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Metsätestamentti, elinaikana tehty lahjoitus metsien hyvän
hoidon jatkumiseksi
Metsätestamentti on osa metsäammattilaisen työkalupakkia ja otetaan
esille silloin, kun tunnistetaan jonkun tai joidenkin näistä osuvan:
•

metsänomistajalla ei ole työlleen jatkajaa

•

metsätilan tulevaisuus askarruttaa metsänomistajaa

•

metsien hoito on hänelle tärkeää

•

hän haluaa tilan säilyvän metsätalouskäytössä

•

hän haluaa omistajuuden siirtymisen olevan hallittua

Metsätestamentilla metsänomistajan on mahdollista lahjoittaa metsäomaisuus tai osa siitä
metsäalan hyväksi.
Metsämiesten Säätiö on sitoutunut käyttämään saamansa lahjoituksen tai sen tuoton
täysimääräisenä lahjoittajan haluamaan korvamerkittyyn kohteeseen.
Näin lahjoitusprosessi etenee (metsäammattilaisen osallistuminen vihreällä fontilla)
1) Lapseton Maire Metsänomistaja miettii, mitä tekisi erillisen 30 hehtaarin metsätilan osalta
2) Hän haluaa hyvin hoidetun metsänsä säilyvän metsätalouden käytössä, kun hänestä aika
jättää
3) Hän keskustelee asiasta metsäammattilaisen kanssa
4) Metsäammattilainen tuo keskustelussa yhtenä vaihtoehtona esille tilan lahjoittamisen
metsäalan hyväksi Metsämiesten Säätiön kautta
5) Maire kiinnostuu tästä ja sovitaan, että metsäammattilainen välittää hänen tietonsa
Metsämiesten Säätiölle
6) Maire kertoo toiveensa lahjoituksen käyttökohteista Säätiölle palaverissa, johon hän voi
ottaa mukaan keskustelun avanneen tutun metsäammattilaisensa
7) Säätiön edustaja kertoo, miten lahjoitusprosessi etenisi ja mitä se lahjoittajalle tarkoittaisi
sekä miten Mairen toiveet tulisi kirjata lahjakirjaan
8) Maire miettii asiaa ja ilmoittaa Säätiölle päättäneensä lahjoittaa tilansa
9) Säätiö tilaa metsäammattilaisen organisaatiolta tilan arvon määrityksen tilinpäätöstä varten
10) Tilan arvolla perustetaan Mairen päättämää nimeä kantava rahasto
11) Maire ja Säätiö tekevät kiinteistön lahjakirjan sekä säännöt rahastolle
12) Säätiö maksaa omista varoistaan korvauksena lahjoitukseen johtaneesta työstä
Keskustelun avauskannusteen. Se on joko organisaatiolle 3 % tilan arvosta tai
metsäammattilaisen tiimille 500 euron maksusitoumus työhyvinvointia edistävään toimintaan
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13) Tila jatkaa Mairen tutun metsäammattilaisen asiakkaana ja metsiä hoidetaan yhdessä
Säätiön kanssa
14) Mairen nimeämästä rahastosta haettavaksi laitetut ja myönnetyt apurahat julkaistaan
Metsämiesten Säätiön kotisivuilla sekä vuosikertomuksessa
15) Mairen elinaikana hänelle raportoidaan vuosittain huhtikuussa, mihin apurahoihin hänen
lahjoituksensa on käytetty ja säännöissä on sovittu, kenelle raportti toimitetaan Mairen jälkeen
16) Säätiö kartuttaa rahaston käyttövaroja metsäomaisuutensa vuotuisen tuottoprosentin
mukaan
17) Rahaston nimi näkyy ikuisesti Lahjoittajagalleriassa ja Säätiön rahastoluettelossa
18) Maire seuraa Säätiön toimintaa ja päättää sen perusteella, miten testamenttaa lopun
omaisuutensa
19) Myös muut tahot voivat kartuttaa Mairen perustaman rahaston varoja lahjoituksin
Lisätietoja:
kehityspäällikkö Veikko Iittainen, puh. 040 631 4771, veikko.iittainen@mmsaatio.fi tai
palvelupäällikkö Aija Järnstedt, puh. 0400 882 022, aija.jarnstedt@mmsaatio.fi

Päätös Metsätestamentista on tehty, läksiäiskahvit metsässä.
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