TESTAMENTTI
Lahjoitus
tulevaisuudelle
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Me olemme sitä mieltä, että asiat on tehty
muutettaviksi. Voi sanoa, kuunnella ja tukea.
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ALKUSANAT

Hyvä
testamenttioppaan
lukija,

T

estamentilla voi suunnitelmallisesti
huolehtia itselle rakkaista
ihmisistä ja läheisistä
asioista. Testamentissa voi esimerkiksi määrätä koko
omaisuutensa tai vain pienen
osan siitä toivomaansa kohteeseen, testamentti voi olla pieni tai
suuri. Hyvä testamentti jää elämään ja sillä saadaan aikaan monia merkittäviä asioita. Voit nauttia täysin omasta omaisuudestasi
tässä ja nyt. Samalla tiedät, että
siitä on paljon iloa ja hyötyä, kun
et ole itse siitä enää nauttimassa.
Testamenttilahjoitukset ovat tärkeä osa yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan rahoitusta. Valtio
perii vuosittain noin 20 miljoonaa
euroa ihmisiltä, joilla ei ole perillisiä eikä testamenttia. Mitä sinä
pidät tärkeänä ja tukemisen arvoisena?
Reumaliitto tekee työtä, ettei kenenkään tarvitse jäädä yksin sairautensa kanssa. Olemme tuki- ja
liikuntaelinsairaiden asialla. Kaikkien sairastuneiden tulee saada
parasta mahdollista hoitoa. Me
tarjoamme toivon valoa, tietoa ja
tukemme.
Reumasairauksiin voi sairastua
missä iässä tahansa. Valvomme
sairastuneiden etuja, hoidon ta-

sa-arvoa ja taloudellista selviytymistä. Tuemme yhdistystemme vapaaehtoistyötä ihmisten
keskellä. Aito inhimillinen yhteys
vertaistuki- ja harrastusryhmissä
auttaa katsomaan eteenpäin. Tuhannet vapaaehtoiset järjestävät
liikunta-, vertaistuki- ja kerhotoimintaa 160 jäsenyhdistyksessämme. Liikuntaryhmiin osallistui
mm. vuonna 2014 viikoittain n.
5500 ihmistä ja muuhun toimintaan osallistui tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja reumaa sairastavia henkilöitä yli 25 000 kertaa
vuoden 2014 aikana. Tämä toiminta tarvitsee tukeamme, jotta
se säilyy yhtä vireänä tulevaisuudessakin.

Hyvä testamentti
jää elämään ja sillä
saadaan aikaan monia
merkittäviä asioita.
Reumaliittoa tarvitaan, jotta vastasairastunut saa luotettavaa
tietoa, löytää vertaistukemme piiriin ja jaksaa suunnata katseensa
eteenpäin. Meitä tarvitaan, jotta
sairastunut pääsee kriisivaiheensa yli, voimistuu jatkamaan elämäänsä ja löytää tarvitsemansa
palvelut. Meitä tarvitaan puolus-

tamaan yhdessä kansalaisjärjestönä sairastuneiden oikeuksia ja
sosiaaliturvaa ja vaikuttamaan
alan riittäviin hoito-, koulutus(terveydenhuollon
henkilöstö,
reumatologit) ja kuntoutuspalveluihin.
Meitä tarvitaan, jottei kukaan
nujerru sairauden taakan alle!
Sairastua voi lapsi tai aikuinen.
Sairaus koskettaa myös hänen
lähipiiriään, johon toimintamme
säteet yltävät.
Testamenttilahjoitusten
turvin
tuotamme neuvonta-, virkistysja tukipalveluita eri-ikäisille sairastuneille ja heidän läheisilleen.
Tuemme lahjoitusvaroin myös
tutkimusta ja koulutusta.
Olet ollut ehkä mukana Reumaliiton toiminnassa tai työmme
on sinulle muuten entuudestaan
tuttua. Kerromme mielellämme yksityiskohtaisempaa tietoa
nykyisestä toiminnastamme ja
lahjoituskohteista. Ota yhteyttä
toimistoomme, jos haluat keskustella, saada lisätietoja tai neuvoja
testamenttilahjoituksen teosta
reumaa sairastavien hyväksi.

Maria Ekroth

Toimitusjohtaja
Suomen Reumaliitto ry
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Testamentti Reumaliitolle –
lahja toivon tuottamiseksi

R

eumaliitto
haluaa,
että jokainen tuki- ja
liikuntaelinsairauksiin
sairastunut saa tasa-arvoisesti parasta hoitoa.
Kun sairauden varjo häivähtää
ihmisen ylle, me tarjoamme
hänelle toivon valoa, tietoa ja
tukemme.
Reumaliitto on tuki- ja liikuntaelinsairaiden asialla. Valvomme sairastuneiden etuja,
hoidon tasa-arvoa ja sairastuneen taloudellista selviytymistä. Tehtävää riittää, sillä
jo pelkästään tulehduksellisia
reumasairauksia sairastavia on
noin 120 000.
Liitto tekee yhdistyksineen
työtä kansanterveys- liikunta-,
potilas- ja vammaisjärjestönä.
Järjestö perustettiin vuonna
1947.
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Reumaliitto on tuki- ja
liikuntaelinsairaiden asialla.
Valvomme sairastuneiden
etuja, hoidon tasa-arvoa ja
sairastuneen taloudellista
selviytymistä.
Yhdistykset ovat liiton toiminnan ydin. Yhdistysten kanssa
ja niiden kautta liitto järjestää
monipuolista neuvonta-, tiedotus- koulutus- ja virkistystoimintaa. Aito inhimillinen
yhteys vertaistuki- ja harrastusryhmissä auttaa sairastunutta katsomaan eteenpäin.

Virkeä liikuntatoiminta tukee
kuntoutumista ja selviytymistä arjessa. Liitolla on myös
omaa toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.
Testamenttilahjoitukset ovat
korvaamattoman
tärkeitä
päämääriemme edistämisessä. Käytämme testamenttilahjoitukset järjestötyömme
kautta neuvonta-, virkistys- ja
tukipalveluiden tuottamiseen
eri-ikäisille sairastuneille ja
heidän läheisilleen sekä tutkimukseen ja koulutukseen.

Tiesitkö?
Joka viides suomalainen aikuinen kärsii tuki- ja
liikuntaelinoireista jossain elämänsä vaiheessa.
Heistä 600 000:lle oireista on toiminnallista
haittaa. Tulehduksellisia reumasairauksia
sairastaa noin 120 000 suomalaista.
Lapsuusikäisiä lastenreumaa sairastavia on
noin 1 500.
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LAHJOITUSKOHTEET

HALUATKO SINÄ AUTTAA
– tee se testamentilla

Lahjoituksellasi Reumaliiton järjestötoimintaan
olet mukana rahoittamassa:
- tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyä,
tutkimus- ja kokeilutoimintaa, sairastuneiden oikeuksien valvontaa sekä valistusmateriaalin tuotantoa
- eri-ikäisille sairastuneille ja heidän läheisilleen
suunnattua monipuolista kuntoutus-, neuvonta,
tiedotus-, koulutus- ja virkistystoimintaa.

Yleistestamentilla kohdistamme
avun kulloisenkin ajankohtaistarpeen
mukaan ihmisten hyväksi.
Sinä tai läheisesi olette ehkä olleet mukana yhdistystyössämme tai tule-sairaus on koskettanut teitä. Silloin ehkä haluat tukea työtämme
kohdentaen testamentin reumaa ja muita tukija liikuntaelinsairauksia sairastavien lasten,
nuorten tai aikuisten hyväksi teille läheiseen
toimintaan. Kohteesi voi olla esimerkiksi tutkimusrahasto, lapsi- ja nuorisotyö, vaikuttamistoiminta, neuvonta tai kuntoutus- ja virkistystoiminta.
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Tutkimus turvaa tulevaisuutta
Reumaliitolla on tutkimusrahasto, josta voidaan rahoittaa reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimusta, koulutusta sekä
ajankohtaisia kokeilu ja selvityshankkeita. Uusi
tutkimustieto auttaa ymmärtämään tuki- ja
liikuntasairauksien syntyprosessia ja kehittämään vaikuttavaa hoitoa ja kuntoutusta. Tutkitun, pätevän tiedon avulla voidaan helpottaa
sairastuneen elämää.

Liiton lapsi- ja nuorisotyö tukee
psykososiaalista kehitystä
Lapselle ja nuorelle sairaudesta voi tulla pitkäaikainen kumppani, joka vaikuttaa koko perheeseen. Reumaliitto järjestää lapsille ja nuorille perheineen palveluja mahdollisimman vähän
perheen kukkaroa verottaen. Vuosittaiset kivat
tapahtumat, retket, matkat ja leirit tukevat lasten ja nuorten kehitystä ja itsetuntoa. Liiton sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit tarjoavat tietoa ja vertaistukea lapsille, nuorille ja
heidän perheilleen. Lasten ja nuorten toiminta
suuntaa katsetta tulevaisuuteen.

Hyvä seura auttaa eteenpäin
Reumaliiton yhdistykset lukuisine kerhoineen ja
liikuntaryhmineen ovat eri-ikäisten sairastuneiden lämmin vertaisturva. Liitto kouluttaa vetäjiä ja järjestää alueellisia tapahtumia ja luentoja.
Teemme työtä sekä vapaaehtoisten että ammattilaisten voimin. Tarvitsemme varoja vapaaehtoistyön koulutukseen ja uusien palvelujen
järjestämiseen. Tavoitteemme on, ettei kukaan
jää yksin sairautensa kanssa.

Toimintaamme ohjaa
neljä arvoa: inhimillisyys,
oikeudenmukaisuus, tasaarvoisuus, suvaitsevaisuus.

Suomi oli 1960-luvulla lääketieteellisesti edelläkävijämaa reuman hoidossa. Reumaliitto
perusti 1952 -1967 yhteensä 23 reumatoimistoa. Kuvassa rouva Karjala tohtori Kirsti
Haavikon ja sairaanhoitaja Toini Peltolan hoidossa Kotkan reumatoimistossa 18.2.1954.
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MIKSI TESTAMENTTI?
Testamentti on sen laatijan viimeinen tahdonilmaisu, jolla määrätään mitä testamentin
tekijän omaisuudelle tehdään tämän kuoltua. Toisinaan testamenttia kutsutaan myös
jälkisäädökseksi. Testamentin laatiminen on vapaaehtoista. Testamenttia koskevat tiukat
muotomääräykset, joten sen laatimisessa tulee olla erityisen huolellinen.
MIKSI TESTAMENTTI
KANNATTAA TEHDÄ?

L

aatimalla testamentin annat jälkipolville
selkeät ohjeet omaisuutesi jakamisesta ja
käyttämisestä. Testamentti takaa henkilökohtaisen
tahtosi toteutumisen. Testamentilla voit jättää omaisuutesi tai osan siitä myös hyväntekeväisyyteen.
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testamentti myöhemmin julistaa pätemättömäksi. Jos
tunnet epävarmuutta tai haluat sisällyttää testamenttiin
monimutkaisia määräyksiä,
on parasta olla etukäteen yhteydessä omaan lakimieheen
tai muuhun asiantuntijaan.
KUKA SAA TEHDÄ
TESTAMENTIN?

Suomen
Reumaliiton
hyväksi tehdyt testamentit on
kokonaisuudessaan
vapautettu perintöverosta. Näin testamentattu omaisuus voidaan
kokonaisuudessaan osoittaa
valitsemaasi kohteeseen.

Testamentin tekijän tulee pääsääntöisesti olla täysi-ikäinen,
eli 18 vuotta täyttänyt. Sitä
nuorempikin voi tehdä testamentin, mikäli on tai on ollut
naimisissa. Viisitoista vuotta
täyttänyt voi määrätä testamentilla omaisuudesta, jonka
hän on itse ansainnut.

Yleensä testamentin laatiminen ei ole kovin vaikeaa. Jos
muotovaatimuksia ei kuitenkaan ole noudatettu, voidaan

Testamentin tekijä tulee lisäksi
olla psyykkisesti sellaisessa tilassa, että hän on kykenevä itsenäiseen tahdonmuodostuk-

Suomen Reumaliiton
hyväksi tehdyt
testamentit on
kokonaisuudessaan
vapautettu
perintöverosta.
seen ja ymmärtää testamentin
merkityksen. Testamentin todistajien on liitettävä maininta
tästä omaan todistuslausekkeeseensa.
Myös holhouksen alainen voi
laatia testamentin. Lainsäädäntö lähtee siitä, että tärkein kriteeri on kykeneminen
omaan tahdon muodostamiseen.
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TESTAMENTIN TEKEMINEN
Testamentin voit laatia itse. Mikäli kuitenkin olet vähänkin epävarma,
kannattaa turvautua lakimiehen apuun.

1. Testamentin laatiminen
Testamentti, joka ei täytä muotomääräyksiä, todetaan lähes aina
mitättömäksi.
Asiantuntijan käyttäminen on erityisen perusteltua, mikäli omaisuutta on paljon, omaisuus halutaan antaa usealle taholle tai olet
epävarma siitä, ketkä ovat lainmukaiset perillisesi. Myös omaisuuden käyttöä koskevien ehtojen laatiminen saattaa edellyttää
lakimiehen apua. Näin toimimalla
varmistat viimeisen tahtosi toteutumisen.

2. Testamentin
muotomääräykset
Vaikka testamentin sisältö on tekijänsä vapaan tahdon varassa, on
sen tekeminen sidottu tiukkoihin
muotomääräyksiin. Valtaosa testamenttiriidoista perustuu muotovirheisiin.
Testamentti on aina tehtävä kirjallisesti, ja se on allekirjoitettava
omakätisesti. Kahden esteettömän
todistajan on oltava yhtä aikaa
testamenttia laadittaessa läsnä,
ja heidän nimikirjoituksillaan vahvistetaan, että testamentti on sen
laatijan vapaasta tahdosta ilmaisema tahto. Todistajien tulee tietää, että asiakirja on testamentti.
Testamentin laatija voi kuitenkin

itse päättää, saavatko todistajat
tietää myös testamentin sisällön.
Koska testamentintekijän tulee
olla henkisesti terve, tulee todistajan pystyä se todistamaan. Tästä syystä todistajien lausumaan
liitetään usein seuraava lausuma:
”terveellä ja täydellä ymmärryksellä”.

Vaikka testamentin sisältö
on tekijänsä vapaan
tahdon varassa, on sen
tekeminen sidottu tiukkoihin
muotomääräyksiin. Valtaosa
testamenttiriidoista
perustuu muotovirheisiin.
Testamentista tulee lisäksi ilmetä sen laatimispäivä. Päiväyksellä
voi olla suuri merkitys tilanteessa, jossa perittävä on elämänsä
varrella laatinut useita testamentteja; päiväyksen perusteella tiedetään, mikä niistä edustaa
vainajan viimeistä tahtoa. Lisäksi
testamentista tulevat ilmetä sen
laatijan riittävät henkilötiedot.

3. Todistajat
Todistajien tulee olla vähintään 15
vuotiaita ja henkisesti todistajiksi
kykeneviä. Todistajan on käsitettävä testamentin merkitys ja pystyttävä arvioimaan testamentin

tekijän henkistä tilaa.
Puolisoa, lähiomaista tai muuta henkilöä, jolle saattaa testamentista olla etua, ei saa käyttää
todistajana. Todistajiksi kelpaamattomia ovat puolison lisäksi
vanhemmat, sisarukset puolisoineen, isovanhemmat, ottovanhemmat, lapset ja ottolapset
jälkeläisineen, äitipuoli ja isäpuoli
sekä näiden vanhemmat ja jälkeläiset, anoppi, appi, miniä, vävy
sekä puolison sisarukset.
Todistajaksi ei myöskään kelpaa
sellaisen yhteisön vastuuhenkilö,
jonka hyväksi testamentti tehdään. Todistajaksi ei myöskään
kelpaa henkilö, jonka hyväksi testamentti tehdään, eikä tällaisen
henkilön puoliso tai lähisukulainen.

4. Hätätilatestamentti
Hätätilatestamentti muodostaa
poikkeuksen edellä mainituista
säädöksistä. Se voidaan laatia,
mikäli tekijä on joko sairauden,
onnettomuuden tai muun pakottavan syyn vuoksi estynyt tekemään muotomääräysten mukaista testamenttia.
Hätätilatestamentti voidaan tehdä kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa suullisesti tai
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kirjallisesti ilman todistajia. Hätätilatestamentti on voimassa kolme
kuukautta edellä mainitun esteen
päättymisestä. Testamentin tekijän on tänä aikana laadittava
muotomääräykset täyttävä testamentti.

5. Mitä testamentilla voi
määrätä?
Henkilö, jolla ei ole rintaperillisiä,
voi määrätä testamentilla kaikesta omaisuudestaan. Rintaperillisillä tarkoitetaan lapsia, ottolapsia
tai näiden jälkeläisiä.
Rintaperillisillä on aina oikeus lakiosaan, lukuun ottamatta joitakin
laissa määrättyjä erillistapauksia.
Lakiosa antaa rintaperillisille oikeuden saada puolet heille muutoin tulevan perinnön arvosta,
testamentista huolimatta.
Mikäli testamentintekijä, joilla on
yksi tai useampi rintaperillinen,
määrää testamentissaan enintään puolesta omaisuudestaan,
hän ei loukkaa kenenkään oikeutta lakiosaan.

6. Testamentin sisältö
Testamentin sisältö on vapaasti
tekijänsä päätettävissä. Jotta viimeinen tahto kuitenkin toteutuisi
halutulla tavalla, tulee sisällön olla
mahdollisimman yksiselitteinen.
Sisällöstä on käytävä selvästi ilmi
kuka tai ketkä ovat testamentin
saajia. Lisäksi siirtyvä omaisuus
tulee tarvittaessa yksilöidä tarkkaan: mitä ja kuinka paljon kenellekin luovutetaan. Testamentti
voidaan laatia niin yksityisen henkilön kuin yhteisön hyväksi.
Testamentin tekijä voi testamentissaan määrätä omaisuuden saamiselle erilaisia ehtoja ja edellytyksiä. Nämä eivät saa kuitenkaan
olla hyvän tavan vastaisia, eivätkä
rajoittaa kohtuuttomasti testamentin saajan henkilökohtaista
päätöksentekoa.
Testamentti voi myös sisältää lykkääviä ehtoja. Omaisuus voidaan
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luovuttaa määrätyn henkilön
hallintaan hänen elinajakseen ja
määrätä omaisuus henkilön kuoltua jollekin toiselle, lopulliselle perinnönsaajalle.
Lisäksi voidaan käyttää purkavia
ehtoja; edellytyksiä, joiden toteutumatta jääminen johtaa testamentin purkautumiseen. Testamentti voi myös pitää sisällään
erilaisia ohjeita ja määräyksiä
omaisuuden käytön ja hoidon suhteen. Jos saaja rikkoo määräyksiä,
voidaan niitä vaatia kanteella täytettäviksi. Tulkintaongelmien välttämiseksi tulisi käyttää mahdollisimman yksinkertaisia ja selkeitä
määräyksiä.

Tekijä voi halutessaan
antaa määräyksen
siitä, että varat on
käytettävä määrättyyn
kohteeseen, esimerkiksi
hoitomenetelmien
kehittämiseen.

tää vanha testamentti ja laatia
kokonaan uusi sen tilalle. Mikäli
testamentti on kadonnut, se on
turvallisinta mitätöidä tekemällä muotomääräyksiä noudattaen
uusi testamentti tai asiakirja, jossa ilmoitetaan, että testamentti
on peruutettu.
Uusi testamentti ei aina peruuta
entistä, mikäli sitä ei ole uudessa testamentissa yksiselitteisesti
mainittu tai testamenttia ei ole
hävitetty. Jotkut määräykset aikaisemmasta testamentista saattavat jäädä voimaan, mikäli niissä
mainituista omaisuuseristä ei ole
uudessa testamentissa mainintaa.
Mikäli testamentin tekijä myy
tai muuten luovuttaa eläessään
omaisuutta, joka on testamentissa määrätty tietylle testamentin
saajalle, tämä testamenttimääräys peruuntuu automaattisesti.
Testamentatun
omaisuuserän
saajalla ei ole tällöin perinnönjaon
yhteydessä oikeutta esimerkiksi
korvaavaan rahasuoritukseen.

Mikäli testamentti tehdään järjestön hyväksi, eikä testamentin
tekijä koe tärkeäksi antaa erityisiä
ohjeita, järjestö voi käyttää varat
sääntöjensä mukaiseen toimintaan. Tekijä voi halutessaan antaa
määräyksen siitä, että varat on
käytettävä määrättyyn kohteeseen, esimerkiksi hoitomenetelmien kehittämiseen. Kovin yksityiskohtaisia ohjeita annettaessa
on kuitenkin syytä muistaa, että
olosuhteet saattavat vuosien mittaan muuttua.

8. Testamentin säilyttäminen

7. Testamentin muuttaminen
tai peruuttaminen

Yleishyödyllisen yhteisön hyväksi
tehdystä testamentista voi tehdä yhteisölle ennakkoilmoituksen,
joka ei ole sitova, vaan jonka voi
koska tahansa uudella testamentilla kumota tai muuttaa.

Testamentin tekijä voi muuttaa tai
peruuttaa testamentin milloin tahansa. Lupaus olla peruuttamatta
testamenttia ei sido testamentin
tekijää. Muutos tai lisäys on kuitenkin tehtävä edellä mainittuja
muotomääräyksiä noudattaen.
Käytännössä helpointa on hävit-

Testamentti tulee säilyttää varmassa paikassa, kuten pankin
tallelokerossa. Varma säilytys on
tärkeää paitsi testamentin säilymisen, myös sen helpon löydettävyyden kannalta perittävän kuoleman jälkeen. Ellei testamenttia
löydetä, se katsotaan peruutetuksi. Testamentin tahallinen hävittäminen muiden kuin testamentin
tekijän toimesta on rangaistava
teko, joka voi johtaa perintöoikeuden menetykseen.

9. Testamentin toimeenpano
Testamentin
tekijän
kuoltua
omaisuus siirtyy kuolinpesän haltuun. Pesän osakkaina ovat peril-

liset, testamentin saajat ja leski.
Jäämistöstä tulee laatia perukirja
kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perintöverotus suoritetaan
perukirjan perusteella.
Pesänselvityksen voivat tehdä
joko sen osakkaat itse tai tuomioistuimen määräämä pesänselvittäjä. Selvitystä seuraa perinnönjako osakkaiden kesken, mikäli
pesää ei jätetä yhteishallintoon tai
lesken hallintaan.
Mikäli pesään sisältyy testamentti, tulee testamentin tekijän
kuoltua käynnistää menettely
testamentin pätevyyden selvittämiseksi eli lainvoimaiseksi saattamiseksi. Testamentin saajan tulee
todisteellisesti antaa testamentti
tiedoksi kaikille perillisille. Tiedoksianto tulee tapahtua kymmenen
vuoden kuluessa testamentin tekijän kuolemasta tai testamenttiin
perustuvan oikeuden alkamisesta.

Tiedoksiannon yhteydessä perillisiltä voidaan pyytää erillinen hyväksymislausuma, jossa perilliset
ilmoittavat, etteivät nosta moitekannetta. Mikäli lausuma saadaan
kaikilta perillisiltä, voidaan perinnönjakoon ryhtyä ennen moiteajan päättymistä.
Perillinen voi moittia testamenttia
laissa mainituin perustein. Moitekanne on nostettava kuuden
kuukauden kuluessa tiedoksiannosta. Mikäli vain osa perillisistä

nostaa kanteen, on testamentti
muiden suhteen pätevä. Samoin
on asian laita niiden testamentin saajien suhteen, joita vastaan
moitekannetta ei ole nostettu.
Moitekanteen perusteena voi olla
esimerkiksi tekijän alaikäisyys,
muotovirhe tai tekijän vajaa tahdonmuodostuskyky.

Kerromme mielellämme lisätietoja testamentin
tekoon liittyen:
Suomen Reumaliitto ry
(09) 476 155
info@reumaliitto.fi

Testamentattuun omaisuuteen ei
saa ryhtyä ennen kuin testamentti on tullut lainvoimaiseksi.
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www. reumaliitto.fi
www.facebook.com/suomenreumaliitto

