
Malli 1

Testamentti

Minä                                                                                                Ilmoitan täten 
viimeisen tahtoni ja testamenttini olevan, että omaisuuteni on kuolemani jälkeen jaettava 
seuraavalla tavalla:
1.
2.
3.

                      ssa       kuun                                 päivänä 20

Varta vasten kutsuttuina ja yhtaikaa läsnä olevina todistamme täten, että 

(testamentin tekijän nimi) 

jonka henkilökohtaisesti tunnemme, on tänään terveellä järjellä ja täydellä ymmärryksellä 
sekä vapaasta tahdostaan ilmaissut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa 
ja testamenttinsa sekä että hän samalla kertaa on tämän testamenttinsa omakätisesti 
allekirjoittanut.

Paikka ja aika edellä mainitut

(testamentin tekijän nimi)



Malli 2

Testamentti

Minä                                                                                                 Ilmoitan täten 
viimeisen tahtoni ja testamenttini olevan, että omaisuuteni on kuolemani jälkeen jaettava 
seuraavalla tavalla:
1.
2.
3. Kristityt Yhdessä ry:lle on annettava           euroa.
4. Kaikki muu omaisuuteni, olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista tahansa, on annettava 

                       ssa                        kuun            päivänä 20

Varta vasten kutsuttuina ja yhtaikaa läsnä olevina todistamme täten, että

 (testamentin tekijän nimi) 

jonka henkilökohtaisesti tunnemme, on tänään terveellä järjellä ja täydellä ymmärryksellä 
sekä vapaasta tahdostaan ilmaissut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa 
ja testamenttinsa sekä että hän samalla kertaa on tämän testamenttinsa omakätisesti 
allekirjoittanut.

Paikka ja aika edellä mainitut

(testamentin tekijän nimi ja sosiaaliturva)



Malli 3

Testamentti

Minä                                                                                                Ilmoitan täten 
viimeisen tahtoni ja testamenttini olevan, että omaisuuteni on kuolemani jälkeen jaettava 
seuraavalla tavalla:
1.
2.
3. Kaikki muu omaisuuteni, olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista tahansa, on annettava 
Kristityt Yhdessä ry:lle.

                      ssa                       kuun          päivänä 20

Varta vasten kutsuttuina ja yhtaikaa läsnä olevina todistamme täten, että 

(testamentin tekijän nimi) 

jonka henkilökohtaisesti tunnemme, on tänään terveellä järjellä ja täydellä ymmärryksellä 
sekä vapaasta tahdostaan ilmaissut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa 
ja testamenttinsa sekä että hän samalla kertaa on tämän testamenttinsa omakätisesti 
allekirjoittanut.

Paikka ja aika edellä mainitut

(testamentin tekijän nimi ja sosiaaliturva)



Malli 4

Testamentti

Minä                                                                                                      Ilmoitan täten 
viimeisen tahtoni ja testamenttini olevan, että kaikki omaisuuteni, olkoonpa se minkä 
nimistä tai laatuista tahansa, on kuolemani jälkeen annettava täydellä omistusoikeudella 
Kristityt Yhdessä ry:lle.

                      ssa          kuun                                päivänä 20

Varta vasten kutsuttuina ja yhtaikaa läsnä olevina todistamme täten, että 

(testamentin tekijän nimi)

 jonka henkilökohtaisesti tunnemme, on tänään terveellä järjellä ja täydellä ymmärryksellä 
sekä vapaasta tahdostaan ilmaissut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa 
ja testamenttinsa sekä että hän samalla kertaa on tämän testamenttinsa omakätisesti 
allekirjoittanut.

Paikka ja aika edellä mainitut

(testamentin tekijän nimi ja sosiaaliturva)



Malli 5

Keskinäinen testamentti

Me allekirjoittaneet 
      (                )

      (                )

ilmoitamme viimeisen tahtomme ja testamenttimme olevan, että toisen meistä kuoltua 
eloon jäänyt saa täyden omistusoikeuden kaikkeen ensiksi kuolleen omaisuuteen, 
olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista tahansa, sekä että viimeksi eläneen kuoltua 
omaisuutemme on jaettava seuraavalla tavalla:
1.
2.

                      ssa       kuun                                 päivänä 20

Varta vasten kutsuttuina ja yhtaikaa läsnä olevina todistamme täten, että

       ja
( Testamentintekijäin nimet) 

Jotka henkilökohtaisesti tunnemme, ovat tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä 
sekä vapaasta tahdostaan ilmaisseet edellä olevan sisältävän heidän viimeisen tahtonsa 
ja testamenttinsa sekä että he samalla kertaa ovat tämän testamenttinsa omakätisesti 
allekirjoittaneet.

Paikka ja aika edellä mainitut



Malli 6

Keskinäinen testamentti

Me allekirjoittaneet 
      (                )

      (                )

ilmoitamme viimeisen tahtomme ja testamenttimme olevan, että toisen meistä kuoltua 
eloon jäänyt saa täyden omistusoikeuden kaikkeen ensiksi kuolleen omaisuuteen, 
olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista tahansa, sekä että viimeksi eläneen kuoltua 
omaisuutemme on jaettava seuraavalla tavalla:
1.
2.

kuitenkin niin, että toisen meistä kuoltua eloon jäänyt saa elinikäisen hallinta- ja 
käyttöoikeuden tilintekovelvollisuudetta ensiksi kuolleen omaisuuteen, olkoonpa se 
minkä nimistä tai laatuista tahansa.

                     

        ssa       kuun                                 päivänä 20

Varta vasten kutsuttuina ja yhtaikaa läsnä olevina todistamme täten, että
        ja
( Testamentintekijäin nimet) 

Jotka henkilökohtaisesti tunnemme, ovat tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä 
sekä vapaasta tahdostaan ilmaisseet edellä olevan sisältävän heidän viimeisen tahtonsa 
ja testamenttinsa sekä että he samalla kertaa ovat tämän testamenttinsa omakätisesti 
allekirjoittaneet.

Paikka ja aika edellä mainitut


