
Suomen vesistösäätiö
Testamenttiopas

Tarvitsemme apuasi ainutlaatuisten
sisävesiemme suojelemiseksi
Suomen vedet mielletään usein puhtaiksi ja hyvinvoiviksi. Todellisuudessa
vesiemme hyvä tila ei kutenkaan ole itsestäänselvyys. Suomessa on tuhansia
rehevöityneitä järviä, padottuja virtavesiä ja tuhottuja pienvesiä. Vesistöt tummuvat
ja sinileväkukinnat ovat yleistyneet jopa karuilla selkävesillä. Globaali
monimuotoisuuskato ja ilmastonmuutos ovat aitoja uhkia myös Suomen sisävesille,
joiden luontotyypeistä ja eliölajeista paikoin jopa yli puolet on arvioitu uhanalaisiksi
tai silmälläpidettäviksi. Aika toimia Suomen vesistöjen hyväksi on nyt!

Suomen vesistösäätiön toiminta

Suomen vesistösäätiön tarkoituksena on yleishyödyllisessä tarkoituksessa tukea
luonnon- ja ympäristönsuojelua, parantaa vesistöjen tilaa Suomessa ja
kansainvälisesti, sekä edistää suomalaisen, vesiin liittyvän kulttuuriperinnön
säilyttämistä. Tavoitteenamme on, että Suomen puhtaiden sisävesistöt säilyisivät
kirkkaina myös tuleville sukupolville.

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan
- myöntämällä apurahoja, avustuksia ja mikrolainoja
- harjoittamalla tiedotus-, koulutus-, tutkimus- ja hanketoimintaa
- verkostoitumalla ja ylläpitämällä yhteyksiä alan kansallisiin ja kansainvälisiin

julkis- ja yksityisoikeudellisiin yhteisöihin ja säätiöihin
- kaikilla muilla tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla.

Säätiön perustajat, Auri Sarvilinna ja Mikael Hed, ovat luovuttaneet säätiön
peruspääomaksi viisisataatuhatta (500.000) euroa. Säätiön varat ja tulot, mikäli niitä
ei välittömästi käytetä tai voida käyttää säätiön tarkoituksen edistämiseen, on
sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin. Säätiö
voi harjoittaa kaikkea liiketoimintaa toimintansa rahoittamiseksi. Säätiöllä voi olla
vapaan oman pääoman rahasto, johon säätiön perustajan sekä säätiön tarkoitusta
yleisesti tukevien tahojen säätiölle luovuttamat varat voidaan kirjata. Hallitus voi
tarvittaessa perustaa myös muita säätiön tarkoitukseen liittyviä rahastoja.



Testamenttilahjoitus säätiön hyväksi

Yksityishenkilö voi tehdä testamenttilahjoituksen Suomen vesistösäätiön hyväksi.
Testamenttaamalla rahavaroja säätiölle edistät ja tuet säätiön toimintaa ja
suomalaista vesiensuojelutyötä. Lahjoittajana sinulla on tärkeä rooli toimintamme
mahdollistajana. Testamenttilahjoituksella voit varmistua siitä, että haluamasi osa
omaisuudestasi käytetään säätiön tukemaan toimintaan. Testamentissasi voit itse
määrittää osuuden, jonka haluat lahjoittaa. Testamenttilahjoitukset säätiölle ovat
verovapaita, joten ne voidaan käyttää lyhentämättöminä säätiön tarkoituksen
tukemiseen.

Testamentin tekeminen on tarpeen, jos haluat, että omaisuutesi jaetaan kuolemasi
jälkeen muulla tavalla kuin laissa määrätyn periaatteen mukaan. Ollakseen pätevä
testamentin tulee täyttää tietyt muotomääräykset. Voit kirjoittaa testamentin itse tai
yhdessä lakimiehen kanssa. Testamentteihin ja lahjoituksiin liittyvissä juridisissa
kysymyksissä voit olla yhteydessä säätiön suosittelemiin asianajotoimistoihin. Jos
testamenttia ei ole tehty eikä lakimääräisiä perillisiä ole, jäämistö menee valtiolle.

Ota huomioon, että rintaperillisellä on aina oikeus saada lakiosansa testamentista
huolimatta. Lakiosa on puolet siitä perintöosasta, jonka rintaperillinen
perimysjärjestyksen mukaan saisi, jos testamenttia ei olisi tehty. Jos
perinnönjättäjällä on esimerkiksi kaksi lasta ja omaisuutta miljoona euroa,
testamenttitahdosta riippumatta kumpikin lapsi saa vähintään 250 000 euroa.
Testamentilla voit määrätä siis 500 000 euron osasta haluamallasi tavalla.

Testamentin tekijän muistilista

1. Testamentista tulee käydä ilmi perinnön saajat sekä siirtyvän omaisuuden määrä
tai osuus koko omaisuudesta. Kun teet testamenttilahjoituksen säätiölle, käytä
testamentissa säätiön virallista nimeä Suomen vesistösäätiö sr.

2. Muista merkitä testamenttiin nimesi, henkilötunnuksesi, ammatti, päiväys,
paikkakunta ja allekirjoitus.

3. Testamentti tehdään kirjallisena kahden todistajan läsnä ollessa. Todistajien on
kirjoitettava testamentin loppuun todistuslausuma, päivättävä ja allekirjoitettava se.
Todistajien asuinpaikan ja ammatin tulee näkyä paperissa. Todistajien on oltava
vähintään 15-vuotiaita. Puoliso, sukulainen tai testamentin mahdollinen
hyödynsaaja ei voi olla todistajana.



Esimerkki todistuslausumasta:
Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olevina todistamme, että
[testamentintekijän koko nimi], jonka henkilökohtaisesti tunnemme, on tänään
terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä omasta vapaasta tahdostaan ilmoittanut
edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa sekä että hän
on tämän testamentin omakätisesti allekirjoittanut.
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4. Todistajien on tiedettävä, että kyseinen asiakirja on testamentti. Heidän ei
kuitenkaan tarvitse tietää, mitä testamenttiin on kirjoitettu.

5. Jos haluat myöhemmin tehdä muutoksia testamenttiin, on varminta hävittää
entinen testamentti ja tehdä sen tilalle uusi.

6. On tärkeää, että testamentti on tehty oikein. Sen vuoksi testamentti on aina hyvä
teettää tai tarkistuttaa asiantuntijalla, kuten lakimiehellä tai asianajajalla.

Voiko testamentin perua?

Voit elinaikanasi vapaasti muuttaa tekemäsi testamentin sisältöä tai perua
testamentin kokonaan. Jos teet uuden testamentin, ota huomioon testamentin
laadintaan liittyvät muotomääräykset.

Kun haluat muuttaa testamenttia, sinun kannattaa todistajien läsnä ollessa
repimällä hävittää kaikki kopiot aikaisemmin voimassa olleesta testamentista, jotta
jälkikäteen ei tule epäselvyyttä siitä, mikä on oikea testamentti. Jos testamentteja on
kaksi tai useampia, voimassa on niistä viimeiseksi tehty.

Testamentin toimeenpano

Jos säilytät Suomen vesistösäätiölle osoitetun testamentin muualla, voit kuitenkin
toimittaa jäljennöksen testamentistasi meille. Testamentin toimeenpano tarkoittaa
käytännössä, että testamenttaajan omaisuus jaetaan hänen testamentissaan
ilmaisemalla tavalla. Testamenttaaja voi testamentissa määrätä testamentille
toimeenpanijan. Toimeenpanijaksi määrätään usein testamentin laatinut lakimies tai
muu henkilö, jolla on tarkka tieto siitä, miten perittävä on halunnut
testamenttimääräyksensä käytännössä toteutettavaksi. Toimeenpanija siis panee
testamentin täytäntöön eli käytännön tasolla turvaa perittävän viimeisen tahdon
toteutumisen siten kuin perittävä on halunnut. Toimeenpanija antaa testamentin
tiedoksi lakimääräisille perillisille.



Koska toimeenpanijan valtuudet lain mukaan ovat käytännössä samat kuin
pesänselvittäjällä, hän myös selvittää pesän ja osakkaiden niin pyytäessä jakaa
pesän testamentin mukaisesti. Toimeenpanijan määrääminen on keino varmistaa
viimeisen tahdon toteutuminen juuri siten kuin perittävä on tarkoittanut.

Miten voin olla varma siitä, että tahtoni toteutuu?

Säätiön toimintaa säätelee säätiölaki sekä säätiön omat säännöt. Säätiön johto on
säätiölain nojalla huolellisesti toimien velvollinen edistämään säätiön tarkoituksen
toteutumista ja säätiön etua. Tämä kattaa koko säätiön toiminnan, myös saadut
lahjoitukset. Patentti- ja rekisterihallituksen säätiövalvonta sekä säätiön
tilintarkastaja valvovat, että näin myös toimitaan.

Kiinnostuin lahjoittamisesta, miten edetään?

Kun harkitset testamenttilahjoituksen tekemistä Suomen vesistösäätiölle, voit ottaa
yhteyttä suoraan meihin, yhteystietomme löytyvät alta. Annamme mielellämme
lisätietoa puhelimitse tai sovimme halutessasi kanssasi tapaamisen, jossa kerromme
lähemmin testamentin laatimisesta ja erityisesti Suomen vesistösäätiön toiminnasta.
Autamme sinua luottamuksellisesti ja maksutta myös testamenttiasiakirjan
laatimisessa.

Lisätietoja ja yhteystiedot

Suomen vesistösäätiö sr.,

Hallituksen puheenjohtaja Auri Sarvilinna

puhelin 0405886817
sähköposti auri.sarvilinna@vesistosaatio.fi


