
Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 

 

1 §. Määritelmät. 

Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä 
Internet-osoitteessa Kulttuurilahja.fi. 

Hankelomakkeella tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston hallinnoimassa osoitteessa 
[http://kulttuurilahja.fi] sijaitsevaa Hankelomake -nimistä sähköistä asiakirjaa. 

Hakijalla tarkoitetaan Hankelomakkeen täyttänyttä luonnollista henkilöä, yhteisöä tai työryhmää. 

Hankesuunnitelmalla tarkoitetaan Hakijan laatimaa yksityiskohtaista asiakirjaa Hankkeen 
toteuttamiseksi vaadittavista toimenpiteistä ja niiden ajankohdista. 

Markkinoinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla Hakija pyrkii edistämään Kulttuurilahja -
kampanjaan hyväksytyn Hankkeensa rahoitusta ja toteutumista. 

Hankkeella tarkoitetaan Hakijan Hankelomakkeessa, Hankesuunnitelmassa, Markkinoinnissa ja 
Kulttuurilahja.fi -kampanjasivustolla kuvailemaa suoritusta. 

Kampanjalla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston hallinnoimassa osoitteessa 
[http://kulttuurilahja.fi/] Hankkeen hyväksi suoritettavaa määräaikaista rahankeräystä. 

Lahjoittajalla tarkoitetaan Hankkeen hyväksi vastikkeettoman rahasuorituksen tehnyttä luonnollista 
- tai oikeushenkilöä. 

Yleishyödyllisyydellä tarkoitetaan toimintaa yleistä sosiaalista, sivistyksellistä tai aatteellista 
tarkoitusta varten taikka muuta yleistä kansalaistoimintaa. 
 
 
2 §. Hakijalta vaadittavat yleiset edellytykset. 
 
Hakija voi olla luonnollinen henkilö, työryhmä tai yhteisö. 
 
Luonnollisen henkilön tulee olla oikeustoimikelpoinen ja täyttänyt 18 vuotta. 
 
Mikäli Hakija on alle 18-vuotias luonnollinen henkilö, tulee hänen pyytää oikeustoimikelpoinen 18 
vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö edustamaan häntä Kampanjassa. Edellä mainittu edustajaksi 
suostunut on vastuussa alle 18-vuotiaan Hakijan Hankkeen sisällöstä ja Hankkeen toteutuksesta. 
 
Tämän pykälän ensimmäisessä momentissa mainitussa työryhmässä tai yhteisössä tulee olla 
jäsenenä vähintään yksi 18 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö.  
 
 
 
 
 



3 §. Hakijalta vaadittavat erityiset edellytykset. 
 
Hakijalla tulee olla riittävät kyvyt ja taidot Hankkeensa toteuttamiseen. Hakija vastaa Kampanjaan 
valitun Hankkeensa toteuttamisesta. 
 
Hakija vastaa siitä, että Kampanjasta saatu rahoitus käsitellään asiaan kuuluvalla tavalla Hakijan 
kirjanpidossa ja verotuksessa. 
 
 
4 §. Hankkeelle asetetut yleiset edellytykset. 
 
Hankkeen tulee olla Yleishyödyllinen ja yleisen edun mukainen. 
 
Hanke ei saa olla hyvän tavan vastainen tai kolmatta osapuolta loukkaava. 
 
Hanke ei saa loukata kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. 
 
Hankkeen, Hankkeen toteuttamisen ja Hankkeen lopputuloksen tulee vastata Hakijan 
Hankelomakkeessa, Hankesuunnitelmassa, Markkinoinnissa ja Kampanjassa antamia tietoja. 
 
 
5 §. Hankkeelle asetettavat erityiset edellytykset. 
 
Kansan Sivistysrahasto voi asettaa Hakijan Hankkeelle erityisiä edellytyksiä ennen Kampanjaa, 
Kampanjan aikana ja Kampanjan päättymisen jälkeen. 
 
 
6 §. Valintamenettely Kampanjaan. 
 
Kansan Sivistysrahasto valitsee Hankkeet Kampanjaan. 
 
Kansan Sivistysrahasto ei perustele päätöksiään olla valitsematta Hanketta Kampanjaan. 
 
Kansan Sivistysrahasto voi valita Kampanjaan aiemmin valitsematta jättämänsä Hankkeen kaltaisen 
toisen Hankkeen. 
 
 
7 §. Kampanjaan valitun Hankkeen Hakijalta vaadittava sitoumus. 
 
Kampanjaan valitun Hankkeen Hakija sitoutuu toteuttamaan Hankelomakkeessa ja 
Hankesuunnitelmassa Kampanjatavoitteen saavuttamiseksi esittämänsä suunnitelmat ja 
toimenpiteet.  
 
9 §:n mukaisen Kampanjatavoitteen saavuttaneen Hankkeen Hakija sitoutuu toteuttamaan 
Hankelomakkeessa ja Hankesuunnitelmassa esittämänsä suunnitelmat ja toimenpiteet sekä 
toteuttamaan Hankkeen. 
 
Lisäksi Kampanjaan valitun Hankkeen Hakija ja Kampanjatavoitteen saavuttaneen Hankkeen 
Hakija sitoutuvat noudattamaan tämän asiakirjan sääntöjä ja ehtoja. 
 



8 §. Kampanjaan valittujen Hankkeiden Markkinointi. 
 
Hakija ei saa luvata vastiketta Lahjoittajille. 
 
Hakija on velvollinen Markkinoimaan Hankettaan Facebook - ja Instagram -palveluissa. 
 
Hakija on velvollinen Markkinoimaan Hankettaan Hankelomakkeessa ja Hankesuunnitelmassa 
ilmoittamillaan sekä Kansan Sivistysrahaston kanssa sopimillaan tavoilla. 
 
Kansan Sivistysrahastolla on oikeus käyttää Hakijan tuottamaa materiaalia Hakijan Kampanjan sekä 
Kulttuurilahja -palvelun markkinoinnissa. 
 
 
9 §. Kampanjatavoitteen saavuttaminen. 
 
Mikäli Kampanjan aikana Hankkeelle saatu rahoitus on arvoltaan vähintään Hakijan määrittelemän 
minimitavoitesumman suuruinen, muodostuu Hankkeen toteutus kokonaisuudessaan Hakijaa 
sitovaksi. 
 
 
10 §. Raportointivelvollisuus. 
 
Kampanjan aikana ja sen päättymisen jälkeen Hakijan tulee raportoida Kansan Sivistysrahastolle 
Hankkeen edistymisestä, mahdollisista viivästyksistä ja vaikeuksista hankkeen toteuttamisessa sekä 
muista Hankkeeseen vaikuttavista seikoista. 
 
 
11 §. Toteutumaton Kampanjatavoite. 
 
Mikäli Kampanjan aikana Hankkeelle saatu rahoitus jää arvoltaan Hakijan määrittelemää 
minimitavoitesummaa pienemmäksi, neuvottelee Hakija Kansan Sivistysrahaston kanssa 
mahdollisuuksistaan toteuttaa Hanke tai sen osa. 
 
Mikäli Hakijalla ei tavoitesumman toteutumatta jäämisestä johtuen ole realistista mahdollisuutta 
toteuttaa Hanketta tai sen osaa, on Kansan Sivistysrahastolla oikeus siirtää Kampanjasta saatu 
rahoitus toiseen Hankkeeseen / Hankkeisiin. 
 
 
12 §. Hankkeen poistaminen Kampanjasta. 
 
Kansan Sivistysrahasto voi poistaa Kampanjaan valitsemansa Hankkeen, mikäli 
 
Hankkeesta Kansan Sivistysrahastolle annetut tiedot ovat olleet virheellisiä tai harhaanjohtavia; tai  
 
Hanke ei ole Kansan Sivistysrahaston antamien ehtojen, ohjeiden tai edellytyksien mukainen; tai 
  
Hanke on hyvän tavan vastainen; tai 
 
Hanke on voimassaolevan lainsäädännön vastainen; tai 
  



Hanke on Kansan Sivistysrahaston sääntöjen vastainen; tai 
  
Muun edellä mainitun kaltaisen syyn vuoksi.  
 
 
13 §. Hakijan palautus- ja vahingonkorvausvelvollisuus. 
 
Mikäli Hakija ei noudata yllä 7 §:ssä mainittua sitoumustaan, on Hakijan palautettava Kampanjan 
avulla Hakijan Hankkeelle kerätty rahoitus sekä korvattava rikkomuksesta aiheutuneet kulut, 
menetykset ja vahingot Kansan Sivistysrahastolle. 
 
 
14 §. Sosiaalinen suorituseste.  
 
Hakija voi vapautua 7 §:ssä mainitusta suoritusvelvollisuudestaan tai/ja 13 §:ssä mainitusta 
vahingonkorvausvelvollisuudestaan osittain tai kokonaan, mikäli Hakijan terveydentilassa, 
perhesuhteissa, työtilanteessa tai muissa vastaavissa olosuhteissa on tapahtunut muutoksia, joita 
Hakijan ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon Kampanjaan hakiessaan ja jonka 
seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa. 
 
Kansan Sivistysrahastolla on oikeus siirtää sosiaalisen suoritusesteen vuoksi peruuntuneen 
Hankkeen Kampanjasta saama rahoitus toiseen Hankkeeseen / Hankkeisiin. Sosiaalisen 
suoritusesteen vuoksi peruuntuneen Hankkeen Hakija on velvollinen palauttamaan Kampanjasta 
saamansa rahoituksen käyttämättä olevan osan. 
  
 
15 §. Vastuunrajoitus. 
 
Kansan Sivistysrahasto ei ole vahingonkorvausvelvollinen: 
 
Hakijan toimien tai Hakijan ajan menetyksen vuoksi Hakijalle aiheutuneista vahingoista tai 
kuluista; tai 
 
Kampanjatavoitteen tai Kampanjan toteutumatta jäämisestä Hakijalle aiheutuneista vahingoista tai 
kuluista; tai 
 
Lahjoittajien toiminnasta Hakijalle aiheutuneista vahingoista tai kuluista; tai 
 
Kolmansien osapuolten, kuten maksupalvelun tarjoajan tai tietoliikenneyhteyksien ylläpitäjän 
toiminnasta tai näistä aiheutuneista vahingoista tai kuluista; tai 
 
Kulttuurilahja -palvelun sisältämistä virheistä, puutteista tai myöhästymisestä aiheutuneista 
vahingoista ja kuluista; tai 
 
Muista yllä mainitun kaltaisista tapahtumista tai päätöksistä aiheutuneista vahingoista ja kuluista. 
 
 
 
 
 



16 §. Sopimusten, ehtojen ja sääntöjen muuttaminen. 
 
Kansan Sivistysrahasto rahankeräysluvan haltijana ja keräyksen toteuttajana varaa oikeuden 
yksipuolisesti muuttaa Kulttuurilahja -palvelua, Kampanjaa ja Hanketta koskevia sitoumuksia, 
ehtoja, sääntöjä ja määräyksiä ilmoittamalla muutoksista sähköpostitse Hakijalle tai julkaisemalla 
muutokset Internetissä Kulttuurilahja -palvelun kotisivulla. 
 
Tämän pykälän ensimmäisessä momentissa mainittuja mahdollisia muutoksia sovelletaan 
soveltuvin osin myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sitoumuksiin, ehtoihin, sääntöihin ja 
määräyksiin. 
 
 
17 §. Riitojen ratkaisu. 
 
Mahdolliset Hakijan ja Kansan Sivistysrahaston väliset riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti Hakijan 
ja Kansan Sivistysrahaston välisin neuvotteluin. 
 
Lähtökohtana ensimmäisessä momentissa mainituille neuvotteluille on, että Kulttuurilahja -
palvelussa toteutettavalla Kampanjalla kerättävät varat ovat vastikkeeton suoritus, lahja, Hakijan 
Hankkeelle. 
 
Hakijalla eikä Hakijan Hankkeella ole subjektiivista oikeutta lahjaan. 
 
Mikäli ensimmäisessä momentissa mainituissa neuvotteluissa ei päädytä Hakijan ja Kansan 
Sivistysrahaston väliseen yhteisymmärrykseen, on Kansan Sivistysrahasto rahankeräysluvan 
haltijana ja keräyksen toteuttajana viime kädessä oikeutettu päättämään riidan ratkaisusta. 
 
Mikäli Hakija on tyytymätön Kansan Sivistysrahaston ratkaisuun ja haluaa asian tuomioistuimen 
käsiteltäväksi, on oikeuspaikkana Helsingin käräjäoikeus. 
 
 
18 §. Ehtojen sitovuuden päättyminen. 
 
Hakija hyväksyy nämä ehdot itseään sitoviksi lähettäessään Hankelomakkeen Kansan 
Sivistysrahastolle. 
 
Näiden ehtojen sitovuus päättyy:  
 
1). Mikäli Hakijan Hanketta ei valita Kampanjaan; tai 
 
2). Mikäli Hankkeen Kampanjatavoite ei toteudu eikä 11 §:ssä mainituissa neuvotteluissa päätetä 
jatkaa Hanketta. 
 
Ehtojen sitovuuden päättyminen ei kuitenkaan vapauta Hakijaa velvollisuuksista, jotka ovat 
syntyneet ennen niiden sitovuuden päättymistä. 


