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Viestiksi:  
Vastinrahalahjoitus sekä  
mahdollinen koulutusala-
kohdennus, lahjoittajan  
nimi ja yhteystiedot

LAHJOITUKSEN VOI MAKSAA  
YHDESSÄ TAI USEAMMASSA  
ERÄSSÄ. 

Päivämäärä Summa

  

  

  

LAHJOITUKSEN TARKOITUS

 Osoitan lahjoitukseni yliopiston toimintaan yleisesti. Lahjan tarkoitus on tukea lahjan saavan yliopiston yliopistolain 2 §:n mukaista 
toimintaa: tutkimusta, opetusta, opiskelua ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.  

 Kohdennan 10 000 euroa tai sitä suuremman lahjoitukseni tietylle Helsingin yliopiston koulutusalalle:
  eläinlääketiede
  humanistiset tieteet
  kasvatustiede ja  

     opettajankoulutus

 luonnontieteet
 lääketieteet ja farmasia
 maatalous-metsätieteet

 oikeustiede  yhteiskuntatieteet
 psykologia
 teologia

LAHJOITUKSEN JULKISUUS

 Lahjoittajan nimi sekä lahjoituksen summa ja tarkoitus saavat näkyä yliopiston viestinnässä. 

 Lahjoittajan nimi ja lahjoituksen tarkoitus saavat näkyä yliopiston viestinnässä

 Lahjoittajan nimi saa näkyä yliopiston viestinnässä.

 Toivon, ettei nimeni näy yliopiston viestinnässä.

 Hyväksyn, että lahjakirjaan sisältyvät henkilötietoni luovutetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle valtion vastinrahoituskäsittelyä varten. 
Lisäksi hyväksyn, että henkilötiedot luovutetaan verohallinnolle verovähennyksen saamiseksi sekä kirjataan Helsingin yliopiston 
asiakasrekisteriin.

Kaikki lahjoituksia koskevat tiedot (lahjoittaja, määrä, kohdentaminen) ovat julkisuus lain (621/1999) perusteella julkisia.

LISÄTIETOJA

Kaikki lahjoituksen ehdot on määritelty tässä lahjakirjassa. Lahjoittaja ei voi asettaa muita kuin tässä lahjakirjassa mainittuja lahjan tarkoi-
tusta koskevia ehtoja. Lahjoitus on vastikkeeton. Lahjoitukseen ei liity purkavaa ehtoa eikä ehtoa, joka sitoisi yliopiston muiden varojen, 
mukaan luettuna mahdollinen valtion vastinraha, käyttöä. Yliopisto päättää lahjoituksen käytöstä.  Lahjoitukseen voi liittyä valtion vastin-
raha. Lahjoittaja on tietoinen siitä, että lahjoituksen vastinrahakelpoisuuden ratkaisee valtioneuvosto. Yliopisto kirjaa mahdollisen valtion 
vastinrahan pysyvästi yliopiston peruspääomaan. Yliopisto päättää peruspääoman tuoton käytöstä. Lahjoitus maksetaan yliopiston tilille 
viimeistään 30.6.2022.

Helsingin yliopistolla on Poliisihallituksen 18.06.2020 myöntämä rahan keräyslupa RA/2020/737, joka on voimassa koko maassa Ahvenan-
maata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään yliopistolain (558/2009) 2 §:ssa tarkoitettuihin tehtäviin. Helsingin yliopisto toteuttaa 
keräyksen itse. 

Yksityishenkilöiden tekemät lahjoitukset suuruudeltaan 850–500 000 euroa ja yhteisöjen tekemät lahjoitukset suuruudeltaan  
850–250 000 euroa ovat verovähennyskelpoisia (tuloverolaki 1992/1535).
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Helsingin yliopisto / Yhteiskuntasuhteet 
PL 53 (Fabianinkatu 32), 00014 Helsingin yliopisto 
Puhelin 029 41 21650, lahjoittajasuhteet@helsinki.fi 
helsinki.fi/lahjoita

Helsingin yliopisto on 
kiitollinen lahjoittajien 
tuesta!
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