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Testamenttiopas

Miksi tehdä testamentti?

Oletko miettinyt, kenelle aikanaan päätyy se, mikä on sinun omaasi tai 
hankkimaasi? Asia ei sinulle ehkä ole ajankohtainen eikä tärkeysjär-
jestyksessä ensimmäisenä. Testamentin tekeminen voi tuntua vieraalta 
tai kokonaan tarpeettomalta ja jäädä siksi tekemättä.

Maamme lainsäädäntö ei vaadi keneltäkään testamentin tekemistä. Jos 
poismenneellä ei ole testamenttia, hänen jäämistönsä siirtyy perillisil-
le perintökaaren mukaisessa perimysjärjestyksessä. Testamentittoman 
vainajan, jolla ei ole lähiomaisia, perii valtio

On siis on hyvä ajatella, kuka perii omaisuutesi. Testamentti on oikeustoimi, joka kertoo tekijänsä 
viimeisen tahdon. Testamentti kannattaa tehdä siitä riippumatta, oletko perheellinen vai elätkö yksin. 
Laatimalla testamentin annat jälkipolville ohjeet, miten haluat omaisuuttasi käytettävän ja korostat 
sinulle tärkeitä arvoja. 

Tähän oppaaseen olemme koonneet testamentin tekemisen perustiedot ja testamentilta lain edellyttä-
mät muotovaatimukset sekä esittäneet joitakin testamenttimalleja. Niiden pohjalta voi tehdä yksinker-
taisen testamentin itsekin ilman juridista neuvontaa. Verkkosivuillamme on lisää malleja eri tilantei-
siin sovellettavista testamenteista. 

Jos yksinkertainen kaava ei riitä tilanteeseesi tai tunnet epävarmuutta testamenttia tehdessäsi, suositte-
len kääntymistä lakimiehen puoleen tai ottamaan yhteyden neuvojen saamiseksi lahjoittajapalveluum-
me, puhelin 0400 88 77 95 tai sähköposti lahjoitukset@sasut.fi 

Olen kiitollinen, jos tulevaisuuden antaminen Saaristomerelle on sinulle tärkeää ja jos tahdot osoittaa 
testamenttilahjoituksella arvostuksesi Saaristomeren Suojelurahaston ponnisteluille kirkkaiden vesien 
palauttamiseksi Saaristomereen.

Juha Kääriä

puheenjohtaja
Saaristomeren Suojelurahaston hoitokunta

sähköpostitse: toimisto@saaristomerensuojelurahasto.org tai puhelimitse 040 556 5426sähköpostitse toimisto@saaristomerensuojelurahasto.org tai puhelimitse 040 556 5426
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Saaristomeren Suojelurahasto

Anna Saaristomerelle tulevaisuus

Jääkauden muovaama Saaristomeri on matala allas, jonka keskisyvyys on vain 23 metriä. Saaristo-
meren kansallispuisto on karujen kallioluotojen, metsäisten saarten, vaihtelevan luonnon ja suurten 
selkävesien valtakunta. Alueen arvo on myös kansainvälisesti tunnustettu UNESCO:n biosfäärialuee-
na ja osana arvokkaiden PAN Parks -kansallispuistojen verkostoa. Se on noin 40 000 saarellaan maa-
ilman suurin ja monen mielestä kaunein saaristo.

 
Herkästi vahingoittuva kansallisaarteemme 

Saaristomerellä oli kirkkaat vedet vielä jokunen vuosikymmen sitten. Kuulut ehkä niihin, jotka sen 
ovat nähneet. Olet kenties saanut uida saariston läpinäkyvissä vesissä, poimia rakkolevää, nähnyt 
kaloja selvästi. Kun lähestyit veneellä rantaa, näit pohjan kasvavan syvyydestä näkyviin itseäsi kohti.

Eikä kirkkaista vesistä ole kauan

Nyt Saaristomeren vedet ovat sameita ja lämpimänä kesäpäivänä sinilevä nousee pintaan kukkimaan. 
Meren pinta näyttää pahalta, mutta tilanne syvällä on vielä huonompi. Monin paikoin pohjaa peittää 
rihmalevä, hapen määrä on romahtanut ja kaloja kadonnut. Sameus ja sinilevä ovat oireita, jotka ker-
tovat, että elävä meri sairastaa.          
   Saaristomeren ainutlaatuisuus tekee siitä myös herkän vahingoittumaan. Sen saarien labyrintissä 
vesi kiertää ja vaihtuu hitaasti.
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Testamenttiopas

Miten tähän on jouduttu? 

Rehevöityminen on Saaristomeren suurin ongelma. Rehevöityminen tarkoittaa sitä, että veden koko 
ravintoverkon toiminta ja olosuhteet muuttuvat lisääntyneen ravinnekuormituksen (fosfori ja typpi) 
vuoksi. Ravinteet rehevöittävät meren, kasvattavat sinilevää ja uhkaavat meren virkistys-, matkailu- 
ja elinkeinokäyttöä sekä monia eliölajeja.

Kymmenientuhansien koti ja satojentuhansien ilo

Maamme merialueiden purjehtijoista ja veneilijöistä huomattava osa viettää lomaansa joka kesä 
Saaristomerellä. Saaristomerellä asuu vakituisesti noin 33 000 henkilöä ja lähialueilla noin 400 000 
henkilöä. Näiden lisäksi Saaristomerestä pääsevät suoraan nauttimaan yli 40 000 kesäasunnoillaan 
lomailevaa henkilöä.           
    Saaristomerellä on huomattava potentiaali matkailun, virkistyskäytön ja ympäristökasvatuksen 
kohteena. Sen myönteistä, aluetaloudellista vaikutusta on mahdollista lisätä merkittävästi. Ja kääntä-
en: jos Saaristomeren rehevöitymistä ei pysäytetä, uhattuna ovat monien eliölajein lisäksi meren vir-
kistys- ja elinkeinokäyttö sekä saaristolaisten kotien ja alueesta nauttivien vapaa-ajan asuntojen arvo.

Testamenttilahjoitus auttaa palauttaman kirkkaat vedet

Vaikka Saaristomeren tilassa on paikoittain nähty viime aikoina myönteisiäkin merkkejä, on tilanne 
kokonaisuudessaan hälyttävä. Ainoa parannuskeino on kuormituksen vähentäminen.   
    Saaristomeren rehevöitymisen pysäyttäminen ja vesien tilan yleinen kohentaminen ovat Centrum 
Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelurahaston tavoite. Edistämme käytännön hankkeita, joilla 
torjutaan tehokkaasti Saaristomeren sairastamisen syytä: ravinteiden valumista mereen.   
    Jos Saaristomeri on sinulle tärkeä, voit auttaa se pelastamisessa. Testamenttilahjoitus Saaristome-
ren Suojelurahastolle ilmaisee tahtosi Saaristomeren tulevaisuuden puolesta.



6

Saaristomeren Suojelurahasto

Testamenttitermejä

Avioehto

Avioehtosopimuksella, jonka mukaan puolisoil-
la ei ole oikeutta toistensa omaisuuteen, voidaan 
poistaa avio-oikeus. Kummankin puolison on 
suostuttava avioehtosopimuksen laatimiseen.

Avio-oikeus

Kummallakin puolisolla on avio-oikeus toisen 
omaisuuteen, jollei muuta ole sovittu tai mää-
rätty. Avioliiton purkautuessa avio-oikeuden 
piiriin kuuluva omaisuus jaetaan tasan.

Avopuoliso

Avopuolisot eivät ole toistensa perillisiä. Avo-
puolison perimysoikeus täytyy turvata aina 
testamentilla.

Erityisjälkisäädös

Erityisjälkisäädös eli legaatti määrittelee perin-
nön saajan oikeuden yksityiskohtaisesti tiettyyn 
kohteeseen tai esineeseen. Legaatin saaja ei 
varsinaisesti ole kuolinpesän osakas.

Hätätilatestamentti

Hätätilanteessa, esimerkiksi kuolemanvaaran 
yhteydessä laadittu suullinen tai kirjallinen 
testamentti, joka on voimassa kolme kuukautta.

Jäämistö

Vainajalta jäävä omaisuus eli varojen ja velko-
jen muodostama kokonaisuus.

Keskinäinen testamentti

Kahden tai useamman jälkisäädöksen yhdistel-
mä, jota käytetään esimerkiksi aviopuolisoiden, 
sisarusten tai ystävysten kesken.

Kuolinpesä ja sen osakkaat

Kuolinpesä on perittävän jäämistö varoineen 
ja velkoineen. Pesän osakkaat ovat jäämistöön 
oikeutettujen henkilöiden ryhmä.

Käyttöoikeustestamentti

Eli hallintatestamentti antaa käyttö- ja hallinta-
oikeuden omaisuuteen sekä oikeuden omaisuu-
den tuottoon muttei omistusoikeutta. 

Lakimääräinen perimysjärjestys

Määrää kenelle omaisuus siirtyy, ellei vainaja 
ole tehnyt testamenttia. Perimysjärjestyksen 
perustana ovat perillisryhmät eli parenteelit.

Lakiosa

Puolet lakiosaperilliselle perimysjärjestyksen 
mukaan tulevan perinnön arvosta.

Lakiosaperillinen

Rintaperillinen sekä mahdollinen ottolapsi ja 
heidän jälkeläisensä.

Perillinen

Perittävän sukulainen, puoliso tai ottolapsi.

Perinnönjako

Sopimusjako on perillisten itsensä antamien 
tahdonilmaisujen mukainen. Toimitusjako pe-
rustuu pesänjakajan tekemään päätökseen.

Perintöosa

Se osa perinnöstä, jonka perillinen lain mukaan 
perii.
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Testamenttiopas

Perintövero

Valtiolle maksettava perinnön määrän ja perin-
töveroluokan mukaan määräytyvä vero.

Perukirja

Kirjallinen dokumentti pesän varoista ja velois-
ta. Toimii perintöverotuksen perustana. Toimi-
tetaan testamentin tekijän kotipaikan verotoi-
mistoon kuukauden kuluessa valmistumisesta.

Perunkirjoitus

Tilaisuus, jossa perukirja laaditaan.

Pesänjakaja

Jakaa perinnön. Useimmiten lakimies, jonka 
määrää tehtäväänsä vainajan asuinpaikan alioi-
keus.

Pesänselvittäjä

Hallinnoi kuolinpesää ja tekee siitä virallisen 
selvityksen. Pesän osakkaalla on oikeus hakea 
tuomioistuimen määräämää pesänjakajaa.

Perättäisseuraanto

Omaisuus määrätään ensin esimerkiksi puoli-
solle täysin omistusoikeuksin ja tämän kuoltua 
kolmannelle henkilölle.

Rekisteröity parisuhde

Rinnastetaan perimysasioissa avioliittoon.

Rintaperillinen

Perittävän lapsi tai tämän jälkeläinen.

Testaattori

Testamentin tekijä.

Yleistestamentti

Saajalla on perinnönjaossa sama asema kuin 
lain mukaisilla perillisillä.
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Saaristomeren Suojelurahasto

Perintökaaren määräyksistä

Suomen lain perintökaaressa (1965/40) säädetään, kenelle omaisuutesi kuolemasi jälkeen päätyy. Laa-
timalla testamentin voit myös itse ilmaista oman tahtosi.

Jollet ole tehnyt testamenttia, jäämistösi jaetaan perimysjärjestyksessä kolmen perillisryhmän kesken. 
Leskelle on määrätty erityinen asema. 

Ensimmäinen perillisryhmä: rintaperilliset ja heidän jälkeläisensä 

Ensimmäiseen perillisryhmään kuuluvat rintaperilliset, mikä tarkoittaa vainajan lapsia. Lapset voivat 
olla syntyneitä joko avioliitossa, sen ulkopuolella tai olla ottolapsia. Periäkseen isänsä avioliiton ulko-
puolella syntyneiden lasten tulee kuitenkin olla isänsä tunnustamia, tai isyyden tulee olla vahvistettu 
tuomioistuimen päätöksellä.

Rintaperilliset ovat aina ensisijaisia perijöitä. Perintö jaetaan heidän kesken pääsääntöisesti tasan. 
Mahdollinen ennakkoperintö on kuitenkin huomioitava sen saaneen perillisen jako-osuudessa.

Poikkeustapaus on tilanne jossa jäämistöön kuuluu maatila, jonka pitämistä yksi perillisistä olisi jat-
kamassa. Tällöin noudatetaan omia erityissäännöksiä. 

Mikäli yksi tai useampi rintaperillisistä on kuollut, hänen sijaansa tulevat hänen perillisensä, eli en-
sisijaisesti hänen lapsensa. Sijaantulo-oikeus on rajaton. Perimysoikeus etenee sukuhaarassa siten, 
että kuolleen perillisen sijaan tulevat hänen lapsensa. Jos sukuhaarassa ei kuitenkaan ole perillisiä, 
jaetaan osuus tasan muiden perillisten kesken.

Ottolapsi ei peri biologisia vanhempiaan. Ottolapsi on ottovanhempiinsa nähden täysin verrattavissa 
ottovanhempien mahdollisiin biologisiin lapsiin. Kuitenkin ennen 1.1.1980 syntyneet adoptoidut lap-
set saattavat periä sekä ottovanhempansa että biologiset vanhempansa.
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Testamenttiopas

Ensimmäinen perillisryhmä

1. Vainajan lapset

Perinnön arvo osituksen jälkeen

2. Vainajan lapsenlapset

Vainaja

†

†
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Saaristomeren Suojelurahasto

Toinen perillisryhmä

Toinen perillisryhmä: perittävän vanhemmat, sisarukset ja näiden jälkeläiset 

Mikäli perittävältä ei ole jäänyt lapsia eikä perintöoikeuteen oikeutettua puolisoa, siirtyy perintöoi-
keus toiselle perillisryhmälle, eli perittävän vanhemmille. Mikäli toinen vanhemmista on kuollut, 
jakavat perittävän sisarukset hänen puoliskonsa. Mikäli molemmat vanhemmat ovat kuolleet, siirtyy 
perintö kokonaisuudessaan perittävän veljille ja sisarille. Kuolleen veljen tai sisaren sijaan tulevat aina 
hänen jälkeläisensä. Myös tässä perillisryhmässä sijaantulo-oikeus on rajaton. 

Kolmas perillisryhmä: perittävän isovanhemmat, sedät, enot ja tädit 

Mikäli perittävällä ei ole ensimmäiseen tai toiseen perillisryhmään kuuluvia, eikä perittävä ollut 
avioliitossa tai virallistetussa parisuhteessa, siirtyy perintö kolmannelle perillisryhmälle, eli vainajan 
isovanhemmille tai näiden ollessa kuolleet heidän jälkeläisilleen. Käytännössä kolmas perillisryhmä 
tarkoittaa lähes aina setiä, enoja ja tätejä. Tässä perillisryhmässä sijaantulo-oikeus rajoittuu isovan-
hempien lapsiin. Serkut ja pikkuserkut eivät enää peri.

Vainaja

Perinnön arvo osituksen jälkeen

1. Vainajan vanhemmat

2. Vainajan sisarukset

3. Vainajan sisarusten lapset

†

†

†
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Lesken asema

Rintaperilliset, eli lapset ohittavat lesken perimysjärjestyksessä. Leskellä on kuitenkin oikeus hallita 
jäämistöä jakamattomana. Tällöin pesänjako tehdään vasta lesken kuoltua.

Rintaperilliset voivat kuitenkin vaatia pesän jakamista heti. Tällöin lesken hallintaan on kuitenkin 
jätettävä puolisoiden yhteinen koti tai muu jäämistöön kuuluva lesken asunnoksi soveltuva asunto, 
ellei sellaista jo sisälly lesken henkilökohtaiseen varallisuuteen. Lesken hallintaan on myös jätettävä 
tavanomainen koti-irtaimisto.

Mikäli rintaperillisiä ei ole, perii leski yksin kuolleen puolison. Näin siitä riippumatta onko puolisoi-
den välillä ollut avioehtoa vai ei.

Lesken kuoltua hänen jäämistönsä jaetaan tasan ensiksi kuolleen puolison ns. toissijaisten perillisten 
sekä lesken omien perillisten kesken. Leski ei voi testamentata puolisoltaan perimää osuutta siten, 
että ensiksi kuolleen puolison ns. toissijaiset perilliset menettäisivät perimysoikeutensa lesken kuol-
tua. Sen sijaan leski voi elinaikanaan vapaasti määrä omaisuudesta; myydä, vaihtaa tai lahjoittaa sitä.

Mikäli leskeltä ei ole jäänyt perillisiä, perivät ensiksi kuolleen puolison toissijaiset perilliset myös 
lesken. Vastaavasti jos lesken kuollessa ei ole olemassa ensin kuolleen puolison toissijaisia perillisiä, 
saavat lesken perilliset koko jäämistön.

Säädökset lesken perimysoikeudesta koskevat aviopuolisoita, sekä samaa sukupuolta olevia henki-
löitä, jotka ovet rekisteröineet parisuhteensa. Avopuolisot eivät peri toisiaan, eikä heitä koske lesken 
oikeus hallita jäämistöä. Avopuolisoiden keskinäinen perintö on erikseen turvattava testamentilla.

Valtio

Mikäli perittävältä ei ole jäänyt jälkeensä edellä mainittuihin kolmeen ryhmään kuuluvia perillisiä, 
eikä testamenttia ole tehty, menee koko perintö valtiolle.

Ilman perillisiä kuolleista n. 60 % on tehnyt testamentin. Valtion haltuun siirtyy jäämistöjä vuosittain 
n. 10 miljoonan euron edestä.

Perintökaari osoitteessa http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1965/19650040

2. Vainajan sisarukset
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Testamentti

Testamentilla osoitat arvostuksesi

Tekemällä testamentin voit määrätä, että omaisuutesi on kuolemasi jälkeen jaettava toisin kuin perin-
tökaaressa määrätään. Testamentti on määrämuotoinen oikeustoimi, joka edustaa tekijänsä viimeistä 
tahtoa. Sinä päätät, haluatko tehdä testamentin, kenen hyväksi haluat testamentin tehdä tai mitä omai-
suutta haluat testamenttiin sisällyttää. Voit myös milloin tahansa peruuttaa tekemäsi testamentin. 
Testamentilla voidaan määrätä joko koko omaisuudesta tai sen osasta.

Lakiosa ja lakiosan ulkopuolisen omaisuuden testamenttaaminen

Testamentilla ei voi kuitenkaan ohittaa lakiosan vaatimuksia. Lakiosa koskee kaikkia lapsia ja heidän 
jälkeläisiään ja se on puolet rintaperillisille muuten kuuluvasta perintöosuudesta. Lakiosa lasketaan 
jokaisen perillisen kohdalla itsenäisesti. Siten sisarusten lakiosat voivat muodostua erisuuruisiksi. 
Periaatteena on, että vanhemmat eivät voi tehdä yhtä tai useampia lapsiaan täysin perinnöttömiksi. 
Poikkeuksen muodostavat ainoastaan tapaukset, joissa perillinen on tehnyt tahallaan rikoksen, joka 
syvästi loukkaa perittävää tai hänen lähisukulaistaan, tai että perillinen viettää jatkuvasti kunniatonta 
ja epäsiveellistä elämää. Perinnöttömäksi tekemisen on tapahduttava testamentilla, jossa on ilmoitet-
tava selvästi perinnöttömäksi tekemisen peruste.

Lakiosaan oikeutettu, mutta testamentissa ohitettu perillinen voi varmistaa oikeutensa tekemällä 
lakiosailmoituksen kaikille testamentinsaajille kuuden kuukauden kuluessa testamentin tiedoksisaan-
nosta. Lakiosaa loukkaava testamentti on sitä vastaavalta osuudelta pätemätön.

Testamentin laatijalla on oikeus määrätä lakiosan ulkopuolelle jäävästä jäämistöstä monin eri tavoin. 
Jäämistöä voi testamentata sukulaisille ja ystäville, työtovereille sekä myös järjestöille kuten Saaris-
tomeren Suojelurahastolle. 
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Erityistestamentti eli legaatti ja yleistestamentti

Testamentit voidaan sisältönsä puolesta jakaa erityis- ja yleisjälkisäädöksiin. Erityisjälkisäädöksellä 
eli legaatilla tarkoitetaan testamentin saajalle määrättävää omistusoikeutta vähäisempää oikeutta. Se 
voi kohdistua tiettyyn etuuteen, esineeseen tai koko omaisuuteen. Tyypillinen tapaus voi olla erityi-
sen läheiseksi tulleelle henkilölle määrätty elinikäinen asumisoikeus kiinteistössä, jonka omistusoi-
keus kuitenkin siirtyy perillisille. Legaatilla voidaan määrätä myös yksilöidyn omaisuuden omistus-
oikeudesta. 

Yleistestamentin saaja tulee sen sijaan lähes perillisen asemaan kun testamentin saajan oikeus jää-
mistöön on määritelty suhteellisesti. Testamentin saaja saa joko koko omaisuuden, määräosan tai sen 
mitä muiden määräysten ja lakiosien täyttämisen jälkeen jää jäljelle.

Perinnöstä luopuminen

Kukin perillinen voi myös itsenäisesti luopua perintöoikeudesta tai lakiosastaan. 

Mikäli luopuu perinnöstä tai testamentista, vapautuu myös perintöverovelvollisuudesta.

Perinnöstä luopuminen voi tapahtua joko perittävän eläessä tai tämän kuoltua. Luopuminen perittä-
vän eläessä tapahtuu joko hyväksymällä testamentin tai ilmoittamalla siitä muulla tavoin kirjallisesti 
perittävälle. Luopuminen perittävän kuoltua tapahtuu kirjallisesti.

Rintaperillisten luopuminen lakiosasta on sidottu tiettyihin edellytyksiin. Rintaperillinen voi sitovasti 
luopua lakiosastaan perittävän eläessä vain jos hän, hänen puolisonsa tai lapsensa saavat siitä viimeis-
tään perittävän kuollessa lakiosaa vastaavan osuuden. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rintaperilli-
nen voi ennalta sitovasti luopua lakiosastaan vain lastensa tai puolisonsa hyväksi. Muissa tapauksissa 
rintaperillinen voi ennakkolupauksesta huolimatta vaatia lakiosaa.
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Miksi testamentti kannattaa tehdä?

Testamentin avulla voit määrätä perintösi jakaantumisen tahtosi mukaisesti etukäteen.

Ilman testamenttia lakimääräinen perimisjärjestys määrää, kenelle omaisuutesi kuollessasi menee. 
Perustana perimysjärjestykselle ovat eri perillisryhmät sekä leskelle määrätty erillisasema. Mikäli 
perillisiä eikä testamenttia ole, omaisuus menee valtiolle.

Kenelle testamentin voi tehdä?

Omaisuuttaan voi määrätä testamentilla kenelle tahansa. Testamentin saaja voi olla luonnollinen hen-
kilö eli ihminen tai oikeushenkilö. Oikeushenkilöitä ovat yhteisöt, kuten seurakunta, rekisteröidyt 
yhdistykset ja säätiöt.

Kuka voi tehdä testamentin?

Testamentin tekijän tulee testamenttia tehdessään olla pääsääntöisesti täysi-ikäinen eli 18 vuotta 
täyttänyt. Alle 18-vuotias saa tehdä testamentin, jos hän on tai on ollut naimisissa. Viisitoista vuotta 
täyttänyt saa tehdä testamentin siitä omaisuudesta, jota hänellä on oikeus itse hallita tai jonka hän on 
ansainnut omalla työllään.

Lisäksi testamentin tekijän on oltava psyykkisesti sellaisessa tilassa, että hän on kykenevä itsenäiseen 
tahdonmuodostukseen ja ymmärtää testamentin merkityksen. Tästä, muun lisäksi, antavat todistajat 
lausuntonsa todistuslausekkeissaan. 

Testamentin muotomääräykset ja todistajat

Omaisuutensa saa testamentata vapaasti, mutta testamentin tekeminen on sidottu tarkkoihin muoto-
määräyksiin. Ellei määräyksiä noudateta, voidaan testamentti julistaa pätemättömäksi. Testamenttirii-
doista suuri osa aiheutuu juuri muotovirheistä. 

Tarkasti seuraavia muotomääräyksiä noudattamalla varmistamme viimeisen tahtomme toteutumisen:

- Testamentti on laadittava kirjallisesti.
- Testamentissa on oltava tekijänsä henkilötiedot.
- Testamentin tekohetken paikka ja aika on       
   mainittava.
- Testamentin tekijän allekirjoituksen on oltava  
   omakätinen.
- Todistajien on oltava samanaikaisesti paikalla.
- Todistajien on tiedettävä, että kyseessä on      
   testamentti.
- Todistajien todistuslausuma on mainittava.

- Todistuslausuman aika ja paikka on mainittava.
- Todistajien on allekirjoitettava lausumansa,  
   sekä mainittava asuinpaikkansa ja ammattinsa.
- Todistajien tulee olla vähintään viisitoistavuoti- 
   aita ja henkisesti todistajiksi kykeneviä.
- Todistajina ei saa käyttä puolisoa, lähiomaista  
   tai muuta henkilöä, jolle saattaa olla testamen- 
   tista hyötyä.
- Todistajien esteellisyys voi aiheuttaa testamen- 
   tin pätemättömäksi julistamisen.
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Hätätilatestamentti

Tilanteissa, joissa henkilö on sairauden tai muun pakot-
tavan syyn vuoksi estynyt tekemään testamenttia edellä 
luetellussa muodossa, voidaan poikkeuksellisesti tehdä 
hätätilatestamentti. Se voidaan tehdä kahden esteettömän 
todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä suullisesti tai ilman 
todistajia, jolloin tekijä itse kirjoittaa ja allekirjoittaa 
omakätisesti testamentin. Hätätilatestamentti on voimas-
sa vain kolme kuukautta esteen lakattua. 

Testamentin muuttaminen tai peruuttaminen

Testamentin tekijä voi milloin tahansa muuttaa tai peruuttaa testamenttinsa ilman mitään erillistä 
syytä. Lupaus olla peruuttamatta testamenttia ei ole sitova. Muutos tai lisäys on kuitenkin tehtävä 
noudattamalla testamentin muotomääräyksiä. Testamentin peruuttamiseksi riitää sen hävittäminen tai 
muu selvä vapaamuotoinenkin ilmaisu siitä, että testamentti ei enää vastaa tekijänsä viimeistä tahtoa.

 Vaikka tuorein testamentti kumoaa edelliset, se ei sitä aina tee, mikäli peruuttamisesta ei testamen-
tissa ole yksiselitteistä mainintaa. Koska tekijä voi laatia eri aikoina eri sisältöisiä testamentteja, 
pyritään lähtökohtaisesti niiden määräykset täyttämään. Siksi mahdollisten kiistojen vältämiseksi on 
parasta hävittää edellinen testamentti ja tehdä muutokset tai lisäykset kirjoittamalla kokonaan uusi 
testamentti.

Testamentin säilyttäminen ja siitä ilmoittaminen

Testamentti tulee säilyttää turvallisessa paikassa kuten tallelokerossa. Varma säilytys turvaa tes-
tamentin säilymisen ja helpon löydettävyyden perittävän kuoleman jälkeen. Testamentin voi antaa 
myös testamentin saajan tai toimeenpanijan säilytettäväksi. Tärkeintä on, että testamentin olemassa-
olosta on tieto. Ellei testamenttia löydetä, se katsotaan peruutetuksi. Jos muu kuin testamentin tekijä 
eli perillinen tai testamentin saaja hävittää tai tahallisesti salaa testamentin, voi tuomioistuin tuomita 
syyllisen menettämään perintöosuutensa.

Testamentin tekijän ei tarvitse kertoa testamenttinsa sisällöstä kenellekään, mutta voi sen tehdä ha-
lutessaan. Saaristomeren Suojelurahaston hyväksi tehdystä testamentista rahasto ottaa mielellään 
ennakkoilmoituksen.
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Testamentin toimeenpano, tiedoksianto ja moittiminen 

Testamenttaajan kuoltua hänen jäämistönsä siirtyy kuolinpesän hallintaan. Omaisuudesta on tehtävä 
kolmen kuukauden sisällä kuolemasta perukirja. Sen pohjalta tapahtuu perintöverotus. Jäämistöstä te-
kevät pesänselvityksen joko yksityisesti pesän osakkaat tai sen tekee virallisesti oikeuden määräämä 
pesänselvittäjä. Pesänselvityksen jälkeen tapahtuu perinnönjako. Tämä tehdään pesän osakkaiden, eli 
perillisten, perinnön saajien ja lesken kesken. Pesä voidaan jättää myös jakamattomaksi osakkaiden 
yhteishallintoon tai lesken hallintaan. 

Testamentin pätevyys selvitetään sen tiedoksianto- ja moiteaikamenettelyllä

Testamentin saajan on annettava testamentti tiedoksi jokaiselle perilliselle. Tiedoksianto tehdään joko 
haastemiehen välityksellä tai muuten todisteellisesti. Samalla perillisille on luovutettava oikeaksi 
todistettu jäljennös testamentista.

Tiedoksiannon yhteydessä perillisiltä voidaan pyytää hyväksymislausuma, jossa he ilmoittavat ett-
eivät aio moittia testamenttia. Jos jokainen perillinen  antaa hyväksymislausuman, voidaan perintö 
jakaa ennen kuuden kuukauden moiteajan kulumista. 

Mikäli testamenttia halutaan moittia, se on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa tiedoksiannosta. Moi-
tekanne voidaan nostaa laissa määrätyin perustein joita ovat mm. testamentin muotovirhe, testamen-
tintekijän alaikäisyys ja tekijän ymmärtämätön tila testamentin tekohetkellä. 

Perintövero

Perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta on maksettava valtiolle perintoveroa.

Lähes kaikki luonnolliset henkilöt ovat verovelvollisia saamastaan perinnöstä. Yleishyödyllisten 
yhteisöjen, kuten Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelurahaston ei kuitenkaan tarvitse 
maksaa veroa saamastaan perinnöstä. 

Perintöverotus on progressiivinen eli veroprosentti on sitä suurempi, mitä enemmän henkilö perii. 
Veroa maksetaan yli 20 000 euron perinnöstä. Verotettavan perintöosuuden suuruus määräytyy peru-
kirjan  ja testamentin perusteella. 

Pesän omaisuuden arvosta voidaan vähentää velat ja eräitä kuluja. Näitä ovat esimerkiksi hautaamises-
ta ja perunkirjoituksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Perinnönjättäjän tavanomainen koti-
irtaimisto on verovapaata 4 000 euroon asti. Perinnönjättäjän puoliso saa tehdä perintöverotuksessa 
60 000 euron puolisovähennyksen. Suoraan alenevassa polvessa oleva alle 18-vuotias perillinen saa 
tehdä 40 000 euron alaikäisyysvähennyksen, jos hän on perimysjärjestyksessä lähinnä perittävää.
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Perilliset jaetaan kahteen veroluokkaan.

I Veroluokka

• Perinnönjättäjän aviopuoliso 
• Suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen (lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi    
   jne.)
• Aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen 
• Perinnönjättäjän kihlakumppani, jolle annetaan perintökaaren 8 luvun 2 §:ssä tarkoitettu avustus.

Aviopuolisona pidetään myös perinnönjättäjän kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävää hen-  
kilöä, joka on aikaisemmin ollut avioliitossa perinnönjättäjän kanssa tai jolla on tai on ollut yhtei-    
nen lapsi perinnönjättäjän kanssa. Ottolapset ja -vanhemmat ovat verotuksellisesti samassa asemassa 
biologisten sukulaisten kanssa.

II Veroluokka

• Muut sukulaiset sekä suvun ja perheen ulkopuoliset henkilöt.

Lisätietoja sekä perintöveroasteikot ja -laskuri: www.vero.fi
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Esimerkkejä testamenteista  

Testamentin muoto määräytyy aina tekijänsä ja olosuhteiden mukaan ja on tekijän vapaasti päätettävis-
sä. Testamentin teksti voi olla tapauskohtaisesti hyvinkin lyhyt. Jotta tahtosi toteutuu tarkasti, on 
kuitenkin tärkeää, että saajat ja jaettavan omaisuuden laatu ja määrä on yksilöity huolellisesti.
    Mikäli tunnet itsesi epävarmaksi jäämistösi testamenttaajaksi tai vaikkapa haluat poiketa tavano-
maisesta perimysjärjestyksestä, varmistat asian lakimiestä käyttämällä. Saaristomeren Suojelurahaston 
lahjoittajapalvelussa autamme sinua mielellämme ja annamme ohjeita testamenttikysymyksissä.
    Seuraavassa kaksi esimerkkiä siitä, millaisia seikkoja ja millä tarkkuudella on syytä ottaa huomioon. 
Esimerkkien on tarkoitus toimia ohjeina, joiden pohjalta voit suunnitella omaa testamenttiasi ja kuinka 
haluat viimeisen tahtosi ilmaista.
    Esimerkkien lisäksi olemme koonneet joukon testamenttimalleja erilaisissa olosuhteissa käytettä-
viksi, myös keskinäisen testamentin pohjan sekä mallin testamentin muuttamisesta.

Esimerkkitestamentti 1 

Yksinkertainen testamentti, jossa koko omaisuus mahdollista lakiosaa lukuun ottamatta testamentataan 
Saaristomeren Suojelurahastolle.

TESTAMENTTI

Minä allekirjoittanut Saara Irmeli Saaristo (000000-00U) määrään viimeisenä 
tahtonani, että kuolemani jälkeen kaikki omaisuuteni (lukuun ottamatta rintape-
rillisten lakiosaa) on menevä Centrum Balticum  -säätiön Saaristomeren Suoje-
lurahastolle, joka saa omaisuuteni täyden omistusoikeuden.

Turussa,   ______ päivänä ________ kuuta 20______

Saara Saaristo 
Terveydenhoitaja
Stålarminkatu 72 B
20520 Turku

Varta vasten kutsuttuina, yhtä aikaa saapuvilla olevina ja esteettöminä todistam-
me, että terveydenhoitaja Saara Saaristo, jonka henkilöllisyyden olemme toden-
neet (tai henkilökohtaisesti tunnemme), on täydellä ymmärryksellä ja vapaasta 
tahdostaan omakätisesti allekirjoittanut yllä olevan testamentin ja selittänyt 
meille sen olevan hänen viimeisen tahtonsa.

Paikka ja aika edellä mainitut

Miina Keränen    Tauno Keränen 
000000-00T    000000-00A 
Kielenkääntäjä     Perämies 
Perämiehenkatu 14   Perämiehenkatu 14 
21000 Raisio    21000 Raisio
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Esimerkkitestamentti 2 

Tässä mallissa osa omaisuudesta - osakehuoneisto, rahasumma ja prosenttiosuus kiinteästä omaisuu-
desta tai sen tuotosta - määrätään testamentilla Saaristomeren Suojelurahastolle. Kuten esimerkeistä 
ilmenee, samalla mallilla voidaan määrätä annettavaksi Saaristomeren Suojelurahastolle mitä tahansa 
osia omaisuudesta, kuten kiinteistö, rahaa, osakkeita, arvo-osuuksia, sijoitusomaisuutta, taideteoksia 
tai kokoelmia.

TESTAMENTTI 
 
Minä allekirjoittanut Saara Irmeli Saaristo (000000-00U) määrään viimeisenä tahtonani, että 
omaisuuteni on kuolemani jälkeen jaettava seuraavasti: 
 
1. Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelurahastolle testamenttaan täydellä omistus-
oikeudella omistamani asunto-osakeyhtiö Merituulen osakkeet nrot 100-149,  jotka oikeuttavat 
90 m2 suuruisen huoneiston hallintaan osoitteessa Merituuli 14 A 2, 20100 Turku.   

2. Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelurahastolle testamenttaan _______ euroa 
käytettäväksi Saaristomeren suojelutyöhön.

3. Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelurahastolle määrän annettavaksi asunto-osa-
keyhtiö Merityrskyn kahden 120  m2 kokoisen asunnon omistukseen oikeuttavista osakkeistani 
nrot 100-189 tai näiden osakkeiden myynti- tai vuokratuloista   _____ prosenttia käytettäväksi 
Saaristomeren suojelutyöhön.

4. Serkulleni, emäntä Inkeri Pihlajalle määrään kaikki omistamani Alvar Aallon suunnittelemat 
huonekalut ja valaisimet sekä kaikki Reidar Särestöniemen tekemät maalaukset.  

5. Kaiken muun omaisuuteni määrään jaettavaksi rintaperillisten lakiosan ja muun perimys-
järjestyksen mukaisesti. 
 
Turussa,  ___. ___kuuta 20 
 
Saara Saaristo 
Terveydenhoitaja

Stålarminkatu 86 B
20810 Turku

Varta vasten kutsuttuina, yhtä aikaa saapuvilla olevina ja esteettöminä todistamme, että terve-
ydenhoitaja Saara Saaristo, jonka henkilöllisyyden olemme todenneet (tai henkilökohtaisesti 
tunnemme), on täydellä ymmärryksellä ja vapaasta tahdostaan omakätisesti allekirjoittanut yllä 
olevan testamentin ja selittänyt meille sen olevan hänen viimeisen tahtonsa.

Paikka ja aika edellä mainitut

Miina Keränen    Tauno Keränen 
000000-00T    000000-00A 
Kielenkääntäjä     Perämies

Lisää testamenttimalleja verkkosivuillamme www.sasut.fi>lahjoita>lahjoita testamentilla
www.saaristomerensuojelurahasto.fi/ssr//ole_mukana/lahjoita/lahjoita_kerran/lahjoita_testamentilla
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Saaristomeren Suojelurahasto
sanoista tekoihin Saaristomeren suojelussa

Saaristomeren rehevöitymisen pysäyttäminen ja
vesien tilan yleinen kohentaminen ovat Centrum
Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelurahaston
tavoite. Edistämme käytännön hankkeita, joilla torjutaan
tehokkaasti Saaristomeren sairastamisen syytä:
ravinteiden valumista mereen.

Rahoitamme konkreettisia vesiensuojelutoimia
yksityisiltä ihmisiltä, yrityksiltä ja yhteisöiltä keräämillämme
varoilla Saaristomerellä ja sen valuma-alueella.
Hankkeet tarttuvat pääosin maatalouden,
jätevesien ja veneilyn tuomiin haasteisiin.

Rahoitusta voidaan myöntää projekteihin, 
jotka tähtäävät ravinnekuormituksen vähentämiseen ja 
ravinteiden poistoon tai tietoisuuden lisäämiseen 
käytännön toimenpiteistä Saaristomeren suojelemiseksi.

Käytännön toimenpiteitä projekteissa ovat suojavyöhykkeiden,
kosteikkojen ja laskeutusaltaiden rakentaminen,
jätevesiratkaisut ja jätevesien vaihtoehtoiset
käsittelytavat, venepohjapesurit ja septitankkien
imutyhjennysasemat, vesiensuojelun pilottihankkeet,
ympäristökasvatus sekä muut innovatiiviset ratkaisut.

Lisätietoja lahjoittajapalvelustamme
Verkkosivut: www.sasut.fi
Sähköposti: lahjoitukset [at] sasut.fi
Puhelin: 0400 88 77 95

Saaristomeren Suojelurahasto
Vanha Suurtori 7, 20500 Turku
www.saaristomerensuojelurahasto.fi

www.saaristomerensuojelurahasto.fi/ssr/ole_mukana/lahjoita/lahjoita_kerran/lahjoita_testamentillawww.saaristomerensuojelurahasto.fi/ssr/ole_mukana/lahjoita/lahjoita_kerran/lahjoita_testamentilla

040- 556 5426
toimisto@saaristomerensuojelurahasto.org
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