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2019/198/Rabita

ASIA

Tavara-arpajaisten toimeenpano

HAKIJA

Suomen Mielenterveysseura ry
Y-tunnus: 0202225-4
Kotipaikka: Helsinki

HAKEMUS

Hakija on pyytänyt saada luvan tavara-arpajaisten toimeenpanemiseen.
Hakemus on saapunut Poliisihallitukseen 15.2.2019.

POLIISI HALLITUKSEN RATKAISU
Poliisihallitus myöntää hakijalle luvan toimeenpanna tavara-arpajaiset
seuraavasti:
Luvan saaja
Suomen Mielenterveysseura ry
Luvan numero
RA/2019/278
Käytännön toimeenpanija
Oy Randomex Ab (y-tunnus: 1835944-1) määrätään arpajaisten käytännön
toimeenpanijaksi.
Luvan voimassaoloaika
Lupa on voimassa 1.4.2019 - 30.6.2019.
Arpojen myyntiaika ja -alue
Arpoja saa myydä ajalla 1.4.2019 - 30.6.2019 koko Suomen alueella Ahve
nanmaata lukuun ottamatta.
Kertyvien varojen käyttötarkoitus
Varoja käytetään kriisiauttamisen palvelujen tuottamiseen mm. puhelimitse,
kasvokkain, ryhmissä, verkossa niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin
tasolla. Lisäksi toteutetaan itsemurhien ehkäisytoimintaa.
Varoilla toteutetaan monipuolista mielenterveyden edistämistoimintaa tuot
tamalla ja jalkauttamalla mielenterveyteen ja mielenterveystaitoihin liittyviä
materiaaleja, koulutuksia, valistus- ja vaikuttamiskampanjoita sekä toi
meenpanemalla näihin liittyvää kehittämis-ja tutkimustoimintaa.
Lisäksi varoilla voidaan ylläpitää ja kehittää Suomen Mielenterveysseuran
kansalais-ja vapaaehtoistoimintoja ja tukea mahdollisuuksien mukaan
myös paikallisten mielenterveysseurojen tekemään mielenterveystyötä.
Varoja voidaan käyttää myös Suomen Mielenterveysseuran koordinoiman
Rikosuhripäivystyksen asiakastyöhön, vapaaehtoisten tukemiseen ja vies
tintään.

POLI I SI HALLITUS, ARPAJAISHALLINTO
PL 50, 11101 RIIHIMÄKI
arpajaishallinto@poliisi.fi
Puh. 0295 480 181
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Arpajaisten toimeenpanotapa
Internetarpa
Puhelinarpa
Tekstiviestiarpa
Arvan hinta
5€
Arpojen lukumäärä
Internetarpa
50
Puhelinarpa
250
Tekstiviestiarpa_________100
Yhteensä
400

000
000
000
000

kpl
kpl
kpl
kpl

Arpojen yhteenlaskettu myyntihinta
2 000 000 €
Voittojen määrä, arvo ja laji
Voittojen määrä 10 323 kpl
Voittojen yhteenlaskettu arvo 700 560 euroa ja vastaa vähintään 35 % ar
pojen yhteenlasketusta myyntihinnasta. Voittojen laji ilmenee oheisesta liit
teestä.
Arvonnan suorittamistapa
Arvonta (lukuun ottamatta lisäarvontoja) suoritetaan koneellisesti ennen
myynnin aloittamista kaikkien myynnissä olevien arpojen kesken julkisen
notaarin (Ruotsi, Eslöv) valvonnassa.
Lisäarvontojen suorittamistapa
Lisäarvonnat suoritetaan Uudenmaan maistraatin valvonnassa.
Lisäarvonta 5.4.2019, arvontaan osallistuvat kaikki 4.4.2019 klo 24:00
mennessä ostetut arvat.
Lisäarvonta 12.4.2019, arvontaan osallistuvat kaikki 5.4.2019 klo 00:00 11.4.2019 klo 24:00 ostetut arvat.
Lisäarvonta 19.4.2019, arvontaan osallistuvat kaikki aikavälillä 12.4.2019
klo 00:00 - 18.4.2019 klo 24:00 ostetut arvat.
Lisäarvonta 26.4.2019, arvontaan osallistuvat kaikki aikavälillä 19.4.2019
klo 00:00 - 25.4.2019 klo 24:00 ostetut arvat.
Lisäarvonta 3.5.2019, arvontaan osallistuvat kaikki aikavälillä 26.4.2019 klo
00:00 - 2.5.2019 klo 24:00 ostetut arvat.
Lisäarvonta 10.5.2019, arvontaan osallistuvat kaikki aikavälillä 3.5.2019 klo
00:00 - 9.5.2019 klo 24:00 ostetut arvat.
Lisäarvonta 17.5.2019, arvontaan osallistuu kaikki aikavälillä 10.5.2019 klo
00:00 - 16.5.2019 klo 24:00 ostetut arvat.
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Lisäarvoilta 24.5.2019, arvontaan osallistuu kaikki aikavälillä 17.5.2019 klo
00:00 - 23.5.2019 klo 24:00 ostetut arvat.
Lisäarvonta 31.5.2019, arvontaan osallistuu kaikki aikavälillä 24.5.2019 klo
00:00 - 30.5.2019 klo 24:00 ostetut arvat.
Arvonnan lopputuloksesta ilmoittaminen
Puhelinarvan ostaja kuulee puhelimessa ostotapahtuman hetkellä onko ar
vassa voitto.
Tekstiviestiarvan ostajalle tieto siitä, onko arvassa voitto, ilmoitetaan paluuviestissä.
Internetarvan ostaja saa tiedon siitä, onko arvassa voitto, heti ostotapah
tuman yhteydessä.
Lisäarvonnan tuloksesta ilmoittaminen
Lisäarvonnoissa voittajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti ja tieto voitta
jista julkistetaan myös kampanjan verkkosivulla ja sosiaalisen median lähe
tyksissä.
Voittojen periminen
Mikäli arpa on ostettu matkapuhelimesta joko soittamalla tai tekstiviestillä,
voitot voidaan periä tekstiviestinä tulevan ohjeen mukaan.
Mikäli arpa on ostettu soittamalla ei-matkapuhelinliittymästä, Oy Randomex
Ab:n asiakaspalvelusta soitetaan ja kerätään voittajan nimi-ja osoitetiedot
voittojen toimittamista varten.
Internetarvan ostaja saa ostotapahtuman yhteydessä ohjeet voiton lunas
tamisesta.
Lisäarvonnoissa voittajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti ja sovitaan
voiton toimittamisesta.
Voitot on perittävissä 1.4.2019 - 30.8.2019 välisenä aikana voiton lunastusohjeiden mukaisesti Oy Randomex Ab:Itä, joka luovuttaa kaikki voitot.
Oy Randomex Ab:n yhteystiedot:
osoite: llmalankatu 2 A, 00240 Helsinki
puhelin: 040 769 3701
sähköposti: info@randomex.fi
Voitot on perittävä kahden kuukauden kuluessa tavara-arpajaisluvan voi
massaoloajan päättymisestä.
Lupaehdot
Arpajaistoimintaa tulee harjoittaa siten, että se on luotettavaa. Arpajaisten
luotettavuuden varmistamiseksi arpajaisten toimeenpanossa tulee kiinnit
tää huomiota viestinnän selkeyteen, jotta arpajaisiin osallistuva tietää mil
laiseen ja miten valvottuun toimintoon hän on osallistumassa.
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Tavara-arpajaisten toimeenpanon yhteyteen ei saa liittää muuta arpajaistoimintoa.
Mikäli voiton avaaminen viihteellistetään, tulee arvan ostajalle kertoa sel
västi, että voitot on arvottu etukäteen eikä hänen tekemillään toimenpiteillä
ole vaikutusta siihen, mikä voitto arvassa on.
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 toimeenpanos
sa käytettävän tietoteknisen järjestelmän tunniste- ja versiotiedot sekä luet
telo voittoarvoista sähköisessä muodossa CD- tai DVD-levylle tallennettuna
Poliisihallitukselle sekä arvonnan valvovalle Arpajaislain 29 §:n mukaiselle
valvojalle. Poliisihallitus arkistoi tiedoston tämän tavara-arpajaisluvan liit
teenä.
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 sekoit
tamisesta 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 arvon
ta-paikkakunnan poliisilaitoksen edustajan tai julkisen notaarin valvonnas
sa. Arvonnasta tulee laatia valtioneuvoston arpajaisista antaman asetuksen
13 §:n tiedot käsittävä arvontapöytäkirja ja voittoluettelo, jotka valvoja alle
kirjoittaa. 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 olles
sa. Arpojen sekoittaminen tulee suorittaa siten, että voittoarvat jakautuvat
tasaisesti muiden arpojen joukkoon. Arpojen sekoittamistavasta tulee tehdä
merkintä tavara-arpajaisten arvontapöytäkirjaan.
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 vas
taisuudessa myönnetä, jos hakija ei ole maksanut arpajaisveroa tai toimit
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tanut tilitystä Poliisihallitukselle aiemmista arpajaisista laissa säädettyjen
määräaikojen puitteissa. Arpajaisten tuotto on käytettävä luvassa määrät
tyyn tarkoitukseen.
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.

Ryhmäpäällikkö

Henna Salmi

Ylitarkastaja

Tiina Keitto

LISÄTIEDOT

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

PÄÄTÖS

Oy Randomex Ab
Jussi Juutinen
llmalankatu 2 C
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 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.

LIITTEET

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

sivu 1/2

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA ry
Voittoluettelo

ID

Voittoluettelo

Kpl

Arvo ä €

Yhteensä €
45 000

1

Hybridi henkilöauto

1

45 000

2

Matkalahjakortti: lennot maailman ympäri kahdelle.

2

12 000

24 000

3

Lahjakortti

3

5 000

15 000

4

Vespa skootteri

3

3 700

11 100

5

Matkalahjakortti: 5 tähden spa loma Euroopassa kahdelle

3

2 800

8 400

6

Kaksi polkupyörää (lisäarvonnat 5.4.-31.5.2019)

9

2 000

18 000

7

Televisio, 75"

10

2 990

29 900
22 000

8

Kaksi polkupyörää

11

2 000

9

Elämyslahj akortti: Illallinen huippukokin valmistamana 12 henkilölle

1

1 680

1 680

10

Tentsile puuteittä

5

750

3 750

11

Norwegian matkalahjakortti

25

500

12 500

12

Lahjakortti

30

500

15 000

13

Viikonloppuloma Roomassa kahdelle, sis. lennot ja hotelli

5

1 000

5 000

14

Elämyslahjakortti: Kokkausoppitunti huippukokin kanssa

20

300

6 000

15

Pentik astiasto

55

500

27 500

16

Longboard lauta ja suojat

25

200

5 000

17

SUP lauta (ilmalla täytettävä)

15

550

8 250

18

Hotellilahjakortti

200

600

120 000

19

Retkeilysauvat

100

120

12 000

20

Kiikarit

200

225

45 000
64 500

21

Bluetooth kuulokkeet

500

129

22

Ruutu+ katseluoikeus 2kk

4000

19,90

79 600

23

Lehtitilausjakso

5100

23,80

121380

yhteensä

10323

700 560 €

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
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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
• 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
• 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
• tosite suoritetusta arpajaisverosta

Arpajaisveron maksaminen
Luvan saajan on suoritettava arpajaisvero Verohallinnon tarkemmin määrit
telemällä tavalla. Arpajaisvero ilmoitetaan ja maksetaan viimeistään kalen
terikuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä. Kalenterikuukau
deksi, jolta vero suoritetaan, katsotaan kuukausi, jonka aikana tavaraarpajaisten toimeenpanoaika on päättynyt. Arpajaisveroa koskevat tiedot
ilmoitetaan kausiveroilmoituksella. Kausiveroilmoituksella ilmoitetaan:
• arpajaisten toimeenpanijan Y-tunnus
e arpajaisveroa koskeva tunnus 10
• kohdekausi ja vuosi, jolta arpajaisvero maksetaan
• maksettavan arpajaisveron määrä
Verovelvollisen on annettava erillinen selvitys arpajaisista Verohallinnolle
ainoastaan silloin, kun Verohallinto sitä erikseen pyytää.
Luvansaajaa kehotetaan varmistamaan verottajalta edellä mainitut veronmaksuohjeet.

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

poiiisi

