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Hakija Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry
Luvan saaja Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry (1969748-5)
Tilikausi 01.01. - 31.12.
Hakemus Hakija on pyytänyt rahankeräyslupaa 07.02.2022 alkaen. Hakemus on saapunut 

Poliisihallitukseen 02.02.2022.
Toivottu aloituspäivä 07.02.2022 Myönnetty aloituspäivä 19.05.2022
Hakijan toiminnan 
tarkoitus

Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry toimii endometrioosin, adenomyoosin, 
PCOS:n ja vulvodynian kanssa elävien edunvalvojana. Koska gynekologiset 
sairaudet ja oireyhtymät ovat yleisiä, järjestö edustaa jopa 600 000 suomalaista. 
Yleisyydestään ja oireiden rajoittavuudesta huolimatta kyseiset sairaudet ja 
oireyhtymät ovat edelleen huonosti tunnettuja ja niiden diagnosoinnissa on vuosien 
viive oireiden alettua. Järjestön tavoitteena on tukea näiden sairauksien ja 
oireyhtymien kanssa eläviä sekä niitä itsellään epäileviä. 

Työn ydintä on jakaa tietoa edustamistamme sairauksista ja oireyhtymistä sekä 
tarjota erilaisia vertaistuen mahdollisuuksia ja ajaa kohderyhmiemme edustajien 
oikeuksia. Tavoitteena on myös vastuullisen kuukautispuheen ja avoimen 
gynekologisen puheen lisääminen yhteiskunnassa. Tärkeänä työvälineenä 
tavoitteiden saavuttamisessa on tutkitun ja ajantasaisen tiedon välittäminen sekä 
yhteistyö terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Järjestön toiminta on valtakunnallista 
ja tämän mahdollistaa laaja joukko vapaaehtoisia.

Kerättyjen varojen 
käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään tiedon levittämiseen endometrioosista, adenomyoosista, 
PCOS:stä ja vulvodyniasta. Varojen avulla välitetään tietoa sairauksien ja 
oireyhtymien diagnosoinnista, hoidosta sekä niiden vaikutuksista arkeen. Tietoa 
välitetään sekä sairauksien ja oireyhtymien kanssa eläville että niitä itsellään 
epäileville, hoitotahoille sekä myös laajemmin yhteiskunnassa. Tiedon välittämiseen 
käytetään mm. sosiaalisen median eri kanavia, mediaa, esitemateriaalien levitystä ja 
videoita. Varojen avulla kehitetään uusia materiaaleja, kuten esitteitä, oppaita, 
nettisivutekstejä, blogitekstejä, kannanottoja ja videoita tai muita julkaisuja. Varoja 
voidaan suunnata myös ammattilaisten kouluttamiseen sairastavien erityistarpeisiin 
liittyen. 

Kerätyillä varoilla katetaan myös järjestämiemme tapahtumien kustannuksia. Näitä 
tapahtumia ovat esimerkiksi luennot ja erilaiset keskustelutilaisuudet, joissa puhujana
toimivat esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiset sekä muut aiheen parissa 
työskentelevät. Lisäksi varojen avulla järjestetään vertaistuellisempia tilaisuuksia, 
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joissa gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien kanssa elävät voivat tavata toisiaan
joko kasvokkain tai etänä, tietyn teeman ympärillä tai vapaasti keskustellen.

Varoja käytetään myös laajemmin endometrioosin, adenomyoosin, PCOS ja 
vulvodynian kanssa eläville tarkoitetun vertaistukitoiminnan täydentämiseen. Varojen 
avulla tuetaan esimerkiksi ympäri Suomean toimivien vertaistukiryhmien toimintaa ja 
uusien ryhmien perustamista sekä järjestetään erilaista vertaistukea myös internetin 
välityksellä. Varojen avulla markkinoidaan olemassa olevaa vertaistukea, jotta se 
tavoittaisi mahdollisimman monen, joka on tuen tarpeessa sairastumiskriisin keskellä 
tai pohtii keinoja selviytyä oireiden kanssa arjessaan.

Varoja käytetään myös kehittämämme Moona Oirepäiväkirja -mobiilisovelluksen 
kehittämiseen ja markkinointiin. Sovellus toimii työkaluna gynekologisen sairauden tai
oireyhtymän oireiden seuraamisessa sekä diagnosointivaiheessa diagnoosin 
löytämisen tukena. Lisäksi sovellus toimii tiedon välittäjänä kuukautisista ja niihin 
liittyvistä tyypillisistä sekä epätyypillisistä oireista ja gynekologisista sairauksista ja 
oireyhtymistä.

Päätös Myönnetty
Rahankeräystilit FI03 5730 0821 1988 98,  OKOYFIHH
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

•	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 
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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.

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 
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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 19.05.2022
Ryhmäpäällikkö, Pauliina Päivinen 
Ylitarkastaja, Johanna Siivonen

Asiakirja on allekirjoitettu Rahankeräys-, bingo- ja tavara-arpajaislupa-asioiden 
käsittely- ja valvontajärjestelmässä.
Poliisihallitus 19.05.2022 klo 14:39:18. 

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

Maksun peruste:
Suoritemaksun määrääminen perustuu valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n 
nojalla annettuun sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta 
vuonna 2022 (1191/2021).

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, Johanna Siivonen


