
Testamentista
Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää.

Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.



Lahjaksi olemme saaneet, lahjaksi 
voimme antaa!

Elämässä on kaikki viime kädessä Jumalan 
lahjaa. Mitään emme tuo mukanamme, kun 
synnymme tähän maailmaan ja mitään emme voi 
viedä mukanamme, kun siirrymme tästä ajasta 
ikuisuuteen. 

Se perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla 
tärkeä asia lähimmäisillemme.

Radio Dein kautta tapahtuva kristillinen 
mediatyö pyrkii ensisijaisesti pitämään 
evankeliumia esillä ja rohkaisemaan 
ihmisiä, jotka tarvitsevat toivoa. Myös 
raamattuopetuksen välittäminen on aina 
ajankohtaista.

Jos edellä mainittu on myös tärkeää sinulle, 
niin voit testamentin avulla edistää yhteistä 
tavoitetta. 

Miksi tehdä testamentti?

Testamentti on tärkeä tehdä, jotta voi itse 
vaikuttaa siihen kenelle jätät omaisuutesi.

 Huomioithan, että mikäli sinulla ei ole 
lähisukulaisia, niin ilman testamenttia 
omaisuutesi menee valtiolle. 

Myös verotukselliset syyt voi vaikuttaa 
testamentin laadintaan.

Testamentin muoto

Testamentti onkin tehtävä kirjallisesti, kahden 
esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä.
Testamentin tekijän omakätisesti allekirjoitettua 
testamentin tai tunnustettua nimikirjoituksensa 
oikeaperäiseksi todistajien on vahvistettava 
testamentti nimikirjoituksillaan. Todistajien tulee 
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tietä, että asiakirja on testamentti. Testamentin 
tekijän ei kuitenkaan tarvitse kertoa todistajille 
testamentin tarkempaa sisältöä. Testamentin 
saaja, alle 15 -vuotias tai lähisukulaiset eivät saa 
toimia testamentin todistajina.

Kuka saa tehdä testamentin

Testamentin voi tehdä jokainen 18 vuotta 
täyttänyt, joka ymmärtää testamentin 
merkityksen. Myös jo 15 vuotta täyttänyt voi 
kuitenkin määrätä omalla työllään ansaittujen 
varojen kohtalosta.

Voinko muuttaa tai perua testamentin?

Kyllä voit milloin tahansa syytä ilmoittamatta 
muuttaa tai peruuttaa testamentin. 

Peruuttamisen osalta yksinkertaisinta on 
hävittää testamentin sisältämä asiakirja 
repimällä se ja myös kaikki muut mahdolliset 
testamenttikappaleet.

Yleensä peruuttaminen ja hävittäminen 
tapahtuvat uuden testamentin laatimisen 
yhteydessä siten, että testamentin tekijä 
toteaa laadittavassa testamenttiasiakirjassa 
peruuttavansa kaikki aiemmin laatimansa 
testamenttimääräykset. 

Mikäli testamenttiin halutaan peruuttamisen 
sijasta tehdä muutoksia, tulee kaikkia 
muotomääräyksiä noudattaa.

Testamentin sisältö

Testamentin tekijä voi lähtökohtaisesti määrätä 
vapaasti testamentin sisällöstä. Perittävä voi 
antaa saajalle koko jäämistön, määräosan (1/3) 
siitä tai tietyn omaisuuserän tai oikeuden. 

Laki ja perimysoikeudesta

Laillista perimysjärjestystä ja testamenttia 
koskevat tarkemmat säännökset löytyvät 
Perintökaaresta (5.2.1965/40), joa on julkaistu 
lakikirjassa. 

Ensimmäiseen perillisryhmään kuuluvat 
perittävän lapset ja heidän jälkeläisensä 
eli ns. rintaperilliset. Jos perittävän lapsi 
on kuollut, jaetaan hänen osuutensa tasan 
sijaantuloperillisten eli hänen lastensa kesken. 
Kuolleen perillisen sijaan tulevat aina hänen 
jälkeläisensä.

Toiseen perillisryhmään kuuluva aviopuoliso 
perii kuolleen puolisonsa, jos perittävältä ei 
jäänyt rintaperillisiä. Lesken kuolinhetkellä 
jäljellä oleva puolisoiden omaisuus jaetaan 
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pesänosituksessa lähtökohtaisesti tasan lesken 
omien perillisten ja ensiksi kuolleen puolison 
ns. toissijaisten perillisten kesken. Toissijaisia 
perillisiä ovat ensiksi kuolleen puolison isä, äiti, 
veli, sisar tai sisaren jälkeläinen. Perinnön saavat 
heistä ne, joilla silloin lähinnä on oikeus periä 
ensiksi kuollut puoliso.

Kolmanteen perillisryhmään kuluvat perittävän 
vanhemmat ja näiden jälkeläiset. Jos vanhemmat 
tai toinen heistä on kuollut ennen perittävää, 
perintö menee näiltä osin sisaruksille tai heidän 
lapsilleen.

Neljänteen perillisryhmään kuuluvat 
isovanhemmat ja näiden lapset. Sedät ja 
tädit ovat kaukaisimmat perintöön oikeutetut 
sukulaiset. Serkuilla ei ole enää perintöoikeutta.

Perintö menee lopulta valtiolle, ellei perittävä 
ole tehnyt testamenttia ja perittävällä ei ole 
elossa edellä mainittuja sukulaisia. 

Perimyksen osalta on julkaistu myös erilaisia 
oppaita.

Testamentin tekijän vapaudesta ja 
lakiosasta

Testamentin tekijä voi määrätä lähes vapaasti 
omasta varallisuudestaan. Lainsäätäjä on 
kuitenkin halunnut suojata testamentin tekijän 
rintaperillisten eli lasten ja heidän lastensa 
oikeutta perintöön. Rintaperillisillä on oikeus 
saada testamentista huolimatta ns. lakiosa 
jäämistöstä. Lakiosan suuruus on puolet (1/2) 
perintöosuudesta, jonka rintaperillinen ilman 
testamenttia olisi saanut. 

Rintaperillisen on kuitenkin vaadittava 
lakiosaansa kuuden kuukauden kuluessa 
testamentin tiedoksiannosta tehtävällä 
lakiosailmoituksella testamentinsaajalle. 
Jokaisen perillisen, joka haluaa vaatia 
lakiosaansa, on tehtävä vaatimuksensa 
itsenäisesti. Jos lakiosailmoitusta ei tehdä, 
voidaan testamentti panna täytäntöön lakiosaa 
loukkaavilta osiltaankin.

Testamentin voi tehdä jokainen 18 vuotta täyttänyt, joka ymmärtää testamentin merkityksen. Voit milloin tahansa syytä 

ilmoittamatta muuttaa tai peruuttaa testamentin. 



Testamentin säilyttäminen

Testamentti on tärkeää säilyttää turvallisessa paikassa, esimerkiksi pankin tallelokerossa. Toisaalta 
sen tulee olla helposti löydettävissä tekijänsä kuoleman jälkeen, koska jos testamenttia ei löydetä, se 
katsotaan peruutetuksi. Muista myös tarkistuttaa aika ajoin, että testamenttisi ei ole ”vanhentunut” 
vaan vastaa nykyistä tilannetta ja tarpeitasi!

Erilaisia testamentteja

Testamentteja on monenlaisia: esimerkiksi yleistestamentti, erityistestamentti, 
omistusoikeustestamentti, hallintaoikeustestamentti ja keskinäinen testamentti.

Apua testamentin laatimiseen

Jos haluat tehdä testamentin ja haluat lisätietoja asiasta, niin voit soittaa Radio Dein numeroon 
Vaihde (09) 7514 4511 (ma-pe klo 9-16.00). Testamentin laatimisessa on hyvä käyttää apuna 
asiantuntevaa asianajajaa tai lakimiestä.

Radio Dein kautta tapahtuva kristillinen mediatyö pyrkii ensisijaisesti pitämään evankeliumia esillä ja rohkaisemaan ihmisiä, 

jotka tarvitsevat toivoa. Jos edellä mainittu on myös tärkeää sinulle, niin voit testamentin avulla edistää yhteistä tavoitetta. 
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