
Malliasiakirjat on laadittu Suomen Ladulle 28.12.2011. Malliasiakirjat ovat esimerkkejä mahdollisista 
testamenttilahjoituksista, eivätkä sellaisenaan välttämättä sovellu juuri sinun omaisuutesi 
testamenttaamiseen. 
 
Otathan aina yhteyttä lakimieheen, mikäli kyse on vähäistä suuremmasta omaisuudesta tai jokin 
testamentin laatimiseen liittyvä seikka on jäänyt sinulle epäselväksi.  

 

MALLI I 

Tässä kuvatussa mallissa testamentataan tietty rahasumma Suomen Ladulle ja muu 

omaisuus jaetaan Perintökaaressa säädetyn perimysjärjestyksen mukaan. 

 

 

TESTAMENTTI 

 

Minä, Matti Meikäläinen (010101-0000), määrään viimeisenä tahtonani ja 

testamenttinani, että kuolemani jälkeen Helsingissä kotipaikkaa pitävä Suomen Latu ry. 

(rekisterinumero 29.840) saa täydellä omistusoikeudella 5000 euroa. Jäljellejäävä 

omaisuuteni, olipa se minkä laatuista tai määräistä tahansa, jaetaan perintökaaren 

mukaan.  

 

Helsingissä 1. päivänä tammikuuta 2012 

 

 

Matti Meikäläinen 

Myyjä 

Mallikatu 1 A 1 

00100 Helsinki 

 

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

Meikäläinen, jonka henkilöllisyyden olemme todenneet/henkilökohtaisesti tunnemme, on 

täydellä ymmärryksellä ja vapaasta tahdostaan ilmoittanut edellä olevan sisältävän 

hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa sekä että hän on tämän testamentin 

omakätisesti allekirjoittanut. 

 

 

Tiina Todistaja  Teppo Todistaja 

Sairaanhoitaja  Autonkuljettaja 

Espoo   Espoo 

 

  



Malliasiakirjat on laadittu Suomen Ladulle 28.12.2011. Malliasiakirjat ovat esimerkkejä mahdollisista 
testamenttilahjoituksista, eivätkä sellaisenaan välttämättä sovellu juuri sinun omaisuutesi 
testamenttaamiseen. 
 
Otathan aina yhteyttä lakimieheen, mikäli kyse on vähäistä suuremmasta omaisuudesta tai jokin 
testamentin laatimiseen liittyvä seikka on jäänyt sinulle epäselväksi.  

 

   

MALLI II 

Tässä kuvatussa mallissa testamentataan koko omaisuus yhdelle testamentinsaajalle.  

 

 

TESTAMENTTI 

 

Minä, Matti Meikäläinen (010101-0000), määrään viimeisenä tahtonani ja 

testamenttinani, että kuolemani jälkeen kaikki omaisuuteni, olipa se minkä laatuista tai 

määräistä tahansa, on menevä Maija Mehiläiselle (henkilötunnus 030303-1111) täydellä 

omistusoikeudella. 

 

 

Helsingissä 1. päivänä tammikuuta 2012 

 

 

Matti Meikäläinen 

Myyjä 

Mallikatu 1 A 1 

00100 Helsinki 

 

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

Meikäläinen, jonka henkilöllisyyden olemme todenneet/henkilökohtaisesti tunnemme, on 

täydellä ymmärryksellä ja vapaasta tahdostaan ilmoittanut edellä olevan sisältävän 

hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa sekä että hän on tämän testamentin 

omakätisesti allekirjoittanut. 

 

 

 

Tiina Todistaja  Teppo Todistaja 

Sairaanhoitaja  Autonkuljettaja 

Espoo   Espoo 

 


