Testamentti
– lahja tuleville
sukupolville

SYÖPÄSÄÄTIÖN TAVOITTEENA
ON SYÖVÄN VOITTAMINEN
“Me voimme
kiittää paljosta
Syöpäsäätiön
perustajia,
joilla oli mielessään
kuva paremmasta
Suomesta.”

Syöpäsäätiö perustettiin vuonna 1948 tukemaan
syövänvastaista työtä. Säätiön perustajilla oli näkymä
paremmasta Suomesta, joka pystyisi ehkäisemään syöpää,
huolehtimaan kaikista syöpäpotilaista ja tarjoamaan heille
hoidon lisäksi tietoa, tukea ja toivoa. Syöpäsäätiö on ollut
rakentamassa perustaa koko maan kattavalle syövänhoidolle,
tukenut monin tavoin syöpäpotilaita ja luonut edellytyksiä
korkeatasoiselle syöpätutkimukselle jo yli kuudenkymmenen
vuoden ajan.
Syöpäsäätiöllä keskeiset päämäärät ovat säilyneet
muuttumattomina. Tavoitteena on maailman paras ja
tasa-arvoisin syövänhoito. Ja toiseksi: jokaiselle syöpään
sairastuneelle suomalaiselle ja hänen omaisilleen on taattava
heidän tarvitsemansa tuki. Syöpäsäätiö toimii lahjoitusvaroin.
Jokainen lahjoitus auttaa meitä toteuttamaan näitä unelmia!

TESTAMENTTILAHJOITUS
SYÖVÄN VASTAISEEN TYÖHÖN
Syöpäsäätiön työ on ollut tuloksellista. Syöpätutkimuksen avulla on
voitu kehittää syövän ehkäisyä, sen varhaista toteamista ja hoitomuotoja.
Syöpäsäätiö on ollut aktiivisesti vaikuttamassa siihen, että yhä useampi
voittaa vaikean sairauden. Kun aiemmin vain kolmannes syöpään
sairastuneista voitiin parantaa, nyt jo kaksi kolmesta paranee.
Syöpäsäätiön toiminta on yksinomaan lahjoitusten varassa.
Testamenttilahjoitukset ovat Syöpäsäätiön toiminnan perusta
– ne muodostavat merkittävimmän osan kaikista Syöpäsäätiön saamista
lahjoituksista. Yleishyödyllisenä toimijana Syöpäsäätiön ei tarvitse
maksaa testamenttilahjoituksista veroa, vaan jokainen lahjoitus käytetään
kokonaisuudessaan syövän vastaisen työn hyväksi. Säätiö huolehtii siitä, että
testamentin tekijän tahto toteutuu testamentissa määrätyllä tavalla.
Voit testamentissasi määrätä koko omaisuutesi tai omaisuuden osuuden,
jolla haluat tukea Syöpäsäätiön toimintaa. Testamenttilahjoitus käytetään
Syöpäsäätiön huolellisen ja asiantuntevan harkinnan mukaan suomalaisen
syöpätutkimuksen rahoittamiseen sekä neuvonta- ja tukipalveluiden
tuottamiseen.

Sakari Karjalainen

kuva: Jouko Keski-Säntti

Syöpäsäätiön pääsihteeri

Syöpäsäätiö tukee suomalaista syöpätutkimusta
sekä asiantuntevien neuvonta- ja tukipalveluiden tuottamista
syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen.
Lisäksi Syöpäsäätiö edistää syövän ehkäisyä. Säätiö tukee
vuosittain lahjoitusvaroin syöpätutkimusta noin viidellä miljoonalla
eurolla ja neuvontapalveluja noin miljoonalla eurolla.

TUTKIMUSTYÖTÄ
TUETAAN APURAHOILLA

Syöpäsäätiölle saapuvia apurahahakemuksia arvioi suuri joukko Suomen
parhaita lääketieteellisen tutkimuksen
asiantuntijoita. Syöpäsäätiön apurahoja
saaneet tutkijat ovat tehneet merkittäviä
havaintoja, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet
siihen, että suomalainen syövänhoito on
kansainvälistä huipputasoa.

”Syöpätutkimuksen saralla
on saavutettu uskomattomia
edistysaskelia, jotka ovat
johtaneet uusiin parempiin
lääkkeisiin.
Vielä on kuitenkin paljon tehtävää.
Ilman Syöpäsäätiön tukea
työmme hidastuisi merkittävästi.
	Olen erittäin kiitollinen
mahdollisuudesta tehdä
syöpätutkimusta lahjoittajien
tuella. Unelmani on tuottaa jotain
sellaista, joka lopulta näkyy
lisääntyneenä laadukkaana
elinaikana.”
professori Johanna Ivaska

Yksi syövän ominaispiirre on sen nopea muuntuminen
vastustuskykyiseksi lääkkeille. Tulevaisuuden suuri haaste on
kehittää uudenlaisia lääkkeitä, jotka iskevät erilaisiin kohteisiin
vastustuskykyiseksi muuntuneessa syöpäsolussa. Professori
Johanna Ivaskan tutkimusryhmä on tarttunut tähän haasteeseen.
Syöpäsäätiö on tukenut professori Ivaskan tutkimusryhmää yli
kymmenen vuoden ajan. Vuonna 2013 ryhmä sai kolmivuotisen
suurapurahan, 300 000 euroa.

kuva: Vesa-Matti Väärä

Tuloksellinen syövän ehkäisy, varhainen
toteaminen ja potilaan hoito pohjautuvat
parhaaseen saatavissa olevaan tietoon.
Syöpäsäätiö on Suomen suurin
yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja.
Syöpäjärjestöt – joihin Syöpäsäätiö kuuluu
– ovat myöntäneet vuodesta 1950 lähtien
yli 5 000 apurahaa, jotka ovat jakautuneet
sadoille tutkijoille.

MITEN VOIN TEHDÄ TESTAMENTTILAHJOITUKSEN SYÖPÄSÄÄTIÖLLE?

MIKSI ON HYVÄ
TEHDÄ TESTAMENTTI?
Testamentilla ilmaiset oman tahtosi ja varmistat, että sitä kunnioitetaan poismenosi
jälkeen. Laatimalla testamentin turvaat perheesi ja läheistesi tulevaisuuden ja annat
jälkipolville ohjeen siitä, miten haluat omaisuuttasi käytettävän. Testamentilla voit
myös vaikuttaa perintöveron suuruuteen.
Rintaperillisillä on aina halutessaan oikeus lakiosaansa eli yhteensä puoleen
omaisuudesta. Mikäli sinulla ei ole perillisiä, omaisuutesi siirtyy suoraan valtiolle, ellet
ole tehnyt testamenttia. Koko omaisuuden voi testamentata vain, jos ei ole lapsia tai
heidän rintaperillisiään.
Testamentin avulla voit tukea sellaisia tahoja, jotka eivät kuulu perimysjärjestykseen.
Testamentti on tekijän yksityisasia, joten sen tekijällä on oikeus tehdä muutoksia
testamenttiin aina halutessaan tai peruuttaa se kokonaan.

Ota meihin yhteyttä

Ota avuksesi lakimies

Kun harkitset testamenttilahjoituksen
tekemistä Syöpäsäätiölle, voit ottaa
yhteyttä suoraan meihin. Annamme
mielellämme lisätietoa puhelimitse tai
sovimme halutessasi kanssasi tapaamisen,
jossa kerromme lähemmin testamentin
laatimisesta ja Syöpäsäätiön toiminnasta.
Autamme sinua luottamuksellisesti ja
maksutta myös testamenttiasiakirjan
laatimisessa.

Lakimiehet voivat auttaa sinua testamentin
sisällön ja muodon laadinnassa sekä
verotuksellisissa kysymyksissä. He voivat
myös toimia tarvittaessa testamentin
todistajina. Lakimiehiä sitoo ehdoton
vaitiolovelvollisuus. Lakimies voidaan myös
nimetä testamentin toimeenpanijaksi.
Toimeenpanijan tehtävänä on varmistaa,
että testamentin tekijän tahto toteutuu.

Testamenttilahjoituksen voi halutessaan
osoittaa myös Suomen Syöpäyhdistykselle,
jonka tavoitteena on edistää suomalaisten
terveyttä ja vähentää syövästä aiheutuvia
haittoja. Lahjoituksen voi kohdentaa
myös Suomen Syöpäyhdistyksen
maakunnalliselle jäsenyhdistykselle tai
potilasjärjestölle.

Jos tahdot, saat Syöpäsäätiön kautta
yhteystiedot lakimiehelle, joka voi auttaa
sinua maksutta testamenttiasiakirjan
laatimisessa.

OTA YHTEYTTÄ:
Syöpäsäätiön lahjoittajapalvelu
puh. 09 1353 3286
lahjoitukset@cancer.fi

Talous- ja hallintojohtaja
Raija Stjernvall
puh. 040 589 2855
raija.stjernvall@cancer.fi

Yhteyspäällikkö
Kaija Laitinen
puh. 044 218 4331
kaija.laitinen@cancer.fi

Testamentin tekeminen ei ole vaikeaa. On
tärkeää, että testamentti täyttää tietyt muotoseikat, joita ilman se ei ole pätevä. Nämä yksinkertaiset ohjeet on hyvä muistaa, kun laadit
testamenttia:

Testamentin tekijä
l Testamentin tekijän tulee olla 18 vuotta

täyttänyt.

l Testamentin voi tehdä yksin tai puolisonsa

kanssa.

l Testamentin voi tehdä itse, lakimiehen

avustuksella tai kääntymällä suoraan
Syöpäsäätiön puoleen.

Testamentin muotovaatimukset
l Testamentti tulee laatia kirjalliseen muotoon.

Poikkeuksena on hätätilatestamentti.

l Testamenttiin tarvitaan kaksi esteetöntä

vähintään 15-vuotiasta todistajaa. Todistajat eivät voi olla sukulaisia tai testamentin
edunsaajia. Todistajien on oltava yhtä aikaa
läsnä todistamassa testamentin tekijän allekirjoitus. Heidän tulee tietää, että kyseessä on
testamentti, mutta heidän ei tarvitse nähdä
testamentin sisältöä.

Testamentin sisältö
l Jotta testamentin tekijän todellinen tahto

toteutuisi, tulee testamentin sisällön olla
mahdollisimman yksiselitteinen.

l Voit testamentissasi määrätä koko omaisuu-

tesi tai omaisuuden osuuden, jonka haluat
testamentata. Halutessasi voit määritellä
testamenttisi kohdennettavaksi tietynlaiseen
toimintaan tai tietylle tutkimusalalle.

Testamentin toimeenpano
l Säilytä testamenttiasi turvallisessa paikassa

yhdessä muiden arvopapereiden kanssa
joko omassa hallussasi tai esimerkiksi
pankin tallelokerossa tai Syöpäsäätiössä.
Jos säilytät Syöpäsäätiölle osoitetun
testamentin muualla, voit kuitenkin toimittaa
jäljennöksen testamentistasi meille.

l Testamentintekijä voi halutessaan

määrätä, että me otamme hoitaaksemme
perunkirjoituksen, hautausjärjestelyt ja
haudan hoidon. Näistä tehdään testamenttiin
henkilön toivomusten mukainen selkeä
määräys.

Testamentin muuttaminen on mahdollista
Testamenttia voi halutessaan muuttaa milloin vain. Muutokset tehdään
samassa muodossa kuin varsinainen testamentti, ja niiden tekemiseen
tarvitaan kaksi todistajaa. Jos teet kokonaan uuden testamentin,
aiempi kannattaa mitätöidä tai hävittää. Näin varmistutaan siitä, ettei
testamentin suhteen jää tulkinnanvaraisuuksia.

TESTAMENTTITYYPPEJÄ
Testamentteja on kahdenlaisia: yleistestamentteja ja erityistestamentteja. Testamentit voidaan jaotella myös sen mukaan, millaisen oikeuden ne saajalleen tuovat: näitä ovat esimerkiksi omistusoikeustai hallintaoikeustestamentti.

Yleistestamentti
Yleistestamentin saaja saa koko
omaisuuden, määräosan siitä tai sen,
mitä muiden määräysten täyttymisen
jälkeen on jäänyt jäljelle.

Erityistestamentti
Erityistestamentilla eli legaatilla
perittävä testamenttaa jonkin tarkoin
määritellyn osan omaisuudestaan jonkun hyväksi. Legaatilla voi testamentata
esimerkiksi tietyn esineen, rahasumman tai omistusoikeutta suppeamman
oikeuden koko omaisuuteen.

Keskinäinen omistusoikeustestamentti
Keskinäisellä omistusoikeustestamentilla aviopuolisot tai muutoin keskenään läheiset henkilöt testamenttaavat
omaisuuden toisilleen, mutta voivat
määrätä, kenelle omaisuus menee
toisen osapuolen tai toisten osapuolten
kuoltua.

Keskinäinen hallintaoikeustestamentti
Keskinäisellä hallintaoikeustestamentilla aviopuolisot määräävät, kuka saa
omaisuuden omistusoikeuden, mutta
samalla he turvaavat leskelle oikeuden
yhteisen omaisuuden hallintaan elinaikanaan. Keskinäisen hallintaoikeustestamentinkin voivat tehdä myös muut
kuin aviopuolisot.

TESTAMENTTI

Minä allekirjoittanut Etunimi Sukunimi (henkilötunnus) ilmoitan viimeisenä
tahtonani ja testamenttinani olevan, että kuoltuani, menee omaisuuteni,
olkoonpa se minkä laatuista tahansa, täysin omistusoikeuksin Syöpäsäätiölle
käytettäväksi sen sääntöjen määräämällä tavalla.
Syöpäsäätiön määräämä henkilö huolehtikoon testamentin toimeenpanosta.

ma
lli

OHJEET TESTAMENTIN TEKEMISEEN

Paikkakunta,

. päivänä

kuuta 201x

__________________________________
Etunimi Sukunimi
Osoite

Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olevina todistamme täten, että
Etunimi Sukunimi, jonka henkilöllisyyden olemme tarkastaneet, on tänään
täysin oikeustoimikelpoisena sekä vapaasta omasta tahdostaan ilmoittanut
edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa sekä että
hän on tämän testamentin omakätisesti allekirjoittanut.

Paikkakunta,

. päivänä

__________________________________
Etunimi Sukunimi (todistaja 1)
Ammatti tai oppiarvo
Osoite

kuuta 201x

__________________________________
Etunimi Sukunimi (todistaja 2)
Ammatti tai oppiarvo
Osoite

Tämä esite kertoo sinulle, miten testamentin voi tehdä.
Perheen ja läheisten tulevaisuuden turvaaminen
testamentilla on hyvä asia, mutta esite kertoo myös,
kuinka voit testamentillasi tukea syövän vastaista työtä.
Lisätietoja testamenttilahjoituksesta saat Syöpäsäätiön
lahjoittajapalvelusta, puh. 09 1353 3286 tai lahjoitukset@cancer.fi
www.syopasaatio.fi

