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Testamentti

Testamentti on tehtävä kirjallisesti ja se on omakätisesti allekirjoitettava ja 

kahden esteettömän ja yhtä aikaa läsnä olevan todistajan todistettava.

• Kirjallinen muoto:

- testamentti on kirjallinen asiakirja, kirjoitettu paperiarkille tai muulle alustalle,

- suullisesti vain hätätilatestamentti todistajineen,

- sähköinen (digitaalinen) testamentti ei mahdollinen (viranomaiset eivät hyväksy).

• Omakätinen allekirjoitus:

- allekirjoitus omin käsin, myös tekstattuna tai ”puumerkkinäkin”,

- voidaan tehdä toisen tukemana,

- myös tunnustettu allekirjoitus,

- sähköinen (digitaalinen allekirjoitus ei mahdollinen).

• Todistajien esteellisyys:

- testamentin tekijän aviopuoliso, rekisteröity parisuhdekumppani ja myös avopuoliso,

- testamentin tekijän lapset, lastenlapset, vanhemmat, isovanhemmat, sisaret, veli- ja 

sisarpuolet sekä näiden aviopuolisot, ja

- jokainen, joka saa testamentista etua,

• Todistajien yhtäaikainen läsnäolo:

- todistajien oltava yhtä aikaa läsnä, kun testamentin tekijä allekirjoittaa testamentin, tai

- tunnustaa siihen aiemmin allekirjoittamansa nimikirjoituksen omakseen,

- todistajien ei tarvitse olla yhtä aikaa läsnä, kun he allekirjoittavat todistuksensa.



3

Testamentti

• Testamentin tekemiseen vaadittava kelpoisuus:

- ikä 18 vuotta, mutta 15 vuotias voi testamentata omalla työllään ansaitun omaisuuden,

- esteenä erilaiset sieluntoiminnan häiriöt, kuten

- psykoosit, skitsofrenia, mielialahäiriöt, etenevät muistisairaudet ( Alzheimerin tauti),

- myös syvä humalatila voi rajoittaa tilapäisesti,

- esteen poistuminen tilapäisesti ”valoisa hetki”.

• Testamentin säilyttäminen ja muuttaminen/peruuttaminen:

- säilytetään varmassa paikassa (pankkiholvi), meillä ei ns. notariaattitestamenttijärjest.,

- testamenttia muutetaan peruuttamalla voimassaoleva ja tekemällä uusi testamentti,

- yksittäinen testamenttimääräys voidaan perua yliviivaamalla allekirjoitusvahvistuksin,

- testamentti voidaan peruuttaa myös peruutuskirjalla, suullisesti ja hävittämällä se,

- jos tehdään uusi testamentti, eikä samalla peruuteta vanhaa, voi syntyä päällekkäisten 

testamenttimääräysten ristiriita, samaa asiaa koskeva uusi määräys peruuttaa vanhan,

muiden määräysten osalta vanha testamentti jää voimaan, mitä ei ehkä huomata.

• Testamentin häviäminen:

- jos tehdyksi väitettyä testamenttia ei tekijän kuoltua löydy, se oletetaan peruutetuksi,

ellei testamentin saaja voi osoittaa, että testamenttia ei ole peruutettu,

- testamenttikopiot ja testamentin alkuperäiset kaksoiskappaleet eivät yksi kumoa 

peruutusolettamaa, mutta niillä voi olla todistusarvoa muiden todisteiden kanssa.
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Keskinäinen testamentti
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Mikä on keskinäinen testamentti

• Keskinäinen testamentti on yhteinen, molemminpuolisesti ehdollinen jälkisäädös:

Antti Bertta

Antti Bertta

- jossa Antti antaa testamenttimääräyksen Bertan hyväksi ja Bertta antaa

testamenttimääräyksen Antin hyväksi, minkä lisäksi kumpikin puoliso

voi määrätä yhteisymmärryksessä toissijaissaajiksi esim. rintaperillisensä.

• Keskinäinen testamentin peruuttaminen:

- testamentin tekijät voivat yksipuolisesti peruuttaa omaa omaisuuttaan koskevan 

testamenttimääräyksensä sekä kummankin vielä eläessä että myös toisen kuoltua,

- mutta jos peruutus tai muuttaminen tapahtuu olennaisten edellytysten 

vastaisesti, menettää peruuttaja hänelle testamentilla määrätyn oikeuden.

• Keskinäisten testamenttien erilaiset muodot:

- täysi omistusoikeustestamentti,

- rajoitettu omistusoikeustestamentti sekä

- käyttöoikeustestamentti.
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• Antin nettovarat 400 000 € ja Bertan       

200 000 €

• Osituksessa puolisoiden varat 

lasketaan yhteen ja puolitetaan

• Avio-osat ovat:                                

(400 000 + 200 000)/2 = 300 000 €

• Varattomampi Bertta saa tasinkona: 

300 000 – 200 000 = 100 000 €

• Antin perittäväksi menevä jäämistö = 

avio-osa eli 300 000 €

• Bertan varallisuus osituksen jälkeen 

on myös 300 000 €            

Testamentattava jäämistö muodostuu 

osituksessa
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• Määrätään leskelle täysi omistusoikeus 

ensin kuolleen omaisuuteen

• Ei ole lesken oikeutta rajoittavaa 

toissijaismääräystä

• Leski voi vapaasti määrätä omaisuu-

desta; voi käyttää, myydä, lahjoittaa 

sekä tehdä testamentin omaisuudesta

• Rintaperilliset voivat vaatia lakiosaansa 

ensin kuolleen jälkeen; jos eivät vaadi, 

eivät voi sitä saada myöskään lesken 

kuoleman jälkeen

• Leski maksaa perintöveron ensin kuol-

leelta saamastaan perinnöstä (90 000 

€:n puolisovähennys huomioiden)

• Leskeltä saamastaan perinnöstä rinta-

perilliset maksavat perintöveron

• Täyden omistusoikeustestamentin 

verotus on ankaraa

Keskinäinen täysi omistusoikeustestamentti

suosii voimakkaasti leskeä
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• Määrätään leskelle omistusoikeus ensin  

kuolleen omaisuuteen, jota rajoittaa 

toissijaismääräys rintaperillisten hyväksi.

•
Rintaperilliset voivat vaatia lakiosaansa 

Antin jälkeen, mutta eivät vaadi heitä 

suojaavan toissijaismääräyksen vuoksi

• Leski voi käyttää vapaasti  ensin 

kuolleelta perittyä omaisuutta (400 000 €) 

ja voi sitä myydäkin, mutta ei voi 

lahjoittaa eikä testamentata omaisuutta.

• Omasta omaisuudestaan (200 000 € + 

• tasinko 200 000 = 400 000 €) leski voi 

määrätä vapaasti myös lahjoituksin ja 

testamentilla.

)

• Puolisoiden yhteiset lapset ovat ensin 

kuolleen toissijaisia perillisiä, jotka saavat 

tältä tulevan perinnön vasta leskenkin 

kuoleman jälkeen yhdessä leskeltä 

tulevan perinnön kanssa.

Keskinäinen rajoitettu omistusoikeustestamentti 

turvaa paremmin rintaperillisiä
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• Määrätään leskelle käyttöoikeus ensin 

kuolleen omaisuuteen

• Rintaperillisille omistusoikeus, jota rajoit-

taa lesken käyttöoikeus

• Leski voi käyttää vapaasti  omaisuutta  

mutta ei voi sitä myydä, ei lahjoittaa eikä 

testamentata ilman omistajien lupaa

• Rintaperilliset voivat vaatia lakiosaansa 

ensin kuolleen jälkeen - heillä on oikeus 

saada omaisuus rajoittamattomana

• Lesken ei tarvitse maksaa perintöveroa

• Lapset maksavat perintöveron ensin 

kuolleen omaisuuden siitä arvosta, josta 

on vähennetty lesken käyttöoikeuden arvo

• Jos ensin kuolleella ei ole muuta omai-

suutta kuin asunto, lesken ei kannata 

ottaa vastaan käyttöoikeustestamenttia, 

vaan vaatia   lesken lakimääräistä 

asumisoiketta

Keskinäisellä käyttöoikeustestamentilla 

määräysvaltaa leskelle – omistus rintaperillisille  
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Kuinka käyttöoikeuden arvo lasketaan?

• Omaisuuden arvo 400 000 €

• Käyttöoikeuden haltijan ikä 70 v. ikäkerroin 7

• Tuotto 5 % / 400 000 € = 20 000 €

(kesämökki 3 %)

• Käyttöoikeuden arvo 7 x 20 000 € = 140 000 €

• Omaisuuden arvo 400 000 €

• ./. Käyttöoikeuden arvo - 140 000 €

• Omaisuuden perintöverotettava arvo = 260 000 €



Edunvalvontavaltuutus
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• Laki edunvalvontavaltuutuksesta ollut voimassa 1.11.2007 lähtien

➢ Valtuutuksen avulla henkilö voi etukäteen järjestää asioidensa hoidon siltä varalta, 

että hän myöhemmin sairauden, heikentyneen terveydentilan tms. syyn takia tulee 

kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan.

➢ Allekirjoittamassaan edunvalvontavaltakirjassa henkilö valtuuttaa valitsemansa 

henkilön/henkilöt hoitamaan yleisesti tai erikseen määrittelemiään taloudellisia ja 

henkilökohtaisia asioitaan sitten kun hän tulee kykenemättömäksi niitä 

hoitamaan.

➢ Valtakirja tulee voimaan sitten kun henkilö on tullut kykenemättömäksi hoitamaan 

asioitaan, jolloin valvontaviranomainen (Digi- ja väestötietovirasto) vahvistaa 

valtuutuksen.

➢ Valvontaviranomainen (dvv.) valvoo valtuutetun toimintaa. Edunvalvontavalta-

kirjassa voidaan rajoittaa viranomaisvalvontaa.

Mikä on edunvalvontavaltuutus?
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Edunvalvontavaltuutus
Vertailu muihin valtuutus/valvontamuotoihin

Edunvalvontavaltuutus

(EVVL)

• valtuuttaja voi nimetä 

sopivan henkilön 

valtuutetuksi

• voi määrätä valtuutetun 

tehtävät vapaasti

• valvontaviranomainen 

(dvv) valvoo valtuutetun 

toimintaa

• valtuutus voimaan 

valtuuttajan sairastuessa
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Edunvalvontavaltuutus
Vertailu muihin valtuutus/valvontamuotoihin

Edunvalvontavaltuutus

(EVVL)

• valtuuttaja voi nimetä 

sopivan henkilön 

valtuutetuksi

• voi määrätä valtuutetun 

tehtävät vapaasti

• valvontaviranomainen 

(dvv) valvoo valtuutetun 

toimintaa

• valtuutus voimaan 

valtuuttajan sairastuessa

Tavallinen valtuutus

(OikTL)

• valtuuttaja voi nimetä 

sopivan henkilön 

valtuutetuksi

• voi määrätä valtuutetun 

tehtävät vapaasti

• ei viranomaisvalvontaa 

valtuuttajaa suojaamassa

• valtuutus voimaan heti 

allekirjoitettaessa
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Edunvalvontavaltuutus
Vertailu muihin valtuutus/valvontamuotoihin

Edunvalvontavaltuutus

(EVVL)

• valtuuttaja voi nimetä 

sopivan henkilön 

valtuutetuksi

• voi määrätä valtuutetun 

tehtävät vapaasti

• valvontaviranomainen 

(dvv) valvoo valtuutetun 

toimintaa

• valtuutus voimaan 

valtuuttajan sairastuessa

Tavallinen valtuutus

(OikTL)

• valtuuttaja voi nimetä 

sopivan henkilön 

valtuutetuksi

• voi määrätä valtuutetun 

tehtävät vapaasti

• ei viranomaisvalvontaa 

valtuuttajaa suojaamassa

• valtuutus voimaan heti 

allekirjoitettaessa

Julkinen edunvalvonta

(HolhTL)

• henkilö (päämies) ei voi 

valita edunvalvojaa 

vapaasti

• ei voi määrätä 

edunvalvojan tehtäviä

• edunvalvonnassa 

pääpaino päämiehen 

etujen turvaamisessa

• edunvalvonta heti 

voimaan
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Edunvalvontavaltakirjan antaminen
Valtakirjan tiukat muotomääräykset

• Valtuuttajan on oltava oikeustoimikelpoinen (18 v., ymmärtää asian)

• Valtuutus tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava (myös aika ja paikka)

• Kaksi esteetöntä todistajaa

➢ yhtä aikaa läsnä,

➢ todistajalausuma (kuten testamentissa, on suotavaa)

• Valtakirjasta on käytävä ilmi vähintään:

➢ valtuuttaja ja valtuutettu tai valtuutetut sekä toissijainen ja varavaltuutettu,

➢ valtuutetun tai valtuutettujen kelpoisuus (yleisesti tai yksilöiden),

➢ määräys valtuutuksen voimaantulosta kun valtuuttaja tulee kykenemättö-

mäksi huolehtimaan asioistaan

• Valtuuttajan annettava valtakirja valtuutetulle tai valtuutetuille
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Valtuutettu/valtuutetut

• Valtuuttaja valitsee itse valtuutetun, jonka tulee olla luonnollinen henkilö (ei 

siis mikään yhtiö, tms.)

• Varavaltuutettu, jos varsinainen valtuutettu tulee sairauden tai esteellisyyden 

vuoksi tms. syystä tilapäisesti estyneeksi hoitamaan valtuutetun tehtäviä.

• Toissijainen valtuutettu, jos varsinainen valtuutettu ei ota tehtävää vastaan, 

luopuu siitä tai tulee pysyvästi estyneeksi toimimaan valtuutettuna.

➢ Vara- ja toissijaisen valtuutetun nimeäminen on suositeltavaa, koska olosuhteet 

voivat huomattavasti muuttua siihen mennessä kun valtuutus astuu voimaan

➢ Varavaltuutettuja voidaan nimetä useampiakin niin, että ainakin yhden tulisi kuulua 

valtuuttajan lähipiirin ulkopuolelle ja olla esteetön
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Valtuutuksen vahvistaminen ja 

voimaantulo

• Kun valtuuttaja tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan, voi valtuutettu 

hakea valtakirjan vahvistamista digi- ja väestötietovirastosta

• Vahvistamisen edellytyksenä on, että:

➢ kysymyksessä on edunvalvontavaltuutus ja sen muoto on oikea,

➢ valtuuttaja on ollut kelpoinen valtuutuksen tekoon,

➢ valtuuttaja on menettänyt kyvyn hoitaa asioitaan,

➢ valtuuttajalla ei ole edunvalvojaa valtakirjan asioista,

➢ valtuutettu ei ole kykenemätön tai sopimaton tehtävään.

• Valtakirja on esitettävä alkuperäisenä sekä lääkärinlausunto tai muu luotettava 

selvitys valtuuttajan tilasta

➢ lääkärinlausunnon tai muun selvityksen saamiseen valtuutetulla on oikeus 

valtuutuksen antamisen perusteella.

• Valtuuttajaa on kuultava vahvistamisen yhteydessä

➢ myös aviopuolisoa on kuultava ja muitakin lähiomaisia voidaan kuulla
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Taloudellisten asioiden hoito

• Huolellisesti valtuuttajan etua edistäen ja häntä kuullen

➢ valtakirjasta ilmenevän kelpoisuuden ja valtuuttajan  toimiohjeiden mukaisesti,

➢ valtuutetun tekemä oikeustoimi sitoo, jos toiminut kelpoisuuden rajoissa,

➢ toimivallan ylittänyt oikeustoimi sitoo, jos sopimuskumppani ei tiennyt ylityksestä 

• Valtuutettu voi hoitaa kaikkia valtuuttajan taloudellisia asioita, paitsi:

➢ kiinteistöjä ei voi myydä eikä pantata (asunto-osake ei ole kiinteistö),

➢ eikä omaisuutta voi lahjoittaa

➢ ellei valtakirjassa ole erillistä määräystä, että näin voi tehdä.

• Oikeustoimien luvanvaraisuus

➢ eräiden oikeustoimien (mm. kiinteistön myynti ja panttaus) luvanvaraisuus ei koske 

edunvalvontavaltuutusta         

➢ jos valtakirjassa sallitaan kiinteistön myynti ja panttaus, ei valtuuttaja tarvitse tähän 

erikseen digi- ja väestötietoviraston lupaa

➢ valtakirjassa voidaan kuitenkin määrätä, että lupa tarvitaan
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Pankkiasioiden hoito

• Valtuutetun on annettava digi- ja väestötietovirastolle omaisuusluettelo 

valtuuttajan varoista 3 kuukauden kuluessa valtuutuksen vahvistamisesta

• Valtuutetulla on käyttöoikeus valtuuttajan tileihin sekä tiedonsaantioikeus 

salassa pidettäviin pankki- ja muihin talousasioihin

➢ pankki vaatii valtuutetulta alkuperäisen valtakirjan ja digi- ja väestötietoviraston 

vahvistuksen

➢ pankki tarkistaa, onko yleisvaltakirja vai onko valtuutetun oikeuksia rajoitettu

• Jos valtuuttajan oikeustoimikelpoisuutta ei ole rajoitettu, myös hän voi käyttää 

omia pankkitilejään edunvalvontavaltuutuksesta huolimatta

➢ tästä voi aiheutua ristiriitaa valtuutetun tilinkäyttöoikeuden kanssa 

➢ pankkikäytännössä neuvotaan toimimaan yhdessä, mutta jos tämä ei käy, niin

➢ pankki voi ottaa yhteyden digi- ja väestötietovirastoon edunvalvojan määräämiseksi

• Jos valtuuttaja haluaa käyttää tilejään, hänelle voidaan avata rinnakkaistili tai 

tilejä, jonne valtuutettu ohjaa käyttövaroja  



21

Henkilökohtaiset asiat

• Jos valtakirjassa näin määrätään, voi valtuutettu edustaa valtuuttajaa 

sellaisissa henkilöä koskevissa asioissa, joita valtuuttaja ei ymmärrä 

päätöksentekohetkellä

• Valtuuttajan henkilöä koskevia asioita ovat mm.:

➢ valtuuttajan hoitoon ja hoivaan liittyvät asiat,

➢ salassa pidettävien tietojen luovutukseen liittyvät kysymykset, ja

➢ asumiseen liittyvät kysymykset (esim. palveluasuminen)

• Valtuuttajan hoitoa koskeva suostumus

➢ edunvalvontavaltuutettu on potilaan laillinen edustaja, jota on kuultava

ennen tärkeää hoitopäätöstä ja joka voi antaa suostumuksen hoitoon

➢ myös potilaan lähiomaisia on kuultava ennen tärkeää hoitopäätöstä

➢ Jos mielipiteet menevät ristiin, ratkaisee hoitopäätöksen lääkäri

➢ potilaan vakaasti ilmaisema tahto (esim. kirjallisessa

hoitotahdossa) sitoo valtuutettua ja omaisia
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• Valvontaviranomainen on digi- ja väestötietovirasto (dvv), 

➢ jolle toimitettava valtuuttajan omaisuusluettelo, jos valtuutus koskee talousasioita

➢ dvv ei muutoin omatoimisesti valvo valtuutetun toimintaa, ellei

➢ valtakirjassa toisin määrätä tai valvontaan ole jotakin tiettyä erityistä syytä

• Valtakirjassa voidaan määrätä (ei ole pakko määrätä), että:

➢ dvv:lle tai jollekin muulle (esim. tilitoimisto) annettava tilitys esim. vuosittain

➢ päätöstili annettava esim. jollekin tilitoimistolle, tai että ei anneta lainkaan

➢ jollei päätöstilistä ole valtakirjassa mainintaa, se on annettava valtuuttajalle tai 

vara- tai toissijaiselle valtuutetulle, tai valtuuttajan kuollessa kuolinpesälle (ei 

dvv:lle)

• Valtuuttajan oikeudenomistajan tiedonsaantioikeus

➢ valtuuttajan kuoltua hänen oikeudenomistajillaan on laaja tiedonsaantioikeus 

mm. valtuutetun dvv:lle tekemistä tileistä ja niiden käsittelystä.

Valtuutetun toiminnan valvonta
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Edunvalvontavaltuutuksen lakkaaminen

• Valtuutuksen peruuttaminen ennen sen vahvistamista

➢ valtuutus päättyy kun tehdään uusi valtakirja, tai kun

➢ otetaan valtakirja pois valtuutetulta, tai

➢ ilmoitetaan valtuutetulle peruutuksesta

• Valtuutuksen peruuttaminen sen vahvistamisen jälkeen

➢ peruuttaminen tulee voimaan kun digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut 

peruutuksen

➢ ennen peruutuksen vahvistamista digi- ja väestötietovirasto tutkii onko valtuuttaja 

ymmärtänyt peruutuksen merkityksen (ei vahvisteta jos valtuuttaja ei ymmärrä)

• Vahvistettu valtuutus lakkaa kun:

➢ valtuutettu ilmoittaa digi- ja väestötietovirastolle luopuvansa tehtävästään,

➢ valtuuttaja kuolee,

➢ valtuuttajalle määrätään edunvalvoja,

➢ valtuuttaja menee konkurssiin 
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Edunvalvontavaltakirja
valtuuttaja Antti, valtuutettu Bertta

Keskinäinen testamentti
Leskelle täysi omistusoikeus

Ei toissij.määräystä (4 lasta)

1990

Antin omaisuus

Metsätila

Osakkeita

Pankkitalletuksia

Kesähuvilakiinteistö

Antti lahjoittelee lapsilleen puun-

myyntituloja ja rahavaroja verova-

paaosuutta hyödyntäen

2015

Edunvalvontavaltuutus 

päättyy

Antin omaisuus

Metsätila

Osakkeita

Pankkitalletuksia

Kesähuvilakiinteistö

Bertan omaisuus

Ositus

Antin omaisuus testamen-

tilla Bertalle, jatkaa lahjoi-

tuksia lapsille

2005

Antti 

sairastuu

Valtuutettuna Bertta jatkaa lah-

joituksia lapsille verovapautta 

hyödyntäen

Digi- ja väestötietovirasto
vahvistaa edunvalvontavaltakirjan

Bertta voi lahjoittaa myös kiinteää 

omaisuutta ilman maistraatin 

lupaa

Antin omaisuus

Metsätila

Osakkeita

Pankkitalletuksia

Kesähuvilakiinteistö

Esimerkki: edunvalvontavaltuutus ja testamentti 


