
TESTAMENTTIOPAS 

Testamentti 

Kiitämme siitä, että pohdit mahdollisuutta tukea työtämme testamenttilahjoituksellasi! Tässä 
dokumentissa kerromme sinulle perusasiat testamentin tekemisestä. Koska testamentti on vahva 
tahdonilmaisu, on tärkeää, että se tehdään oikein. Vaikka testamentin voi laatia myös itse, se on 
hyvä myös mahdollisuuksien mukaan tarkastuttaa lakimiehellä ennen allekirjoitusta.  

Teemme työtämme sydämellä ja rakkaudesta Taivaalliseen Isään. Missiomme on tuntea Jumala ja 
tehdä Hänet tunnetuksi. YWAM toimii 187 maassa, yli 20.000 kokopäiväisen työntekijän voimin, 
yli 1.500:ssa toimipaikassa ympäri maailmaa, ja kouluttaa vuosittain yli 25.000 lyhytaikaista 
lähetystyöntekijää. Suomessa YWAM on vaikuttanut yli 40 vuotta. Tervetuloa mukaan työhömme! 

YWAM Finland ry:n puolesta 

Roope Laukkonen 
YWAM Finland ry:n toiminnanjohtaja 

Mikä on testamentti? 

Testamentti eli jälkisäädös on tahdonilmaisu, jolla määrätään, miten testamentintekijän omaisuus 
jaetaan tai kuka omaisuuden saa testamentin tekijän kuoleman jälkeen. Testamentin tekijällä on 
oltava siten selkeä oma tahto siitä, miten hänen omaisuutensa jaetaan. Testamentti voidaan julistaa 
pätemättömäksi, mikäli voidaan todeta, että testamentin tekijä on pakotettu tai huijattu tekemään 
testamentti.  

Kuka voi tehdä testamentin? 

Testamentin voi tehdä kahdeksantoista (18) vuotta täyttänyt henkilö, tai viisitoista (15) vuotta 
täyttänyt itse omalla työllään ansaitsemasta omaisuudesta. Testamentinteko-oikeus on myös tätä 
nuoremmalla, joka on tai on ollut naimisissa.  

Testamentti on tehtävä kirjallisesti 
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Testamentti on aina tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä.  Testamentin 
tekijän on allekirjoitettava testamentti joko todistajien läsnä ollessa, tai todistettava allekirjoitus 
omakseen. Todistajien on allekirjoituksillaan tunnustettava testamentti. Todistajien on myös 
tiedettävä, että kyseinen asiakirja on testamentti. Sen sijaan testamentintekijä saa itse päättää, 
ilmoittaako hän todistajille testamenttinsa sisällön. Todistajien tulee merkitä allekirjoituksensa 
oheen ammattinsa, asuinpaikkansa sekä testamentin allekirjoituksen aika ja paikka. 
Poikkeustilanteessa voidaan myös laatia hätätilatestamentti, josta löytyy tarkemmat säännökset 
Perintökaaren 10 luvusta.  

Kuka voi toimia todistajana? 

Testamentin todistajien tulee olla vähintään viisitoistavuotiaita (15) ja sieluntoiminnoiltaan 
todistajaksi kykeneviä. Puoliso, lähiomainen, lähiomaisen puoliso, testamentin saaja tai saajan 
lähiomainen ei voi olla todistajana testamentissa. 

Mistä omaisuudesta testamentilla voi määrätä? 

Henkilö, jolla ei ole rintaperillisiä, voi testamentilla määrätä kaikesta omaisuudestaan. 
Rintaperillisillä tarkoitetaan lapsia, ottolapsia ja näiden jälkeläisiä. 

Rintaperillisillä on aina oikeus lakiosaan, lukuun ottamatta joitakin laissa määrättyjä 
erityistapauksia. Rintaperillisillä on oikeus testamentista huolimatta saada puolet heille muutoin 
tulevan perinnön arvosta. 

Mikäli testamentintekijä, jolla on yksi tai useampi rintaperillinen, määrää testamentissaan enintään 
puolesta omaisuudestaan, hän ei loukkaa kenenkään oikeutta lakiosaan. 

Testamentin sanamuodoissa on oltava hyvin tarkka. Esimerkiksi irtaimeen omaisuuteen kuuluvat 
niin vuokramaalla olevat rakennukset, asunto-osakkeet, pankkitilit, käteinen kuin arvopaperitkin. 
Käteisvarat –käsite on myös täsmennettävä, sillä muuten voi jäädä epäselväksi tarkoitetaanko sillä 
myös pankkitileillä olevia varoja. 

Testamentin säilyttäminen 

Testamentti voidaan sen säilyttämisen varmistamiseksi tehdä kahtena kappaleena, joita säilytetään 
eri paikoissa, esim. pankin tallelokerossa ja kotona. 

Haluttaessa testamentti voidaan jättää säilytettäväksi YWAM Finland ry:lle (ent. Missionuoret – 
Youth With a Mission Finland ry). Tämä ei millään tavoin rajoita testamentintekijän oikeutta 
milloin tahansa muuttaa tai peruuttaa sitä. Testamenttia säilytetään luottamuksellisena. Siitä ei 
anneta tietoja muille ennen testamentintekijän kuolemaa. 

Testamentti on veroton YWAM Finland ry:lle 
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YWAM Finland ry on uskonnollisena ja yleishyödyllisenä yhteisönä testamentilla saamastaan 
omaisuudesta vapaa perintöverosta. Näin ollen testamentilla määrätty omaisuus menee 
vähentämättömänä  lähetystyöhön, kristillisen maailmankuvan ja kulttuurin vahvistamiseen ja  
edistämiseen Suomessa ja maailmanlaajuisesti sekä evankeliointiin ja nuorten auttamiseen 
kristillisen maailmankuvan mukaisen elämäntavan ja kulttuurin omaksumiseen.  

Testamentin muuttaminen ja peruuttaminen 

Testamentin muutos tai lisäys on tehtävä samalla tavalla kuin testamentti. Testamentin tekstiä ei 
pidä myöhemmin korjailla, vaan muutokseen tai lisäykseen nähden on noudatettava kaikkea sitä, 
mitä testamentin tekemisestä on säädetty.  

Testamentin tekijä voi peruuttaa testamentin koska tahansa. Kun testamentti peruutetaan tekemättä 
uutta testamenttia, lain säädökset perimysjärjestyksestä palaavat voimaan.  

Peruuttaminen voidaan tehdä monella tavalla. Testamentti voidaan peruuttaa siinä järjestyksessä 
kuin se on tehtykin. Testamentti voidaan myös peruuttaa polttamalla tai repimällä testamentti ja sen 
kaikki mahdolliset kopiot. Testamentti voidaan peruuttaa yliviivaamalla testamentti tai siinä oleva 
testamentintekijän allekirjoitus.  Testamentti on myös peruuntunut siltä osin, kuin se koskee esinettä 
tai omaisuutta, jonka testamentintekijä on myynyt tai luovuttanut itseltään pois.  

Aika ajoin on hyvä myös tarkistaa, vastaako testamentti testamentintekijän tahtoa edelleen ja onko 
siinä mainittu omaisuus edelleen tallessa.  

Lisätietoja lainsäädännöstä 

Testamentteja koskeva lakiteksti on perintökaaren luvuissa 9-16, Suomen Laki I:n osastossa Si 235. 
Sähköisenä määräykset löytyvät esimerkiksi osoitteesta www.finlex.fi ja sieltä tarkemmin:  

www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1965/19650040?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika
%5D=perintökaari 

Esimerkkejä testamenteista 

Seuraavilla sivuilla on kaksi kuvitteellista esimerkkiä testamenteista, joilla omaisuutta 
testamentataan YWAM Finland ry:lle. Testamentin teksti on varminta aina tarkastuttaa 
lakiasiantuntijalla, jotta epäselvyyksiltä vältytään perinnön jaossa.  

http://www.finlex.fi
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TESTAMENTTI 

TEKIJÄ Sairaanhoitaja Maija Maarit Meikäläinen (010151-2233) 
Kirkkokatu 5, 15110 Lahti 

TESTAMENTTIMÄÄRÄYS  

Ilmoitan täten viimeisenä tahtonani ja testamenttinani, että kaikki omaisuuteni, olkoonpa se minkä 
nimistä tai laatuista tahansa, on kuolemani jälkeen luovutettava YWAM Finland ry:lle.  

Lahdessa 15.10.2015 

Maija Meikäläinen 
Sairaanhoitaja, Lahti 

TODISTUS 

Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olevina ja esteettöminä todistamme, että myyjä Maija 
Meikäläinen, jonka tunnemme henkilökohtaisesti, on tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä 
sekä vapaasta tahdostaan ilmoittanut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja 
testamenttinsa sekä että hän on samalla tänään testamenttinsa omakätisesti allekirjoittanut. 

Lahdessa 15.10.2015 

Pirjo Annikki Virtanen  Teuvo Kalevi Mäkelä 
Sihteeri, Lahti  Yrittäjä, Lahti 
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TESTAMENTTI 

TEKIJÄ  Sihteeri Pirjo Annikki Virtanen (121252-123R) 
 Virtakatu 14 A 1, 00670  Helsinki 

TESTAMENTTIMÄÄRÄYS 

Minä allekirjoittanut Pirjo Annikki Virtanen ilmoitan viimeisenä tahtonani ja 
testamenttinani, että omaisuuteni on kuolemani jälkeen jaettava seuraavalla tavalla: 

1. Huoneiston Kauppakatu 16 A  5, 00100 Helsinki, omistukseen oikeuttavat 
osakkeet ja irtaimisto annetaan YWAM Finland ry:lle täysin omistusoikeuksin 
heidän toimintansa tukemiseen.  

2. Kaikki muu omaisuuteni, olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista hyvänsä, on 
annettava perimysjärjestyksen mukaiseen jakoon.  

Tätä testamenttia on laadittu kaksi allekirjoitettua kappaletta, joista toinen säilytetään 
YWAM Finland ry:n toimistossa Helsingissä.  

Helsingissä 15.10.2015 

Pirjo Annikki Virtanen 
Sihteeri, Helsinki 

TODISTUS 

Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olevina ja esteettöminä todistamme, että 
sihteeri Pirjo Annikki Virtanen, jonka tunnemme henkilökohtaisesti, on tänään 
terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmoittanut edellä olevan 
sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa sekä että hän on samalla tänään 
testamenttinsa omakätisesti allekirjoittanut. 
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 Helsingissä 15.10.2015 
  

Maija Meikäläinen  Teuvo Kalevi Mäkelä 
Sairaanhoitaja, Lahti  Yrittäjä, Lahti 


