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Hakija(t) Tampereen Rauhanyhdistys ry, Tampere (0282692-2)
Luvan saaja(t) Tampereen Rauhanyhdistys ry (0282692-2)
Hakemus Hakija on pyytänyt saada luvan tavara-arpajaisten toimeenpanemiseen. Hakemus on 

saapunut Sisä-Suomen poliisilaitos  03.11.2021.
Päätös Myönnetty
Toimeenpanoaika 
ja -alue

05.11.2021 - 04.12.2021
Pirkanmaa: Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Lempäälä, 
Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, 
Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi.
Lupa on voimassa mainitun ajanjakson ajan mainitulla alueella. Arpoja saa myydä 
ajalla 05.11.2021 - 04.12.2021  mainitulla toimeenpanoalueella. Lupaa ei voida 
myöntää takautuvasti.

Varojen 
käyttötarkoitus ja 
kohdealue

Yhdistyksen kiinteistön suurkeittiöön on juuri valmistumassa remontti ja lisäksi kellariin 
remontoidaan lasten uudet kerhotilat. Remontteja varten on jouduttu nostamaan lainaa
200 000 euroa. Keittiön toimivuus palvelee diakonia- ja seuratoimintaa ja niiden 
yhteydessä järjestettäviä kahvituksia ja ruokailuja. Voitot tullaan käyttämään sekä 
kiinteistön suurkeittiön että kellarin kerhotilojen remonttien kulujen kattamiseen.

Arpajaisten 
toimeenpanotapa

Arvat Lista-arvat Arpojen lukumäärä 1500
Listojen määrä 26
Arpojen myyntihinta 5,00 Yhteensä 7500,00
Arvonnan suorittamistapa Manuaalinen nostoarvonta Milloin arvonta suoritetaan Myyntiajan jälkeen
Arvontaan osallistuvat 
arvat

Myytyjen kesken Valvoja Sisä-Suomen poliisilaitos

Tiedot voitoista Arpojen yhteenlaskettu myyntihinta 7500,00 euroa
Voittojen arvo, määrä ja laji Liitteenä.
Voittojen lukumäärä 8
Voittojen yhteenlaskettu arvo 2625,00 euroa

Voittojen yhteenlaskettu arvo vastaa vähintään 35 % arpojen yhteenlasketusta 
myyntihinnasta. Voittojen laji ilmenee oheisesta liitteestä.
Arvonta ja arpojen sekoitus suoritetaan nostoarvontana myytyjen arpojen kesken Sisä-
Suomen poliisilaitoksen valvonnassa myyntiajan päätyttyä.

Jos poliisilaitoksen edustaja tai julkinen notaari ei pääse valvomaan nostoarvontaa, 
arvonta on suoritettava jonkin Sisä-Suomen poliisilaitoksen aseman lupapalvelussa.

Arvonnan 
lopputuloksesta 
ilmoittaminen

Arvonnan tuloksesta ilmoitettava viimeistään viikon kuluessa arvonnan suorittamisesta
Tampereen Rauhanyhdistyksen ilmoitustaululla ja Aamulehdessä. Lisäksi voittajille 
ilmoitettava henkilökohtaisesti, mikäli eivät ole paikalla arvonnassa.

Voittojen periminen Voitot ovat perittävissä heti arvontatilaisuudessa. Mikäli voittajat eivät ole paikalla, 
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heidän kanssaan sovitaan henkilökohtaisesti voittojen luovuttamisesta.
Voitot on perittävä kahden kuukauden kuluessa tavara-arpajaisluvan voimassaoloajan 
päättymisestä.

Toimenpanoon 
liittyvät säännökset

Tavara-arvan näkyvissä olevaan osaan, arpalistaan tai arvan myynnin yhteydessä 
maksutta annettavaan ilmoitukseen tulee merkitä valtioneuvoston arpajaisista antaman
asetuksen (1345/2001) 11 §:ssä edellytetyt tiedot. Tavara-arpajaisten arvonta ja 
arpojen sekoittaminen tulee suorittaa arvontapaikkakunnan poliisilaitoksen edustajan 
tai julkisen notaarin valvonnassa. Arpajaisista tulee laatia valtioneuvoston arpajaisista 
antaman asetuksen 13 §:n tiedot käsittävä arvontapöytäkirja ja voittoluettelo, jotka 
valvoja allekirjoittaa. Voittoluettelo on liitettävä tavara-arpajaisten arvontapöytäkirjaan. 
Luvan saajan tulee sopia etukäteen arvonnasta arvontapaikkakunnan poliisilaitoksen 
tai julkisen notaarin kanssa. Jos arvonta on suoritettu ennen arpojen myynnin 
aloittamista, on arvat sekoitettava ennen myynnin aloittamista edellä mainitun valvojan
läsnäollessa. Arpojen sekoittaminen tulee suorittaa siten, että voittoarvat jakautuvat 
tasaisesti muiden arpojen joukkoon. Arpojen sekoittamistavasta tulee tehdä merkintä 
tavara-arpajaisten arvontapöytäkirjaan. 
Luvan saajan on tehtävä tavara-arpajaisista tilitys. Arpajaisten järjestämiseen 
kuulumattomien kulujen tai tulojen sisällyttäminen tilitykseen ei ole sallittua. 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 mainoskulut, muut kustannukset), käytännön 
toimeenpanijan palkkio, arpajaisveron määrä, arpajaisten tuotto sekä kenelle ja milloin 
arpajaisten tuotto on luovutettu. Tilitykseen tulee liittää selvitys siitä, miten tuotto 
käytetään tavara-arpajaisluvassa määrättyyn tarkoitukseen, tavara-arpajaisten 
arvontapöytäkirja liitteineen, selvitys myydyistä arvoista ja niille osuneista voitoista (jos
arvonta on suoritettu ennen arpojen myynnin aloittamista), selvitys myymättömistä 
arvoista ja niille osuneista voitoista, selvitys perimättä jääneistä voitoista ja tosite 
suoritetusta arpajaisverosta. 
Tavara-arpajaisista on suoritettava arpajaisvero. Veronmaksuohjeet tulee selvittää 
Verohallinnolta. Uutta arpajaislupaa ei vastaisuudessa myönnetä, jos hakija ei ole 
maksanut arpajaisveroa tai toimittanut tilitystä lupaviranomaiselle aiemmista 
arpajaisista laissa säädettyjen määräaikojen puitteissa. 
Arpajaisten tuotto on käytettävä luvassa määrättyyn tarkoitukseen. 
Arpajaisia ei saa toimeenpanna siten, että niihin voidaan osallistua velaksi tai panttia 
vastaan.

Sovelletut 
oikeussäännökset

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

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

Allekirjoitus 05.11.2021, Lupasihteeri, Marko Uusitalo

Asiakirja on allekirjoitettu Rahankeräys-, bingo- ja tavara-arpajaislupa-asioiden 
käsittely- ja valvontajärjestelmässä. 
Sisä-Suomen poliisilaitos 05.11.2021 klo 07:23:54. 

Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa poliisilaitoksen kirjaamosta.
Maksu 69,00 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.

Liitteet Päätökseen kuuluvana osana luettelo tavara-arpajaisten voitoista.
Yhteyshenkilö Lupasihteeri, Marko Uusitalo


