
 

 

 

TESTAMENTTI     2015 

 

YLEISTÄ 

Testamentin laatiminen on oikeustoimi, jolla sen laatija ilmaisee viimeisen tahtonsa. Tekijä voi itse 

määrätä, että hänen omaisuutensa on kuoleman jälkeen jaettava perintökaaren määräyksistä poikkeavalla 

tavalla. Testamentti ei voi kuitenkaan loukata lakiosaa. Lakiosa koskee kaikkia lapsia ja heidän jälkeläisiään 

ja se on puolet rintaperillisille muuten kuuluvasta perintöosuudesta. 

 

Suomen Laki määrää perintökaaressa sen, miten omaisuuden suhteen menetellään, mikäli henkilö ei ole 

siitä elinaikanaan antanut määräyksiä.  Testamentin avulla voi siis antaa selkeät ohjeet omaisuuden 

jakamisesta ja varmistaa näin oman tahdon toteutumisen. Testamentilla voi halutessaan jättää 

omaisuuden tai osan siitä myös esimerkiksi raamattutyön hyväksi. Siinä tapauksessa, että lähisukulaisia ei 

ole eikä testamenttia ole olemassa, menee omaisuus valtiolle. 

is 

TESTAMENTIN TEKIJÄ 

Testamentin tekijän tulee pääsääntöisesti olla täysi-ikäinen. Testamentin tekijän tulee lisäksi olla 

psyykkisesti sellaisessa tilassa, että hän kykenee itsenäiseen tahdonmuodostukseen ja ymmärtää 

testamentin merkityksen.  

 

MUOTOSEIKKOJA 

Testamentti on tehtävä kirjallisesti ja se on allekirjoitettava omakätisesti. On hyvä otsikoida asiakirja ja 

nimetä se yksiselitteisesti testamentiksi. Siitä tulee myös ilmetä laatijan henkilötiedot riittävällä 

tarkkuudella.  

 

Testamentin voi laatia itse tai lakimiestä apuna käyttäen.  Asiantuntijan käyttäminen on järkevää, mikäli 

omaisuutta on runsaasti tai on epävarmuutta siitä ketkä ovat perillisiä. 

 

Testamentti on päivättävä. Päiväyksellä voi olla suuri merkitys tilanteessa, jossa henkilö on elämänsä 
varrella laatinut useita testamentteja. Testamentin päiväyksen perusteella tiedetään, mikä niistä edustaa 

vainajan viimeistä tahtoa. 

 

TODISTAJAT 

Testamentissa on oltava kahden esteettömän todistajan nimet. Näiden on oltava yhtä aikaa läsnä 

testamenttia laadittaessa, ja heidän on siinä tilaisuudessa allekirjoituksillaan todistettava testamentti. 

Todistajien on tiedettävä, että asiakirja on testamentti, mutta testamentintekijä voi kuitenkin itse päättää 

saavatko todistajat tietää testamentin sisällön. 

 

Todistajien tulee merkitä testamenttiin allekirjoituksensa lisäksi ammattinsa ja asuinpaikkansa sekä 

todistamisen aika ja paikka. 

 

Todistajat laativat tästä ns. todistuslausuman, ja siihen on sisällytettävä tiedot testamentin tekijän 

henkilöllisyyden toteamisesta ja itse todistamistapahtumasta. Todistajien on lausuttava käsityksensä 

testamentin tekijän vapaasta tahdonmuodostuksesta, sekä siitä, että testamentin tekijä ymmärtää 

laatimansa asiakirjan luonteen. 

 

Todistajien tulee olla vähintään viisitoistavuotiaita ja henkisesti todistajiksi kykeneviä. Puoliso, 

lähiomainen tai muu henkilö, jolle saattaa testamentista olla hyötyä, ei saa olla todistajana.  Todistajana ei 



 

myöskään voi olla johtokunnan tai hallituksen jäsen yhteisössä, jonka hyväksi testamentti tehdään. 

Sellaisen yhteisön toimitusjohtaja tai vastaava ei myöskään voi olla todistajana.  

 

TESTAMENTIN SISÄLTÖ 

Testamentin sisältö on vapaasti tekijänsä päätettävissä. Jotta viimeinen tahto kuitenkin toteutuisi halutulla 

tavalla, tulee sisällön olla mahdollisimman yksiselitteinen. Sisällöstä on käytävä selvästi ilmi kuka tai ketkä 

ovat testamentin edunsaajia, eli kenelle omaisuuden halutaan menevän. Lisäksi omaisuus tulee yksilöidä 

tarkkaan, eli mitä omaisuutta ja kuinka paljon kenellekin luovutetaan. 

 

Mikäli testamentti tehdään järjestön hyväksi, eikä testamentin tekijä koe tärkeäksi antaa erityisiä ohjeita, 

voi järjestö käyttää varat sääntöjensä mukaiseen toimintaan.  

 

TESTAMENTIN MUUTTAMINEN TAI PERUUTTAMINEN 

Testamentin muutos on tehtävä samalla tavalla kuin testamentti. Testamentin tekijä voi muuttaa tai 

peruuttaa testamentin milloin tahansa. Edes lupaus olla peruuttamatta testamenttia ei sido lupauksen 

antajaa. Muutos tai lisäys on kuitenkin tehtävä edellä mainittuja muotomääräyksiä noudattaen.  

 

Testamentin voi peruuttaa kokonaan myös yksinkertaisesti hävittämällä sen. Uudessa testamentissa on 

hyvä sanoa, että se kumoaa kaikki aiemmat testamentit, mikäli näin on tarkoitus. 

 

TESTAMENTIN SÄILYTTÄMISESTÄ 

Testamentti tulee säilyttää varmassa paikassa, kuten esim. tallelokerossa.  On tietysti tärkeää, että 

testamentti on helposti löydettävissä perittävän kuoleman jälkeen.  

 

Yleishyödyllisen yhteisön hyväksi tehdystä testamentista voi halutessaan tehdä yhteisölle 

ennakkoilmoituksen. 

 

PERINNÖN VEROTTAMINEN 
Perintöveron suuruus määräytyy toisaalta sukulaisuuden ja toisaalta perinnön suuruuden perusteella. 

Suomen Pipliaseura on yleishyödyllisenä yhteisönä vapaa perintöverosta, eli seuralle osoitettu omaisuus 

tulee täysimääräisesti raamattutyön hyväksi. 

 

LISÄTIETOJA 

Pipliaseuran talousjohtaja Eeva Vuorinen  antaa mielellään lisätietoja testamenttiasioista.   

puh. 010 838 6513 

eeva.vuorinen@piplia.fi 

Seuraavassa yksinkertainen malli testamentiksi. 
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Esimerkki testamentista  

 

TESTAMENTTI 

Tekijä 

nimi ja henkilötunnus 

osoite 

 

 

Testamenttimääräys 

 

Ilmoitan täten viimeisenä tahtonani ja testamenttinani, että omaisuuteni suhteen on kuolemani jälkeen 

meneteltävä seuraavalla tavalla: 

 luettelo omaisuudesta sekä kenelle mikäkin osa annetaan 

 Vaihtoehtoisesti esim: Kaikki kiinteä ja irtain omaisuuteni on annettava Suomen Pipliaseura ry:lle 

sen raamattutyöhön. 

paikka ja aika 

Allekirjoitus 

nimi 

arvo tai ammatti 

 

Todistus 

 

Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olevina todistamme täten, että                                  , jonka 

henkilökohtaisesti tunnemme, on tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan 

ilmoittanut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa sekä että hän samalla on 

tänään testamenttinsa omakätisesti allekirjoittanut. 

Paikka ja aika edellä mainitut 

Allekirjoitus                                        Allekirjoitus     

  

todistajan nimi                todistajan nimi  

ammatti ja kotipaikka                 ammatti ja kotipaikka 


