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Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi:

TESTAMENTTI
Allekirjoittanut Liisa Marjatta Virtanen (031256-4828) määrään viimeisenä tahtonani, että
omaisuuteni on kokonaisuudessaan menevä täydellä omistusoikeudella hyvälle ystävälleni
Matti Kalevi Mainiolle (310978-444X), osoite Lohkopellontie 9 E 16, 00650 Helsinki, ehdolla,
että hän huolehtii minun hautauksestani ja vaatimattoman hautajaistilaisuuden
järjestämisestä.
Helsingissä 8. päivänä marraskuuta 2011
Liisa Marjatta Virtanen
johtava sosiaalityöntekijä
Mikonkatu 6
00170 Helsinki
Me allekirjoittaneet testamentin todistajat, jotka olemme olleet yhtä aikaa läsnä Liisa Virtasen
allekirjoittaessa tämän testamenttiasiakirjan, todistamme täten, että testamentin tekijä on
testamenttia laatiessaan ollut täysin testamentintekokelpoinen ja kykenevä laatimaan
testamentin, jonka hän on laatinut vapaasta tahdostaan kenenkään ulkopuolisen häntä siihen
pakottamatta, taivuttelematta tai suostuttelematta.
_______________________________
todistajan nimi, osoite ja henkilötunnus

_______________________________
todistajan nimi, osoite ja henkilötunnus
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Esimerkki naimattoman henkilön testamentista veljen ja sisaren lapsille:

TESTAMENTTI
Allekirjoittanut Liisa Marjatta Virtanen (031256-4828) määrään viimeisenä tahtonani, että
omaisuuteni on jaettava tasan kaikkien jäljempänä mainittujen testamentinsaajien kesken
siten, että jokainen testamentinsaaja saa jäämistöstäni 1/4 ja arvomääräisesti yhtä paljon
omaisuutta. Samalla määrään, että testamentinsaajien aviopuolisoilla ei ole avio-oikeutta
tämän testamentin nojalla hänen saamaansa omaisuuteen. Kaikki testamentin saajat ovat
minun sisarieni lapsia.
1. Matti Kalevi Mainio (310978-444X), osoite Lohkopellontie 9 E 16,
00650 Helsinki
2. Elisabeth Linda Lahti (130379-4622), osoite Kirveskuja 16 A 18,
01650 Vantaa
3. Rainer Mikael Kantola (230983-1770), osoite Nuijamiehentie 40,
36270 Kangasala
4. Marjatta Jaana Kovalainen (171286-1322), osoite Elotie 5 B 10, 15300
Orimattila.
Tämän testamentin toimeenpanijaksi määrään suostumuksensa mukaisesti asianajaja Varma
Jaon osoite Asianajotoimisto Jakovarma, Mannerheimintie 44 B 00100 Helsinki
Helsingissä 8. päivänä marraskuuta 2011
Liisa Marjatta Virtanen
johtava sosiaalityöntekijä
Mikonkatu 6
00170 Helsinki
Me allekirjoittaneet testamentin todistajat, jotka olemme olleet yhtä aikaa läsnä Liisa Virtasen
allekirjoittaessa tämän testamenttiasiakirjan, todistamme täten, että testamentin tekijä on
testamenttia laatiessaan ollut täysin testamentintekokelpoinen ja kykenevä laatimaan
testamentin, jonka hän on laatinut vapaasta tahdostaan kenenkään ulkopuolisen häntä siihen
pakottamatta, taivuttelematta tai suostuttelematta.
_______________________________
todistajan nimi, osoite ja henkilötunnus

_______________________________
todistajan nimi, osoite ja henkilötunnus
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Esimerkki eronneen äidin testamentista lapsiensa hyväksi:

TESTAMENTTI
Allekirjoittanut Liisa Marjatta Virtanen (031256-4828) määrään viimeisenä tahtonani, että
omaisuuteni on jaettava tasan kaikkien lasteni kesken siten, että jokainen testamentinsaaja
saa jäämistöstäni 1/4 ja arvomääräisesti yhtä paljon omaisuutta. Samalla määrään, että
testamentinsaajien aviopuolisoilla ei ole avio-oikeutta tämän testamentin nojalla hänen
saamaansa omaisuuteen.
1. Matti Kalevi Virtanen (310978-444X), osoite Lohkopellontie 9 E 16,
00650 Helsinki
2. Elisabeth Linda Virtanen (130679-4622), osoite Kirveskuja 16 A 18,
01650 Vantaa
3. Rainer Mikael Virtanen (230983-1770), osoite Nuijamiehentie 40,
36270 Kangasala
4. Marjatta Jaana Virtanen (171286-1322), osoite Elotie 5 B 10, 15300
Orimattila.
Tämän testamentin toimeenpanijaksi määrään suostumuksensa mukaisesti asianajaja Varma
Jaon osoite Asianajotoimisto Jakovarma, Mannerheimintie 44 B 00100 Helsinki
Helsingissä 8. päivänä marraskuuta 2011
Liisa Marjatta Virtanen
johtava sosiaalityöntekijä
Mikonkatu 6
00170 Helsinki
Me allekirjoittaneet testamentin todistajat, jotka olemme olleet yhtä aikaa läsnä Liisa Virtasen
allekirjoittaessa tämän testamenttiasiakirjan, todistamme täten, että testamentin tekijä on
testamenttia laatiessaan ollut täysin testamentintekokelpoinen ja kykenevä laatimaan
testamentin, jonka hän on laatinut vapaasta tahdostaan kenenkään ulkopuolisen häntä siihen
pakottamatta, taivuttelematta tai suostuttelematta.
_______________________________
todistajan nimi, osoite ja henkilötunnus

_______________________________
todistajan nimi, osoite ja henkilötunnus
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Esimerkki testamentista avopuolison hyväksi:

TESTAMENTTI
Minä allekirjoittanut Jaakko Virtanen (130355-113W) määrään viimeisenä tahtonani, että
kaikki omaisuuteni on kuolemani jälkeen menevä avopuolisolleni Liisa Korhoselle (150576114Z), joka saa vapaasti määrätä omaisuudesta myös testamentilla. Liisa Korhosella on
oikeus maksaa rintaperilliseni Matti Virtasen (150977-111X) lakiosa rahassa kuuden
kuukauden kuluessa perinnönjaon toimittamisesta lukien. Samalla määrään, että Matti
Virtasen nykyisellä eikä tulevalla aviopuolisolla ole avio-oikeutta lakiosana annettavaan
varallisuuteen eikä sen sijaan tulleeseen omai-suuteen.
Helsingissä 7. päivänä marraskuuta 2011
Jaakko Virtanen
hammaslääkäri
Kariestie 6 A 4
00610 Helsinki
Varta vasten paikalle kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olleina esteettöminä testamentin
todistajina vakuutamme seuraavaa. Jaakko Virtanen, jonka henkilökohtaisesti tunnemme,
on omakätisesti täysin testamentintekokelpoisena allekirjoittanut yllä olevan testamentin
ja selittänyt sen olevan viimeinen tahtonsa. Olemme myös voineet todeta Jaakko Virtasen
tehneen testamenttinsa vapaasta tahdostaan ja vakaasti sitä harkittuaan, joten se
käsityksemme mukaan vastaa täysin hänen tarkoitustaan.
Paikka ja aika yllämainitut
Liisa Niemennotko
hammasteknikko
Virustie 1 A 3
00200 Helsinki

Mikko Hiitonen
patologi
Kirkkotie 6
00350 Helsinki
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Esimerkki puolisoiden keskinäisestä testamentista:

KESKINÄINEN TESTAMENTTI
Me allekirjoittaneet aviopuolisot NNNNN NNNNN (080856-038U) ja MMMM MMMMM
(231141-0622) määräämme viimeisenä tahtonamme tällä testamentilla, joka käsittää sivut 12, seuraavan.
1. Toisen meistä kuoltua eloonjäänyt puoliso saa ensiksi kuolleen puolison omaisuuden
rajoitetulla omistusoikeudella siten, että eloonjäänyt puoliso voi määrätä eläessään
tämän testamentin nojalla saamastaan omaisuudesta vapaasti. Eloonjääneellä
puolisolla on oikeus myydä tai lahjoittaa tämän testamentin nojalla saamansa
omaisuus. Eloonjäänyt puoliso ei kuitenkaan saa testamentilla määrätä siitä, mitä hän
on tämän testamentin nojalla saanut.
2. Toivomuksemme on, että rintaperillisemme eivät vaadi reaalisesti heille kuuluvaa
lakiosaansa ensiksi kuolleen puolison jälkeen. Jos he esittävät lakiosavaatimuksen
turvatakseen heille kuuluvan lakiosan ensiksi kuolleen puolison jälkeen
toivomuksemme on, että lakiosan piiriin kuuluva omaisuus jäisi lesken hallintaan
hänen elinajakseen.
3. Molempien meistä kuoltua omaisuutemme on jaettava tasan rintaperillistemme AA: n
ja BB:n kesken. Jos rintaperillisemme ovat vastoin toivomustamme vaatineet reaalisesti
lakiosaansa tai eloonjäänyt puoliso on antanut heille perinnön ennakkoa ensiksi
kuolleen puolison jälkeen, tämä osuus on ensin lisättävä lesken pesän arvoon ja sen
jälkeen vähennettävä ensiksi kuolleen puolison pesäosuudesta.
4. Jos rintaperillisemme on kuollut eloonjääneen puolison kuollessa, hänen sijaansa
tulevat tätä testamenttia täytäntöön pantaessa hänen omat rintaperillisensä. Ellei
sellaisia ole, kuolleen rintaperillisen osuuden perii hänen sisarensa tai veljensä. Siinä
tapauksessa, ettei eloonjääneen puolison kuollessa ole elossa ketään tässä
testamentissa aiemmin yksilöityä testamentin saajaa, eloonjääneen puolison kuollessa
lesken pesä on jaettava kahteen yhtä suureen osaan. Näistä pesäosuuksista toinen on
jaettava NNNN NNNNN:n ja toinen MMMM MMMM:n lähimpien elossa olevien
sukulaisten kesken.
5. Tämän testamentin nojalla saatuun omaisuuteen ei saajan nykyisellä tai tulevalla
aviopuolisolla tai rekisteröidyllä parisuhdekumppanilla ole avio-oikeutta.

6. Tämä testamentti on laadittu yhtenä kappaleena. Sen, joka vetoaa testamenttiin, on
annettava perillisille tiedoksi alkuperäinen testamenttiasiakirja.
Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2011
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NNNN NNNNNN
kuvaamataidonopettaja
Vehnäpellontie 11 E 11
00650 Helsinki

MMMM MMMMM
pastori
Vehnäpellontie 11 E 11
00650 Helsinki

Me allekirjoittaneet testamentin todistajat olemme olleet yhtä aikaa läsnä, kun NNN
NNNN ja MMMM MMMMM, jotka tunnemme henkilökohtaisesti ovat allekirjoittaneet
yllä olevan testamenttinsa täysin testamentintekokelpoisina omasta vapaasta
tahdostaan.
Aika ja paikka kuten yllä
Testamentin todistaja 1

Testamentin todistaja 2

