RAHASTO-OHJESÄÄNTÖ
Hallituksen 14.11.2018 vahvistama
(sääntöjen 5.2 §)

1§

Liikesivistysrahaston rahastot
Kohdistamalla lahjoituksensa Liikesivistysrahastossa olevaan tai sinne perustettavaan
erikoisrahastoon lahjoittaja voi ohjata lahjoituksen tietylle, Liikesivistysrahaston säännöissä
määriteltyä suppeammalle alueelle. Apurahat ja palkinnot (jäljempänä molemmat yhdessä
”apurahat”) myöntää kuitenkin aina Liikesivistysrahaston hallitus.
Erikoisrahaston perustamisella ja kartuttamisella lahjoittaja voi pysyvällä tavalla osoittaa
tukevansa Liikesivistysrahaston tavoitteita. Kehotus merkkipäiväonnittelujen tms.
esittämisestä kartuttamalla tiettyä rahastoa antaa tämän mahdollisuuden sekä onniteltavalle
että onnittelijoille.
Liikesivistysrahastolla on hallinnassaan
• aluerahastoja (13 kpl)
• Liikesivistysrahaston nimikkorahastot ja
• määrätarkoitusrahastoja.
Tässä ohjesäännössä tarkoitetaan jäljempänä erikoisrahastolla Liikesivistysrahaston
nimikkorahastoja ja määrätarkoitusrahastoja.
Aluerahastot ovat Liikesivistysrahaston perustamia rahastoja, joista voidaan jakaa avustuksia
ja käyttää varoja kunkin aluerahaston alueella Liikesivistysrahaston sääntöjen 3 §:ssä ja
aluerahastosta mahdollisesti tarkemmin määrätyllä tavalla Liikesivistysrahaston tarkoitusta
edistävään toimintaan.
Liikesivistysrahaston nimikkorahastot muodostuvat erillisistä lahjoitusrahastoista, joissa
lahjoittajat ovat edellyttäneet nimensä säilyttämistä perustamansa rahaston nimessä, mutta
varojen käytölle ei ole asetettu erityisiä määräyksiä. Nimikkorahastoista voidaan jakaa
avustuksia ja käyttää varoja Liikesivistysrahaston sääntöjen 3 §:ssä määrätyllä tavalla
Liikesivistysrahaston tarkoitusta edistävään toimintaan.
Määrätarkoitusrahasto on lahjoittajan perustama rahasto, jonka varoja voidaan käyttää
lahjoittajan erikseen määräämään tarkoitukseen.

2§

Nimikkorahaston perustaminen ja lakkauttaminen
Liikesivistysrahaston nimikkorahastojen alle voidaan perustaa erillinen nimikkorahasto, jos
lahjoittaja päättää lahjoittaa varoja Liikesivistysrahastolle siten, että erillisrahaston nimessä
on säilytettävä lahjoittajan nimi ja varojen käyttöä ei rajoiteta muilla määräyksillä.
Nimikkorahaston perustamispääoma on vähintään 15.000,00 euroa.
Nimikkorahastoista voidaan käyttää pääomaa ja käyttövaroja Liikesivistysrahaston
tarkoitusta edistävään toimintaan.
Jos yksittäisen nimikkorahaston pääoma ja käyttövarat on käytetty loppuun, erillinen
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nimikkorahasto lakkautetaan. Lakkautetun nimikkorahaston nimi säilytetään
nimikkorahastoluettelossa.
Nimikkorahaston perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää Liikesivistysrahaston
toimitusjohtaja.
3§

Määrätarkoitusrahastojen perustaminen, lakkauttaminen ja sääntöjen vahvistaminen
Hallitus päättää uusien määrätarkoitusrahastojen perustamisesta ja vahvistaa niiden
säännöt. Säännöissä on mainittava:
• määrätarkoitusrahaston nimi
• peruspääoma ja sen lähde
• millaiset hakemukset mahdollisesti on asetettava etusijalle myönnettäessä
apurahoja kyseisestä rahastosta
• mahdolliset muut käyttökohteet kuin apurahat
• mahdollinen lausunnonantajataho rahaston käyttövaroja käytettäessä.
Määrätarkoitusrahaston perustamispääoma on vähintään 50.000,00 euroa.
Määrätarkoitusrahaston sääntöjä tai nimeä voi muuttaa vain hallituksen perustelluiksi
arvioimin perustein. Tällöin ei tule loukata perustajien, heidän mahdollisten
oikeudenomistajiensa tai rahastoa lahjoituksin kartuttaneiden tahtoa ja tarkoitusta.
Jos määrätarkoitusrahaston pääoman kirjanpitoarvo on alle 50.000,00 euroa, myös rahaston
pääomaa voidaan käyttää rahaston tarkoitusta edistävään toimintaan.
Jos yksittäisen määrätarkoitusrahaston pääoma ja käyttövarat on käytetty loppuun,
määrätarkoitusrahasto lakkautetaan. Lakkautetun määrätarkoitusrahaston nimi ja perustajan
nimi säilytetään määrätarkoitusrahastoja koskevassa luettelossa.
Perustaja voi ilmoittaa, että hänen nimeään ei saa julkistaa.

4§

Lahjoitusten kirjaaminen erikoisrahastoihin
Kunkin erikoisrahaston pääomia ja käyttövaroja on seurattava yhdistyksen kirjanpidossa.
Erikoisrahastojen pääomat ja niiden käyttövarat ovat osa yhdistyksen omaa pääomaa.
Erikoisrahastot voivat ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja erikoisrahaston tarkoitusta
edistävään toimintaan.
Erikoisrahastolle osoitetut lahjoitusvarat liitetään yhdistyksen sijoitus- tai
rahoitusomaisuuteen. Niiden arvolla hyvitetään asianomaisen erikoisrahaston pääomaa, ellei
lahjoituksen yhteydessä nimenomaisesti sovita, että osa lahjoituksesta kirjataan
käyttövaroihin. Hallituksen on hyväksyttävä tällainen sopimus kussakin tapauksessa erikseen.
Arvostus tehdään rahastoa perustettaessa todennäköiseen markkina-arvoon, jota
määritettäessä kohteeseen mahdollisesti liittyvät rasitteet ja rajoitteet otetaan huomioon.
Lahjoituksen arvostuksesta päättää hallitus.

RAHASTO-OHJESÄÄNTÖ
Hallituksen 14.11.2018 vahvistama
(sääntöjen 5.2 §)

5§

Indeksikorotukset
Erikoisrahastojen pääoman reaaliarvon säilyminen pyritään turvaamaan Liikesivistysrahaston
vapaisiin pääomiin perustuvilla indeksikorotuksilla. Indeksikorotuksen laskuperustana on
kotimarkkinoiden perushintaindeksin kehitys.
Tehtävästä korotuksesta päättää hallituksen esityksestä valtuuskunta, jonka päätettäväksi
asia on tuotava viimeistään silloin, kun edellisestä korotuksesta tulee kuluneeksi viisi vuotta.

6§

Erikoisrahaston käyttövarat
Erikoisrahastojen käyttövaroja kartutetaan vuosittain pääomalle laskettavalla korolla, jonka
suuruuden päättää hallitus.
Käyttövarat on pääosin tarkoitettu apurahojen myöntämiseen. Hallitus päättää apurahojen
jaosta hakemusten perusteella.
Erikoisrahaston perustaja tai muu sen säännöissä nimetty lausunnonantaja voi ilmoittaa
kantansa tiettyyn hakemukseen jo hakemusten jättö- tai valmisteluvaiheessa. Apurahan
hakija osaa kuitenkin vain poikkeustapauksissa kohdistaa hakemuksensa tiettyyn
erikoisrahastoon, joten valmisteltavien tai hallituksen jo myöntämien apurahojen
kohdistaminen on tehtävä Liikesivistysrahaston toimistossa. Tällöin on toimittava kunkin
erikoisrahaston käyttövarojen ja sääntöjen rajoissa ja hankittava säännöissä edellytetyt
lausunnot. Vastoin rahaston säännöissä nimetyn lausunnonantajan kantaa ei käyttövaroihin
saa kajota ilman hallituksen erityisestä syystä tekemää päätöstä.
Kustakin erikoisrahastosta myönnetyt apurahat julkaistaan Liikesivistysrahaston
vuosikertomuksessa. Muusta julkistamisesta rahaston perustajatahon kustannuksella
voidaan sopia. Sama koskee mahdollisesti järjestettäviä palkinnonluovutus- tms. tilaisuuksia
ja myös erillisiä hakuilmoituksia. Erikoisrahaston käyttövaroja tai Liikesivistysrahaston yleisiä
varoja voidaan käyttää tällaisiin erilliskustannuksiin vain hallituksen nimenomaisella
päätöksellä.

7§

Raportointi
Erikoisrahastojen säännöissä nimetyille tai muuten tiedossa oleville yhdyshenkilöille
lähetetään helmikuun aikana selvitys erikoisrahaston pääomasta ja käyttövaroista edellisen
vuoden lopussa sekä niissä tapahtuneista muutoksista. Merkkipäiväkeräysten tuotosta ja
lahjoittajista yms. raportoidaan viivytyksettä.
Rahasto-ohjesäännön vahvistaa hallitus. (Sääntöjen 5.2 §)
Hallitus on vahvistanut tämän ohjesäännön 14.11.2018.

