
 
 LAHJAKIRJA – TUE ELINVOIMAA – LAHJOITA TULEVAISUUDELLE 

 Satakunnan ammattikorkeakoulun rahankeräyslupa RA/2017/1175 

 

 
 

 
 
Lahjoittaja              
Lahjoittajan nimi Y-tunnus/Henkilötunnus 

Yhteyshenkilö Puhelinnumero 

Osoite Sähköposti 

 
Lahja euroa 

 
Lahjan saaja  
Satakunnan ammattikorkeakoulu   Yhteyshenkilö: 
PL 1001, 28101 PORI    Cimmo Nurmi, vararehtori 
Y-tunnus: 2388924-4    p. 044 710 3371 
 
Lahjan tarkoitus 
Lahjan tarkoitus on tukea lahjan saavan ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoululain (932/2014) 4 §:n mukaisten tehtävien 
hoitamista.  

 
Osoitan lahjoituksen AMK:n toimintaan yleisesti. 
 

Tai 
  
Kohdennan lahjoituksen  (vähintään 10 000 euron lahjoitus voidaan kohdentaa tietylle koulutusalalle) 

  
Kulttuuriala      
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala   
Luonnontieteiden ala (tietojenkäsittely)     
 

Lahjaan ei sisälly sen tarkoitusta koskevia muita ehtoa.  
 
Muut ehdot 
Lahjoittaja sallii nimensä käyttämisen AMK:n tiedotuksessa    
Lahjoittaja sallii lahjoituksensa määrän ja kohdentamisen käyttämisen AMK:n tiedotuksessa    
 
Kaikki lahjoituksia koskevat tiedot (lahjoittaja, määrä, kohdentaminen) ovat ammattikorkeakoululain 21 §:n ja julkisuuslain (621/1999) 
perusteella julkisia. Kaikki lahjoituksen ehdot on määritelty tässä lahjakirjassa. Lahjoitus on vastikkeeton. Lahjoitukseen ei liity purkavaa 
ehtoa eikä ehtoa, joka sitoisi ammattikorkeakoulun muiden varojen, mukaan luettuna mahdollinen valtion vastinraha, käyttöä. 
Ammattikorkeakoulu päättää lahjoituksen käytöstä. Lahjoitukseen voi liittyä valtion vastinraha. Lahjoittaja on tietoinen siitä, että 
lahjoituksen vastinrahakelpoisuuden ratkaisee valtioneuvosto. Vastinrahoitus rahastoidaan. Ammattikorkeakoulu päättää sen tuoton 
käytöstä. 
 
Yhteisöjen lahjoitukset suuruudeltaan 850 – 250 000 euroa ovat verovähennyskelpoisia (tuloverolaki 57 §). Luonnollinen henkilö ja 
kuolinpesä saa vähentää puhtaasta ansiotulostaan vähintään 850 euron ja enintään 500 000 euron suuruisen rahalahjoituksen 
(tuloverolaki 98 a §). Satakunnan ammattikorkeakoulu on velvollinen ilmoittamaan tiedot verottajalle. 
 
Pankkiyhteys 
Lahjoitus maksetaan Satakunnan ammattikorkeakoulun tilille Länsi-Suomen Osuuspankki FI45 5700 8120 4147 89  
BIC OKOYFIHH, pankin osoite: Yrjönkatu 22, 28100 Pori / PL61, 28101 Pori.  
Tiilille viimeistään 31.12.2018 maksetut lahjoitukset voivat tulla hyväksytyksi valtion vastinrahaa oikeuttaviksi.  
 
Päiväys ja allekirjoitukset 

 
 
 
     
 
 

Allekirjoitettu lahjakirja lähetetään osoitteeseen: Satakunnan ammattikorkeakoulu, PL 1001, 28101 PORI  
 
Jokainen lahjoitus on meille tärkeä. Kiitos tuestasi. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Paikka Lahjoittajan allekirjoitus 

Päivämäärä Lahjan saajan allekirjoitus 

Tekniikan ja liikenteen ala (myös merenkulku) 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 

Kyllä  Ei 

Kyllä  Ei 
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