Testamenttilahjoitus
Perinnöksi lapsille parempi maailma
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Testamenttilahjoituksella lapsille
hyvä huominen
Lahjoittajien tuen turvin Pelastakaa Lapset auttaa kotimaan
ja maailman lapsia siellä, missä hätä on suurin. Yhdessä lahjoittajien kanssa suojelemme hädänalaisia lapsia ja annamme heille paremman elämän.
Joka vuosi Pelastakaa Lapset saa testamenttilahjoituksia
henkilöiltä, jotka ovat testamentanneet omaisuuttaan lasten
auttamiseen. Osa heistä on lahjoittanut koko jäämistönsä,
osa jonkin rahasumman ja osa esimerkiksi taulun, koruja,
arvopapereita, asunto-osakkeen tai kiinteistön.
Testamentin kirjoittaminen on yksi merkityksellisimmistä
päätöksistä, joita ihminen elämässään tekee. Meille on suuri kunnia viedä eteenpäin testamentin tehneen viimeistä
tahtoa.Teemme sen suurella kiitollisuudella tietäen, että testamentin avulla moni lapsi saa paremman huomisen.
Pelastakaa Lasten saamat testamenttilahjoitukset käytetään kokonaisuudessaan lasten ja lapsiperheiden auttamiseen, sillä yleishyödyllisenä yhdistyksenä Pelastakaa Lapset
ei maksa testamenttilahjoituksista perintö- eikä lahjaveroa.

Halutessasi voit kohdentaa testamenttisi juuri sinulle tärkeään avustustyöhömme kotimaassa tai maailmalla.

Työtä lasten puolesta jo yli 90 vuotta
Pelastakaa Lapset on poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton kansalais- ja lastensuojelujärjestö. Tasavallan
presidentin puoliso Ester Ståhlberg perusti järjestömme
vuonna 1922 hankkimaan kasvatuskoteja sotaorvoille.
Ester Ståhlberg halusi turvata jokaiselle lapselle oikeuden
kasvaa hyvässä kodissa. Lahjoittajien tuella jatkamme tätä
tehtävää vielä tänäkin päivänä.
Suuri osa työstämme tapahtuu kotimaassa, mutta osana
kansainvälistä Save the Children -järjestöä annamme
maailman lapsille toivoa, tukea ja turvaa yli sadassa
maassa.
Lämmin kiitos, että sydämessäsi on tilaa lapsille
ja harkitset testamenttilahjoituksen tekemistä
hädänalaisten lasten hyväksi.
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Yhdessä rakennamme lapsille
paremman maailman
Merkittävä osa Pelastakaa Lapset ry:n tuotoista tulee yksityislahjoituksista
kuten testamenttilahjoituksista. Pelastakaa Lapset auttaa hädänalaisia lapsia
ja lapsiperheitä muun muassa seuraavilla tavoilla:

Kotimaassa
• tukiperheet ja tukihenkilöt auttavat lapsiperheitä selviytymään vaikeiden aikojen yli
• sijaisperheet ja lastenkodit antavat kodin huostaanotetuille lapsille
• adoptoidut lapset saavat kodin kotimaisen ja kansainvälisen adoptiotoimintamme kautta
• lomakodit antavat unohtumattomia muistoja lapsille ja helpottavat lasten vanhempien arkea
• vähävaraisten perheiden lapset saavat avustusta harrastuksiinsa
• vähävaraisten perheiden nuoret voivat jatkaa opintojaan lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen
• lapset ja nuoret saavat internetissä apua ja tukea elämän haasteisiin ja mieltä askarruttaviin asioihin
• paikallisyhdistyksemme toimivat lasten ja nuorten hyväksi paikkakunnillaan eri puolilla Suomea
• keskustoimistomme lisäksi aluetoimistomme Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa ja
Tampereella sekä paikallistoimistomme Turussa tekevät ammatillista lastensuojelutyötä alueillaan
• vaikutamme päättäjiin ja otamme kantaa lasten hyvinvoinnin puolesta

Maailmalla
• suojelemme kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia lapsia huonolta kohtelulta, väkivallalta ja
hyväksikäytöltä, kuten lapsityöltä, lapsikaupalta ja lapsiavioliitoilta
• tuemme lasten ja heidän perheidensä taloudellista selviytymistä äärimmäisestä köyhyydestä
• vamman, sukupuolen tai syntyperän vuoksi syrjityt lapset saavat suojelua ja pääsevät kouluun
• teemme työtä, jotta kaikki lapset saisivat nauttia oikeuksistaan ja vastuunkantajat huolehtisivat lasten
oikeuksien toteutumisesta
• jaamme hätäapua kriiseissä, katastrofeissa ja konflikteissa sekä autamme lapsia toipumaan järkyttävistä
kokemuksista. Me suojelemme lapsia ja tuemme heidän koulunkäyntiään erityisoloissa.

Yhdessä lahjoittajien kanssa saamme aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Tavoitteenamme
on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen.
Kysy lisää työstämme kotimaan ja maailman lasten auttamiseksi:
Puh. 010 843 5215, 010 843 5000 (vaihde) tai lahjoittajapalvelu@pelastakaalapset.fi
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Kuva: Hemanta Dangal

Testamenttilahjoitus Pelastakaa Lapset
-järjestölle
Testamenttia ei ole koskaan liian aikaista tehdä eikä testamentti enää laatimisen jälkeen aiheuta mitään kuluja elämäsi aikana.Voit myös tehdä uuden testamentin vanhan tilalle
milloin tahansa, jos esimerkiksi elämäntilanteesi muuttuu.
Jos sinulla ei ole serkkua läheisempää sukulaista etkä ole
tehnyt testamenttia, omaisuutesi perii valtio. Tekemällä
testamentin voit jättää omaisuuttasi sinulle tärkeitä arvoja
edustavalle järjestölle, kuten Pelastakaa Lapset ry:lle.
Voit määrätä testamentissasi, että Pelastakaa Lapset saa tietyn rahasumman tai jonkin esineen, kuten taulun, koruja,
arvopapereita tai asunto-osakkeen. Halutessasi voit myös
testamentata Pelastakaa Lapsille koko jäämistösi tai tietyn
osuuden siitä, kunhan lakimääräisen perimysjärjestyksen
mukaiset perillisryhmät kuten rintaperilliset ovat saaneet

lakiosuutensa. Lisäksi leskellä on erityisasema omaisuudenjaossa.
Yleishyödyllisenä yhteisönä Pelastakaa Lapset ry:n ei tarvitse maksaa perintö- eikä lahjaveroa testamenttilahjoituksestasi. Esimerkiksi kiinteistöjen, asunto-osakkeiden ja vanhojen arvopapereiden kohdalla verovapaudesta saattaa olla
merkittävä hyöty.
Testamentti on oikeudellinen asiakirja, joten on tärkeää,
että se laaditaan sekä muodoltaan että sisällöltään oikein.
Testamentti kannattaa aina teettää tai tarkistuttaa asiantuntijalla, kuten lakimiehellä tai asianajajalla. Testamentteja koskevat lakipykälät löytyvät Suomen Laki I -teoksesta,
perintökaaren luvuista 9–16.

Asiantuntija avuksesi!
Jos harkitset testamenttilahjoituksen tekemistä, voit keskustella asiasta luottamuksellisesti
kanssamme soittamalla numeroon 010 843 5215 tai 010 843 5000 (vaihde) ja kertomalla, että
asiasi koskee testamenttia. Halutessasi voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen
lahjoittajapalvelu@pelastakaalapset.fi
Myös lakimiehemme antaa mielellään lisätietoa ja neuvontaa testamentteihin liittyvissä asioissa.

Kuva: Susanna Junnola

Meille on suuri kunnia toteuttaa tahtosi lasten auttamiseksi juuri haluamallasi tavalla.
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Kuva:Tue Jakobsen / Pelastakaa Lapset
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Muista testamenttilahjoitusta
tehdessäsi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oleellista on, että testamentista käy ilmi perinnön saajat sekä siirtyvän omaisuuden
määrä tai osuus koko omaisuudesta. Kun teet testamenttilahjoituksen Pelastakaa Lapset
-järjestölle, käytä testamentissa järjestön virallista nimeä Pelastakaa Lapset ry.
Voit tehdä testamentin yleisesti Pelastakaa Lapset ry:n toimintaan tai kohdentaa
lahjoituksen johonkin sinulle erityisen tärkeään toimintaamme. Jos haluat kohdentaa
lahjoituksen, mainitse se testamentissasi.
Muista merkitä testamenttiin henkilötunnuksesi, päiväys, paikkakunta ja allekirjoitus.
Tee testamentti kirjallisena kahden todistajan läsnä ollessa. Todistajien on kirjoitettava
todistuslausuma, päivättävä todistuksensa ja allekirjoitettava se. Todistajien asuinpaikan
ja ammatin tulee näkyä paperissa. Todistajien on oltava vähintään 15-vuotiaita. Puoliso,
sukulainen tai testamentin mahdollinen hyödynsaaja ei voi olla todistajana.
Todistajien on tiedettävä, että kyseinen asiakirja on testamentti. Heidän ei kuitenkaan
tarvitse tietää, mitä testamenttiin on kirjoitettu. He todistavat, että testamentin tekijä
on sen terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan omakätisesti
allekirjoittanut.
Testamenttia kannattaa tehdä kaksi kappaletta ja säilyttää niitä eri paikoissa.
Säilytä testamentteja varmassa tallessa, esimerkiksi tallelokeroissa. Jos olet tehnyt
testamenttilahjoituksen Pelastakaa Lapset ry:lle, voit halutessasi antaa toisen kappaleen
Pelastakaa Lapset ry:n säilytettäväksi.
Jos haluat myöhemmin tehdä muutoksia testamenttiin, on varminta hävittää entinen
testamentti ja tehdä sen tilalle uusi.
On tärkeää, että testamentti on tehty oikein. Sen vuoksi testamentti on aina hyvä teettää
tai tarkistuttaa asiantuntijalla, kuten lakimiehellä tai asianajajalla. Myös Pelastakaa Lasten
lakimies antaa mielellään lisätietoa ja neuvontaa testamentteihin liittyvissä asioissa.
Testamentteja koskevat lakipykälät löytyvät Suomen Laki I-teoksesta, perintökaaren
luvuista 9–16.
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Kaksi esimerkkiä testamenteista
TESTAMENTTI 1
– Yleistestamentti eli yleisjälkisäädös
Tässä testamentissa Pelastakaa Lapset ry on yhtenä yleistestamentin eli yleisjälkisäädöksen saajana.
Yleistestamentilla testamentin tekijä luovuttaa Pelastakaa Lapset ry:lle koko omaisuuden, määräosan
omaisuudesta tai sen mitä muiden määräysten täyttämisen jälkeen on jäljellä.
TESTAMENTTI
Tekijä
Rehtori Veikko Matti Vatanen (010440-XXXX)
Koulupolku 1, 00940 Helsinki
Testamenttimääräys
Ilmoitan täten viimeisenä tahtonani ja testamenttinani, että kaikki omaisuuteni, olkoonpa se minkä
nimistä tai laatuista tahansa, on kuolemani jälkeen annettava Pelastakaa Lapset ry:lle.
Helsingissä 15. tammikuuta 2015
Veikko Matti Vatanen
rehtori, Helsinki
Todistus
Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olevina todistamme täten, että rehtori Veikko Vatanen,
jonka henkilökohtaisesti tunnemme, on tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta
tahdostaan ilmoittanut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa sekä että
hän samalla on tänään testamenttinsa omakätisesti allekirjoittanut.
Helsingissä 15. tammikuuta 2015
Pertti Olavi Honkanen		
myyntipäällikkö, Helsinki		
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Eila Alisa Heikkinen
myyjä, Helsinki

TESTAMENTTI 2
– Legaatti eli erityisjälkisäädös
Tässä testamentissa Pelastakaa Lapset ry on yhtenä erityisjälkisäädöksen eli legaatin saajana.
Legaatilla voit määrätä Pelastakaa Lapset ry:lle annettavaksi esimerkiksi tietyn rahasumman,
kiinteistön, asunto-osakkeen tai jonkin esineen, kuten taulun, arvopapereita tai koruja.
TESTAMENTTI
Tekijä
Toimitusjohtaja Anja Irmeli Kosonen (210557-XXXX)
Kauppiaankatu 3 A 11, 40100 Jyväskylä
Testamenttimääräys
Ilmoitan viimeisenä tahtonani ja testamenttinani, että omaisuuteni on kuolemani jälkeen jaettava
seuraavalla tavalla:
1. Pelastakaa Lapset ry:lle on annettava As. Oy Kauppiastalo A 8:n osakkeet nrot 318–378, jotka
oikeuttavat osoitteessa Kauppiaankatu 3 A 11, 40100 Jyväskylä olevan kolme huonetta ja keittiön
käsittävän huoneiston hallintaan.
2. Kaikki muu omaisuuteni, olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista tahansa, on annettava
perimysjärjestyksen mukaiseen jakoon.
Jyväskylässä 15. tammikuuta 2015
Anja Irmeli Kosonen
toimitusjohtaja, Jyväskylä
Todistus
Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olevina todistamme täten, että toimitusjohtaja Anja
Kosonen, jonka henkilökohtaisesti tunnemme, on tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä
vapaasta tahdostaan ilmoittanut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa
sekä että hän samalla on tänään testamenttinsa omakätisesti allekirjoittanut.
Jyväskylässä 15. tammikuuta 2015
Sari Inkeri Mäkinen		
kanslisti, Jyväskylä			

Harri Antero Hartikainen
sairaanhoitaja, Jyväskylä
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