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Sökande Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf
Tillståndets 
mottagare

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf  (0215329-7)

Redovisningsperiod 01.01. - 31.12.
Ansökan Den sökande har ansökt om tillstånd till penninginsamling från och med 1.1.2023. 

Ansökan har kommit in: Polisstyrelsen, 28.06.2022.
Önskad startdag 01.01.2023 Beviljad startdag 01.01.2023
Sökandes 
verksamhetssyfte

Sökandes målsättning är att i förtröstan på Guds nåd och bistånd utbreda och till 
livgivande bruk allmännare befordra Kristi evangelium. Sin målsättning söker 
föreningen vinna genom att sprida Bibeln, vilken föreningen alltid ställer i främsta 
rummet, samt Luthers skrifter och andra med kyrkoläran noggrant 
överensstämmande böcker och övriga tryckalster samt genom förkunnelse och 
evangelisationsarbete, framburet av kristligt sinnade, för saken motiverade och 
lämpliga personer.

Användningsändamå
l för insamlade medel

De insamlade medlen används för att stöda föreningens verksamhet i utlandet och 
dess stödverksamhet i hemlandet i enlighet med verksamhetsplanen och budgeten 
för varje år. I utlandet drivs föreningens verksamhet i samråd med de lutherska 
kyrkorna i Estland, Kenya, Etiopien och Främre Asien, samt med Bibel Translation 
and Literacy i Kenya. Därtill samarbetar föreningen med SAT-7, en TV-kanal som 
sänder kristna TV-program från Cypern. I Kenya används medlen för 
bibelöversättning, församlingsarbete, utbildning, arbete bland barn- och unga samt 
diakonal och i mindre skala humanitär biståndshjälp. I de övriga länderna och 
områdena används medlen främst för församlingsarbete och utbildning. De 
insamlade medlen används för löner för våra utsända anställda samt för direkta 
bidrag till de nämnda kyrkorna. Verksamheten i hemlandet är en förutsättning för att 
kunna bedriva verksamheten i utlandet. I hemlandet används de insamlande medlen 
för barn- och ungdomsverksamhet, vildmarksäventyr, familjeläger, musik-, 
informations- och predikoverksamhet. I hemlandet används de insamlade medlen för 
löner för anställda i verksamheten samt kostnader som beror direkt på ordnande av 
verksamheten.

Beslut Beviljat
Penninginsamlingsko
nton

FI45 4055 1120 0020 96,  HELSFIHH
FI57 4970 2820 0057 20,  HELSFIHH
FI38 5671 7940 0064 24,  OKOYFIHH
FI18 4963 0010 0932 08,  ITELFIHH

Anvisningar för 
anordnande av 

I samband med penninginsamling är det förbjudet att
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penninginsamlingar • anordna lotterier eller annan verksamhet där deltagare utlovas vinst som är helt och
hållet eller till en del beroende av slumpen

• anordna en penninginsamling på ett sätt som medför en uppenbar risk för att handel
eller medlemsförvärvande till en förening kan förväxlas med penninginsamling

• anordna en penninginsamling på så sätt den som i egenskap av donator deltar i 
insamlingen erbjuds något annat vederlag än en symbol för arrangören eller 
insamlingen av ringa värde

• till allmänheten lämna osanna eller vilseledande uppgifter om insamlingsändamålet 
eller om arrangören av insamlingen och syftet med arrangörens verksamhet

• störa, tvinga eller annars utsätta donatorn för påtryckning på ett sätt som är avsett 
att leda till att donatorn fattar ett donationsbeslut som denne utan påtryckningar inte 
skulle ha fattat

Anmälan om ändringar i förhållandena
Den som innehar ett tillstånd till penninginsamling ska till Polisstyrelsen skriftligen 
anmäla

• en förändring som efter det att penninginsamlingstillståndet beviljats har inträffat i 
samfundets eller stiftelsens förvaltning.

• ändringar relaterade till innehavaren av insamlingstillståndet och syftet med 
insamlingen som på ett väsentligt sätt påverkar förutsättningarna för anordnandet av 
en penninginsamling.

Anmälan ska göras senast en månad efter ändringen.

Årsanmälan

• Den som innehar ett tillstånd till penninginsamling ska varje år inom sex månader 
från utgången av varje räkenskapsperiod till Polisstyrelsen för övervakning av 
penninginsamlingen och offentliggörande av information om insamlingen lämna en 
årsanmälan.

• Om tillståndshavaren är en juridisk person som har en revisor, ska revisorns 
utlåtande fogas till årsanmälan. Revisorns utlåtande ska klarlägga att de intäkter och 
kostnader för insamling av pengar som redovisas i årsanmälan överensstämmer med
varandra i tillståndshavarens räkenskaper.

Årsplan

• Tillståndshavaren ska lämna en årsplan till Polisstyrelsen över varje 
penninginsamling som kommer att anordnas under den räkenskapsperiod som följer 
på perioden för årsanmälan. Årsplanen kan ges i anslutning till årsanmälan eller 
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minst två månader innan den nästa räkenskapsperiodens början.

Den som anordnar en penninginsamling ska se till att åtminstone följande uppgifter 
på ett tydligt och begripligt sätt lämnas till allmänheten när donationer begärs

• Penninginsamlingens arrangör

• Arrangörens kontaktuppgifter

• Det i tillståndet till penninginsamlingen nämnda användningsändamålet för de 
insamlade medlen

• Ett eventuellt sekundärt användningsändamål för de insamlade medlen

• Tillståndsnummer.

Överlåtelse av fast egendom eller ändring av dess användningsändamål

• Om användningsändamålet för de insamlade medlen är förvärv eller sanering av 
fast egendom, får egendomen eller dess besittningsrätt inte överlåtas eller 
egendomens användningsändamål ändras under tio år från det att egendomen 
förvärvades eller saneringen blev klar, om inte Polisstyrelsen på ansökan beviljar 
tillstånd till det.

Användning, förvaring och hantering av insamlade medel

• Insamlade penningmedel ska förvaras och hanteras på ett tillförlitligt sätt. Om 
kontanta medel hanteras i penninginsamlingen, ska tillståndshavaren i synnerhet se 
till att medlen säkert överförs till insamlingskontot.

• Penninginsamlingens arrangör ska se till att medlen från penninginsamlingen tydligt 
hålls åtskils från arrangörens övriga medel.

• Insamlade medel kan användas för personal- och förvaltningskostnader och andra 
allmänna verksamhetskostnader endast till den del de har föranletts enbart av 
förverkligandet av allmännyttiga ändamål.

• Om medel som influtit genom penninginsamling kan användas till finansiering av 
flera olika ändamål, ska tillståndshavaren då insamlingen verkställs, anmäla för vilket 
av de i tillståndet angivna ändamålen medlen i varje enskilt fall kommer att användas.

Tillämpade 
rättsbestämmelser

Lagen om penninginsamlingar (863/2019)
Inrikesministeriets förordning om penninginsamlingar (68/2020)

Sökande av ändring Den som är missnöjd med detta beslut får söka ändring genom besvär till 
förvaltningsdomstolen. Den rätta förvaltningsdomstolen är: Helsingfors 
förvaltningsdomsto, osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI, puhelin: 029 56 
42000, sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi. Kontakt information och 
besvärsanvisning bifogas. För handläggning av överklagan uppbärs rättegångsavgift.
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Underskrift 24.11.2022
Ryhmäpäällikkö, Pauliina Päivinen 
Ylitarkastaja, Niina Långström

Dokumentet har undertecknats i behandlings- och övervakningssystemet för tillstånd 
till anordnande av penninginsamlingar, varulotterier, lotterier och bingospel. 
Polisstyrelsen 24.11.2022 klo 14:18:15. 

Underskriftens riktighet kan verifieras av registratorskontoret vid Polisstyrelsen.
Avgift 300,00 euro

Grund för avgiften:
Prestationsavgiften påförs utifrån inrikesministeriets med stöd av 8 § i lagen om 
grunderna för avgifter till staten (150/1992) utfärdade förordning om polisens 
avgiftsbelagda prestationer 2022 (1191/2021).

Rättelse av avgift:
En betalningsskyldig som anser att ett fel har begåtts när en prestation har påförts 
kan, med stöd av 11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten, inom sex 
månader från det avgiften påfördes skriftligen yrka på rättelse hos den myndighet 
som har påfört avgiften.

Kontaktperson Ylitarkastaja, Niina Långström






