
ENNEN ALLEKIRJOITTAMISTA

1. Varmista, että olet antanut testamenttimääräykset kaikesta omaisuudestasi haluamillesi
testamentinsaajille.
2. Jos olet testamentannut omaisuutesi tietyillä osuuksilla testamentinsaajille, varmista, että
olet jakanut koko omaisuutesi eli 100 % eli et alle 100 % tai yli 100 %.
3. Varmista, että olet ymmärtänyt antamasi testamenttimääräykset oikein. 

ALLEKIRJOITTAMINEN & TODISTAMINEN

Kappaleet: Allekirjoita testamentti niin monena kappaleena kuin olet itse valinnut. 
Todistajat: Allekirjoittamista ja todistamista varten tarvitset kaksi esteetöntä todistajaa.
Perheenjäsenet, sukulaiset ja muut läheiset henkilöt eivät voi toimia todistajina. 
Allekirjoitustilaisuus: Kutsu todistajat paikalle yhtä aikaa. Todistajien tulee tietää, että
allekirjoitettava asiakirja on testamentti, mutta todistajien ei tarvitse tietää asiakirjan
sisältöä. Kerro todistajillesi, että nyt kaikkien ollessa yhtä aikaa paikalla allekirjoitettava ja
todistettava asiakirja on testamenttisi.
Paikka ja aika: Ennen allekirjoittamista merkitse testamenttiisi allekirjoituspaikkakunta ja
allekirjoitushetken päivämäärä.
Allekirjoitukset: Tämän jälkeen testamentin tekijä eli sinä itse allekirjoitat testamenttisi.
Kun olet allekirjoittanut, todistajasi merkitsevät testamenttiin omat allekirjoituksensa,
syntymäaikansa ja yhteystietonsa niille varattuihin kohtiin.

Valmistaudu: Testamentin voi tehdä Lexlyn verkkopalvelussa vaikka omalta kotisohvalta.
Vaikka palvelumme käyttö onkin helppoa, kannattaa tärkeille asioille varata aina riittävästi
aikaa. Aikaa testamentin tekemiseen kannattaa siis varata noin tunti. 

Lexlyn verkkopalvelussa itsenäisesti tehtävä testamentti ei ole vertailukelpoinen
muiden vastaavien verkkopalvelujen tai Googlesta löydettävien mallipohjien kanssa.
Takaamme, että verkkotestamenttimme on vähintään yhtä hyvä kuin juristin kanssa

tehty testamentti.

Näin valmistaudut testamentin tekoon verkossa.

Luo asiakastili: Jos et halua tehdä testamenttia kerralla kuntoon, kannattaa sinun luoda
asiakastili, jotta antamasi tiedot tallentuvat henkilökohtaisille Omille sivuillesi osoitteessa
Lexly.fi. Kun tili on luotu, voi testamenttia muokata veloituksetta 14 vuorokauden
ajan ostohetkestä.

Tarkista: Lue testamenttisi huolellisesti ja tarkista, että kaikki antamasi
testamenttimääräykset ovat juuri niin kuin tarkoitit. Tarkista myös, että kaikki tiedot on
merkitty oikein. Luethan myös nämä ohjeet huolella ennen testamentin allekirjoittamista.



Tukea palvelun käyttöön: Verkkopalvelussa esitettävien kysymysten yhteydessä
on oransseja linkkejä, joiden takaa löydät lisätietoa. Halutessasi voit olla
yhteydessä asiakaspalveluun. Todistaminen: Älä stressaa sitä, mistä löydät
todistajat. Toimistoistamme Helsingissä ja Tampereella saat todistajat
halutessasi samaan hintaan.

Kuinka toimia testamentin allekirjoittamisen jälkeen
Alkuperäinen testamentti tulee säilyttää turvallisessa paikassa, josta se kuolemasi jälkeen
löytyy. Paras säilytyspaikka testamentille on usein oman pankin asiakirjasäilytys tai
tallelokero. 

 

Vain allekirjoitetulla testamentilla on merkitystä. Älä siis jätä
asiakirjaa kesken liian pitkäksi aikaa!



Lakimääräinen perillinen: Ensisijaisia perillisiä ovat rintaperilliset eli lapset ja heidän
jälkeläisensä.  Jos rintaperillisiä ei ole, aviopuoliso perii. Jos aviopuolisoa ei ole, perivät
vanhemmat ja sen jälkeen sisarukset tai heidän jälkeläisensä. Mikäli hekään eivät ole
elossa, perivät isovanhemmat, tai jos heitä ei enää ole, heidän lapsensa. Lakisääteinen
perimys katkeaa tähän, eli perittävän sedät ja tädit voivat vielä periä, mutta serkut eivät.

Rintaperillinen: Lapset, lapsenlapset, lapsenlapsenlapset, jne.

Omistusoikeus: Omistusoikeus voidaan jakaa täyteen omistusoikeuteen ja rajoitettuun
omistusoikeuteen (ks. alla)

Täysi omistusoikeus: Testamentinsaaja voi käyttää ja hallita omaisuutta, saada
omaisuuden tuoton, myydä, vaihtaa ja luovuttaa omaisuutta sekä määrätä
omaisuudesta omalla testamentilla. Täydellä omistusoikeuden testamentin saava
henkilö maksaa omaisuudesta perintöverot.

Rajoitettu omistusoikeus: Kun testamentissa määrätään, että omaisuus on menee
ensin omistusoikeudella henkilölle X (ensisaaja) ja hänen kuoltua henkilölle Y
(toissijainen saaja), testamentin toissijaissaajamääräys estää ensisaajaa tekemästä omaa
testamenttia testamentilla saadusta omaisuudesta. Ensisaaja voi kuitenkin elinaikanaan
käyttää ja hallita testamentilla saatua omaisuutta sekä myydä sitä. Jos ensisaaja on
kuitenkin lahjoittanut tai muuten suoranaisesti hukannut toissijaissaajamääräyksen
tarkoittamaa omaisuutta, on toissijaisen saajan oikeus omaisuuteen turvattu sillä, että
hän voi vaatia itselleen vastiketta ensisaajan kuolinpesän muusta omaisuudesta tai
lahjan saajalta. Testamentin ensimmäinen saaja sekä toissijainen saaja maksavat
kumpikin testamentilla saadusta omaisuudesta perintöverot. 

Käyttö- ja hallintaoikeus: Käyttö- ja hallintaoikeus antaa  oikeuden omaisuuden
käyttämiseen ja tuottoon.  Käyttö- ja hallintaoikeuden haltija ei saa kuitenkaan myydä tai
luovuttaa hallitsemaansa omaisuutta. Testamentissa voidaan silti mahdollistaa käyttö- ja
hallintaoikeuden alaisen omaisuuden vaihtaminen käyttö- ja hallintaoikeuden haltijan
tahdon mukaisesti. Käyttö- ja hallintaoikeus voi olla elinikäinen tai määräaikainen.
Käyttö- ja hallintaoikeus on henkilökohtainen. Sitä ei voi luovuttaa eikä siitä voi tehdä
testamenttia. Käyttö- ja hallintaoikeudesta ei makseta perintöveroa. Omistusoikeuden
saaja maksaa perintöverot, mutta omistusta rasittava käyttö- ja hallintaoikeus pienentää
perintöverotettavan omaisuuden arvoa.
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Legaatti (erityisjälkisäädös): Testamentin legaattimääräyksellä määrätään tietystä ja
tarkasti rajatusta omaisuuserästä, kuten yhdestä kesämökkikiinteistöstä tai tiestystä
rahasummasta. Henkilöitä, jotka ovat saaneet testamentin nojalla legaatin, kutsutaan
legaatinsaajiksi. 

Jako-ohjeet: Testamentissa voit halutessasi määrätä, mitä omaisuutta kunkin
testamentin saajan osuuteen sisältyy. Esimerkiksi: kesämökki Lohjalta sisältyy lapsi X:n
perintöosuuteen ja kaikki arvotaulut lapsi Y:n perintöosuuteen.

Testamentin vastaanottaminen: Testamentin nojalla omaisuutta saavan ei ole pakko
ottaa omaisuutta vastaan, vaan hän voi myös luopua testamentista. Testamentissa
voidaan antaa testamentinsaajille mahdollisuus ottaa testamentti vastaan myös osittain.

Sijaantulo: Sijaantulolla tarkoitetaan, että alkuperäisen testamentinsaajan tilalle tulee
toinen perillinen. Sijaantuloperilliset ovat esimerkiksi alkuperäisen testamentinsaajan
lakimääräiset perilliset. Sijaantuloperilliset perivät omaisuuden, jos alkuperäinen
omaisuudensaaja on menehtynyt ennen testamentin tekijää tai jos testamentinsaaja ei
ota testamentilla määrättyä omaisuutta vastaan. 

Toissijainen saaja: Testamentilla voidaan määrätä omaisuuden toissijaisesta saajasta.
Tyypillisessä tapauksessa omaisuus määrätään ensisijaisesti puolisoille ja toissijaisesti
omille lakimääräisille perillisille, kuten omille sisaruksille. Toissijaisen saajan oikeus
omaisuuteen toteutuu ensisijaisen saajan menehdyttyä.

Avio-oikeus: Testamentilla voidaan poistaa testamentinsaajan puolison avio-
oikeus testamentilla saatuun omaisuuteen. Huomaathan, että lapsettoman
testamentinsaajan puolison perintöoikeuden voit poistaa vain toissijaissaajamääräyksen
avulla.

Lainvalinta: Lainvalinnalla tarkoitetaan sitä, minkä maan lainsäädäntöä noudatetaan
testamenttiin ja perimykseen. Jos sinulla on kytköksiä ulkomaille, suosittelemme sinua
kääntymään asiakaspalvelumme puoleen.
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