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Testamentti- ja lahjoitusvarojen käytön periaatteet 

 
 

1 § Periaatteiden tarkoitus 

Testamentti- ja lahjoitusvarojen käytön periaatteet korvaavat kunnanvaltuustossa 15.2.2017 § 4 

hyväksytyn Yhdistetty kulttuuri- ja hyvinvointirahaston sääntö -dokumentin. Periaatteilla linjataan 

varojen käyttö. 

 

Lahjoittaja tai perinnön jättäjä asettaa usein rajoituksia lahjoitettujen varojen tai niiden käytön suhteen 

(ns. tarkoitemääräykset). Kun Hailuodon kunta ottaa vastaan lahjoituksen tai perinnön, kunta sitoutuu 

noudattamaan lahjakirjassa tai vastaavassa esitettyä lahjoittajan tai perinnönjättäjän tahtoa. Mikäli 

kunta katsoo, ettei se voi täyttää testamentin tai lahjakirjan määräyksiä, se ei ota lahjoitusta vastaan. 

 
 

2 § Varojen käyttö 
 

Testamentti- ja lahjoitusvaroja käytetään 1) budjettirahoitteisena sekä 2) avustuksina kunnan 

museotoimintaan, opiskelijoiden stipendeihin ja kulttuurillista, sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia 

edistävään toimintaan. 

 
Testamentti- ja lahjoitusvaroja käytetään ensisijaisesti tarkoituksiin, joihin ei ole mahdollista saada 

taloudellista tukea lakisääteisen palvelujärjestelmän kautta tai kunnan muuna harkinnanvaraisena 

avustuksena. Testamentti- ja lahjoitusvaroista voidaan myöntää avustuksia kuntalaisten 

viihtyvyyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan. Avustuksia voidaan myöntää myös yhteisölle sekä 

rekisteröimättömille yhdistyksille hankkeisiin ja tilaisuuksiin. 

 
1. Stipendivarat Eino Sipilä ja Helvi Hakulinen-Sipilä 

Opiskelijoiden stipendit (vuosittainen hakumenettely) 
 

2. Sisko Saranivan museovarat 
Kniivilän kotiseutumuseon ylläpitäminen ja kehittäminen. 

 
3. J.L. Suomelan julkaisuvarat 

Hailuodon kulttuuriin, historiaan, nykyisyyteen, tulevaisuuteen, elämäntapoihin, luontoon jne. 
liittyvää kirjallisuus ja kortit. Rahaston tuotosta voidaan myös tukea edellä mainitunlaisen 
kirjallisuuden julkaisemista. 

 
4. Aino ja Matti Hällin kulttuurivarat 

Kulttuuritoimintaan käytettävät varat tai olosuhteiden muuttuessa muu alkuperäistä tarkoitusta 
vastaava yleishyödyllinen käyttö. 

 



2 

  K 

 

5. Linda Kilpisen testamenttivarat 

Hailuodon kaikkia asukkaita palveleviin yleishyödyllisiin hankkeisiin tasapuolisesti, mukaan lukien 
myös vanhusten palvelujen parantaminen ja virkistystoiminta. 

 
6. Lauri Taustan lahjoitusvarat 

Opiskelijoiden stipendit (vuosittainen hakumenettely) 

 
7. Urheilutoiminnan lahjoitusvarat 

Urheilutoiminnan tukeminen 

 
Testamentti- ja lahjoitusvaroja voidaan käyttää myös kehittämishankkeiden omavastuuosuuksiin, jos 

hanke toteuttaa varojen jakamisen ehdot täyttävää toimintaa. 

 

 
3 § Testamentti- ja lahjoitusvarojen pääoma, ylläpitäminen ja jakaminen 

Peruspääoma testamentti- ja lahjoitusvaroilla ohjeistusta päivitettäessä (8/2022) 809 902,50 €. 

Käytön periaatteita sovelletaan myös uusiin lahjoituksiin ja testamenttivaroihin. Valtion kunnalle 

luovuttamat perinnöt voidaan ohjata käyttöön samoja periaatteita noudattaen, mikäli niiden ehdot sitä 

edellyttävät. Rahaston pääomaa voidaan sijoittaa kunnan sijoitusohjeen mukaisesti, jos testamentin 

tekijä tai lahjoituksen antaja niin edellyttää. 

 

➢ Testamentti- ja lahjoitusvaroja jaetaan budjettirahoitteisesti kunnan sisäiseen toimintaan 

sekä avustuksina. 

➢ Talousarvion laadinnan yhteydessä päätetään mistä varoista ja millä rahamäärällä 

tuetaan/avustetaan. 

➢ Vuosittaiset käyttökohteet ja rahamäärät kuvataan kunnan talousarviokirjassa. 

 
Hyväksytyn käyttökohteen kustannukset eivät saa testamentti- ja lahjoitusvarojen osalta ylittää 

myönnettyä rahamäärää. Käyttö raportoidaan ja mahdollinen käyttämättä jäänyt osuus palautetaan 

tasetilille. 

 

 
4 § Avustusten ja stipendien myöntäminen 

Avustusten myöntämisestä päättää kunnanhallitus. Päätökset perustuvat hakemuksiin ja esityksiin 

tulee sisältyä perustelu. 

Stipendien myöntämisestä päätöksen tekee sivistysjohtaja 

 
➢ Avustuksia voidaan myöntää kirjallisen hakemuksen perusteella kerran vuodessa. 

➢ Hakuaika on kunnan muiden avustusten hakemisen yhteydessä, stipendit syyskauden 

alussa. 

➢ Avustusten hakuaika, hakumenettely ja avustusten kriteerit on määritelty. 

➢ Hausta kuulutetaan julkisesti. 

➢ Avustuskriteerit lisätään Hailuodon kunnan ja yhdistysten yhteistyöasiakirjaan. 
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Testamentti- ja lahjoitusvaroista myönnettävät varat jaetaan käyttötarkoituksen mukaisesti omilta 

tasetileiltään. 

 
5 § Hallinnointi ja hoito 

Testamentti- ja lahjoitusvaroja hallinnoidaan ja hoidetaan Hailuodon kunnan hallinnossa. 

 
6 § Periaatteiden muuttaminen 

Periaatteiden muuttamisesta päättää kunnanvaltuusto. 

Jos Hailuodon kunta liittyy toiseen kuntaan, testamentti- ja lahjoitusvarojen pääomat siirretään ennen 

liittymistä perustettavalle säätiölle käytettäväksi periaatteiden edellyttämällä tavalla. 


