
TESTAMENTTILAHJOITTAMINEN

Näin varmistat, että tahtosi toteutuu
Testamentin tekeminen ei ole vaikeaa, mutta se pitää kuitenkin  

tehdä oikein ja huolellisesti, jotta se on pätevä.

Tarkempia ohjeita ja apua  
testamenttilahjoituksiin liittyvissä asioissa:

www.sll.fi/tule-mukaan/lahjoita/testamenttilahjoitus/
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Laatimalla testamentin ilmaiset tahtosi 
siitä, mitä omaisuudellesi tapahtuu  
kuolemasi jälkeen. Testamentilla voit 
turvata läheistesi aseman sekä määrätä 
miten omaisuutesi jaetaan ja minkälaisin 
oikeuksin. Ilmaisemalla selkeästi tahtosi 
voit myös välttää perintöriitoja.

Kuka saa tehdä?
Testamentin voi tehdä kuka tahansa 18 vuotta 
täyttänyt henkilö, joka ymmärtää tekemänsä 
oikeustoimen merkityksen ja jolla on riittävä  
kyky itsenäiseen tahdonmuodostukseen.
 

Kuka voi olla testamentinsaaja?
Lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaisesti 
mahdollisille rintaperillisillesi, eli lapsillesi ja 
heidän lapsilleen, kuuluu jäämistöstä lakiosa, jota 
ei voi testamentata muille. Lakiosan ulkopuolelle 
jäävän osuuden voit testamentata haluamallasi 
tavalla. Jos testamenttia ei ole, perintö lankeaa 
perintökaaren mukaisesti. Serkut eivät peri, joten 
jos jälkeesi ei jää sen läheisempiä sukulaisia,  
menee koko perintö valtiolle.

Testamentin saajana voi olla kuolinhetkelläsi  
elossa oleva henkilö tai oikeushenkilö, kuten 
yritys, säätiö tai järjestö. Omaisuuttasi voit siis 
testamentata myös tärkeäksi kokemallesi hyvän- 
tekeväisyystoiminnalle haluamasi suuruisen  
osan. Mahdollista on myös yksittäisen esineen  
tai kiinteistön lahjoittaminen.

Mistä omaisuudesta testamentilla 
saa määrätä?
Voit testamentata itse omistamasi omaisuuden tai 
oman osuutesi yhteisomistuksessa olevasta omai-
suudesta. Itse testamentilla saamasi omaisuuden 
voit testamentata, jos sillä ei ole toissijaissaajaa.

Mitkä ovat testamentin  
muotovaatimukset?
Jotta testamentti on pätevä, se tulee laatia kirjal-
lisena. Suositeltavinta on kirjoittaa testamentti 
koneella, jotta ei jää epäselvyyksiä. Tahdonilmai-
susi varmistat omalla allekirjoituksellasi.

Testamentissa tulee käydä ilmi selkeä omaisuuden 
erittely ja jako testamentinsaajien kesken. Testa- 
mentissa on hyvä myös olla päiväys sekä koko 
nimesi, henkilötunnuksesi ja asuinpaikkasi.  
Lisäksi tarvitaan kaksi todistajaa.

Näin teet  
testamentin

Onko vielä mustikkamaita pentujen leikkeihin?
Onko enää korpimaita kuljettavaksi?

Onko turvaa ja tulevaisuutta kaikille?
✂



Luontomme on ainutlaatuinen  
ja korvaamaton koti jokaiselle 
– ihmisille ja muille nisäkkäille, 
linnuille, matelijoille, hyönteisille, 
kasveille, isoille ja pienille.  
Tekemällä testamenttilahjoituksen 
Suomen luonnon suojeluliitolle  
autat suojelemaan yhteisen 
omaisuutemme, suomalaisen 
luonnon.

Teemme kaikkemme, että myös seuraavilla 
suku  polvilla on mahdollisuus nähdä edes  
pieni vilaus maailman uhan alaisimmasta 
hylkeestä, saimaannorpasta.

Haluamme, että lapsemme saavat kokea 
vanhan metsän tuoksut ja vihreyden,  
tutustua suoluonnon ihmeisiin ja nauttia 
kirkkaista, puhtaista vesistä.

Niin norppamme kuin koko luontomme 
tulevaisuus on meidän suomalaisten  
varassa.

Testamentti ilmaisee  
tahtosi suojella luontoa
Koskaan ei ole liian aikaista tehdä testa- 
menttia. Jos et ole laatinut testamenttia,  
jaetaan omaisuutesi perimysjärjestyksessä. 
Jos sinulla ei ole perillisiä, omaisuutesi  
luovu tetaan valtiolle. Suomen luonnon- 
suojeluliitolle osoitetulla testamentti- 
lahjoituksella ilmaiset tahtosi suojella  
Suomen luontoa.

Toiveena norpan turva
Edesmenneelle pieksämäkeläiselle  
Ilpo Seppäläiselle luonto oli aina rakas  
ja läheinen. Hänelle oli hyvin luontevaa  
tehdä testamentti luonnolle.

”Ilpo kulki lapsena isänsä perässä kesä- 
mökillä ja luonnossa. Isä opetti tuntemaan  
kasveja ja lintuja. Sitä kautta se aate tuli”,  
Hillevi Seppäläinen kertoo pojastaan. Myös  
saimaannorpan kohtalo mietitytti Ilpoa:  
”Ilpo teki testamentin jo kauan aikaa sitten. 
Joskus hän sanoi, että voi kun olisi niin  
paljon rahaa, että voisi ostaa jonkun  
pesimäluodon norpan turvaksi.”

”Ilpo Seppäläisen testamenttilahjoituksella 
voidaan hankkia norpalle turvallisia katis- 
koja Saimaan alueen kalastajille. Näin  
estetään verkkokalastuksen aiheuttamia  
kuuttikuolemia.”

Kuka kelpaa todistajaksi?
Testamenttiin tarvitaan kaksi 15 vuotta  
täyttänyttä todistajaa, jotka voivat olla sukua  
keskenään, mutta eivät sukua sinulle tai  
testamentinsaajalle. Todistajien tulee olla  
allekirjoitustilaisuudessa yhtä aikaa läsnä.  
Heidän tulee tietää todistavansa testamenttia, 
mutta sen sisältöä heille ei tarvitse kertoa.

Miten testamenttia voi muuttaa?
Testamentin voit aina peruuttaa ja sitä voit  
myös muuttaa. Selkeintä on tehdä muutos- 
tilanteessa uusi testamentti.

Missä testamentti pitäisi säilyttää?
Testamenttia ei tarvitse kirjata mihinkään.  
Se on kuitenkin hyvä säilyttää sellaisessa  
paikassa, josta se varmuudella löytyy, kuten  
pankin tallelokerossa.

Miten teen testamentin järjestölle?
Yleishyödylliselle järjestölle tehtävät testa- 
menttilahjoitukset ovat verovapaita. Voit antaa 
ohjeet siitä, miten testamenttilahjoitus käytetään. 
Jos tarkkoja ohjeita ei ole, järjestö voi käyttää 
lahjoituksen sääntöjensä mukaiseen toimintaan 
parhaaksi katsomallaan tavalla.

Suomen luonnonsuojeluliitto käyttää testa- 
menttilahjoituksina saadut varat luonnon- 
suojelutyöhön. Kunnioitamme toiveitasi varojen 
kohdentamisesta esimerkiksi vesien, metsän tai 
uhanalaisten lajien suojeluun. Jos toiveenasi on 
lahjoittaa erityisesti ympäristön tutkimukseen  
ja tieteellisen työhön, voit huomioida myös  
Suomen Luonnonsuojelun Säätiön.

Testamenttiohjeiden lähdemateriaali:
Svahn, S. 2015. Opas testamentin laatimiseen.  
Asianajotoimisto Svahn Oy.
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Lisäohjeita ja apua  
testamenttilahjoituksiin  

liittyvissä asioissa:

www.sll.fi 
/tule-mukaan/lahjoita/ 
testamenttilahjoitus/

✂

Lupaus luonnolle, lupaus sinulle
Kun teet testamenttilahjoituksen Luonnon- 
suojeluliitolle, voit luottaa siihen, että varasi 
käytetään kokonaisuudessaan suomalaisen 
luonnon hyväksi. Myöskään veroja lahjoi- 
tuksestasi ei mene, koska yleishyödyllisille  
yhdistyksille tehdyt testamentit ovat  
verovapaita.

Voit ohjata testamenttilahjoituksen joko  
Suomen luonnonsuojeluliiton pitkäjäntei-
seen luonnonsuojelutyöhön yleisesti tai 
kohdentaa testamentattavat varat suoraan 
esimerkiksi vesien, metsän tai uhanalaisten 
lajien suojeluun.

Jokainen lahjoitus on yhtä arvokas, pienikin. 
Voit lahjoittaa itsellesi sopivan suuruisen  
osan testamentistasi Luonnonsuojeluliitolle. 
Pienistä osista koostuu merkittävä koko- 
naisuus, jonka käytämme suomalaisen  
luonnon hyväksi.

Minkälaisen jäljen sinä jätät Suomen luontoon?


