
TESTAMENTTIOPAS

Testamentti Kummeille –
lahja elämälle

 T 
ESTAMENTTIlAhjOITukSET Kummeille ovat 
verovapaita ja ne muodostavat erittäin tär-
keän osan välittämästämme avusta. Tes-
tamenttilahjoituksen voi tehdä niin Las-
tenklinikoiden Kummit ry:n yleiskeräyk-
seen kuin tarkemmin rajattuun kohtee-

seen, kuten laitehankinnat, lastentautien tutkimus-
työ, lasten ja nuorten psykiatrinen hoito tai potilaiden 
viihtyvyys. Halutessaan lahjoituksen voi suunnata 
myös valitun lastenklinikan tietylle osastolle. ●

lastenklinikoiden kummit tukee
Suomen viittä yliopistollista lasten-
klinikkaa ja lastentautien tutkimus-
työtä. Testamenttilahjoituksen avulla
voi parantaa monen vasta alkutaipaleelle 
ehtineen elämän mahdollisuuksia.

Lisätietoa kaikista lahjoitusmuodoista ja Kummien toiminnasta saat Kummien verkkosivuilta www.kummit.fi tai soittamalla
numeroon (09) 6824 520. Kummit antaa testamenttilahjoittajille lakiapua testamentin laadinnassa.



MALLI TESTAMENTISTA

Vanhanakin pitää muistaa elää omaa
elämäänsä. Kaikkea ei tarvitse jättää
perinnöksi sukulaisille, osan voi lahjoittaa
testamentissaan tärkeänä pitämäänsä
kohteeseen.
Aira

Kannustaisin ihmisiä suhtautumaan
testamentin sisältöön avarakatseisemmin
eli voisiko vaikkapa osan perinnöstä
ohjata oman perheen lisäksi hyvänteke-
väisyyskohteeseen. Useille hyvän-
tekeväisyysjärjestöille, kuten Kummeille, 
testamenttilahjoitus on myös perintö-
verosta vapaa. Näin avautuu mahdollisuus 
tukea kolmannen sektorin kautta 
ympäröivää yhteiskuntaa ja tulevia 
sukupolvia.
Kaarina

Testamentin voi laatia hyvin itsekin. 
Toki, jos kokee itsensä epävarmaksi, 
kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen. 
Tarvittaessa lakiapua testamentin 
laatimiseen saa veloituksetta kohteeksi 
valitun hyväntekeväisyysjärjestön kautta. 
Testamenttilahjoitus Lastenklinikoiden 
Kummeille tukee lapsipotilaita eri 
puolilla Suomea. Kummit auttaa viittä 
yliopistollista lastenklinikkaa ja tukee 
uusia mullistuksia mahdollistavaa 
lastentautien tutkimustyötä. Testamentti-
lahjoituksella on näin mahdollista jättää 
perinnöksi parempi huominen.
Olli

❞

❞

❞

TESTAMENTTI
Minä allekirjoittanut Liisa Orvokki Liinanen (000000-00A)
ilmoitan viimeisenä tahtonani, että kuolemani jälkeen kaikki
omaisuuteni on menevä yleishyödylliselle Lastenklinikoiden
Kummit ry. -järjestölle, joka saa omaisuuteni täyden omistus-
oikeuden.

Mahdolliset lakiosavaateet Lastenklinikoiden Kummit ry. voi
maksaa rahassa.

Helsingissä    päivänä      kuuta 20

Liisa Liinanen

Osoite:

Varta vasten kutsuttuina, yhtä aikaa läsnäolevina ja esteettö-
minä todistamme, että sairaanhoitaja Liisa Liinanen on terveellä
ja täydellä ymmärryksellä, vapaasta tahdostaan selittänyt yllä
olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa.

Todistamme myös, että Liisa Liinanen, jonka henkilöllisyyden
olemme todenneet (tai henkilökohtaisesti tunnemme), on
omakätisesti allekirjoittanut yllä olevan testamentin.

Helsingissä    päivänä      kuuta 20

Kalle Kallela, syntymäaika, ammatti

Osoite:

Maija Maijanen, syntymäaika, ammatti

Osoite:

Testamentin muoto
Pätevän testamentin tekemiseksi tiettyjä muotomääräyksiä on
noudatettava tarkoin. Kun oikeaa muotoa noudatetaan, voi
testamentin tekijä lähes vapaasti päättää testamenttinsa sisällöstä.

Mitä tulee ottaa huomioon?

• kirjallinen

• testamentin tekijän tunnistetiedot

• testamentin teon päiväys

• tekijän oma allekirjoitus

• todistajat yhtä aikaa paikalla

• todistajien tieto, että kyseessä on testamentti

• todistajien todistuslausuma

• todistuksen aika ja paikka

• todistajien allekirjoitus, asuinpaikka, ammatti

Todistajat:
Todistajien tulee olla vähintään 15-vuotiaita ja todistajiksi
kykeneviä. Puolisoa, lähiomaista tai muuta henkilöä, jolle
saattaa olla testamentista hyötyä, ei saa käyttää todistajina.
Jos esteellistä henkilöä käytetään todistajana, voidaan
testamentti julistaa pätemättömäksi.


