
Lähde
rauhassa.
Tee toivon
testamentti.



Tukemalla työtämme testamentti lahjoituksella 
olet mukana rakentamassa oikeudenmukaista 
ja inhimillistä  maailmaa.

Anna testamentti 
toivon työlle
Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja lähimmäisenrakkau
desta on ollut Suomen Lähetysseuran työn lähtökohta jo 
vuodesta 1859. Viemme toivoa heille, jotka sitä eniten tarvit
sevat. Työmme koskettaa kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevien ihmisten elämää. Rakennamme maailmaa, jossa jokai
nen saa äänensä kuuluville. 

Työmme piirissä on historian aikana ollut miljoonia ihmi
siä. Olemme kumppanikirkkojemme kanssa rakentaneet 
kouluja, sairaaloita ja kirkkoja. Kirkot ovat ensimmäisinä puo
lustaneet syrjittyjen ihmisarvoa. Ne toimivat siellä, mihin 
muu apu ei ulotu. 

Testamenttilahjoitukset ovat meille tärkeitä. Ne muo
dostavat noin kymmenen prosenttia kokonaistuloistamme. 
Testamenttilahjoitusten avulla pystymme jatkamaan 
pitkä jänteistä työtä myönteisen ja pysyvän muutoksen 
 aikaansaamiseksi.

Testamenttilahjoituksesi 
muuttaa maailmaa
Tämä esite on tarkoitettu Sinulle, joka pohdit, millä tavalla 
voisit jättää pysyvän vaikutuksen maailmaan. Jo vuodesta 1859 
lähtien suomalaiset ovat voineet vaikuttaa kaikkein heikoim-
massa asemassa elävien lähimmäisten elämään tuomalla toivoa 
Suomen Lähetysseuran välityksellä. Toiminta on rakentunut 
yksityisten ihmisten pienten ja suurten lahjoitusten varaan. 
Niiden avulla olemme välittäneet toivoa syrjäytetyille ihmisille, 
antaneet heille edellytyksiä selvitä elämässä ja toimia toistenkin 
hyväksi. Toimintamme on rakennettu kestävästi arvoille, joiden 
pohjana on Jumalan rakkaus koko luomakuntaa kohtaan.   
      Testamenttilahjoitus on sijoitus tulevaisuuteen – siihen, 
millaista maailmaa haluat olla tekemässä. Testamentin 
tekemisellä voit vaikuttaa siihen, millä tavoin jäät vaikuttamaan 
toisten ihmisten elämään. Lähetysseuran pitkäaikainen, 
tuloksellinen ja tarkoin valvottu toiminta antaa tukea 
arvioidessasi, miten työsi hedelmät voisivat kasvaa. 
      Olemme kiitollisia ihmisille, jotka ovat osoittaneet 
luottamusta työllemme testamenttien välityksellä. Niiden 
vaikutukset ovat pitkäkestoisia. Ne näkyvät muutoksena 
ihmisten ja yhteiskuntien elämässä. Laaja kansainvälinen 
yhteistyöverkostomme osaltaan takaa sen, että pystymme 
huolehtimaan käyttöömme uskottujen varojen tehokkaasta 
käytöstä ja siten tuomaan ihmisten elämään rauhaa, 
oikeudenmukaisuutta ja iloa. 
      Toivon, että tämä esite antaa Sinulle neuvoja ja työkaluja 
omaa testamenttia miettiessäsi.

Rolf Steffansson 
Toiminnanjohtaja 
Suomen Lähetysseura

Suomen Lähetysseura on Suomen evankelis- luterilaisen kirkon 
kansainvälinen toimija, Suomen suurimpia kehitysyhteistyöjärjes-
töjä ja ulkoasiainministeriön kumppanijärjestö. Työskentelemme 
30 maassa yli sadan kumppanikirkon ja -järjestön kanssa. Toi-
minta-alueitamme ovat Afrikka, Aasia, Latinalainen Amerikka ja 
Eurooppa.

Ota yhteyttä Suomen  
Lähetysseuran lakipalveluun: 

Testamenttiyksikkömme auttaa mielellään 
 testamenttia koskevissa lakiasioissa.  
— testamentit@suomenlahetysseura.fi 
— puh. 020 7127 231



Toivo. Yhteistyö. Muutos.
Teemme työtä, jotta sanoma Jumalan rakkaudesta 
Jeesuksessa Kristuksessa toteutuu kaikkialla maailmassa 
ilona, rauhana ja oikeudenmukaisuutena.

Kerromme Jumalan rajat 
ylittävästä rakkaudesta

Todistamme Jumalan rakkaudesta 
sanoin ja teoin. Tuemme pai
kallisten kirkkojen kehittymistä 
esimerkiksi kouluttamalla kirkko
jen työntekijöitä ja kääntämällä 
Raamattua vähemmistökielille.

Muutamme maailmaa 
oikeudenmukaisemmaksi

Työskentelemme, jotta lapset pää
sisivät kouluun, ja tytöt voisivat 
elää turvassa lapsiavioliitoilta ja 
silpomiselta. Tuellamme maaseu
dun köyhät saavat puhdasta vettä 
ja oppivat uusia viljelymenetel
miä. Autamme henkilötodistuksen 
saamisessa ja tuemme ihmis
oikeuksien puolustajia. 

Puolustamme syrjittyjen 
ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia

Työmme tuloksena yhä useampi 
vammainen lapsi pääsee kouluun, 
ja kastittomat ja aidsin vuoksi syr
jityt saavat ihmisarvoisen elämän. 
Syrjityt ryhmät vahvistuvat puolus
tamaan itse oikeuksiaan.

Rakennamme rauhaa 
ja sovintoa

Edistämme rauhaa ja sovintoa 
paikallisyhteisöissä ja yhteiskun
nissa. Rauhan solmimiseksi on 
välttämätöntä saada osapuolet 
ymmärtämään toisiaan ja samaan 
neuvottelupöytään. Muutamme 
vihapuheen vuoro puheluksi. 



Lupauksemme Sinulle
1. Tarjoamme laadukasta ja inhimillistä palvelua

Sinulle ja omaisillesi. Olemme apuna ja
annamme neuvoja testamentin laatimisessa
ja säilyttämisessä.

2. Sitoudumme noudattamaan tahtoasi ja
arvojasi testamenttilahjoituksen ohjaamisessa
parhaalla mahdollisella tavalla.

3. Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja
pidämme  testamenttiin liittyvät tiedot
luottamuksellisina.

4. Hoidamme toivoessasi kuolinpesän
 tyhjennyksen, perunkirjoituksen, 
hautajais järjestelyt sekä haudan hoidon
yleistestamentin tekijöille.

5. Tuomme toivoa lahjoituksesi avulla
heikoimmassa asemassa oleville.

Miksi on tärkeää 
tehdä testamentti?
Testamentti on mahdollisuus kertoa oma tahto ja varmistaa, 
että sitä kunnioitetaan kuolemasi jälkeen. Testamentilla kerrot 
jälkipolvillesi, miten haluat omaisuuttasi käytettävän. Testa
mentilla on mahdollista vaikuttaa perintöveron määrään.

Laki säätelee perinnön jakautumisen perillisille. Mikäli 
tahdot muistaa muita läheisiä tai tahoja, jotka eivät kuulu laki
määräiseen perimysjärjestykseen, pystyt toteuttamaan sen 
testamentilla. Testamentilla voit myös antaa ohjeita sopuisaan 
perinnönjakoon.

Testamentissa voit määrätä koko omaisuudestasi kuiten
kaan lakiosaa loukkaamatta. Mikäli Sinulla ei ole lainkaan 
serkkuja läheisempiä sukulaisia, omaisuutesi periytyy koko
naisuudessaan valtiolle, ellet ole tehnyt testamenttia.

Testamentin avulla voit jättää perinnöksi paremman 
 maailman. Vuosittain tuhannet suomalaiset antavat tukensa 
testamenteissaan hyväntekeväisyyteen. Suomen Lähetys
seura on vastaanottanut testamentteja jo noin 160 vuoden 
ajan, ja kunnioitamme jokaista pientä ja suurta testamentti
lahjoitusta.

Lisätietoa perimysjärjestyksestä, perintöverosta ja tes
tamenttilahjoituksesta löytyy tämän esitteen kysymyksiä ja 
vastauksia osiosta.

Tarja Larmasuo 
Hallintojohtaja ja varatuomari 

tarja.larmasuo@suomenlahetysseura.fi
Puh. 020 7127 204



Askelmerkit 
testamentin tekoon
1. Kartoita omaisuutesi ja selvitä eri omaisuuslajit.
2. Kirjaa ylös selkeästi ja yksityiskohtaisesti, kuinka haluat

omaisuutesi jaettavan poismenosi jälkeen.
3. Testamentin teossa kannattaa käyttää lakimiehen apua,

jotta testamentti täyttää kaikki sille asetetut muotovaati
mukset. Suomen Lähetysseurassa voimme auttaa Sinua
löytämään asiantuntijan avuksesi.

4. Listaa ylös perinnönsaajan tai saajien nimet ja
mahdollisesti myös heidän henkilötunnuksensa ja
sukulaisuussuhteesi heihin. Jos teet testamentin Lähetys
seuralle, kerro, jos haluat kohdentaa lahjoituksen jollekin
tietylle maanosalle, työmuodolle tai Lähetysseuralle
yleisesti.

5. Kirjaa testamentin alkuun tiedoiksesi koko nimesi,
henkilötunnuksesi, ammattisi ja kotiosoitteesi.

6. Testamentissasi voit myös auttaa jälkeesi jääviä kerto
malla, mitä toivot hautajaisjärjestelyiltä, hautaus tavalta,
haudan hoidolta ja hoidon kestolta sekä hautakiven
tekstiltä.

7. Allekirjoita testamentti kahden todistajan ollessa yhtä
aikaa läsnä. Todistajien on tiedettävä, että kyseessä on
testamentti, ja allekirjoitettava testamentin todistus
lausuma. Heidän ei tarvitse nähdä testamentin sisältöä.
Todistajien allekirjoituksen alla on tärkeää olla heidän
nimenselvennyksensä, ammattinsa ja kotikuntansa.

8. Tee testamentista yksi alkuperäinen kappale ja ota siitä
kopio. Alkuperäinen kappale kannattaa tallettaa pankin
säilytysjärjestelmään, ja kopion voi antaa esimerkiksi
Lähetysseuran kassakaappiin säilytykseen.

9. Halutessasi voit antaa tiedon testamentista jollekin
luotettavalle taholle.



Kysymyksiä ja 
vastauksia testamentin 
teosta
Kuka saa tehdä testamentin?

Henkilö, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, saa mää
rätä testamentilla omaisuudestaan. Testamentin saa tehdä 
nuorempikin, jos hän on tai on ollut naimisissa. Viisitoista 
vuotta täyttänyt saa tehdä testamentin siitä omaisuudesta, 
jonka hän on ansainnut omalla työllään.

Tekijän tulee olla oikeustoimikelpoinen ja ymmärtää 
testamentin teon merkitys. Tämä voidaan todentaa lääkärin
todistuksella.

Mikä on testamenttilahjoitus?

Testamenttilahjoitus tarkoittaa, että voit osoittaa testamen
tista pienen tai suuren osuuden yleishyödylliselle järjestölle 
verovapaasti. Testamenttilahjoitus voi olla  esimerkiksi:
– Yleistestamentti eli kaikki omaisuus, olkoon se minkä 

nimistä tai laatuista tahansa
– Osuus rahavaroista tai koko omaisuudesta  

(esimerkiksi 25 %)
– Legaatti eli omaisuuserä tarkoittaa esimerkiksi asuntoosa

ketta tai kiinteistöä, tiettyä summaa rahaa tai arvokasta 
esinettä.

Jos testamentin käyttökohde on rajattu hyvin tiukasti, voi 
tekijän tahdon toteuttaminen olla haastavaa. Mikäli testa
mentti on kohdistettu esim. yhden lastenkodin tukemiseen, 
voi työmme vuosien saatossa kasvaa koko alueen lasten kou
lunkäynnin tukemiseen.

 
Voiko henkivakuutus toimia vaihtoehtona 
testamentin tekemiselle?

Henkivakuutus voi toimia vaihtoehtona testamen
tille. Vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä taho, jolla 
 vakuutuksenottajan tai vakuutetun sijasta on oikeus henkilö
vakuutuksesta suoritettavaan korvaukseen. Edunsaajana voi 
olla esimerkiksi läheinen tai järjestö.



Onko testamentti tehtävä kirjallisesti? 

Mikäli testamentintekijä sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi ei 
voi tehdä testamenttia aikaisemmin mainitulla tavalla, hän saa tehdä ns. 
hätätilatestamentin suullisesti kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. 
Hätätilatestamentin saa tehdä ilman todistajiakin kirjoitetulla ja allekir
joitetulla asiakirjalla. Hätätilatestamentti on voimassa enintään kolme 
kuukautta.

Kuka kelpaa todistajaksi?

Todistajaksi kelpaa henkilö, joka on yli 15vuotias ja kykenevä käsittämään 
testamentin merkityksen sekä arvioimaan testamentin tekijän henkisen 
tilan. Todistaja ei voi olla testamentin tekijän perheenjäsen, muu lähisu
kulainen tai avioliiton kautta sukuun kuuluva henkilö, kuten anoppi tai 
lapsipuoli. Mikäli testamentissa halutaan lahjoittaa omaisuutta jollekin 
yhteisölle, ei tämän yhteisön hallituksen jäsen voi toimia testamentin todis
tajana. Todistajana ei voi toimia siinäkään tapauksessa, jos omaisuutta 
määrätään todistajalle itselleen tai hänen puolisolleen.

Mikä on perimysjärjestys?

Kaksi perillisryhmää ovat
– ensisijainen perillisryhmä: rintaperilliset ja heidän lapsensa – mikäli

heitä ei ole, puoliso perii
– toinen perillisryhmä: vanhemmat, sisarukset, heidän jälkeläisensä, iso

vanhemmat, sedät, enot ja tädit.
Serkut eivät ole perillisasemassa. Ellei vainajalla ole serkkua läheisempiä 
perillisiä, perintö menee valtiolle.

Mikä on lesken erityisasema?

Jos vainajalla on rintaperillisiä, puoliso ei saa lainkaan perillisasemaa. Les
kellä on kuitenkin hallintaoikeus puolisoiden yhteiseen kotiin ja oikeus 
pitää kuolinpesä jakamattomana, elleivät rintaperilliset vaadi jakoa.

Mistä omaisuudesta testamentilla saa määrätä?

Henkilö voi testamentilla määrätä kaikesta omaisuudestaan. Rintape
rillisillä, eli lapsilla, ottolapsilla ja heidän jälkeläisillään, on aina oikeus 
lakiosaan. Lakiosalla tarkoitetaan, että rintaperillisillä on oikeus saada puo
let heille muutoin tulevan perinnön arvosta. Mikäli testamentin tekijä, jolla 
on yksi tai useampi rintaperillinen, määrää testamentissaan enintään puo
lesta omaisuudestaan, hän ei loukkaa kenenkään oikeutta lakiosaan.

Miten pitkälle ulottuvia määräyksiä 
testamentissa saa antaa?

Testamentissa voi määrätä, kuka saa testamentatun omaisuuden ensimmäi
sen vastaanottajan jälkeen. Tällaiset ensisijaiset ja toissijaiset määräykset 
tulevat kysymykseen varsinkin keskinäisissä testamenteissa. Esimer
kiksi puolisot voivat määrätä, että heidän omaisuutensa jää sille, joka elää 
kauemmin. Toissijaismääräyksessä puolisot ilmoittavat, kuka saa molem
pien omaisuuden sen jälkeen, kun kumpikin on kuollut.

Voiko testamentin purkaa tai muuttaa?

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

Testamentin tekijä voi koska tahansa purkaa testamentin. Kun 
testamentti peruutetaan tekemättä uutta testamenttia, laissa määrätty peri
misjärjestys palaa voimaan.

Peruuttamisessa voidaan käyttää erilaisia menettelytapoja. Testamentti 
voidaan peruuttaa siinä järjestyksessä kuin testamentin tekemisestä on sää
detty eli kirjallisesti kahden todistajan läsnä ollessa. Lisäksi peruuttaminen 
voidaan tehdä polttamalla tai repimällä asiakirja. 

Mikäli testamentissa on määrätty jokin esine tietylle testamentin saa
jalle, mutta testamentin tekijä myy tai luovuttaa esineen itseltään pois, tuo 
testamenttimääräys peruuntuu.

Lupaus olla peruuttamatta testamenttia ei ole sitova.

Mitä tarkoittaa vapautus perintöverosta?

Testamenttilahjoitus on vapaa perintöverosta, kun lahjoitus kohdistuu 
yleishyödylliseen yhteisöön, esimerkiksi Suomen Lähetysseura on vapau
tettu perintöverosta. Näin ollen Lähetysseuralle testamentilla määrätty 
omaisuus menee kulujen jälkeen Lähetysseuran työn tukemiseen.

Mitä on otettava huomioon, jos joku avustaa 
testamentin tekemisessä?

Laatiessaan toisen henkilön testamenttia laatijan on huomattava, että 
testamentissa on selkeästi ilmaistava testamentin tekijän tahto hänen omai
suuteensa suhteen. 



Esimerkki yleistestamentista Esimerkki osatestamentista

TESTAMENTTI

Tekijä 
Myyjä Martti Veijo Järvinen (010254-XXXX) 
Lääkärinkatu 1,  
60100 SEINÄJOKI 

Testamenttimääräys 
Ilmoitan täten viimeisenä tahtonani ja testamenttinani, että kaikki 
omaisuuteni, olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista tahansa, on kuolemani 
jälkeen annettava Suomen Lähetysseura ry:lle. 

Seinäjoella 17. kesäkuuta 2018 

Martti Veijo Järvinen 
Myyjä, Seinäjoki 

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

Paikka ja aika edellä mainitut 

Tarja Kaarina Konkari Seppo Ilmari Väkevä 
Asianajaja, Seinäjoki Asianajosihteeri, Seinäjoki

TESTAMENTTI

Tekijä 
Toimittaja Marjatta Ilona Lehtinen (020364-XXXX) 
Lehtisenkatu 1 A 1,  
04410 JÄRVENPÄÄ

Testamenttimääräys 
Ilmoitan täten viimeisenä tahtonani ja testamenttinani, että omaisuuteni on 
kuolemani jälkeen jaettava seuraavalla tavalla:
1. Suomen Lähetysseura ry:lle on annettava As Oy Lehtisenkatu 1 osakkeet

numerot 229–249 (tai niiden sijaan myöhemmin tulleet osakkeet) jotka
oikeuttavat osoitteeseen Lehtisenkatu 1 A 1, 04410 Järvenpää olevan
kolme huonetta ja keittiön käsittävän huoneiston hallintaan.

2. Monivuotiselle ystävälleni, sairaanhoitaja Anneli Elina Hoitolalle määrään
olohuoneessani olevat Gunnar Pohjolan ja Taisto Ahtolan maalaukset
sekä Eero Aarnion pallotuolin.

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

Järvenpäässä 25. toukokuuta 2018 

Marjatta Ilona Lehtinen 
Toimittaja, Järvenpää 

Todistus 
Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olevina todistamme täten, että 
toimittaja Marjatta Ilona Lehtinen, jonka henkilökohtaisesti tunnemme, 
on tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan 
ilmoittanut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja 
testamenttinsa sekä että hän samalla on tänään testamenttinsa omakätisesti 
allekirjoittanut. 

Paikka ja aika edellä mainitut

Jarmo Pekka Ilo  Liisa Irmeli Aalto 
Asianajaja, Järvenpää Asianajosihteeri, Järvenpää



Kysy neuvoa,  
autamme mielellämme.

testamentit@suomenlahetysseura.fi 
Puh. 020 7127 231

Postiosoite:
PL 56, 00241 Helsinki

Katuosoite:
Maistraatinportti 2a, 00240 Helsinki

Toivo. 
Yhteistyö. 
Muutos.


