PERINNÖKSI
PAREMPI MAAILMA
Tietoa testamentin tekijälle
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ympäri maailman yli sadassa maassa. Vuosittain autamme yli 100 miljoonaa
maailman köyhimmässä oloissa kasvavaa lasta perheineen.
Lämpimin terveisin,
Sirpa Solehmainen
Varainhankintajohtaja
Työmme tuloksia
näemme
joka
päivä pienissä ja suurissa asioissa:
Suomen
World
Vision
Kulauksessa puhdasta vettä – siellä, missä vesi oli ennen likaista.
Terveessä lapsessa – perheessä, jossa taudit ja puute olivat arkipäivää.
Eloisassa luokkahuoneessa – kylässä, jossa ei ollut kouluja.
Lapsen hymyssä – joka on toivoa täynnä.
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Mistä haluat, että sinut muistetaan?
Jokaisen toiveena on elää itsensä näköinen elämä, jonka aikana on voinut tehdä itselleen mielekkäitä
asioita. Joku toivoo tulevansa muistetuksi loistavana musisoijana, toinen hyvänä kuuntelijana, kolmas
rohkeana heikompien puolustajana. Mutta entä jos muistojen lisäksi jättäisit jälkesi myös jotain pysyvämpää? Jotain, jonka vaikutukset laajenevat vuosi vuodelta ja kestävät vuosikymmenien päähän?
Testamenttilahjoitus on vaikuttava viesti siitä, mitä asioita olet pitänyt arvokkaana elämäsi aikana.
Testamenttaamalla esimerkiksi osakkeita, korun tai soittimen hyvään tarkoitukseen varmistat, että sitä
eniten kaipaavat saavat tarvitsemansa avun vielä pitkään sen jälkeen kun et ole itse sitä antamassa.
World Vision on jo vuosikymmeniä taistellut maailman heikoimmassa asemassa olevien lasten elinolojen parantamiseksi. Testamentin tekemällä voit olla mukana varmistamassa, että työmme jatkuu
myös tuleville sukupolville.
Tähän oppaaseen olemme koonneet vinkkejä siitä, mitä kannattaa huomioida testamentin tekemisessä. Toivottavasti oppaasta on sinulle hyötyä viimeisen toiveesi kirjaamiseen.
Lämpimin terveisin,
Maria Rahikka,
varainhankintajohtaja, Suomen World Vision, 040 547 6511, maria.rahikka@worldvision.fi
Jos kaipaat lisätietoa testamenttiin liittyen, voit aina olla yhteydessä minuun. Voin myös ohjata sinut
lakimiehelle, joka antaa mielellään lisätietoa ja neuvontaa testamentteihin liittyvissä asioissa.
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Artikkeli
julkaistu
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Miksi kannattaa tehdä testamentti?
Laki ei velvoita testamentin tekemiseen, mutta yhä useampi suomalainen haluaa itse määritellä, mitä
hänen omaisuudelleen tapahtuu kuoleman jälkeen. Esimerkiksi lisääntynyt varallisuus sekä moninaistuneet perhesuhteet ovat syitä sille miksi testamenttien määrä on lisääntynyt. Testamentti kertoo
mitä haluaa omaisuudelleen tehtävän, ja sen avulla voi välttää turhat perintöriidat.
Laki määrittelee perimisjärjestyksen. Mahdollisilla rintaperillisillä eli omilla lapsilla, ja mikäli lapsi on
kuollut, heidän lapsillaan on aina oikeus lakiosaan eli yhteensä puoleen omaisuudesta. Muun omaisuuden jakamisesta voi päättää itse. Jos serkkua läheisempää perijää ei löydy, siirtyy omaisuus ilman
testamenttia valtiolle.
Yksityiset henkilöt joutuvat aina maksamaan saamastaan perinnöstä perintöveroa, mutta yleishyödylliset järjestöt, kuten Suomen World Vision, ovat vapautettuja perintöverosta ja voivat
hyödyntää saamansa testamenttilahjan avustustyössään kokonaisuudessaan.

Mitä kaikkea voi testamentata?
Testamentilla voit määrätä oman omaisuutesi siirtymisestä kuolematilanteessa toivomillesi henkilöille tai tahoille. Sinun on kuitenkin muistettava edellä mainittu rintaperillisen lakiosa-oikeus, jota
ei voida lähtökohtaisesti syrjäyttää kuin tietyin lain mukaisin edellytyksin. Mikäli olet avioliitossa, on
leskellä oikeus tasinkoon, mikäli kuolinpesällä on enemmän varallisuutta kuin leskellä. Tasinko maksetaan ennen kuin kuolinpesä tulee jaettavaksi ja siihen ei voi vaikuttaa testamentilla. Sitä varten on
avioehtosopimus.
Testamentilla voit määrätä joko koko omaisuudestasi, määräosasta omaisuutta tai tietystä omaisuuserästä, esimerkiksi asunnosta, esineestä, tietystä rahasummasta jne.
Mikäli sinulla on säästö- tai sijoitusvakuutuksia ja niissä edunsaajamääräys, testamentilla ei voi muuttaa edunsaajamääräystä vaan se on tehtävä erikseen pankissa tai säästö- tai sijoitusvakuutuksen
palvelun tarjoajan luona.
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Avullasi voimme tehdä paljon. Yhden vuoden aikana:

160 342 akuutisti aliravittua alle 5-vuotiasta lasta
Saimme 14 400 000 lasta nukkumaan moskiittoverkon alle

Kuntoutimme
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Mitä laki sanoo perimysjärjestyksestä?
Laki määrittelee tarkasti sen, missä järjestyksessä vainajan omaisuus jaetaan ilman testamenttia.
1. Rintaperilliset ja heidän lapsensa
Rintaperilliset eli vainajan lapset ja lasten kuollessa heidän lapsensa ovat ensisijaisia perijöitä.
Ainoastaan rintaperillisillä on oikeus lakiosaan. Ilman isyyden tunnustusta avioliiton ulkopuolella
syntyneellä lapsella on perintöoikeus ainoastaan äitiinsä ja äidin puolen sukulaisiin.
2. Aviopuoliso ja lesken asema
Aviopuoliso perii lapsetta kuolleen aviopuolisonsa. Jos vainajalla on rintaperillisiä, aviopuoliso ei saa
lainkaan perillisasemaa, mutta hänellä on avio-oikeuden kautta tuleva oikeus tasinkoon, mikäli sitä
ei ole rajattu avioehdolla. Leskellä on lisäksi oikeus pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden
yhteisenä kotina käytetty asunto, jollei kodiksi sopivaa asuntoa sisälly eloonjääneen puolison varallisuuteen. Leskellä on oikeus pitää jakamattomana hallinnassaan myös tavanomainen koti-irtaimisto.
Avopuolisoilla ei ole perintöoikeutta avopuolisonsa omaisuuteen eikä myöskään aviopuolisolle lain
mukaan tulevaa oikeutta pitää hallinnassaan yhteinen koti ja koti-irtaimisto.
2. Vanhemmat, sisarukset ja näiden jälkeläiset
Jos toinen vanhemmista on kuollut, perivät vainajan veljet ja siskot hänen osuutensa. Kuolleen sisaruksen sijaan tulevat hänen jälkeläisensä. Mikäli sisaruksia ja heidän lapsiaan ei ole, perii siinä tapauksessa toinen elossa oleva vanhempi koko omaisuuden. Mikäli kummatkin vanhemmat ovat kuolleet,
perivät vainajan sisarukset vainajan koko omaisuuden.
4. Isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
Mikäli muita edellä mainittuja perijöitä ei ole eikä perittävä ole naimisissa, siirtyy perintö vainajan
isovanhemmille. Kuolleen isovanhemman osuus menee hänen lapsilleen eli perittävän sedille, enoille ja tädeille. Sijaantulo-oikeus päättyy kuitenkin tähän, eli serkut eivät peri. Jos lain mukaisia perillisiä
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ei löydy, omaisuus siirtyy viimesijassa valtiolle.

Mitä pitää muistaa testamenttia laatiessa?
1. Testamentin voi laatia kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt (tai tietyin edellytyksin sitäkin
nuorempi henkilö), joka on kykenevä itsenäiseen tahdonilmaisuun.
2. Testamentissa tulee näkyä perinnön jättäjän koko nimi, henkilötunnus, päiväys, paikkakunta
ja allekirjoitus.
3. Testamentissa tulee lukea selkeästi ja yksinkertaisesti miten omaisuus tullaan jakamaan:
minkä prosenttiosuuden kiinteästä omaisuudesta, minkä rahasumman tai minkä omaisuuserän (esimerkiksi asuinhuoneisto, taideteos tai osakesalkku) haluaa kullekin perijälle jättää.
4. Testamentista tulee ilmetä perinnön saajan koko nimi ja mahdollinen henkilötunnus. Jos
haluat muistaa Suomen World Visionia testamentissa, käytä järjestön koko nimeä Suomen
World Vision ry.
5. Testamenttiin tarvitaan kahden vähintään 15-vuotiaan samaan aikaan läsnäolevan todistajan
allekirjoitus, ja allekirjoituksellaan he vahvistavat, että testamentin tekijä on ollut kykeneväinen
itsenäiseen tahdon muodostukseen. Todistajien tulee ymmärtää allekirjoitushetkellä mistä
dokumentista on kyse. Testamentista tulee ilmetä myös heidän ammattinsa ja asuinpaikkansa. Puoliso, sukulainen tai mahdollinen muu testamentin edunsaaja ei voi toimia
todistajana.
6. Testamentti on hyvin muotosidonnainen asiakirja ja mikäli se ei täytä lain mukaisia edellytyksiä,
on mahdollista, että tuomioistuin julistaa sen pätemättömäksi.
7. Testamentista kannattaa tehdä kaksi kappaletta ja säilyttää niitä eri paikoissa, kuten kotona ja
pankin tallelokerossa. Jos testamentissa muistetaan Suomen World Visionia, voimme ottaa
toisen kappaleen meille säilytykseen.
8. Varmin tapa tehdä muutoksia testamenttiin on tuhota edelliset kappaleet ja tehdä
kokonaan uusi testamentti yllämainittuja muotoseikkoja noudattaen.
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Avullasi voimme tehdä paljon. Yhden vuoden aikana:
Rakensimme tai kunnostimme
Rakensimme

9 045 vedenjakelupistettä

53 276 uutta käsienpesupistettä
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____________________
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____________________

Aino Allekirjoittaja
		
Tuomas Todistaja
Helsinki
Helsinki 				

Miten oman toiveen voi ilmaista?
Testamentin tekeminen voi olla haastavaa, koska tulee ottaa huomioon lain eri vaatimukset, mutta
siitä ei tule tehdä kuitenkaan erityisen vaikeaa prosessia eikä missään nimessä jättää sitä tekemättä.
Tärkeää on, että testamentissa ilmaisee selkeästi oman tahtonsa niin että testamentin toimeenpanijoiden ei tarvitse arvuutella vainajan viimeisiä toiveita.
Vasemmalla oleva kuva on yksi esimerkki siitä, miltä testamentti voi näyttää.
Koska useilla meistä on kuitenkin testamentin osalta omia erityistoiveita ja harva testamentti on
niin sanotusti esimerkinkaltainen, suosittelemme aina lakimiehen puoleen kääntymistä. Tällöin asiakirjasta tulee varmasti viimeisen tahdon mukainen ja se täyttää kaikki lain vaatimat edellytykset.
Testamentti laaditaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Testamentti on kuitenkin muotosidonnainen asiakirja, joten sen laatimisessa täytyy olla tarkkana. Samalla lakimiehen kanssa voi tehdä perintöverosuunnittelua. Toki testamentin voi tehdä myös itse, mutta riskien välttämiseksi näin tärkeä
asiakirja kannattaa teetättää lakimiehellä. Hyvä testamentti-kampanjaan liittyvään lakiasiantuntijaan
saatte yhteyden: lakimies@hyvatestamentti.fi. Yhteydenotto on maksuton ja asiakirjan laatiminen
tapahtuu kiinteää hinnoittelua käyttäen.
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Avullasi voimme tehdä paljon. Yhden vuoden aikana:

91 802 opettajaa
Koulutimme 409 525 nuorta elämäntaidoista ja itsestään ja muista huolehtimisesta
Koulutimme

12

Mikä vielä askarruttaa testamentin tekemisessä?
Voinko jättää Suomen World Visionille vain osan omaisuudestani?
Kyllä, kaikki apu on tärkeää lasten tulevaisuuden turvaamiseksi. Testamentissa kannattaa eritellä
mahdollisimman tarkasti, minkä osan omaisuudesta haluaa jättää juuri meille. Jos perimme esimerkiksi irtaimistoa, kuten koruja tai huonekaluja, myymme tavarat osto- ja myyntiliikkeiden kautta.
Minulla on kauttanne kummilapsi Keniassa. Haluaisin testamentata omaisuuttani hänen kotiseudullaan tehtävään työhön. Onko se mahdollista?
Kukaan ei tarkalleen tiedä, mikä maailmantilanne on testamentin toimeenpanohetkellä. Emme
myöskään tiedä tarkalleen millaista työtä teemme ja missä päin maailmaa toimimme silloin. On
mahdollista, että testamentti tehdään esimerkiksi tiettyä toimintaa varten. Tällöin tulee muistaa, että
jos toiminta tai projekti on loppunut, on syytä testamentissa mainita myös muu sijaan tuleva kohde
tai Suomen World Visionin työ yleisesti. Varmaa on kuitenkin se, että lahjasi tulee aina tarpeeseen ja
se käytetään parhaalla mahdollisella tavalla.
Minulla on lapsia. Voiko silti jättää omaisuuteni Suomen World Visionille?
Lapsillasi on aina oikeus lakiosaan, joka vastaa puolta omaisuudestasi. Lakiosasta huolimatta voitte
testamentata omaisuuttanne Suomen World Visionille kuitenkin lakiosaoikeuden tiedostaen.
Haluaisin, että avopuolisoni saisi hallintaoikeuden yhteiseen kotiimme kuolemaansa saakka. Ja jos hän on menehtynyt ennen minua, toivoisin
että Suomen World Vision vastaa hautajaisjärjestelyistäni. Ovatko tällaiset
ehdot mahdollisia?
Lähtökohta on se, että ilman testamenttia avopuoliso ei peri mitään. Tämän vuoksi on tärkeää
muistaa häntä testamentin kautta, mikäli näin haluatte. Avopuolisolle voi testamentin kautta esimerkiksi jättää elinikäisen hallintaoikeuden yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon ja koti-irtaimistoon.
Tämä ei kuitenkaan anna avopuolisolle omistusoikeutta vaan oikeuden käyttää ja hallita omaisuutta.
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Voit myös kirjata testamenttiin hautaukseen liittyvät ohjeet, mutta suosittelemme erillisen hautaustestamentin laatimista. Omaisuutta koskeva testamentti voi esimerkiksi löytyä vasta hautaamisen
jälkeen, joten siinä tapauksessa hautaukseenne liittyvää toivettanne ei ole voitu ehkä toteuttaa. Sen
takia on hyvä tehdä hautaamiseen liittyvistä tarkemmista ohjeista erillinen asiakirja. Me hoidamme
oman osuutemme toivotun mukaisesti.
Voinko tehdä testamentin itse vai pitääkö aina käyttää lakimiestä?
Suosittelemme asiantuntijan puoleen kääntymistä, koska testamentti on hyvin muotosidonnainen
asiakirja. Täten asiakirjasta tulee teidän viimeisen tahdon mukainen ja täyttää lain vaatimat edellytykset. Samalla voitte lakimiehen kanssa tehdä perintöverosuunnittelua. Toki jokainen voi tehdä testamentin myös itse, mutta riskien välttämiseksi näin tärkeä asiakirja kannattaa teetättää asiantuntijalla.
Hyvä testamentti-kampanjaan liittyvään lakiasiantuntijaan saatte yhteyden:
lakimies@hyvatestamentti.fi

Me teemme osamme
Jos päädyt muistamaan testamentissasi Suomen World Visionia, me lupaamme tehdä osamme:
• Voit koska tahansa muuttaa mieltäsi ja testamenttiasi.
• Meitä sitoo vaitiolovelvollisuus, ja hoidamme testamenttisi toimeenpanon hienovaraisesti
ja toiveitasi kunnioittaen.
• Käytämme saamamme lahjoituksen tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, niin että
mahdollisimman monen ihmisen elämä muuttuu pysyvästi.
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Suomen World Vision ry
Lautatarhankatu 6, 4. krs, 00580 Helsinki
puhelin 096 818 300
asiakaspalvelu@worldvision.fi
Rahankeräyslupa/ Penninginsamling: RA/2017/776,
voimassa 1.10.2017-30.9.2022, koko Suomi, myöntänyt Poliisihallitus.

