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? Tutkimusten mukaan Kummit on yksi tunnetuimmista, nykyaikaisimmista ja 
luotetuimmista hyväntekeväisyysjärjestöistä Suomessa.

Liki 30 vuotta kestäneen toimintansa aikana Lastenklinikoiden Kummit on tehnyt 
lahjoituksia yli 42 miljoonan euron edestä.

Voit kohdentaa testamenttilahjoitukset Lastenklinikoiden Kummit ry:n 
yleiskeräykseen tai tarkemmin rajattuun, haluamaasi kohteeseen, kuten:

• Laitehankintoihin ja innovaatiotoimintaan

• Lastentautien tutkimustyöhön

• Lasten ja nuorten mielenterveystyöhön

• Potilaiden viihtyvyyteen

• Yhteen viidestä yliopistosairaalasta (Helsinki, Turku, Tampere, Oulu tai Kuopio)

Yleislahjoitus Kummien työn tueksi antaa sairaaloille mahdollisuuden käyttää 
testamenttivarat kulloinkin ajankohtaisimpaan hankkeeseen ja hankintaan.

Sinun testamenttilahjoituksesi varmistaa lasten ja nuorten parhaan mahdollisen 
hoidon myös tulevaisuudessa.

Kiitos, että olet mukana tärkeässä työssä.
Yhdessä teemme ihmeitä tulevaisuudessakin.

”Kummien yhteistyö Suomen lastensairaaloiden kanssa on merkittävää. Sillä tuetaan muun muassa 
tutkimustyötä, joka on kaiken korkeatasoisen hoidon perusta. Lahjoituksilla saadaan paljon muutakin: 
hankitaan laitteita ja saadaan käyttöön uusia hoitomenetelmiä. Sairaaloissa on myös musiikkiterapiaa, 
sairaalaklovnitoimintaa ja leluja – ne kaikki tuovat valon pilkahduksia lapselle, joka on sairaalassa.”

Eero Jokinen 
Ylilääkäri, professori, HUSin Uusi lastensairaala



Testamentti on hyvä tapa jättää jälkeensä jotakin 
pysyvää. Testamentti on asiakirja, jossa sinä 
määräät, mitä omaisuudellesi tapahtuu kuolemasi 
jälkeen. Testamentti kuvastaa tekijänsä arvoja eli 
kertoo, millaiset asiat sinulle olivat tärkeitä.

 
Yksi mieluisimmista 
hyväntekeväisyyskohteista 
suomalaisille on lasten ja 
nuorten hyväksi tehtävä työ 
kotimaassa.*  
*Taloustutkimus, Suomi tänään 2020 

 
Kummeille tehdyn testamenttilahjoituksen 
avulla voit parantaa monen vasta alkutaipaleelle 
ehtineen lapsen selviytymismahdollisuuksia. 
Testamenttilahjoitukset muodostavat erittäin 
tärkeän osan Kummien välittämästä avusta.

Testamentilla voit lahjoittaa 
parasta mahdollista hoitoa  
lapsille ja nuorille koko Suomessa

Tässä testamentti-
oppaassa  
kerromme: 

• Miten teet testamentin 
Kummeille

• Millainen lainvoimaisen 
testamentin tulee olla 
ja missä sitä kannattaa 
säilyttää

• Mistä saat apua  
testamentin laatimiseen

• Miten varasi käytetään 
Kummien tekemään 
työhön

• Mitä kaikkea  
Kummit tekee



Testamenttilahjoituksessa ilmaiset 
täsmällisesti halusi tukea sinulle tärkeää 
toimintaa määräämälläsi summalla tai 
osuudella. Testamentilla ei voi ohittaa 
rintaperillisten lakiosaoikeuksia ja lesken 
oikeuksia, mutta testamentilla voit vaikuttaa 
siihen, miten muu omaisuutesi jakautuu. 
Jos sinulla ei ole perillisiä etkä ole tehnyt 
testamenttia, omaisuus siirtyy lain mukaan 
valtiolle.

Testamentti kannattaa tehdä ajoissa. 
Testamentti on tehtävä silloin, kun ymmärrät 
sen merkityksen ja pystyt muodostamaan 
ja ilmaisemaan oman tahtosi. Ensimmäinen 
testamentti kannattaakin laatia nuorena 
aikuisena ja päivittää sitä säännöllisin väliajoin 
elämäntilanteen muuttuessa.

Testamentin voi tehdä jokainen 
oikeustoimikelpoinen ja täysi-ikäinen 
henkilö. Myös 15 vuotta täyttänyt saa määrätä 

testamentilla omaisuudesta,  
jonka hän on työllään ansainnut.

Lain mukaan testamentin pitää 
löytyä alkuperäisenä ja perinteisesti 
allekirjoitettuna. Testamentissa pitää olla 
kahden esteettömän todistajan allekirjoitus.

Testamentti kannattaa säilyttää esimerkiksi 
pankin tallelokerossa ja sen olemassaolosta 
kannattaa kertoa läheiselle ja taholle, jolle 
testamenttilahja on annettu. OmaKantaan 
kannattaa kirjata tieto testamentin 
olemassaolosta.

Kun testamentin tekijä menehtyy, 
testamentin saaja hoitaa testamentin 
tiedoksiannon perillisille. 

Asiantuntijan kanssa tehty testamentti 
varmistaa, että testamentin tekijän tahto 
toteutuu omaisuuden jakamisessa.

Mitä sinun tulee tietää 
testamentin laatimisesta



Näin teet testamentin 
Kummeille

Varminta on käyttää apuna asiantuntijaa. 
Hyvin laadittu testamentti auttaa 
välttämään mahdolliset perintöä koskevat 
erimielisyydet. Valmis testamentti on hyvä 
tarkistuttaa asiantuntijalla. Näin varmistat 
testamentin lainmukaisuuden. 

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

Jos testamentin teon käytännön asiat 
mietityttävät, olethan yhteydessä 
Lastenklinikoiden Kummeihin.  
Tarjoamme testamenttilahjoittajille 
neuvontaa. Lisätietoa testamentti-
lahjoituksesta saat soittamalla numeroon 
(09) 6824 520.

Voit halutessasi myös olla suoraan 
yhteydessä Kummien toiminnanjohtajaan 
Anu Rapeliin soittamalla numeroon 
 040 149 0032 tai lähettämällä  
sähköpostia anu@kummit.fi

Testamentin on täytettävä laissa määrätyt muotovaatimuk-
set ja sen sisällön on oltava mahdollisimman yksiselitteinen. 
Muuten sisältö on sinun vapaasti päätettävissäsi.

• testamentin tekijän tunnistetiedot  
(koko nimi, ammatti, henkilötunnus, 
osoite ja muut yhteystiedot)

• testamentin saaja tai saajat (Y-tunnus 
yhteisöillä – Lastenklinikoiden Kummit 
ry:n Y-tunnus on 0952400-3)

• testamentilla annettava omaisuus tai sen 
osuus mahdollisimman tarkasti

• testamentin teon päiväys

• testamentin tekijän oma allekirjoitus

• todistajien yhtäaikainen paikallaolo

• todistajien tieto siitä, että kyseessä on 
testamentti ja että he tuntevat tai ovat 
tunnistaneet testamentin tekijän

• todistajien lausuma testamentin tekijän 
oikeustoimikelpoisuudesta

• todistuksen aika ja paikka

• todistajien allekirjoitus, asuinpaikka  
ja ammatti

Kirjallisesta  
testamentista  
tulee käydä ilmi:

Miksi olen mukana tukemassa Kummien työtä?

 ”Lasten ja nuorten asiat ovat meille kaikille yhteisiä, ja heille kohdistettu apu on panostus yhteiseen 
tulevaisuuteemme. Olen ollut pitkään mukana Kummien toiminnassa ja nähnyt konkreettisesti avun 
merkityksen. Mielestäni suomalaisessa yhteiskunnassa lasten tasa-arvoiset hoito-olosuhteet on asia, 
jota kannattaa tukea ja vaalia. Nyt koronakaudella ja sen jälkeen myös resurssien rajallisuus on tärkeä 
huomioida. Apua tarvitaan meiltä kaikilta.”

Pirjo Nuotio 
Kummi, äiti, isoäiti



Miksi olen mukana tukemassa Kummien työtä?

”Kaikki lapset eivät saa elämäänsä tervettä alkua. Osa lapsista syntyy vammaisena, osa sairastuu vakavasti. 
Olen mukana Kummien toiminnassa, sillä lasten ja nuorten asiat ovat minulle tärkeitä. Apua tarvitaan, 
jotta meidän lapsista ja lapsenlapsista kasvaisi tasapainoisia aikuisia. Kummeilla on laajat verkostot auttaa. 
Lahjoittaja voi myös luottaa siihen, että Kummien kautta hänenkin toiveensa kohteesta toteutuu. Tervetuloa 
muutkin mukaan!”

Anna-Liisa Tilus 
Kummi, äiti, isoäiti

Tällaista työtä tuet  
Kummeille tehtävällä  
testamenttilahjoituksellasi
Lastenklinikoiden Kummit ry on perustettu vuonna 1993, kun 
lastenklinikoille haluttiin tarjota lisäapua ja tukea pikkupotilaiden 
parhaalle mahdolliselle hoidolle Suomessa.

Kummit tukee viittä yliopistollista lastenklinikkaa ja lastensairaalaa Helsingissä, 
Tampereella, Turussa, Oulussa ja Kuopiossa. Sen lisäksi kummituen elintärkeitä osa-
alueita ovat lastentautien tutkimustyö, hoitomenetelmien kehittäminen, lasten ja nuorten 
mielenterveystyö sekä potilasviihtyvyyden lisääminen. 



Muistathan myös 
vapaamuotoisemman 
testamenttiliitteen

Kirjaa testamenttiliitteeseen toiveet, jotka 
sinulle ovat merkityksellisiä testamentin 
toteutuessa. Allekirjoita liite, ja pyydä myös 
esimerkiksi testamentin kahden todistajan 
allekirjoitukset päivättyyn liitteeseen.

Liitteessä voit kertoa esimerkiksi 
hautajaistoiveista sekä testamenttiin 
liittyvästä viestinnästä, kuten luvasta mainita 
testamentinantaja nimeltä yhdistyksen 
vuosikertomuksessa ja viestinnässä.

Testamenttiliitteeseen voit kirjata toiveitasi muuhun kuin 
omaisuutesi jakamiseen liittyen. Tieto liitteen olemassa- 
olosta kannattaa lisätä testamenttiin, OmaKantaan sekä kertoa 
siitä läheisillesi. Mikäli sinulla ei ole perillisiä,  
Kummit huolehtii asioiden hoitamisesta jälkikäteen. 

• hautapaikkatoive ja varaus (jos sopimus on 
olemassa, se kannattaa lisätä liitteeksi) sekä 
seurakunnan mahdollinen jäsenyys tai muu 
oma vakaumustieto 

• arkku- tai uurnatoive 

• hautajaisten vieraslista koko nimillä 
ja mahdolliset senhetkiset osoitteet 
ja puhelinnumerot (myös toiveet 
mahdollisista ei-toivotuista vieraista) 

• hautakivitoiveet 

• muistotilaisuus 

• toiveet lehti-ilmoituksesta

• todistuksen aika ja paikka

• todistajien allekirjoitus, asuinpaikka ja 
ammatti

Hautajaistoiveista 
kannattaa liitteessä 
listata ainakin:

Testamenttiasioiden hoitoa tukee myös omaisuusluettelo testamentin 
liitteenä.


