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Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa 

 

Testamenttilahjoituksella voit poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä 

tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Voit halutessasi lahjoittaa 

testamentilla omaisuuttasi haluamillesi tahoille: perheenjäsenillesi, 

tuttavillesi tai vaikkapa yhdistyksille. Olemme laatineet Suomen Ladun 

keskusjärjestössä tämän esitteen, josta saat tietoa testamentin tekemisestä, 

eri mahdollisuuksista ja muiden muassa testamentin säilyttämisestä. Esite on 

kuitenkin vain suuntaa antava, eikä käsittele kaikkia mahdollisia 

testamenttivaihtoehtoja ja niihin liittyviä erityispiirteitä. 

 

Olemme liittäneet oheen myös malliasiakirjan testamentiksi. Kyseessä on 

esimerkki, joka ei välttämättä sovi kaikkiin tilanteisiin. Yksinkertaisia 

testamenttimalleja löytyy myös muualta internetistä ja oikeustieteellisestä 

kirjallisuudesta. Suosittelemme kuitenkin, että käännytte lakimiehen tai 

asianajajan puoleen, mikäli kyse on merkittävästä tai laaja-alaisesta 

perintösuunnittelusta. Asiantuntijaa käyttämällä varmistutaan myös 

optimaalisesta verosuunnittelusta. Lähimmän lakimiehen tai asianajajan 

löydätte esimerkiksi pankeista, lakiasiaintoimistoista tai Suomen 

Asianajajaliiton kautta.  

 

Lisätietoja testamenttilahjoituksista ja Suomen Ladusta saatte 

hallintopäällikkö Elina Kokkoselta, puh 040 5021273 tai sähköposti 

elina.kokkonen(at)suomenlatu.fi .  

 

Perimyksestä 

Perimysjärjestys määräytyy Perintökaaren (40/1965) mukaan. Ensisijaisia 

perillisiä ovat rintaperilliset eli lapset. Mikäli rintaperillisiä ei ole ja henkilö on 
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naimisissa, puoliso perii lain mukaan vainajan omaisuuden. Mikäli henkilö ei 

ole myöskään naimisissa, ovat hänen perillisiään vanhemmat tai omat 

sisarukset tai näiden rintaperilliset. Myös puolison periessä vanhemmat ovat 

nk. toissijaisia perillisiä, jotka saavat perinnön puolison kuoltua. Niin 

kutsutulla kolmannella tasolla perillisiä ovat vainajan isovanhemmat tai 

näiden rintaperilliset. Mikäli tällaisia laissa mainittuja perillisiä ei ole, menee 

perintö valtiolle. Serkut eivät nimittäin enää voi periä.  

 

Perintö jakautuu lain mukaan samassa linjassa olevien perillisten kesken 

tasan.     

 

Tästä lyhennetysti kuvatusta perimysjärjestyksestä voidaan poiketa 

testamentilla. Testamenttimääräyksellä ei kuitenkaan voida poiketa 

testamentintekijän rintaperillisen eli lapsen oikeudesta lakiosaan. Lakiosa on 

määrällisesti aina puolet siitä, mitä rintaperillinen olisi ilman testamenttia 

tullut saamaan. Testamentti on tällöin tehoton siltä osin, kuin se estää 

rintaperillistä saamasta lakiosaansa tai määräämästä lakiosana tulevasta 

omaisuudesta. Vastaavasti testamentilla voi aina määrätä vapaasti enintään 

puolesta omaisuudestaan, eikä tällöin tule loukanneeksi yhdenkään 

rintaperillisen oikeutta lakiosaan. 

 

Kuka voi tehdä testamentin? 

18 vuotta täyttänyt henkilö voi määrätä testamentilla omasta 

omaisuudestaan. Myös 15 vuotta täyttänyt voi jo tehdä testamentin omalla 

työllään ansaitsemastaan omaisuudesta. Testamentin voi tehdä 18 vuotta 

nuorempi myös silloin, jos hän on tai on ollut naimisissa.  
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Testamentin tekijän tulee kuitenkin olla oikeustoimikelpoinen, toisin sanoen 

hänen tulee kyetä itse määräämään omaisuudestaan ja sen käytöstä. 

Testamentissa on kyse tahdonilmaisusta, jolla määrätään siitä kuka tai ketkä 

saavat testamentin tekijän omaisuuden tämän kuoleman jälkeen. Testamentti 

on vapaaehtoinen oikeustoimi, eikä ketään voida pakottaa tai huijata 

tekemään testamentti toiselle.  

 

Erilaisia testamenttimääräyksiä 

Testamentti voi olla sisällöltään joko yleistestamentti tai erityistestamentti.  

 

Yleistestamentissa määrätään tietyille tahoille jokin suhteellinen osuus 

omaisuudesta, esimerkiksi 20 prosenttia yhdelle testamentinsaajalle ja 80 

prosenttia jollekin toiselle taholle. Testamentilla voidaan määrätä myös siten, 

että annetaan esimerkiksi 20 prosenttia tietylle taholle ja loput omaisuudesta 

määrätään jaettavaksi lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan.  

 

Erityistestamentissa testamentti kohdistuu ainoastaan tiettyyn 

rahasummaan, yksilöityyn esineeseen tai esimerkiksi sijoitusomaisuuteen. 

Tällainen erityistestamentti erotetaan aina kuolinpesästä ennen muun 

omaisuuden jakamista lakisääteisten perillisten kesken. Erityistestamentissa 

tulee kiinnittää huomiota siihen, että omaisuus on riittävän selkeästi yksilöity 

testamentissa.  

 

Testamentti voi olla myös näiden yhdistelmä, jossa ensin määrätään tietyn 

omaisuuserän saajasta ja vasta sen jälkeen lopusta omaisuudesta 

yleistestamentin tavoin suhteellisesti. 

 

Testamentin muoto ja todistajat 
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Testamentissa tulee pääsääntöisesti olla tietyt muotoseikat täytettyinä, jotta 

se on pätevä. Alla on lueteltu olennaiset seikat, ja esimerkki testamentista 

löytyy tämän muistion lopusta. Mikäli jokin asia jää epäselväksi, älä epäröi 

kääntyä ulkopuolisen asiantuntijan puoleen. 

 

Testamentintekijä: Jotta tiedetään kenen testamentti on kyseessä, siitä tulee 

käydä ilmi testamentin antajan nimi, henkilötunnus sekä osoite.   

 

Testamentinsaaja: Tämän lisäksi kaikki testamentin saajat tulee yksilöidä. 

Saajien osalta testamentissa tulee mainita vähintään saajien nimet. Jotta 

varmistutaan oikeista henkilöistä ja vältytään tulkintaepäselvyyksiltä, on hyvä 

mainita myös saajan yksilöintitietoja. Henkilön kohdalla parhaiten tähän käy 

henkilötunnus, ja sen puuttuessa myös syntymäajan tai jopa vuodenkin 

mainitseminen helpottaa tulkintaa. Yhdistyksen ollessa testamentinsaajana 

on hyvä mainita yhdistyksen nimi, sekä yhdistystunnus (mikäli se on 

tiedossasi). Tämän tunnuksen saat parhaiten tietoosi ottamalla yhteyttä 

kyseiseen yhdistykseen.  

Testamentattava omaisuus: Testamentissa tulee mainita myös testamentin 

kohde. Mikäli testamentti kohdistuu vain tiettyyn omaisuuteen (ks. myös yllä), 

tulee tuo omaisuus yksilöidä riittävän selkeästi.  

 

Omakätinen allekirjoitus: Edellisten ohella testamentissa tulee olla 

testamentinantajan omakätinen allekirjoitus (ei siis esimerkiksi tietokoneella 

kirjoitettu).  

 

Kaksi todistajaa: Testamentissa on oltava myös kahden yhtä aikaa läsnä 

olevan esteettömän todistajan allekirjoitus, heidän ammattinsa ja 

kotipaikkakuntansa. Todistaja on pääsääntöisesti esteetön silloin, kun hän ei 
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ole testamentinantajan lähisukulainen eikä testamentin saaja eikä saajan 

lähisukulainen. Todistajan tulee olla myös 15 vuotta täyttänyt. Todistajien ei 

tarvitse nähdä sisältöä tai tietää sitä tarkalleen. Heidän tulee kuitenkin tietää, 

että kyseinen asiakirja on testamentti.  

 

Tietyin edellytyksin testamentti on mahdollista tehdä myös näistä 

muotoseikoista poiketen. Tällaisesta hätätilatestamentista säädetään 

Perintökaaren 10 luvussa. 

 

Testamentin säilyttäminen 

Testamentin voi tehdä esimerkiksi kotona eikä sitä tarvitse erikseen vahvistaa 

maistraatissa tai muussa viranomaisessa. Testamentin laatimisesta ei 

myöskään tarvitse kertoa kenellekään, ei edes testamentinsaajalle.  

 

Testamenttia voi myös säilyttää kotona muiden tärkeiden papereiden tavoin. 

Tällöin on kuitenkin hyvä huomioida, että mikäli testamentti tuhoutuu, katoaa 

tai sellaista ei löydetä, ei testamentti ole voimassa saajansa hyväksi. Mikäli 

haluat varmistaa testamenttisi säilytyksen, voit säilyttää sitä esimerkiksi 

pankin tallelokerossa tai avosäilytyksessä.  

 

Testamentin voi laatia kahtena samansisältöisenä kappaleena, joita 

säilytetään eri paikoissa. Tällä varmistetaan testamentin säilyminen 

paremmin. Toisaalta tällöin tulee kiinnittää erityistä huomiota kummankin 

kappaleen tuhoamiseen, mikäli testamenttia myöhemmin muutetaan tai se 

halutaan peruuttaa seuraavassa jaksossa kuvatuin tavoin.  

 

Testamentin muuttaminen tai peruuttaminen 
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Testamenttia voidaan muuttaa milloin tahansa. Tällöin tulee kuitenkin 

noudattaa yllä kuvattuja muotovaatimuksia. Paras tapa muutoksen 

tekemiselle on kokonaan uuden testamentin laatiminen. Samassa yhteydessä 

voi todeta, että tuo testamentti kumoaa aiemmin laaditut testamentit.  

 

Testamentin voi myös peruuttaa milloin tahansa. Peruuttaminen tapahtuu 

helpoiten hävittämällä testamenttiasiakirja ja mahdolliset siitä otetut kopiot. 

Mikäli testamentti peruutetaan tekemättä uutta testamenttia, jaetaan 

omaisuus laissa säädetyn perimysjärjestyksen mukaan.  

 

 

 

 

 

  

 


