
Nuorten Suomi ry 

VARAINHANKINNAN PERIAATTEET   

 
Nuorten Suomi ry:n varainhankinnan periaatteet ovat julkiset ja läpinäkyvät kaikille lahjoittajille. 
Nuorten Suomi edistää lasten ja nuorten osallisuutta, vaikuttamista ja toimijuutta. Se on aktiivinen ja asian-
tunteva toimija verkostoissa, jotka edistävät yhdessä nuorten, koulujen, järjestöjen, tutkijoiden ja julkisten 
toimijoiden kanssa. Vaatii pitkäjänteistä työtä ja ammattitaitoa, että saadaan nuorten äänen moninaisuus 
kuuluviin ja että nuoret saadaan luottamaan omiin kykyihinsä ja oman toimintansa merkityksellisyyteen. 
Nuorella Suomella on tästä pitkä kokemus ja ammattitaitoa. 
 
Jotta Nuorten Suomen työtä voidaan tehdä laadukkaasti ja kattavasti, se vaatii pitkäjänteistä työtä 
ja panostuksia. Lahjoitukset ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta yhä useamman nuoren osallisuutta, 
toimintamahdollisuuksia ja -valmiuksia voidaan lisätä. Kun saadaan vahvistettua nuorten käsitystä 
omasta toimijuudestaan ja mahdollisuudestaan vaikuttaa itseään koskeviin asioihin eri tavoin, se 
lisää kaikkien muiden toimintojen ja palvelujen vaikuttavuutta. Vahvistamalla nuorten osallisuutta 
ja toimijuutta varmistetaan nuorten hyvinvointia, hyviä tulevaisuuden (työn)tekijöitä ja päättäjiä 
sekä rakentavaa yhteiskunnallista ilmapiiriä. Lisäksi lahjoitusten avulla Nuorten Suomen mahdolli-
suudet kehittää toimintaansa kansallisena vaikuttavana toimijana lisääntyvät. 
 
 
Varainhankinnassa ja lahjoituksissa noudetaan seuraavia periaatteita: 
 

1. Yleisperiaatteet 
 

Nuorten Suomen lahjoituskulttuuri perustuu lahjoittajan tahdon kunnioittamiseen, eettisyyteen ja 
avoimuuteen. 
 
Nuorten Suomi ottaa vastaan lahjoituksia, jotka liittyvät yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen 
edistää nuorten toimijuutta ja vaikuttamista. Yhdessä eri toimijoiden kanssa se kehittää ja tukee 
sellaisia rakenteita sekä nuoria innostavia toiminnan tapoja ja tilaisuuksia, joissa nuoret voivat 
oivaltaa uutta, saada aikaan ja vaikuttaa. Nuorten Suomen säännöt ja strategia  
www.nuortensuomi.fi/yhdistys 
 
Nuorten Suomi sitoutuu Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n (VaLa) vastuullisen varainhankinnan 
arvoihin ja periaatteisiin. 
– Rehellisyys: Nuorten Suomen varainhankinta on rehellistä, vastuullista ja totuudenmukaista. 
Varainhankinta toimii ja lahjoitukset käytetään tavalla, joka edistää nuorten toimijuutta ja vaikut-
tamista omissa elinympäristöissä ja laajemmin yhteiskunnassa. 
– Kunnioitus: Nuorten Suomen varainhankinta kunnioittaa Nuorten Suomen jäsenistöä sekä 
lahjoittajia ja edunsaajia. Varainhankinta arvostaa yksityisyyttä ja valinnanvapautta kaikissa 
muodoissaan. Lahjoittajan tahtoa kunnioitetaan. 
– Avoimuus: Nuorten Suomen varainhankinta toimii avoimesti. Varainhankinnassa ilmoitetaan 
kaikki todelliset tai mahdolliset eturistiriidat ja vältetään mahdollisia henkilökohtaisia tai ammatil-
lisia väärinkäytöksiä. 
– Läpinäkyvyys: Nuorten Suomi raportoi selkeästi lahjoituksista, niiden käytöstä, hallinnoinnista, 
kuluista ja tuotoista tarkalla ja ymmärrettävällä tavalla. 

http://www.vala.fi/


2. Lahjoituskohteet 
 

Nuorten Suomi huolehtii siitä, että sillä on voimassa oleva varainhankintalupa lahjoitusten kerää-
miseksi. 
 
Nuorten Suomi antaa lahjoittajasivuillaan ajantasaista tietoa kaikista lahjoituskohteistaan. Lahjoit-
tajat voivat oman harkintansa mukaan kohdistaa lahjoituksensa Nuorten Suomen yleiseen toimin-
taan tai kampanja- ja hankekohtaisesti määriteltyyn toimintaan.  
 
 

3. Lahjoitusten hyväksyminen 
 

Olemassa olevaan toimintaan tai kohdennettuihin toimintoihin voi lahjoittaa jatkuvasti ilman eril-
listä lahjakirjaa. 
 
Lahjakirjalla tehtävien lahjoitusten osalta Nuorten Suomi edellyttää, että: 

– Lahjoitus ja sen ehdot ovat linjassa Nuorten Suomen arvojen, strategian ja mission kanssa 
– Lahjoittaja ja lahjoituksen lähde ovat tiedossa 
– Lahjoittajan käyttämät maksutavat ovat luotettavia 
– Lahjoitus ja siihen liittyvä käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa Nuorten Suomen eettisten peri-

aatteiden kanssa 
– Lahjoituksen hyväksyminen ja sen ehdot eivät vaaranna Nuorten Suomen, lahjoituksen 

kohteiden tai muiden lahjoittajien mainetta 
– Lahjoituksesta koituvat kulut tai muut vastuut arvioidaan kohtuullisiksi. 

 
Erillisellä lahjakirjalla tehdyt lahjoitukset hyväksyy toiminnanjohtaja. 
 
 

4. Lahjoitusvarojen käyttö, hallinto ja hoito 
 

Nuorten Suomen hallitus päättää lahjoitusvarojen hallinnointikuluista sekä pääoman tuoton ja 
pääoman käytön määrästä osana Nuorten Suomen vuosibudjettia. 
 
Sidosryhmille raportoidaan vuosittain lahjoitusten hallinnoinnista, varainhankinnan kustannuksista 
ja niiden perusteista. Varainhankinnan toiminnat, kirjanpito ja raportointi, ovat avoimia ja yksi-
selitteisiä. 
 
 

5. Lahjoittajasuhteet 
 

Nuorten Suomi ylläpitää ja kehittää hyviä ja monipuolisia lahjoittajasuhteita ja tarjoaa lahjoittajille 
mahdollisuuden osallistua Nuorten Suomen toimintaan. 
 
Yksityishenkilöiden vapaaehtoiset lahjoitukset ovat mahdollistamassa nuorten osallisuutta, toimi-
juutta ja vaikuttamista sekä sitä kautta nuorten ja yhteiskunnan hyvinvointia. Lahjoittaminen on 
tärkeä osa Nuorten Suomen laajaa pitkäjänteistä toimintaa lasten ja nuorten osallisuuden lisäämi-
seksi. 



 
Nuorten Suomi kunnioittaa lahjoittajan oikeuksia antamalla ajankohtaista tietoa siitä, miten lahjoi-
tuksia käytetään huomioiden lahjoittajan yksityisyyden ja kunnioittaen lahjoittajan toiveita. 
Lahjoittajiin pidetään säännöllisesti yhteyttä. Lahjoittajaviestintä toteutetaan vuosittain lahjoit-
tajaraportin muodossa, jossa viestitään varojen käytöstä, varainhankinnan tuloksista ja kuluista, 
sijoitustoiminnan tuloksista sekä lahjoittajatapahtumista. 
 
Nuorten Suomi osoittaa kiitollisuuttaan lahjoittajille järjestämällä seminaareja, tutustumiskäyntejä 
ja lahjoittajatilaisuuksia. Suurimpia lahjoittajia voidaan huomioida erilaisilla nimikkojärjestelyillä.  
Nuorten Suomen tavoitteena on rakentaa pitkäjänteisiä lahjoittajasuhteita tarjoamalla monipuoli-
sia lahjoitusmahdollisuuksia ja lahjoitusjärjestelyjä yksityisille henkilöille, säätiöille, yrityksille ja 
muille lahjoittajatahoille.  
 
Nuorten Suomen kaikessa toiminnassa vastikkeettoman lahjoituksen ja vastikkeellisen yhteistyön 
välillä tehdään selkeä ero. 
 
 

6. Viestintä, markkinointi ja kampanjat 
 

Lahjoitusten saaminen rakentuu Nuorten Suomen yleiselle maineelle ja toiminnan korkeatasoiselle 
laadulle sekä laadukkaalle viestinnälle. Jatkuva, korkeatasoinen ja ajantasainen viestintä nykyisten 
ja potentiaalisten lahjoittajien kanssa tukee pitkäjänteisten lahjoittajasuhteiden luomista ja yllä-
pitämistä. Ensiluokkaisen lahjoittajasuhteiden hoidon ja lahjoittajaviestinnän takaavat riittävä 
resursointi. 
 
Lahjoittamista tukevaa viestintää tehdään useaa kanavaa käyttäen. Keinoja ovat esimerkiksi 
henkilökohtaiset tapaamiset, Nuorten Suomen järjestämät tilaisuudet, verkkonäkyvyys, näkyvyys 
erilaisissa tapahtumissa, painettu materiaali, tietopaketit, sekä sosiaalisen median näkyvyys ja 
kampanjat. 
 
Lahjoittamisesta kiinnostuneille on tarjolla monipuoliset ja ajantasaiset verkkosivut, joista selviää 
lahjoituskohteet, kampanjat, lahjoittamismuodot, lahjoitusten kertyminen ja käyttö sekä lahjoitta-
miseen liittyvä dokumentaatio. 
 


