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Khall 5.6.2019 
Kvalt 19.6.2019 
 
Testamentti- ja lahjoitusvarojen käytön periaatteet 
 
1 § Käytön periaatteiden tarkoitus 

Testamentti- ja lahjoitusvarojen käytön periaatteet korvaa Kvalt 15.2.2017 § 4 hyväksytyn Yhdistetty 
kulttuuri- ja hyvinvointirahaston sääntö -dokumentin. 

Testamentti- ja lahjoitusvaroja käytetään budjettirahoitteisena sekä avustuksina kunnan 
museotoimintaan, opiskelijoiden stipendeihin sekä kulttuurillista, sosiaalista ja terveydellistä 
hyvinvointia edistävään työhön. 
 
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 myös myöntää avustuksia kunnan omien 
sekä ostopalveluna tuotettujen sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden toimintaan, jotka edistävät 
kuntalaisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Avustuksia voidaan myöntää myös yhteisölle sekä 
rekisteröimättömille yhdistyksille hankkeisiin ja tilaisuuksiin. 

 
2 § Testamentti- ja lahjoitusvarojen käyttö 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi varoja voidaan jakaa testamenttien ja lahjoitusten tekijöiden tahto 
huomioiden talousarvion laadinnan yhteydessä kohdennettuina määrärahoina, stipendeinä ja 
avustuksina: 

− stipendit opiskelijoille, jotka ovat saaneet päästötodistuksen Hailuodon peruskoulusta, ja 
joiden kotipaikka on Hailuoto 

− kotiseutumuseon ylläpitämiseen ja kehittäminen 
− hailuotolaisen julkaisutoiminnan tukeminen, hailuotolaisen kulttuuritoiminnan ja taiteen edis- 

täminen 
− Hailuodon kaikkia asukkaita palvelevat yleishyödylliset hankkeet sekä vanhusten palveluiden 

parantaminen ja virkistystoiminta.  
Varoja 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 on käytön periaatteiden -ohjeistuksen laadintahetkellä 
826.693,76 euroa.  

Testamentti- ja lahjoitusvarojen käytön periaatteita toteutetaan myös uusiin lahjoituksiin ja 
testamenttivaroihin. Valtion kunnalle käyttöön luovuttamat perinnöt voidaan ohjata käyttöön samoja  
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periaatteita noudattaen, mikäli niiden ehdot sitä edellyttävät. Rahaston pääomaa voidaan haluttaessa 
sijoittaa sijoitusohjeen mukaisesti. 
 
Testamentti- ja lahjoitusvaroja jaetaan budjettirahoitteisesti sekä avustuksina vuosittain 
talousarviossa laadinnan yhteydessä päätettävällä summalla. Talousarvion laadinnan yhteydessä 
päätetään rahastosta, testamentti- ja lahjoitusvaroista budjettirahoitteisesti ja avustuksina jaettava 
rahasumma. Budjettirahoitteisesti tasetilin kautta osoitetuille testamentti- ja lahjoitusvarojen käytölle 
kuvataan myös tarkka käyttökohde talousarvion laadinnan yhteydessä.  

 
4 § Avustusten ja stipendien myöntäminen 

Avustusten myöntämisestä päättää kunnanhallitus toiminnasta vastaavien palvelualueiden hake- 
musten perusteella tekemästä perustellusta esityksestä. Stipendien myöntämisestä päätöksen 
tekee sivistysjohtaja 
 
Avustuksia voidaan myöntää kirjallisen hakemuksen perusteella kerran vuodessa. Avustushaku 
tehdään kunnan muiden avustusten hakemisen yhteydessä. Testamentti- ja lahjoitusvarojen 
avustuksien kriteerit lisätään Hailuodon kunnan ja yhdistysten yhteistyöasiakirjaan. Avustukset 
myönnetään vuosittaisen hakemuksen perusteella. Hakemusten jättöaika, avustusten hakeminen on 
määritelty Hailuodon kunnan ja yhdistysten yhteistyöasiakirjassa ja niiden hakemisesta ilmoitetaan 
julkisella ilmoituksella.  
 
Testamentti- ja lahjoitusvaroista myönnettävät rahat jaetaan käyttötarkoituksen mukaisesti omilta 
tileiltään, jolla taataan varojen käyttö käyttötarkoituksen mukaisesti.  

Pääomien mukaisesti testamentti- ja lahjoitusvarat jakautuvat seuraavasti ja käytön periaatteita 
toteutetaan seuraaviin yksilöityihin varoihin: 

− Eino Sipilä ja Helvi Hakulinen-Sipilän stipendirahaston pääoma 228.821,13 €. Rahaston 
varat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Rahaston tuotosta jaetaan hakemusten 
perusteella stipendit kunnanhallituksen päättämän summan mukaisesti. 

− Sisko Saranivan testamenttivarojen pääoma 244.482,22 € 

− J.L. Suomelan julkaisurahaston pääoma 7.066,83 € ja Aino ja Matti Hällin kulttuurirahaston 
pääoma 48.486,94 € 

− Linda Kilpisen testamenttivarojen pääoma 297.836,64 €  
 
5 § Testamentti- ja lahjoitusvarojen hallinnointi ja hoito 

Rahastoa, testamenttia- ja lahjoitusvaroja hoitaa ja hallinnoi Hailuodon kunnan hallintopalvelut. 
 
6 § Testamentti- ja lahjoitusvarojen käytön periaatteiden muuttaminen 

Kunnanvaltuusto päättää periaatteiden muuttamisesta. Periaatteiden lakattua jäävät sen varat 
kunnanhallituksen käytettäväksi testamentti- ja lahjoitusvarojen sen hetkisiä tarkoituksia vastaavalla 
tavalla. Jos Hailuodon kunta liitetään tai liittyy toiseen kuntaan, testamentti- ja lahjoitusvarojen 
pääomat siirretään ennen sitä perustettavalle paikalliselle yhdistykselle tai säätiölle käytettäväksi 
periaatteiden edellyttämällä tavalla. 
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