
Arvontojen säännöt ja ehdot 

 

1. Arvonnan järjestäjä 

Kunahra-hanke, FinFami Etelä-Pohjanmaa ry. 
Huhtalantie 2, 3.krs. 
60220 Seinäjoki 

2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus 

Arvontaan voivat osallistua kaikki Kunahra-hankkeen kohderyhmään kuuluvat henkilöt. 
Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n työntekijöillä tai heidän 
perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. 

Osallistujien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Sosiaalisen 
median arvonnoissa ehdot määritellään arvonnan julkaisun yhteydessä. Arvonnan järjestäjällä on oikeus 
jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. 

Kunahra-hankkeen arvontoihin voi osallistua erikseen määrätyillä tavoilla.  Arvontoja järjestetään 
Webropol-kyselyjen yhteydessä sekä sosiaalisessa mediassa. Mikäli arvontaan osallistuminen ei onnistu 
sähköisesti, niin arvontaan voi osallistua myös postitse. Osallistumiseen liittyvät materiaalit tulee postittaa 
viikkoa ennen arvontojen sulkeutumista.  

3. Arvonnan suorittaminen 

Palkinnot arvotaan aina ennalta sovittuina ajankohtina. 

Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä voittajiin kolmen (3vrk.) vuorokauden kuluessa arvonnan päättymisestä. 

4. Palkinnot 

Palkintoina ovat aina ilmoituksissa olevat tuotteet. 

5. Palkintoihin liittyvät ehdot 

Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen 
mukaisesti. 

Palkintona ei ole rahaa, eikä palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. 

6. Järjestäjän vastuu 

Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen euromääräiseen arvoon. 
Arvonnan järjestäjä huolehtii, että arvonta suoritetaan ajallaan sekä valvotusti. Järjestäjä huolehtii myös 
siitä, että arvotut palkinnot toimitetaan voittajille. 

  



7. Arpajaisvero 

3 Muut arpajaiset 

3.1 Arpajaisverolain mukaiset muut arpajaiset 

Arpajaisverolaki koskee arpajaislain mukaisten arpajaisten lisäksi myös julkisesti järjestettyjä arvontoja, 
arvaamisia, vedonlyöntejä tai muita niihin rinnastettavia, sattumasta osaksi tai kokonaan riippuvia 
menettelyjä, joissa voi voittaa rahaa tai rahanarvoisen etuuden, jota ei ole pidettävä kohtuullisena 
vastikkeena jostakin suorituksesta tai ennakkoperintälaissa tarkoitettuna palkkana. Muita kuin arpajaislain 
alaisia arvontoja ovat muun muassa yritysten, yhdistysten ja yksityishenkilöiden Suomessa järjestämät 
julkiset arvonnat (ks. jäljempänä esimerkki 4). 

Usein arvontaan osallistuminen edellyttää jonkinlaista näennäissuoritusta. Tällaisia ovat esimerkiksi 
kyselyyn vastaaminen, muutamaan kysymykseen oikein vastaaminen, osallistuminen messutilaisuuteen, 
uusien jäsenten hankinta yhdistykselle, ”tykkääminen” tai kommentointi sosiaalisessa mediassa tai muu 
vastaava suoritus. Näennäissuorituksesta huolimatta arvonnasta saatu voitto on arpajaisverolain alainen 
(ks. jäljempänä kohdan 3.2 esimerkit 5 ja 6). 

Arpajaisverolain soveltaminen edellyttää, että voitto tai palkinnon saaminen riippuu osaksi tai kokonaan 
sattumasta. Arvonnan tulee myös täyttää niin sanottu julkisuusvaatimus. Julkisuusvaatimus täyttyy 
seuraavissa vaihtoehtoisissa tilanteissa: 

• Jos arvontaan voi osallistua periaatteessa kuka tahansa ja osallistujien määrää ei ole ennalta 
rajoitettu tai 

• Jos tietylle rajatulle joukolle suunnatussa arvonnassa mahdollisten osallistujien lukumäärä on 
riittävän suuri, vähintään useisiin satoihin nouseva (ks. jäljempänä kohdan 3.2 esimerkki 7). 

Sillä, kuinka moni mahdollisista osallistujista todella osallistuu arvontaan, ei ole kummassakaan edellä 
mainitussa tilanteessa merkitystä julkisuusvaatimuksen täyttymistä tarkasteltaessa. 

8. Muut ehdot 

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä 
pidättää oikeuden muutoksiin. Voittajien nimiä ei julkaista, vaan voittajiin ollaan aina henkilökohtaisesti 
yhteydessä.  

Arvonta ei ole kenenkään sponsoroima, eikä palkintojen kohteilla ole mitään tekemistä arvontojen kanssa. 

 


