Testamentti on
arvokas perintö
Jokainen lapsi on turvassa,
osallinen ja arvokas
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Pesäpuu auttaa ja suojelee
syrjäytymisvaarassa olevia lapsia
ja nuoria matkalla aikuisuuteen
Pesäpuu toimii siksi, että jokainen lapsi voisi
kokea olevansa turvassa, osallinen ja arvokas.
Lapsella tulee olla mahdollisuus kokea olevansa tärkeä ja arvokas sellaisena kuin on. Lapselle tärkeää on kehittää omia taitoja ja kyvykkyyttä juuri hänelle ominaisella tavalla. Tähän lapsi tarvitsee välittäviä, huolehtivia ja turvallisia aikuisia, mutta myös perheitä auttavia,
osaavia työntekijöitä.
Pesäpuun tavoitteena on, että haavoittuvimmassa asemassa olevat ja paljon menetyksiä
kokeneet lapset ja nuoret selviytyvät haastavista elämäntilanteista ja kasvavat hyvinvoiviksi aikuisiksi. Erityisesti haluamme huomioida
lapset ja nuoret, jotka eivät voi asua syntymävanhempiensa luona.
Pesäpuu tukee lasten kasvua ja kehitystä mm.
järjestämällä lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten vertaistoimintaa, lastensuojelupalvelujen arviointia, avun tarpeen arviointia,
koulunkäynnin ja itsenäistymisen tukea sekä sijaisperheiden valmennusta ja täydennyskoulutusta. Pesäpuu toimii myös edistääkseen suunnitelmallista ja lapsen edun mukaista perheen
jälleen yhdistämistä.
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Pesäpuu ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka toimialueena on koko Suomi. Sääntöjen mukaan Pesäpuu kehittää lastensuojelua ja sen perhehoitoa
vahvistaen niissä lasten osallisuutta ja kuulluksi tulemista sekä edistäen lapsen terveyden, kehityksen ja hyvinvoinnin toteutumista.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää lastensuojelun osaamiskeskusta, järjestää lapsille ja nuorille vertaistukea, ylläpitää vertaistukiverkostoa maakunnissa ja kehittää lastensuojelun työmenetelmiä. Pesäpuu tuottaa välineitä lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn ja siten lisää vanhempien ja työntekijöiden osaamista. Pesäpuu tukee nuorten omia yhteisöjä ja
järjestää muuta vastaavaa toimintaa, joka auttaa lapsia ja nuoria heidän

Vuoden lapsiteko -palkinto
Salapoliisityölle

2018

Talentian Hyvä käytäntö –
palkinto Sisukkaalle

2016

Yli kymmenentuhatta
PRIDE-valmennettua
sijaisvanhempaa

Rohkeasti Lapsen puolesta
-mitali nuorten toimintaan

2015

RAY:n Vaikuttavaa!
-tunnustus nuorten
toimintaan

2014

Salapoliisi Mäyrä syntyy

Lähemmäs-hanke

PePPi-hanke

2013

Osallisuuden taidot ja
valmiudet -hanke

SISUKAS-hanke

2012

5300 PRIDE-valmennettua
ja 326 PRIDE-valmentajaa

Ikkuna omaan elämään
-hanke

2010

Selviytyjät-tiimi syntyy

2008

Taimikko-hanke

2007

Ensimmäiset valtakunnalliset lastensuojelun Perhehoidon päivät

2004

2500 PRIDE-valmennettua
sijaisvanhempaa

2003

Sukulaissijoitukset-hanke

2002

Lasten ja sijaisvanhempien
vertaisryhmätoiminta

2001

NORSU-hanke

Lastensuojelutarpeen
arviointi

2000

Pesäpuu ry perustetaan

1998

PRIDE-ennakkovalmennus
sijaisvanhemmille

1993

Pesäpuu ry

Pesäpuu ry on perustettu vuonna
1999 huolehtimaan lastensuojelun tarpeessa olevien
lasten oikeuksista, osallisuudesta ja hyvinvoinnista sekä
lisäämään lastensuojelun onnistumista.
kasvussaan ja kehityksessään itsenäisiksi aikuisiksi. Pesäpuu vaikuttaa myös
lasten oikeuksien toteutumiseksi yhteiskunnassa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa
vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteätä omaisuutta sekä järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja
rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan.

ARVOT
Lapsilähtöisyys
Kumppanuus
Elämyksellisyys
Rohkeus
Vaikuttavuus
4

Pesäpuu Ry

Testamenttiopas

5

Tukijoiden korvaamaton merkitys
Vanhempia, sijaiskotia ja vertaistukea tarvitsevia lapsia on Suomessa paljon.
Pystyäkseen turvaamaan lapsille riittävästi huolehtivia aikuisia ja kehittääkseen toimintaansa Pesäpuu ry tarvitsee tukijoita. Testamentti-lahjoittajien antaman avun merkitys Pesäpuun auttamistyössä on arvokas. Testamentit ovat
Pesäpuun kaltaiselle yleishyödylliselle organisaatiolle mahdollisuus auttaa pitkäjänteisesti useampia lapsia ja nuoria yhdenvertaisesti koko maassa.

Testamentin tekeminen
Testamentti on asiakirja, jolla voi määrätä omaisuudestaan kuolemansa jälkeen. Jotta testamentti olisi pätevä, se tulee tehdä oikealla tavalla.
Miksi kannattaa tehdä testamentti?
Jos henkilö ei ole tehnyt testamenttia, hänen omaisuutensa menee perintökaaren määräysten mukaisesti joko puolisolle, lapsille, muille sukulaisille tai viime kädessä valtiolle. Testamentilla voi sulkea perintöoikeuden ul6
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kopuolelle kaikki edellä luetellut, rintaperilliset kuitenkin vain poikkeustapauksissa. Heillä on oikeus ns. lakiosaan.
Perintökaaren mukaan ensisijaísesti perinnön saavat rintaperilliset eli lapset
tai ottolapset, tai jos he eivät ole elossa, heidän jälkeläisensä. Tätä oikeutta rajoittaa lesken oikeus pitää kuolinpesä jakamattomana lesken hallinnassa. Mikäli testamentintekijä, jolla on yksi tai useampi rintaperillinen, määrää testamentissaan enintään puolesta omaisuudestaan, hän ei loukkaa kenenkään oikeutta lakiosaan. Siten muun muassa serkut tai sitä kaukaisemmat eivät voi saada perintöä ilman testamenttia.
Jos ketään edellä mainituista sukulaisista ei ole elossa eikä testamenttia ole
tehty, perinnön saa valtio. Vuonna 2017 valtio sai perintöjä yli 25 miljoonan euron arvosta. Valtiokonttori ja valtioneuvosto päättävät näiden perintöjen käytöstä.
Pesäpuu ry on yhteisö, jonka ei tarvitse maksaa perintö- eikä lahjaveroa
niille lahjoitetuista tai testamentatuista varoista, vaan varat voidaan käyttää
kokonaisuudessaan lasten ja toiminnan tukemiseen.
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Keneltä saa apua testamentin tekemisessä?
Testamentti on tärkeä oikeudellinen asiakirja. Siksi on tärkeää, että se
laaditaan oikein niin muodollisesti kuin sisällöllisesti. Jos testamentin
muotomääräyksiä ei ole noudatettu, testamentti on pätemätön. Siksi testamentin laadinnassa on syytä käyttää apuna lakimiestä tai muuta testamentin muotomääräykset tuntevaa henkilöä.
Lapsia ja nuoria Suomessa on mahdollista tukea Pesäpuu ry:lle osoitetulla testamentilla. Kaikki Pesäpuu ry:lle osoitetut testamenttivarat käytetään kotimaassa.
Miten tulee toimia, jos haluaa testamentata omaisuuttaan
Pesäpuun lastensuojelutyön hyväksi?
Pesäpuun toimintaa voi tukea testamenttaamalla sille omaisuuttaan määräämättä varojen käyttötarkoitusta. Nämä varat käytetään kokonaisuudessaan Pesäpuun toimintaan, lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja
uusien lastensuojelun toimintamuotojen kehittämiseen.
Testamentin varojen käytöstä voi myös määrätä, että varat tulee käyttää tiettyihin toimintoihin, kuten perhehoitoon sijoitettujen lasten ja nuorten koulunkäynnin tukemiseen. Pesäpuun edustajien kanssa voi tarvittaessa
neuvotella, miten kannattaa toimia ja missä avun tarve on suurin.
Mitä omaisuutta voi testamentata?

tämiä muotomääräyksiä. Tulkintavirheiden välttämiseksi suositeltavinta on
laatia kokonaan uusi testamentti, jossa selkeästi sanotaan, että se korvaa aikaisemmin tehdyn testamentin, joka näin on tullut tehottomaksi.
Testamenttia voidaan sen säilyttämisen varmistamiseksi tehdä kaksi kappaletta, joita säilytetään eri paikoissa. Testamentti voidaan jättää luottamuksellisesti säilytettäväksi Pesäpuu ry:lle. Tämä ei rajoita testamentintekijän
oikeutta muuttaa testamenttia.
Milloin testamentti on pätevä?
Testamentin saa tehdä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tätä nuorempikin saa
tehdä testamentin, jos hän on tai on ollut avioliitossa. Lisäksi 15 vuotta
täyttänyt saa tehdä testamentin omaisuudesta, jota hänellä on oikeus hallita itse. Testamentti tulee tehdä kirjallisesti. Testamentin todistavat oikeaksi
kaksi henkilöä, joista kumpikaan ei saa olla testamentin tekijän puoliso tai
testamentin tekijän lähiomainen. Myöskään ei saa todistaa itsensä, puolisonsa tai lähisukulaisensa hyväksi tehtyä testamenttia. Todistajan tulee olla
15 vuotta täyttänyt ja oikeustoimikelpoinen.
Todistajien tulee tietää, että asiakirja on testamentti, mutta heidän ei tarvitse tietää sen sisältöä. Molempien todistajien tulee olla samanaikaisesti läsnä
allekirjoitustilanteessa. He todistavat, että testamentin tekijä on sen terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan omakätisesti allekirjoittanut. Testamentin tekijän tulee joko allekirjoittaa testamentti tai tunnustaa siinä oleva allekirjoituksensa.

Testamentissa on mahdollista määritellä, että tietty määrä omaisuudesta
tulee Pesäpuu ry:lle, tai että tietty omaisuusesine kuten taulu, koru, arvopaperi, asunto tai kiinteistö tulee Pesäpuu ry:lle.
Voiko jo tehtyä testamenttia muuttaa?
Jo tehtyyn testamenttiin ei tule tehdä muutoksia jälkikäteen, koska se voi
johtaa testamentin pätemättömyyteen tai tulkintavirheisiin. Sen sijaan kannattaa tehdä kokonaan uusi, aikaisemman testamentin syrjäyttävä testamentti tai aikaisempaa täydentävä lisätestamentti, noudattaen lain edellyt-
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TESTAMENTTIMALLI

1. Pääsisältö
Esimerkki 1

3. Todistajat

Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olevina todistamme, että Matti
Virtanen, jonka henkilöllisyyden olemme tarkastaneet, on tänään terveellä
ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmoittanut edellä
olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa, ja että hän on
tämän testamentin omakätisesti allekirjoittanut.

Määrään täten viimeisenä tahtonani ja testamenttinani, että kaikki jälkeen
jättämäni omaisuus menee täydellä omistusoikeudella
___________________________________.

Helsingissä 10. päivänä maaliskuuta 2018

Esimerkki 2

_____________________			______________________

Määrään täten viimeisenä tahtonani ja testamenttinani, että
________________________ saa jälkeen jättämästäni omaisuudesta
xxx euroa. Kaiken muun omaisuuteni saa täydellä omistusoikeudella
_______________________.

Pekka Korhonen				Maija Mäkinen
Asuinpaikka ja ammatti			

Asuinpaikka ja ammatti

Esimerkki 3
Määrään täten viimeisenä tahtonani ja testamenttinani, että kaiken kotini
irtaimiston saa täydellä omistusoikeudella__________________________.
Kaikki arvopaperini saa täydellä omistusoikeudella
__________________________. Kaiken muun jälkeen jättämäni
omaisuuden saa täydellä omistusoikeudella ______________________.
2. Allekirjoitus
Helsingissä 10. päivänä maaliskuuta 2018
Matti Virtanen
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Yhteystiedot
www.pesapuu.fi
toimisto@pesapuu.fi
014 - 332 2500

