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Tästä oppaasta saat tietoa, kun pohdit testamenttilahjoituksen tekemistä Etelä-

Suomen Syöpäyhdistykselle eli Essylle. Olet lämpimästi tervetullut olemaan 

yhteydessä meihin, jos Sinulla on mitä tahansa kysymyksiä testamentin tekoon tai 

yhdistyksemme toimintaan liittyen. Yhteystiedot löydät oppaan lopusta.   

 

 

Miksi lahjoittaa Essylle testamentilla?  

Essyn testamenttilahjoittajat tukevat syöpää sairastavien ja 

heidän läheistensä tukipalveluja sekä 

terveydenedistämistyötä toiminta-alueellamme 

Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä. Essyn 

muistaminen testamentilla on yksi tapa lahjoittaa meille.  

Yksityishenkilöiden tekemät testamentit – niin suuret kuin 

pienemmätkin – ovat meille erittäin arvokkaita.  

Ne turvaavat toimintamme jatkuvuutta ja ovat mukana 

mahdollistamassa sitä, ettei kukaan jäisi syövän kanssa yksin. 

Lahjoitettuja varoja käytetään mm. neuvontapalvelumme 

ylläpitämiseen ja kehittämiseen, ryhmä- ja kurssitoimintaan, 

vertaistapaamisiin, paikallisosastojen toimintaan, 

vertaistukihenkilöiden koulutuksiin sekä yleisiin kustannuksiin. 

Käytämme lahjoitukset tarkan harkinnan ja tilanteen mukaan 

– aina kuitenkin siten, että ne tukevat syöpään sairastuneiden 

ja heidän läheistensä hyväksi tehtyä työtä. 

 

Tuellasi voimme rahoittaa mm.  

• kursseja ja ryhmiä syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen (esim. ensitietoryhmiä ja 

ryhmiä pitkäaikaista syöpää sairastaville sekä heidän läheisilleen) 

• monipuolisesti voimavaroja lisääviä kursseja (esim. voimauttava kirjoittaminen, 

taideterapia, luontokurssit jne.) 

• asiantuntijaluentoja ja webinaareja (esim. Palliatiivisen hoidon mahdollisuudet 2020, 

Syöpä ja parisuhde 2020, Syöpä ja ravinto 2021, Syöpä, menetys ja läheisen suru 2021) 

 

Maksuton neuvontapalvelumme, kurssimme, ryhmämme, vertaistukivälityksemme sekä 

paikallisosastojemme toiminta auttavat ihmisiä elämään hyvää elämää ilman syöpää ja syövästä 

huolimatta. 
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Halutessasi kohdentaa testamenttivarojasi tarkemmin tiettyyn osaan toimintaamme, ole 

yhteydessä, niin voimme keskustella hyvistä kohdennusvaihtoehdoista. On hyvä myös huomioida 

yhdistyksen säännöt paikallisosastojen osalta:  

”4 § Paikallisosastot 

Yhdistyksellä voi olla paikallista toimintaa varten rekisteröimättömiä paikallisosastoja. Niiden toimintaa 

ohjaa, neuvoo, valvoo ja hallinnoi yhdistyksen hallitus. 

Yhdistys hallinnoi paikallisosastoille testamentattuja tai lahjoitettuja varoja yhdistyksen hallituksen 

päätöksen mukaan. Paikallisosaston toiminnan tukemiseen tarkoitetuista testamentti- tai lahjoitusvaroista 

yhdistyksen hallitus osoittaa hakemuksesta ja harkintansa mukaan varoja ko. paikallisosastolle.” 

(Yhdistyksen säännöt) 

 

Testamentin voi tehdä kuka vain täysi-ikäinen 

Testamentin tekeminen on hieno tapa jättää omien arvojensa mukainen jälki maailmaan. 

Tekemällä testamentin kerrot, miten Sinä haluat omaisuuttasi käytettävän kuolemasi jälkeen – 

mikä on sinun henkilökohtainen tahtosi. Testamentin tekoa ei kannata lykätä tulevaisuuteen. 

Testamenttia tehdessäsi voit olla yhtä lailla yksin elävä kuin perheellinen. Testamentin voi tehdä 

täysi-ikäiseksi tultuaan missä iässä vain, ja testamenttiaan voi muuttaa tarvittaessa. Voit valintasi 

mukaan lahjoittaa testamentilla tietyn osan varallisuudestasi – koko omaisuuden voi kuitenkin 

testamentata vain, jos ei ole lapsia tai heidän rintaperillisiään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” 2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistys on alueellinen syöpäyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä 

hyvinvointia sekä harjoittaa syöpätauteihin liittyvää neuvonta- ja valistustyötä.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä 

saatuaan asianomaisen luvan toimeenpanemaan rahankeräyksiä ja arpajaisia.” (Yhdistyksen säännöt) 

Tiesitkö, että 

o testamentit ovat Essylle verovapaata tuloa 

o jos henkilöllä ei ole perillisiä eikä 

testamenttia, omaisuus siirtyy 

kokonaisuudessaan valtiolle  

o testamentin voi tehdä itse, mutta 

asiantuntijan puoleen kääntyminen 

testamentin laatimiseksi suositeltavaa. 

Neuvomme mielellämme sinua lakiavun 

etsimisessä 

o testamentin voi halutessaan myös 

kohdentaa tiettyyn osa-alueeseen Essyn 

toiminnassa – kysy lisää 
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Miten tehdä testamentti Essylle?  

Testamentin voi tehdä itse. Sen laadinnassa on kuitenkin hyvä käyttää asiantuntijaa, koska 
testamentin tulee täyttää asiakirjalta vaadittavat muotomääräykset. Asiantuntijoita ovat 
lakimiehet, juristit, notaarit jne. Toivomme myös, että olisit yhteydessä meihin, jos suunnittelet 
testamentin tekoa Etelä-Suomen Syöpäyhdistykselle. 

Testamentin teko-oikeus 

Täysi-ikäinen eli 18 vuotta täyttänyt henkilö on oikeutettu tekemään testamentin. 

• Testamentti tulee tehdä tarkan harkinnan jälkeen, sillä siitä ilmenee yksiselitteisesti 
viimeisen tahdon määrittely. Tekijään ei saa kohdistua ulkopuolista painostusta. 

• Testamentin voi saada hyväkseen vain joko ihminen tai oikeushenkilö, kuten yhdistys tai 
säätiö. 

Testamentin kirjoittaminen 

• Testamentin täytyy olla kirjallinen ja se tulee allekirjoittaa ja oikeaksi todistaa. Testamentin 
voi kirjoittaa itse tai esim. lakimiehen avustamana. 

• Testamentin teksti voi olla toisen kirjoittamaa, mutta allekirjoituksen tulee olla 
testamenttaajan itsensä tekemä. 

• Päiväys on välttämätön. 
• Testamentti on hyvä tehdä kahtena kappaleena, joista toinen jää testamentintekijälle ja 

toisen voi viedä pankkilokeroon. 
• Testamentintekijä voi halutessaan määrätä, että Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry ottaa 

hoitaakseen perunkirjoituksen, hautausjärjestelyt ja haudan hoidon. Näistä tehdään 
testamenttiin henkilön toivomusten mukainen selkeä määräys. 

Todistajat 

• Todistajia testamentilla on oltava vähintään kaksi, jotka samanaikaisesti paikalla ollessaan 
todistavat tekijän allekirjoituksen oikeaksi. 

• Todistajan on oltava 15 vuotta täyttänyt ja hänen tulee ymmärtää, mitä testamentin 
tekeminen tarkoittaa. 

• Todistaja ei saa olla lähisukulainen. 
• Todistaja itse tai hänen lähiomaisensa ei saa hyötyä testamentista. 
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Onko sinulla kysyttävää testamenttilahjoittamisesta tai Essystä?  

Ota yhteyttä Inge-Britiin tai Tuuliin:  

 

Inge-Brit Barkholt                                   
Toiminnanjohtaja 
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry 
Södra Finlands Cancerförening rf 
Itämerenkatu 5, 6. krs  
00180 Helsinki 
p. 044 730 3301 
inge-brit.barkholt@essy.fi 

 
 
 
Tuuli Charalambous 
Varainhankinnan ja viestinnän  
koordinaattori 
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry 
Södra Finlands Cancerförening rf 
Itämerenkatu 5 A, 6. krs 
00180 Helsinki 
p. 044 730 3306 

tuuli.charalambous@essy.fi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Lisätietoa Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksestä myös kotisivullamme: www.essy.fi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Onneksi löysin Googlesta Etelä-Suomen 

Syöpäyhdistyksen maksuttoman 

neuvontapalvelun syöpään sairastuneille 

ja heidän omaisilleen. Tapasin 

empaattisen ja asiantuntevan 

neuvontahoitajan, joka antoi minulle 

paljon arvokkaita tietoja siitä, miten 

syöpää voi käsitellä niin sairastuneen 

äitini kuin pienen lapsenikin kanssa.” – 

Essyn neuvontapalveluiden asiakas, 2020 
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