista edellä mainitun valvojan läsnä ol
lessa. Arpojen sekoittaminen tulee suorittaa siten, että voittoarvat jakautu
vat tasaisesti muiden arpojen joukkoon. Arpojen sekoittaniistavasta tulee
tehdä merkintä tavara-arpajaisten arvontapöytäkirjaan.
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Tavara-arpajaisluvan saajan on tehtävä tavara-arpajaisista tilitys oheisten
ohjeiden mukaisesti. Arpajaisten järjestämiseen kuulumattomien kulujen tai
tulojen sisällyttäminen tilitykseen ei ole sallittu. Uutta arpajaislupaa ei vastai
suudessa myönnetä, jos hakija ei ole maksanut arpajaisveroa tai toimittanut
tilitystä Poliisihallitukselle aiemmista arpajaisista laissa säädettyjen määrä
aikojen puitteissa. Arpajaisten tuotto on käytettävä luvassa määrättyyn tar
koitukseen.
Arpajaisia ei saa toimeenpanna siten, että niihin voidaan osallistua velaksi
tai panttia vastaan.

Sovelletut oikeusohjeet
Arpajaislaki (1047/2001)
Valtioneuvoston asetus arpajaisista (1345/2001)

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Helsingin
hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Muutoksenhakuasian käsitte
lystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu.

Arpajaishallintopäällikkö

Saaramia Varvio

Ylitarkastaja

Tiina Keitto

LISÄTIEDOT

Lisätietoja tästä päätöksestä antaa tarvittaessa ylitarkastaja Tiina Keitto, p.
02954 81857, tiina.keltto@poliisi.fi.

PÄÄTÖS JA LASKU

Oy Randomex Ab
llmalankatu 2 A
00240 Helsinki

MAKSU

300 €
Lasku toimitetaan erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu
keskuksesta (Palkeet).

Maksun peruste
Suoritemaksun määrääminen perustuu valtion maksuperustelain
(150/1992) 8 §:n nojalla annettuun sisäministeriön asetukseen poliisin suo
ritteiden maksullisuudesta vuonna 2020 (1386/2019).

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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LIITTEET

Valitusosoitus
Päätökseen kuuluvana osana luettelo arpajaisten voitoista
Ohjeet tilityksen toimittamisesta
Ohjeet arpajaisveron maksamisesta

sivu 1/2

SUOMEN REUMALIITTO ry
Voittoluettelo
ID

Voittoluettelo

Kpl

Arvo ä €

Yhteensä €

1

Lahjakortti 15.000C

2

Kultaharkko lOOg
Timanttikoru
Televisio 75"
Lahjakortti 1.000C
iPhone 11
Pentik astiasto
Playstation 4 Pro
Kylpyläloma kahdelle
Moccamaster kahvinkeitin
Robottipölynimuri
Elämyslahjakortti 500€
Älykello
Lahjakortti 200€
Huivi
Lehtitilausjakso, Hyvä Terveys 2 nroa
Ruutu+ tilausjakso 2 kk
Muotikoru
Heijastin

1
1
2
10
10
10
25
10
10
20
10
10
20
40
8000
8000
8000
10000
5000

15000
5000
6000
2500
1000
699
1045
359
300
209
729
500
329
200
25
23,8
19,9
16
6

15 000
5 000
12 000
25 000
10 000
6 990
26125
3 590
3 000
4 180
7 290
5 000
6 580
8 000
200 000
190 400
159 200
160 000
30 000

yhteensä

39179

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

877355 €

VALITUSOSOITUS
Tähän Poliisihallituksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti

Helsingin hallinto-oikeuteen.
Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle viimeistään 30 päivän kulues
sa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää
ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, valitusaika jatkuu seuraavaan arkipäivään.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämi
sestä, jollei muuta näytetä. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin
jo kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä muuta tiedoksiantotapaa tiedoksisaanti
päivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus.
Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin katsotaan tapahtu
neen, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.
Omalla vastuullaan valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Va
litus voidaan lähettää myös sähköisesti. Valituskirjelmän on ehdittävä perille virkaaikana ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voi
daan toimittaa,
- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi, sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmään on liitettävä
Poliisihallituksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan al
kamisajankohdasta,
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo aikaisem
min ole toimitettu viranomaiselle.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää laillinen edustaja tai asiamies, valituskirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianaja
ja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä
säädetyllä tavalla.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:
käyntiosoite
postiosoite
puh. vaihde
faksi
sähköposti
aukioloaika

Radanrakentajantie 5, Helsinki
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 2000
029 564 2079
helsinki.hao@oikeus.fi
ma - pe klo 8.00 -16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

TAVARA-ARPAJAISTEN VEROTUKSESTA
Arpajaisten toimeenpanija on velvollinen suorittamaan arpajaisveron.
Arpajaisveron määrä
Arpajaisveron määrä on 1,5 prosenttia (%) tavara-arpajaisten arpojen yhteenlasketusta toteutuneesta
myyntihinnasta.
Arpajaisveroa ei tarvitse maksaa, jos maksettavan veron määrä olisi vähemmän kuin 50 euroa
kalenterikuukaudessa.
Ilmoittaminen ja maksaminen
Arpajaisvero on oma-aloitteinen vero. Tämä tarkoittaa, että vero tulee laskea, ilmoittaa ja maksaa itse. Vero
ilmoitetaan ja maksetaan kalenterikuukausittain. Yleinen eräpäivä on kuukauden 12. päivä.
Vero ilmoitetaan ja maksetaan viimeistään kalenterikuukautta toisena seuraavan kuukauden yleisenä
eräpäivänä. Esimerkiksi tammikuussa pidetyn tavara-arpajaisten vero ilmoitetaan ja maksetaan viimeistään
maaliskuun 12. päivä. Jos yleinen eräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, siirtyy eräpäivä
seuraavaksi arkipäiväksi.
Veroilmoitus tulee antaa sähköisesti esimerkiksi OmaVero-palvelussa (vero.fi/omavero). Palveluun voi
kirjautua esimerkiksi verkkopankkitunnisteilla tai mobiilivarmenteella.
Lisätietoa
Vero.fi/arpajaiset
Palvelunumero: 029 497 048 (Tuloverotus ja rekisteröinti: yhdistykset ja säätiöt, puhelun hinta pvm./mpm.)
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OHJEITA
Tilitys ia tilitvsaika

Luvan saajan on tehtävä tavara-arpajaisista tilitys Poliisihallitukselle viiden
kuukauden kuluessa tavara-arpajaisluvan voimassaoloajan päättymisestä.
Tavara-arpajaisten tilityksessä tulee mainita
•

luvan numero ja voimassaoloaika

•
•
•
e

arpojen yhteenlaskettu myyntihinta
myytyjen arpojen lukumäärä
myydyistä arvoista kertynyt kokonaistulo
arpajaisten toimeenpanokulut yksilöityinä
(asiamiespalkkiot, toimihenkilöiden palkkiot, painatus- ja mainoskustannukset, muut kustannukset)
arpajaisten käytännön toimeenpanijan palkkio
arpajaisveron määrä
arpajaisten tuotto
kenelle ja milloin arpajaisten tuotto on luovutettu

•
•
•
•

Tilitykseen tulee liittää
• selvitys siitä, miten tuotto käytetään tavara-arpajaisluvassa
määrättyyn tarkoitukseen
e tavara-arpajaisten arvontapöytäkirja liitteineen
• jos arvonta on suoritettu ennen arpojen myynnin aloittamista, selvitys
myydyistä arvoista ja niille osuneista voitoista
• selvitys myymättömistä arvoista ja niille osuneista voitoista
• selvitys perimättä jääneistä voitoista
e tosite suoritetusta arpajaisverosta

POLHSIHALLITUS, ARPAJAISHALLINTO
PL 50, 11101 RIIHIMÄKI
arpajaishallinto@poliisi.fi
Puh. 0295 48 0181

