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Suomen Vanhempainliiton varainhankinnan ja yritysyhteistyön periaatteet 
Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 17.03.2018 

 

Suomen Vanhempainliitto on valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka jäsenistöön kuuluu yli 1300 

vanhempainyhdistystä. Liitto on vanhempien osallisuuden sekä kodin ja päiväkodin, koulun tai 

oppilaitoksen yhteistyön asiantuntija. Liiton tehtävä on edistää toimivaa yhteistyötä kasvatusyhteisöjen 

välillä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä tuoda esiin vanhempien kannanotot opetusta ja 

kasvatusta koskevissa kysymyksissä.  

Suomen Vanhempainliitto rahoittaa toimintansa pääosin Veikkauksen ja Opetushallituksen tuella. 

Aatteellisen toimintansa tukemiseksi liitto voi myös ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa 

kiinteää omaisuutta ja harjoittaa kustannustoimintaa sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan 

arpajaisia ja rahankeräyksiä. Liitto voi myös toteuttaa yhteistyötä yritysten kanssa.  

Varainhankinnan ja yritysyhteistyön tulee palvella liiton tavoitteita ja perustua liiton arvoihin:  

• Liitto on yhteisöllinen kumppani. Välitämme, innostamme ja osallistamme. 

• Liitto on yhdenvertainen. Nojaamme moninaisuuteen ja pidämme kiinni  

tasa-arvosta. 

• Liitto on arjen asiantuntija. Puolustamme rohkeasti lasten etua ja toimimme perheiden parhaaksi. 

• Liitto on ratkaisija. Katsomme eteenpäin ja rakennamme uutta.  

Yritysyhteistyöhön voidaan lähteä seuraavien tarpeiden pohjalta: 

- jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen 

- asiantuntijavaihto 

- sisällöntuotanto 

- kohderyhmän tavoittaminen 

- lisänäkyvyys 

- rahoitus / varainhankinta 

- muu liiton toiminnan kehittäminen ja tukeminen 

Varainhankinnassa ja yritysyhteistyössä noudatetaan lakia Rahankeräyslaista, Arpajaislakia sekä yhdistysten 

yleishyödyllisyyden kriteereitä. Lisäksi noudatetaan Vastuullinen lahjoittaminen Vala ry:n Vastuullisen 

varainhankinnan ammatilliset arvot ja periaatteet -suositusta 

http://www.vala.fi/userData/vala/viralliset/Vastuullisen-varainhankinnan-periaatteet_2013.pdf 

 

http://www.vala.fi/userData/vala/viralliset/Vastuullisen-varainhankinnan-periaatteet_2013.pdf
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Yritysyhteistyön eettiset periaatteet 
 

Yhteistyössä pyritään edistämään vastuullista ja eettistä liiketoimintaa sekä edistämään 

yhteistyökumppanin yritys- ja yhteiskuntavastuun toteutumista. Yritysyhteistyössä huomioidaan 

yhteistyökumppanin arvot. Yritysyhteistyö perustuu hyvän hallinnon periaatteisiin. 

- Suomen Vanhempainliitto säilyttää kaikissa tilanteissa riippumattomuutensa sekä 

itsemääräämisoikeutensa. 

- Suomen Vanhempainliitto toimii eri yhteistyökumppaneiden kanssa tasapuolisesti ja 

puolueettomasti. 

- Yhteistyöyritys ei voi vaikuttaa toiminnan eikä julkaisujen sisältöön. 

- Yhteistyö perustuu avoimuudelle ja on julkista.  

Liitto tekee yhteistyötä vain sellaisten yhteisöjen kanssa, joiden toiminta on liiton toiminta-ajatuksen ja 

arvojen mukaista. Yhteistyökumppaneilta liitto edellyttää ihmisoikeuksien ja ihmisten perusoikeuksien 

kunnioittamista. Lisäksi liitto suosii kumppaneita, joiden toiminta edistää kestävää kehitystä. Liitto ei tee 

yhteistyötä terveyttä vaarantavia tuotteita, kuten tupakkaa tai alkoholia valmistavan yrityksen tai yhteisön 

kanssa näiden tuotteiden myynnin edistämiseksi. Liitto ei tee yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, jotka 

eivät sitoudu noudattamaan liiton arvoja. 

Liitto ei suosi yksittäistä yritystä eikä tuotetta, eikä anna yksinoikeuksia millekään yritykselle tai tuotteelle.  

Sekä liiton että yrityksen nimen ja logon käytöstä sekä yrityksen mahdollisesta mainonnasta ja viestistä on 

aina sovittava erikseen ja hyväksyttävä molemmilla osapuolilla. Tällöin yritys vastaa siitä, että 

tuotemainonta ja viestit täyttävät kulloinkin voimassa olevat lait, säädökset ja määräykset. 

Yritysyhteistyössä syntyvistä vastikkeista ja niiden toteutustavasta sovitaan kirjallisesti jokaisen kumppanin 

kanssa erikseen. 

 

Toimintatapa 
 

Yritysyhteistyöstä on aina tehtävä kirjallinen sopimus, jonka liiton puolesta allekirjoittavat yhdistyksen 

nimenkirjoittajat. 

Sopimuksiin tulee kirjata periaate, että sopimus voidaan purkaa välittömästi ilman liitolle aiheutuvia 

taloudellisia seuraamuksia, mikäli yhteistyökumppanin toiminta sopimuksen voimassa ollessa on 

ristiriidassa liiton periaatteiden tai arvojen kanssa. Samoin sopimukseen tulee kirjata, että yhteistyötä 

koskeva markkinointi- ja viestintämateriaali on hyväksytettävä liitossa. 

Liitto ei ole vastuussa yrityskumppanin liiketoiminnassa esiintyvistä väärinkäytöksistä, epäeettisestä 

toiminnasta eikä tuotanto- tai palveluketjun toiminnasta. Liitolla on oikeus irtaantua 

yrityskumppanuudesta, mikäli yrityksen toiminnassa havaitaan väärinkäytöksiä tai epäeettistä tai muutoin 

liitolle epäsuotuisaa toimintaa. 

Liiton yritysyhteistyöstä vastaa toiminnanjohtaja. Mikäli hanke on luonteeltaan tai arvoltaan 

poikkeuksellinen tai hankkeeseen liittyy eettisten periaatteiden tulkintaongelmia, viime kädessä liiton 

johtokunta ratkaisee asian.  
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Eettiset periaatteet, liite: Yritysyhteistyösopimusten sisältö 
 

Suomen Vanhempainliiton yritysyhteistyösopimuksissa määritellään pääsääntöisesti seuraavat asiat: 

1 Sopimusosapuolet  

2 Kummankin osapuolen yhteyshenkilöt 

3 Sopimuksen voimassaoloaika (määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva) 

4 Sopimuksen aloitusajankohta ja pituus sekä mahdollinen optio jatkosopimukseen 

5 Sopimuksen tavoitteet kummankin osapuolen osalta 

6 Osapuolten sitoumukset 

7 Osapuolten vastikkeet ja oikeudet 

8 Yhteistyön sisältö 

9 Viestinnälliset asiat  

10 Sopimuksen irtisanominen 

11 Maininta eettisestä ja vastuullisesta toiminnasta 

12 Vastuukysymykset 

13 Eri tilanteiden kompensointi ja riitojen ratkaiseminen 

14 Sopimuksen purkaminen 

15 Force Majeure (ylivoimainen este) 

16 Yhteistyön määritellyt pelisäännöt 

 

 

 

 

 

 

 

 


