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Perunkirjoitus on kuolinpesän pakollinen oikeustoimi. Se on toimitettava laissa mää-

rättynä ajankohtana. Perunkirjoituksesta on syntynyt mielikuva, että sen toimittaminen 

on vaikeaa, ja siksi usein sen tekemisessä turvaudutaan lakimiehiin. Tavanomaisissa 

kuolinpesissä perunkirjoituksen voi kuitenkin hyvin toimittaa itse. 

Tässä opinnäytetyössä selvitetään sitä, miksi perunkirjoituksen toimittaminen mielle-

tään vaikeaksi tehdä itse. Työtä ei laadittu oppaaksi, vaikka sitä osittain sellaisena 

myös voidaan käyttää, vaan tavoitteena on herättää lukijoissa kiinnostus perunkirjoi-

tukseen ja rohkaista heitä toimittamaan perunkirjoitus itse. Tavoitteena on saada ihmi-

set ymmärtämään, että vähäiselläkin tiedon hankinnalla ja selkeitä ohjeita noudatta-

malla, he voivat itse vaikuttaa omiin asioihinsa. Tällä on myös taloudellista merkitys-

tä. 

Maailma monimutkaistuu ja samalla monen asian tekeminen on tullut vaativammaksi. 

Toisaalta tietoa ja neuvoa saa nykyisin enemmän kuin ennen. Koulutuksen merkitys 

on lisääntynyt. Myös selkokielisyys on saanut viranomaisten huomion, ja ihmisten kii-

toksen. Kun perunkirjoitus osuu kohdalle, voi päättäväisesti ottaa työn toimitettavaksi.  
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The estate inventory is an obligatory legal act. It has to be made in time as the law re-

quires. The estate inventory is considered difficult to run and often people consult 

lawyers to make it. But it does not have to be that way. In common estate of deceased 

person the estate inventory can be done by anyone. 

This thesis investigates the reasons why making the estate inventory is perceived so 

difficult to perform by oneself. This work is not written in a form of a guidebook, alt-

hough it can partly be used as that kind. The main purpose of this work is to pique 

one’s interest in making the estate inventory oneself. The aim of this study is to make 

people understand that with only a little information and study and following the in-

structions in the estate inventory has a great influence in your own issues. This has al-

so a financial value. 

The world is getting more complicated and in the same time doing many things has 

become more demanding. On the other hand information and consulting is easily got 

nowadays. The importance of education has increased. Also the plain language has got 

the attention by the authorities, and the appreciation by people. When the estate inven-

tory falls on it is just to make on it with courage. 
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1 JOHDANTO 

”Kun opettelee joka päivä olemaan kuollut, se ei sitten tule niin suurena yllätyksenä.”, 

Claes Andersson. 

Yksi asia elämässä on varmaa: kuolema. Toinen asia, mitä emme yhteiskunnassamme 

voi välttää, on verotus. Perunkirjoituksessa nämä asiat yhdistyvät. Perunkirjoitus on 

lakisääteinen tilinpäätös, joka väistämättä osuu kohdalle, ennemmin tai myöhemmin. 

Perintönä siirtyvä omaisuutemme on myös yhteiskunnallisesti merkittävää. 

Perunkirjoitus on vanhimpia oikeustoimia valtakunnassamme. Vielä muutama vuosi-

kymmen sitten perunkirjoitus oli juhlallinen tilaisuus. Nykyään arkistuneessa maail-

massamme perunkirjoitus on vain yksi kuolintapaukseen liittyvä pakollinen toimenpi-

de toisten joukossa. Perunkirjoitus on toimitettava kaikkien Suomessa asuneiden hen-

kilöiden kuoleman jälkeen, myös ulkomailla asuvien, jos heillä on ollut omaisuutta 

Suomessa. 

Perunkirjoitus toimitetaan erityisessä perunkirjoitustilaisuudessa, jossa laaditaan peru-

kirjaksi kutsuttu asiakirja. Perukirja on omaisuusluettelo, osakasluettelo, varallisuus-

luettelo sekä samalla velkaselvitys. Perukirja toimii itse asiassa perintöveroilmoituk-

sena. Aikaisemmin perukirjat tarkistettiin sekä alioikeuksissa että verotoimistoissa, 

jolloin niiden sisältö tuli tarkistettua sekä verotuksen että jäämistöoikeuden näkökul-

masta. Nykyään perukirjavalvonta kuuluu ainoastaan verotoimistoille, ja tästä on seu-

rannut perukirjan veroilmoitusluonteen korostuminen. Perintä- ja lahjaverolakia muu-

tettiin vuonna 2008 merkittävästi. Poliittisesti tämä asia herättää myös aika ajoin kii-

vaita keskusteluita. 

Perunkirjoituksen toimittaminen uskotaan edelleen usein lakimiehille tai muille am-

mattilaisille. Ajat muuttuvat, ja yhä useamman perukirjan tekee joku pesän osakkaista 

tai joku muu, joka on perehtynyt aiheeseen. Kynnys perunkirjoituksen toimittamiseen 

on kuitenkin korkea. Miksi perunkirjoitus mielletään vaikeaksi toimittaa itse? Tänä 

päivänä saadaan kouluista hyvät valmiudet perukirjan tekemiseen itse. Tietoa saa 

myös helposti hankittua kirjastoista tai Internetistä. Kirjakaupoissa myydään oppaita 

perukirjan täyttämiseen. Perunkirjoituksen toimittaminen itse ei ole helppoa, mutta 

täysin mahdollista! Perehtymällä hyvin aiheeseen ja noudattamalla huolellisesti ohjei-

ta pystyy perunkirjoituksen perukirjoineen toimittamaan jopa tradenomikoulutuksella 
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aivan hyvin itse. Vaikka ei lopulta päätyisikään itse laatimaan perukirjaa, niin joku pe-

sän osakkaista voi pystyä sen tekemään. Pesän osakkaana on hyvä ainakin olla perillä 

kaikista perunkirjoitukseen kuuluvista määräyksistä! Jos perittävä omaisuus on mer-

kittävä, kannattaa perunkirjoitus kuitenkin teettää lakimiehillä. Taitavalla verosuunnit-

telulla lakimiehen palkkio voidaan saada moninkertaisena takaisin. 

2 MITÄ PERUNKIRJOITUS ON? 

Kuolemasta on viipymättä ilmoitettava lääkärille tai poliisille. Lääkäri kirjoittaa kuo-

lintodistuksen ja antaa hautausluvan. Näin syntyy kuolinpesä (Kangas 2006, 344). 

Kuolinpesän selvitys alkaa. Selvitettävänä on tuhat ja yksi asiaa hautajaisten järjeste-

lyn ohella, kunnes päästään toimittamaan perunkirjoitus. (Lakitiedon pikkujättiläinen 

2004, 153.)  Perinnönjako sen sijaan voidaan tehdä myöhemminkin (Norri 2010, 442). 

Laki, johon perunkirjoitus pohjautuu, on nimeltään perintökaari. Perintökaari on pe-

räisin Ruotsin vallan ajalta. Suomen Kansallisarkiston ylläpitämän Arkistolaitoksen 

mukaan varhaisimmat merkinnät perunkirjoituksesta löytyy 1400-luvulta. 1600-

luvulla vakiintui käytäntö, jonka mukaan perinnönjaon yhteydessä määräosa omai-

suudesta tuli maksaa köyhäinkassaan. 1700-luvulta lähtien perukirjojen määrä kasvoi. 

Vuonna 1734 säädetty Ruotsin valtakunnan laki velvoitti toimittamaan perunkirjoituk-

sen jokaisesta kuolinpesästä. 1800-luvulle tultaessa alettiin myös huolehtia, että pe-

runkirjoitukset toimeenpantiin.  

Perintökaaren mukaan perunkirjoitus on toimitettava jokaisen sellaisen henkilön jäl-

keen, joka kuolinhetkellään asui vakinaisesti Suomessa. Tilapäinen oleskelu toisessa 

maassa ei merkitse vakinaisen asumisvaltion vaihtumista. Tilapäinen oleskelu on tul-

kinnanvarainen. Kun ihminen asuu puoli vuotta toisessa maassa, katsotaanko se tila-

päiseksi vai onko tilapäistä asua puoli vuotta Suomessa? Suomessa asumisen vakinai-

suus ratkaistaan viime kädessä ns. kotipaikkarekisterin merkinnöistä. Väestörekisteri-

keskuksen ylläpitämään kotipaikkarekisteriin tehdään merkintä meistä jokaisesta 

ikään, sukupuoleen, siviilisäätyyn, kansalaiseen tms. katsomatta. Rekisteristä ilmenee 

jokaisen kotikunta ja asuinpaikka. Rekisteriin on merkitty, onko henkilö maassa läsnä- 

vai poissaoleva. Läsnäolevista tehdään aina perukirja. Kansalaisuudella ei ole merki-

tystä. (Puronen 2008, 13.) 
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Perukirja tulee tehdä myös muualla vakinaisesti asuneen henkilön osalta, jos hänellä 

oli kuollessaan omaisuutta Suomessa. Silloin riittää tosin vain perintöveroilmoitus. Se 

tehdään samalla verotoimistosta tai verohallinnon nettisivuilta (www.vero.fi) saataval-

la lomakkeella kuin lahjaveroilmoitus. Perunkirjoituksen toimittamiselle ei kuitenkaan 

tällaisessakaan tapauksessa ole estettä, sen voi myös tehdä. (Puronen 2008, 14.) 

Perunkirjoituksen laiminlyönnistä ei aiheudu osakkaille verotuksellista rangaistusta, 

mikäli verottajan tekemä arvioverotusta ei katsota rangaistukseksi. Se on yleensä an-

karampi kuin ilmoitettuihin tietoihin perustuva verotus. Laiminlyönti voi johtaa myös 

velkavastuuseen vainajan kaikista veloista, myös niistä veloista, jotka eivät olleet tie-

dossa. (Puronen 2008, 33.) 

Perunkirjoituksen toimittamista valvovat veroviranomaiset. Ennen arvioverotukseen 

ryhtymistä, verottaja kehottaa osakasta tai muuta toimittamisvelvollista täyttämään 

velvollisuutensa. Jos mitään ei tapahdu, asia siirretään tuomioistuimen käsiteltäväksi. 

(Puronen 2008, 33.) 

Perunkirjoitukseen on aina valittava kaksi uskottua miestä. Pesän osakaskin voi toimia 

uskottuna miehenä. Uskottujen miesten tehtävä on pesän varojen ja velkojen arvosta-

minen, laadullisesti ja euromääräisesti. Perunkirjoitusta toimittaessa jonkun läsnä ole-

vista on ilmoitettava pesä, myös sen varat ja velat. Pesän ilmoittajana toimii yleensä 

se, joka on pesän tilaan parhaiten perehtynyt, eli yleensä se, jonka velvollisuutena on 

perunkirjoituksen toimittaminenkin. (Puronen 2008, 33-34.) 

Ellei perillisiä tai testamentinsaajia ole, menee jäämistövarallisuus valtiolle, niin sa-

nottuna kruununperintönä. Valtionperinnöstä on tehtävä ilmoitus Valtionkonttoriin. 

(Norri 2010, 367.) Valtio voi päättää luovuttaa kokonaan tai osaksi saamansa omai-

suuden sille kunnalle, jossa perittävä viimeksi asui. Omaisuus voidaan myös luovuttaa 

perittävän kaukaisimmille sukulaisille tai hänen läheiselleen, jos sitä olosuhteisiin kat-

soen voidaan pitää kohtuullisena. (Norri 2010, 99.) 

3 MIKÄ PERUKIRJA ON? 

Perunkirjoitus toimitetaan erityisessä perunkirjoitustilaisuudessa, jossa laaditaan peru-

kirjaksi kutsuttu asiakirja. Perukirja on omaisuusluettelo, osakasluettelo, varallisuus-

luettelo sekä samalla velkaselvitys. Perukirja toimii veroilmoituksena. Perukirjaval-



  9 
 

 

vonta kuuluu verotoimistoille. Perukirjaa ei voi jättää verottajalle sähköisessä muo-

dossa, vaan se on toimitettava Verohallinnolle paperikappaleena kuukauden kuluessa 

perunkirjoituksen toimittamispäivästä. (Puronen 2008, 15.) 

Perukirja voidaan laatia kokonaan itse, koneella tai käsin. Perukirja jaotellaan yleensä 

kolmeen osaan, jotta se on helppo esittää. Pätevyyden kannalta jaottelulla ei ole mer-

kitystä. Jaottelemalla kuitenkin helpommin hahmotetaan perukirjan sisältövaatimukset 

ja varmistetaan, että perukirjaan tulee merkittyä kaikki lain vaatimat seikat. (Puronen 

2008, 17.) 

Johdanto-osaan merkitään toimituksen aika ja paikka, vainajan täydellinen nimi, hen-

kilötunnus, ammatti ja kuolinpäivä sekä paikka, missä perinnönjättäjä kuollessaan va-

kinaisesti asui. Myös perinnönjättäjän oikeudenomistajat eli perilliset sekä niin sanotut 

toissijaiset perilliset sekä heidän henkilötunnuksensa, ammattinsa ja osoitteensa on 

merkittävä johdanto-osaan. Perillisten sukulaisuussuhde, esimerkiksi tytär tai poika, 

on myös mainittava. Vaikkei perilliselle tulisi mitään pesän omaisuudesta, on hänet 

kuitenkin mainittava perukirjassa. (Puronen 2008, 17.) Lisäksi perukirjassa on mainit-

tava pesänhoitaja ja pesän ilmoittaja sekä heidän yhteystietonsa, vähintään puhelin-

numero ja postiosoite, mahdollisten perintöverotusta koskevien tiedustelujen vuoksi. 

(Puronen 2008, 18.) 

Perukirjasta tulee käydä ilmi, ketkä ovat olleet perunkirjoitustilaisuudessa paikalla. 

Jos leskeä tai jotain perillistä ei ole kutsuttu paikalle, on syy sille merkittävä myös pe-

rukirjaan. Samoin, jos kutsuttu ei ole saapunut paikalle tai kutsua ei ole voitu olinpai-

kan tietämättömyyden takia toimittaa, on perukirjaan merkittävä, milloin ja millä ta-

valla tieto toimituksessa oli poissaolevalle annettu. (Puronen 2008, 20.) 

Johdanto-osaan merkitään vain ne toimittamisen perustana olevat asiakirjat, jotka ovat 

olleet perunkirjoitustilaisuudessa siihen osallistuneiden nähtävillä: vainajan sukuselvi-

tys, osakkaiden virkatodistukset, mahdollinen testamentti, avioehtosopimus sekä jako- 

ja osituskirja, jos ositus ja perinnönjako on toimitettu. Jos vainaja oli leski, on mukaan 

otettava myös ensin kuolleen puolison jälkeen laadittu perukirja ja mahdollinen ositus- 

ja jakokirja, jos ne aikanaan oli otettu huomioon perintöverotusta toimitettaessa. Muut 

asiakirjat liitetään vain, jos ne ovat tarpeen pesän tilan selville saamiseksi. Kuitteja 

kuolinpesän kuluista ei tarvitse liittää, ne toimitetaan vain verottajan niitä pyytäessä. 

(Puronen, 2008, 21.) 
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Vainajan sukuselvityksestä pitää näkyä katkeamaton virkatodistusketju aina siitä asti 

kun vainaja on täyttänyt 15 vuotta. Tähän asti se on merkinnyt sitä, että vainajasta on 

jouduttu hankkimaan useita sukuselvityksiä, kaikista niistä paikoista, missä hän on 

asunut 15 vuotta täytettyään. Virkatodistuksia täytyi pyytää seurakunnista ja maistraa-

teista. (Puronen, 2008, 20.) Virkatodistusketjun pyytämistä on kuitenkin pyritty paran-

tamaan. ET-lehden 17/2011 numeron mukaan viime vuoden joulukuun alusta virkato-

distukset saadaan kysyttyä yhdestä ja samasta maistraatista. Maistraatit ovat joulukuun 

2011 alusta aloittaneet tällaisen palvelun helpottaakseen perillisten sukuselvityksen 

tekemistä. 

Johdanto-osaan merkitään lesken mahdolliset ilmoitukset vetoamisesta leskensuoja-

säännöksiin eli siihen, käyttääkö hän hallintaetuoikeuttaan ja vetoaako hän tasinkoetu-

oikeuteensa. Jos lesken omaisuus on isompi kuin vainajan, hänen ei tarvitse maksaa 

tasinkoa kuolinpesälle. (Puronen 2008, 22.) 

Perukirjan loppuun otetaan kaikkien läsnäolijoiden allekirjoitukset ja mahdollisesti 

myös vakuuslausuma, ettei heillä ole huomauttamista toimitusta vastaan. Jos joku 

kieltäytyy allekirjoittamasta perukirjaa, se ei sinänsä vaikuta perukirjan ”pätevyy-

teen”. Alkuperäistä perukirjaa tulee laatia yhtä monta kappaletta kuin pesässä on 

osakkaita sekä vielä yksi kappale verotoimistoon. (Puronen 2008, 34.) 

Myös perukirjan toimittaminen verovirastolle kuuluu pesän ilmoittajan velvollisuuk-

siin. Ellei perukirjaa toimiteta määräaikana, tai se annetaan virheellisenä, seurauksena 

saattaa olla veronkorotus. Korotus määrätään laiminlyöntiin syyllistyneelle ilmoitus-

velvolliselle, joskus myös muille osakkaille. (Puronen 2008, 33.) Pesänilmoittaja mer-

kitsee perukirjaan valaehtoisen vakuutensa, että hänen perunkirjoitusta antamansa tie-

dot ovat oikeat ja ettei hän tahallisesti ole jättänyt mitään ilmoittamatta (Puronen 

2008, 34). 

3.1 Osakasluettelo 

3.1.1 Kuolinpesän osakkaat 

Kuolinpesän osakkaita ovat perintökaaren 18. luvun 1. §:n mukaan kaikki ne, joiden 

kesken jäämistö jaetaan. Osakasluetteloon on merkittävä pesän kaikki osakkaat ja 
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eloonjäänyt leski. Leskeen rinnastetaan niin sanottu parisuhdekumppani. Parisuhde-

kumppanin asema on siis lesken asemaan verrattava. (Puronen 2008, 24.) 

Pesän osakkaita ovat perinnönjättäjän perilliset, hänen lapsensa sekä heidän jälkeläi-

sensä. Mikäli lapsia ei ole, perillinen on puoliso. Ellei puolisoakaan ole, perillisiä ovat 

perinnönjättäjän vanhemmat. Jos vanhemmat ovat kuolleet, perillisiä ovat perinnönjät-

täjän sisaret tai heidän jälkeläisensä. Jos vainajalta jää vain yksi perillinen, kuolinpe-

sän ei katsota silloin muodostuvan. (Puronen 2008, 24.) 

Jos aviopuolisoiden välillä on toimitettu ositus tai jos puolisolla ei ole avio-oikeutta 

toisen puolison omaisuuteen, ei leski ole kuolinpesän osakas. Osakas hänestä tulee, jos  

hän on kuolleen puolisonsa perillinen tai puolison mahdollisesti tekemässä testamen-

tissa määrätty saajaksi. Vainajan aviopuoliso voi siten olla kuolinpesän osakas avio-

oikeutensa nojalla puolisoiden väliseen ositukseen saakka, aviopuolison perintöoikeu-

den nojalla tai testamentin saajana. (Kasso 2010, 361.) 

Pesän osakkaana pidetään myös yleistestamentinsaajaa. Yleistestamentin saaja on sel-

lainen henkilö, jolle perinnönjättäjä on testamentilla määrännyt koko omaisuutensa tai 

osan siitä, usein perinnönjättäjän vihkimätön tai rekisteröimätön elämänkumppani. 

Rekisteröity kumppani vastaa vihittyä puolisoa. Yleistestamentinsaaja voi olla myös 

jokin yleishyödyllinen yhteisö, säätiö tai järjestö. Ihmisten mielikuvitus on rajaton! 

Jos testamenttiin sisältyy niin sanottu erityissäännös eli legaatti, jolla perinnönjättäjä 

on testamentannut yksilöidyn yksittäisen esineen, testamentinsaajaa ei katsota osak-

kaaksi, ellei hän muulla perusteella ole osakas. (Puronen 2008, 24.) 

Avopuoliso ei ole pesän osakas, eikä hänen tarvitse olla perunkirjoituksessa läsnä. 

Vainajan testamentti voi kuitenkin tehdä hänet osakkaaksi. Vaikkei aviopuoliso olisi-

kaan pesän osakas, hän on usein parhaiten perehtynyt pesän tilaan, koska pesä on ollut 

hänen hoidossaan. Tuolloin avopuoliso on perunkirjoituksessa läsnä pesän ilmoittaja-

na. Avopuoliso voi myös osallistua perunkirjoitukseen, mikäli se osakkaille sopii. (Pu-

ronen 2008, 25.) 

Perilliset ja testamentin saajat ovat osakkaita silloinkin, kun heidän oikeutensa on rii-

danalainen. Perillinen on osakas niin kauan, kunnes testamentti on saanut lainvoiman. 

Jos pesän osakkuudesta ilmenee epäselvyyksiä, on syytä kääntyä lakimiehen puoleen. 

(Kasso 2010, 361.) 
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Jos pesässä on alaikäinen osakas, hänelle voidaan tarvita edunvalvoja. Holhooja voi 

toimia edunvalvojana, mikäli hän itse ei ole pesäosakas. Edunvalvojana ei voi olla sel-

lainen henkilö, joka on ristiriidassa hänen omien etujensa kanssa. Edunvalvoja on 

määrättävä, vaikka kaikesta päätettäisiinkin aivan sovussa. (Norri 2010, 473.) 

3.1.2 Sukuselvitys 

Perittävästä on hankittava selvitys, josta käy ilmi kaikki perittävän oikeudenomistajat 

(Puronen, 2008, 20). Sukuselvityksen on oltava riittävän täydellinen. Vainajan viimei-

sen asuinpaikan virkatodistus ei riitä. Sukuselvitys on kerättävä aina siitä seurakun-

nasta tai muusta rekisteristä, yleensä maistraatista, jossa vainaja on ollut kirjoilla täyt-

täessään 15 vuotta. (Norri 2010, 342.) OP-Pohjola -lehti suosittelee perukirjan vahvis-

tamista maistraatissa. Näin kuolinpesän asioiden hoito sujuu nopeammin ja helpom-

min. Jos vainaja on vielä asunut useilla eri paikkakunnilla tai kuolinpesän osakkaita 

on useita, vältytään näin perukirjan osakasluettelon vahvistamisella liikuttelemasta 

suurta määrää erillisiä virkatodistuksia. 

Virkatodistusten hakeminen on tähän asti merkinnyt usein montaa pyyntöä eri puolella 

Suomea oleviin seurakuntien kirkkoherranvirastoihin sekä maistraattien ylläpitämiin 

väestörekistereihin. Jos vainaja oli lapseton, pitää sukuselvitys hankkia hänen van-

hemmistaan, kaikista niistä seurakunnista, joihin nämä ovat kuuluneet 15 vuotiaasta 

lähtien. (Norri 2010, 342). On ymmärrettävää, että tällaisesta prosessista voi tulla kal-

lis! Katkeamattoman virkatodistusketjun pyytämiseen on kuitenkin saatu hiukan pa-

rannusta. ET-lehden 17/2011 numeron mukaan viime vuoden joulukuun alusta virka-

todistukset saadaan kysyttyä yhdestä ja samasta maistraatista. Evankelisluterilaiseen ja 

ortodoksiseen kirkkoon kuuluneiden vainajien osalta täytyy kuitenkin vielä tyytyä ky-

selemään jokaisesta seurakunnasta, missä vainaja on asunut 15-vuotiaasta lähtien. 

(Norri 2010, 342). 

Muut uskontokunnat kuin evankelisluterilainen ja ortodoksinen on siirretty omista re-

kistereistään väestörekisteriin. Lisäksi on olemassa Lakkautettujen seurakuntien kes-

kusrekisteri Mikkelin maakunta-arkistossa. Muutamissa paikoissa on keskusrekisterei-

tä. (Norri 2010, 342.) Ulkomaille muuttaneista on hankittava siellä käytössä oleva sel-

vitys. Myös ulkoministeriö auttaa selvityksessä. On paljon maita, joissa ei viran-

omaisvahvisteisia rekistereitä ole olemassakaan! (Norri 2010, 343.) 
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3.1.3 Yhteishallintoperiaate 

Laki säätää pesänselvitykseen yhteishallintoperiaatteen. Pesän osakasten tulee pesän 

selvittämistä varten yhteisesti hallita pesän omaisuutta. Yhteishallinto tarkoittaa, että 

pesää koskevista päätöksistä pitää olla yksimielisiä. Käytännössä joku pesän osakkais-

ta, yleensä leski, hoitaa asiat, ellei joku nimenomaisesti ilmoita vastustavansa järjeste-

lyä. (Norri 2010, 311 - 312.)  

Yhteishallinto on voimassa perittävän kuoleman ja perinnönjaon välisenä aikana. Yh-

teishallinto puretaan perinnönjaossa. (Kangas 2006, 336.) 

3.2 Varallisuusluettelo 

3.2.1 Omaisuusluettelo 

Perunkirjoituksessa on jonkun toimittava pesän ilmoittajana. Lain mukaan pesän il-

moittaminen kuuluu sille, joka hoitaa pesän omaisuutta tai on muuten parhaiten pereh-

tynyt. Usein pesän ilmoittajana toimiikin leski tai pesän osakas. Pesän ilmoittajan va-

linta ei kuitenkaan poista pesän osakkailta oikeutta kirjauttaa pesää koskevat merki-

tykselliset tietonsa asiakirjaan. Pesän ilmoittaja merkitsee perukirjaan valaehtoisen 

vakuutuksensa, että hänen perunkirjoitusta varten antamansa tiedot ovat oikeat ja ettei 

hän tahallisesti ole jättänyt mitään ilmoittamatta. Tämän vakuuden voi hän joutua 

vahvistamaan paikallisessa käräjäoikeudessa, tosin näin tehdään harvoin. (Puronen 

2008, 24.) 

Pesän ilmoittajan antamien tietojen perusteella laaditaan omaisuusluettelo, jossa lue-

tellaan kaikki omaisuus, niin vainajan kuin mahdollisen leskenkin varat ja velat. 

Omaisuusluettelo toimii pohjana pesänselvitykselle, ositukselle ja perinnönjaolle. Jos 

kuolinpesä on hyvin suuri, omaisuusluettelon merkitys on sitäkin suurempi. (Puronen 

2008, 15.) 

Perukirjan toisessa osassa luetteloidaan ja arvioidaan perinnönjättäjän sekä lesken 

kaikki varat ja velat. Toinen osa on yleensä laajin, ja keskeinen erityisesti perintövero-

tuksen toimittamisen kannalta. Varat arvioidaan eurossa ja arvostushetki on kuolin-

hetki. Pesänilmoittaja ilmoittaa ne perukirjaan sellaisina, kuin ne olivat kuolinhetkellä. 

Myös perinnönjättäjän lesken varat ja velat arvioidaan ja merkitään perukirjaan, mikä-
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li avio-oikeutta ei ole rajattu pois, avioehdolla. Avioehtosopimus on liitettävä perukir-

jaan. Ennakkoperinnöksi katsotaan kaikki se varallisuus, jonka perinnönjättäjä on 

elinaikanaan lahjoittanut rintaperillisilleen, ellei hän sitten nimenomaan ole ilmoitta-

nut lahjoituksen olevan muuta kuin ennakkoperintöä. Luonteeltaan ennakkoperintö on 

kuitenkin aina lahja. Samoin lesken antamat ennakkoperinnöt on otettava huomioon 

perukirjassa. Niin sanotut tavallisetkin lahjat, jotka on annettu kolme vuotta ennen 

kuolemaa edeltäneenä aikana, on myös merkittävä perukirjaan, sekä lahjojen laatu että 

arvo. Perintöverosta vähennetään se lahjavero, mikä lahjasta on jo aiemmin maksettu. 

Henkilövakuutuksien etuuksien saajat ja määrät merkitään myös perukirjaan. (Puro-

nen 2008, 21.) 

Mikäli kukaan rintaperillisistä ei vaadi, eikä mitään testamenttia tai muuta määräystä 

ole, leski saa pitää kuolleen puolison jäämistön jakamattomana hallussaan. Ja vaikka 

he vaatisivatkin tai testamentin mukainen määräys olisikin olemassa, on leskellä kui-

tenkin suojasäännöksen mukaan oikeus pitää jakamattomana hallussaan jäämistöön 

kuuluvan yhteisen kodin, tai muun kodiksi kuuluneen asunnon tavallisine asuinir-

taimistoineen, jos hänen omaan varallisuuteensa ei sisälly kodiksi sopivaa vastaavan-

laista asuntoa. Perukirjan loppuun lisätään pesän ilmoittajan vakuuslause: ”Vainaja ei 

ollut eläessään antanut sellaista ennakkoperintöä tai lahjaa, joka olisi otettava lukuun 

perillisen lakiosaa tai perintöveroa määrättäessä”, mikäli näin on tosiaan tapahtunut. 

Aina on loppuun kuitenkin lisättävä pesänilmoittajan vakuutus siitä, että hänen peru-

kirjaa varten antamansa tiedot ovat oikeat eikä hän ole tahallisesti jättänyt mitään il-

moittamatta. Myös uskottujen miesten on ilmoitettava oma vakuutensa, jossa he totea-

vat toimineensa varojen ja velkojen arvostustehtävässään parhaan ymmärryksensä 

mukaisesti. (Puronen 2008, 34.) 

Kaikenlaatuinen omaisuus on kirjattava perukirjaan, myös ulkomailla oleva omaisuus. 

Valtioiden välisistä sopimuksista ja laissa olevasta erityissäännöksestä johtuu, ettei sii-

tä koskaan makseta perintöveroa kuin vain yhdessä maassa. Perintöverotus kohdistuu 

perinnönjättäjän tai testamentin tekijän nettovarallisuuteen. Varallisuudesta siis vä-

hennetään kaikki siihen kohdistuvat velat. Perinnönsaajien perintöosuudet lasketaan 

myös sen perusteella. (Puronen 2008, 13-14.) 

Omaisuuden omistusoikeuden selvittäminen Suomessa on yleensä helppoa. Irtaimen 

esineen omaisuuden omistajaksi oletetaan se, jolla esine on hallussaan, tai se omiste-
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taan yhdessä puoliksi, tai sen mukaan, miten pesänilmoittaja sen ilmoittaa. Jos jonkin 

esineen omistussuhteesta syntyy erimielisyyksiä, on omaisuusluettelomerkinnästä 

eriävät kannat syytä kirjata perukirjan loppuun. Kiinteistön omistusoikeus määräytyy 

rekisteriin merkityllä lainhuudatuksella. Lainhuutorekisteriin omistajaksi merkitty 

henkilö on kiinteistön laillinen omistaja. Irtaimen esineen rekisteröinnin mukaan, au-

torekisterikeskuksen rekisterimerkinnällä ei ole vastaavaa omistusolettamaa, eikä 

myöskään auton vakuutusrekisterimerkinnällä. Siten perukirjakirjaus auton tai muun 

irtaimen omistajasta on perintöverotuksessa ratkaiseva. (Puronen 2008, 40-42.) 

3.2.2 Varojen arvostaminen ja käypä arvo 

Varojen arvostaminen kuuluu tehtävään valituille uskotuille miehille. He voivat käyt-

tää apunaan eri alojen asiantuntijoita, myös verottajaa. Arvioimisessa voi käyttää vas-

taavanlaisia myyntikohteita tai myyntihintatilastoja. Pääsääntönä on kuitenkin se, että 

uskottu mies arvio itse ja tekee sen parhaan mahdollisen kykynsä mukaan. (Puronen 

2008, 42.) Laista varojen arvostamisesta verotuksessa voi tarkistaa tarkat säädökset 

käyvän arvon määrittämiselle. 

Arvolla tarkoitetaan esineen käypää arvoa. Omaisuuden arvostuksen kannalta ratkai-

seva ajankohta on perinnönjättäjän kuolinhetki. Verotuksen kannalta omaisuus kan-

nattaa arvostaa mahdollisimman lähelle sen todennäköistä luovutushintaa eli markki-

na-arvoa, mieluummin yli kuin ali, sillä verotus voidaan oikaista luovutuksen jälkeen, 

mikäli verotuksesta ei ole kulunut pitkää aikaa. Myös perintöverotus on alhaisempi 

kuin mahdollisen luovutusvoiton verotus. Vainajan ja lesken tavanomaisen koti-

irtaimiston arvostaminen mahdollisimman alhaisiin arvoihin on katsottu kuitenkin hy-

väksyttäväksi verotuksessa. (Puronen 2008, 43.) 

Rahat, rahamääräiset saatavat ja talletukset kyetään arvostamaan täyteen arvoonsa eli 

nimellisarvoonsa. Myös korot on laskettava mukaan. Ulkomaiset varat arvostetaan 

kuolinpäivän viralliseen ostokurssiin ja sen setelikurssin mukaan. Joukkovelkakirja-

lainat arvostetaan automaattisesti nimellisarvoonsa. Pääomaan lisätään laskennallinen 

korko kuolinpäivään asti. Osakkeiden ja niihin oikeuttavien arvopaperien arvostami-

sessa on erilaisia mahdollisuuksia sen mukaan, onko niistä tehty kauppoja vai ei tai 

ovatko ne noteerattu pörssissä vai ei. Jollei käypää arvoa voida selvittää, voidaan ar-

voksi merkitä osakkeiden nimellisarvo. Aineettomista oikeuksista tavallisin on teki-

jänoikeus. Patenttien, tavaramerkkioikeuksien ja mallioikeuksien merkitys on perukir-
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jassa vähäinen, koska niillä ei tavallisesti ole arvoa enää muutaman vuoden kuluttua. 

(Puronen 2008, 46.) 

3.3 Velkaselvitys 

3.3.1 Velkavastuu 

Kuolinpesän osakkaille saattoi syntyä vastuu pesän ja perittävän veloista silloin, kun 

perunkirjoitusta ei lainkaan pidetty tai ylivelkaista pesää ei luovutettu määräajassa pe-

sänselvittäjän hallintoon. Perintökaaren uudistetun velkavastuujärjestelmän mukaan 

kuolinpesän osakas ei vastaa henkilökohtaisesti vainajan veloista. Osakkaiden vastuu 

vainajan veloista rajoittuu pesän varoihin. Tämä tarkoittaa siis sitä, ettei ylivelkaisen 

pesän osakas joudu omista varoistaan maksamaan vainajan velkoja. (Kivelä & Nordell 

2005, 425).  Ennen pesänhoidon laiminlyönnistä syntyi henkilökohtainen vastuu kai-

kista, myös tuntemattomista vainajan ja pesän veloista. Tätä pidettiin kuitenkin koh-

tuuttomana ja sen vuoksi lakia muutettiin vuonna 2004. Nyt velkavastuun voivat aihe-

uttaa vain tietyt perunkirjoitukseen liittyvät rikkomukset, esimerkiksi jos perunkirjoi-

tusvelvollinen laiminlyö perunkirjoituksen toimittamisen määräajassa tai jos hän antaa 

väärää tietoa tai jättää ilmaisematta jonkin tietämänsä seikan. (Kangas 2006, 366.) 

Perillisen vastuusta vainajan veloista on kirjoitettu paljon pykäliä. Norrin mukaan 

näillä pykälillä ei kuitenkaan ole käytännön merkitystä. Laissa kyllä sanotaan, että pe-

sän osakas vastaa vainajan veloista, jos hän laiminlyö perunkirjoituksen toimittamisen 

määräajassa. Vastuu kohtaa osakasta vain, jos vainajan velkojille aiheutetaan vahin-

koa, ja perunkirjoituksellahan taas on merkitystä vain osakkaiden ja verottajan sekä 

osakkaiden keskinäisissä suhteissa. Jos perilliset ovat jakaneet vainajan varat keske-

nään ja jättäneet vainajan velat maksamatta, selviävät he tästäkin velvoitteesta yksin-

kertaisesti palauttamalla varat pesään. (Norri 2010, 417.)  

3.3.2 Tavanomaiset velat 

Perinnönjättäjän jäämistön nettovarallisuus saadaan, kun pesän jäämistövarallisuudes-

ta vähennetään siihen kohdistuvat velat sekä eräät laissa erikseen määritellyt erät.  Po-

sitiivisesta erotuksesta lasketaan perintöosuudet. Jos erotus on negatiivinen, pesä on 

velkavastuun välttämiseksi luovutettava konkurssiin tai pesänselvittäjän hallintoon. 

(Puronen 2008, 51.) 
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Vain perinnönjättäjän velat ovat vähennyskelpoisia: se mikä on merkitty perukirjaan. 

Jos joku muuta haluaa väittää, on se hänen näytettävä toteen. Erimielisyydet kirjataan 

perukirjan loppuun. Ellei velan perusteesta eikä määrästä ole perunkirjoitukseen osal-

listuvien kesken erimielisyyttä, perukirjamerkintä riittää osoittamaan velan olemassa-

olon ja sen määrän. Velat arvioidaan samojen perusteiden mukaisesti kuin varatkin. 

Kohtuullistamisperiaatteen mukaisesti kuolinpesän omaisuuden arvosta saadaan vä-

hentää vain vainajan hautaamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Muita vel-

koja ei koskaan kohtuullisteta, vaan ne hyväksytään verotuksessa aina täysimääräise-

nä, sikäli kun ne perusteeltaan ovat vähennyskelpoisia. (Puronen 2008, 52.) 

Takausasioista syntyy usein epävarmuutta. Jos vainaja on taannut toisen velkoja, ote-

taan se huomioon perunkirjoituksessa vain jos takausvelka on erääntynyt. Siinä tapa-

uksessa takaussumma otetaan huomioon velkavähennyksessä pankin laskelman mu-

kaan. Tästä syntyy perinnönsaajalle kuitenkin regressisaatava velallista kohtaan, ja sen 

arvo pitää merkitä jäämistöveroihin. (Puronen 2008, 53.) Perinnönsaaja voi siis yrittää 

periä takausvelkaa velalliselta. Usein velan tarkka määrä ei ole vielä perunkirjoitus-

hetkellä tiedossa, jolloin velka vain arvioidaan perukirjaan. (Puronen 2008, 53.) 

Jokapäiväiset talousvelat, kuten puhelin-, sähkö- ja vesilaskut sekä luottokorttimaksut 

ovat perinnönjättäjän vähennyskelpoista velkaa, siltä osin kun ne kohdistuvat vainajan 

elinaikaan. Samoin on hänen vuokravelka, kun asunto on ollut tyhjillään. Merkittä-

vämpiä velkoja ovat kuitenkin erilaiset lainat, pankkilainat. Erääntyneet maksamatto-

mat elatusavut ovat vähennyskelpoisia. Veroveloista vain vainajan elinaikaisiin ve-

ronalaisiin tuloihin kohdistuva osa on vähennyskelpoista, myös kiinteistöverovelka. 

Perinnönjättäjän pesän varoista ei voida kuitenkaan vähentää siitä perillisille mak-

suunpantavaa perintöveroa. (Puronen 2008, 54.) 

Vainajan viimeisten päivien sairaalalaskut ovat vähennyskelpoisia. Vainajan hyväksi 

tehty työ voidaan myös vähentää verotuksessa. Työn on kuulunut olla jatkuvaa, ja hy-

vityksen saa viideltä viimeiseltä vuodelta. Työhyvityksen vähentämisoikeus on aino-

astaan vainajan 18 vuotta täyttäneellä perillisellä. Muunlainen työ katsotaan niin sano-

tuksi hoitokorvausvelaksi, eikä se ole vähennyskelpoista velkaa. (Puronen 2008, 56.) 

Erilaiset velvoitteetkin voidaan hyväksyä vähennettäviksi. Sellaisia ovat vaikkapa tes-

tamentissa määrätyt suoritteet leskelle, tai vaikkapa testamentin sisältämä haudanhoi-

tovelvoite. Vähennyskelpoiseksi sen nimenomaan tekee testamenttimääräys. Olennai-
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sinta on se, että velvoite on syntynyt ennen kuolinhetkeä. Myös lesken hallintaetuoi-

keus on vähennyskelpoinen velvoite, vaikkapa metsänhakkuuoikeus. (Puronen 2008, 

58-59.) 

3.3.3 Hautaamiskulut 

Perinnönjättäjän varoista voidaan verotuksessa vähentää tavanomaisten velkojen ja 

velvoitteiden lisäksi muitakin kustannuksia. Tällaisia ovat kuolintapaukseen läheisesti 

liittyviä menoja, jotka taloudellisesti rasittavat jäämistövarallisuutta. Vähennykset 

kohdistuvat kuoleman jälkeiseen aikaan ja aiheutuvat näin ollen itse asiassa pesän ei-

vätkä vainajan toimista. Tällaisten kulujen vähentämistä on kuitenkin pidetty kohtuul-

lisena. (Puronen 2008, 61.) 

Pesän varoista saadaan vähentää vainajan hautaamisesta ja hautakiven hankkimisesta 

ja pystyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Kohtuuden ylittävä määrä 

jää kokonaan vähentämättä. Kohtuullisuuden määrää verottaja, ja se vaihtelee hiukan 

eri verotoimistoissa. Esimerkiksi Helsingin seudulla hautaamiskulut ovat suuremmat 

kuin pienillä paikkakunnilla. Kohtuullinen kulumäärä on vakiintunut 3000 euroon. 

(Puronen 2008, 62.) 

Hautaamiskuluja syntyy hautauskuluista, hautajaiskuluista, hautakiven hankkimisesta 

ja pystyttämisestä, hautapaikasta sekä haudan hoidosta. Hautauskuluja ovat hautauk-

sesta aiheutuneet kulut. Tulkinnat näistä voivat eri verotoimistoilla olla erilaisia. Su-

ruvaatemenot ovat harvoin vähennyskelpoisia. Vähennyskelpoisia hautajaiskuluja 

ovat muistotilaisuuden järjestämisestä ja tilaisuuden tarjoilusta sekä sanomalehden 

kuolinilmoituksesta sekä kiitosilmoituksesta aiheutuneet kulut. Mikäli haudanhoito 

perustuu testamenttimääräykseen, kulut ovat vähennyskelpoisia. Muussa tapauksessa 

haudanhoitomaksujen maksaminen perustuu perinnönsaajien vapaaehtoisuuteen. (Pu-

ronen 2008, 63-64.) 

3.3.4 Perunkirjoituskulut 

Perunkirjoituksen toimittamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset ovat verovä-

hennyskelpoisia. Sen sijaan pesänselvityskuluja eikä pesänjaosta aiheutuneita kuluja 

ei saa vähentää perintöverotuksessa. Samoin kuin hautajaiskulujen yhteydessä myös 

tässä kohtuullistaminen otetaan huomioon. Veroja ei voi pienentää vaikkapa laskutta-
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malla perukirjan teosta enemmän kuin ammattilaiset. Verovähennysten tarkoitus on 

helpottaa verotaakkaa, ei kuitenkaan verottajaa harhauttamalla. (Puronen 2008, 65.) 

Perunkirjoituskustannuksiksi luetaan perunkirjoitustilaisuuteen kutsumiseen aiheutu-

neet ja perunkirjoituksen toimittamisen kannalta tarpeellisten asiakirjojen, kuten vir-

katodistusten, hankkimisesta aiheutuneet kulut sekä pesän varojen arvostuksesta ja va-

rojen ja velkojen perusteen sekä määrän selvittämisestä aiheutuneet kustannukset. Li-

säksi perunkirjoituksen uskotuille miehille ja sen toimittajalle maksetut palkkiot ovat 

sivukustannuksineen verovähennyskelpoisia. Itse tehdystä perukirjasta ja perunkirjoi-

tuksen toimittamisesta maksettu palkka samoin kuin ammattilaisellekin maksettu 

palkka on vähennyskelpoinen. Osakkaiden matkakulut perunkirjoitustilaisuuteen eivät 

ole vähennyskelpoisia. (Puronen 2008, 66.) 

Epäselvät pesänselvityskulut, samoin kuin kuolinpesän väliaikaisesta hoidosta aiheu-

tuneet kulut, laitetaan usein vainajan velkoihin. Näin ei tarvitse miettiä, ovatko ne vä-

hennyskelpoisia vai eivät. (Puronen 2008, 67.) 

3.4 Veroilmoitus 

Perunkirjoituksessa laadittu perukirja toimii itse asiassa perintöveroilmoituksena. Kun 

käyttää lisäksi vielä siihen tarkoitettua lomaketta, mieleen tulee tuloveroilmoituksen 

täyttö: oikeat numerot oikeassa paikassa. Vähennyskelpoisten velkojen ja velvoittei-

den tuntemisella on suuri merkitys perintöverotuksessa, varsinkin jos euromäärät ovat 

isoja. Silloin voi paikallaan olla lakimiestenkin tuntemus. (Puronen 2008, 15.) Pienis-

sä tavanomaisissa jäämistöissä pärjää varmasti huolellisella tiedonhaulla. Vaivasta pi-

tää maksaa, mutta pienelläkin vaivalla voi myös säästää!  

Perukirjamallia eikä lomaketta ei verohallinnolla ilmoituksen tekemiseen ole, mutta 

niitä löytyy kirjakaupoista tai Internetistä (www.vero.fi/perunkirjoitus ja perukirja). 

Perukirjan toinen kappale on liitteineen toimitettava verotoimistoon kuukauden kulut-

tua perunkirjoituksen pitämisestä, jotta perintövero voidaan toimittaa. Jos perinnönja-

ko on jo toimitettu, myös jäljennökset perinnönjakokirjasta on liitettävä mukaan. To-

sitteet toimitetaan vain verotoimiston pyynnöstä. Jos perukirja myöhästyy verotoimis-

tosta, seuraa siitä sanktio: perintöveroa korotetaan, mutta korkeintaan 20 prosentilla. 

(Norri 2010, 385.) 
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4 PERUNKIRJOITUKSEN TOIMITTAMINEN 

4.1 Perunkirjoitusvelvolliset 

Perunkirjoituksen toimittavat ensisijaisesti ne kuolinpesän osakkaat, jonka hoidossa 

pesä on. Kuolinpesän osakkaita ovat vainajan perilliset sekä mahdollisen testamentin 

saajat, myös yleistestamentin saajat sekä eloonjäänyt puoliso, leski. Leski ei ole osa-

kas, jos aviopuolisoilla on ollut sellainen avioehto, joka poistaa avio-oikeuden toisen 

omaisuuteen. Hän voi kuitenkin olla osakas testamentin nojalla. Riitatilanteissa osak-

kuusolettama poistuu vasta, kunnes toisin todistetaan. Jos testamenttiin sisältyy niin 

sanottu erityissäännös eli legaatti, jolla perinnönjättäjä on testamentannut yksilöidyn 

yksittäisen esineen, testamentinsaajaa ei katsota osakkaaksi, ellei hän muulla perus-

teella ole osakas. (Puronen 2008, 24.) 

Laki ei rajoita sitä, kuka saa osallistua perunkirjoituksen toimittamiseen, joten siihen 

saavat osallistua muutkin kuin ne pesän osakkaat, joiden hallussa pesä on. Kokemuk-

sesta kuitenkin tiedetään, millainen soppa syntyy, kun monta kokkia häärii padan ää-

rellä. Siksi usein valitaankin yksi hoitamaan perunkirjoituksen toimittaminen. Jotta 

velvollisuus tulisi täytettyä, se usein annetaan ammattilaisten hoidettavaksi. Joskus pe-

rinnönjättäjältä jää testamentti, jossa hän määrää toimeenpanijaksi tietyn henkilön. Jos 

pesä on luovutettu pesänselvittäjän hallintoon sen ylivelkaisuuden vuoksi, perunkirjoi-

tusvelvollisuus on pesänselvittäjällä. Jos vainajalta ei jäänyt perillisiä eikä testamen-

tinsaajia, perunkirjoituksen toimittaa viranomainen. Perunkirjoitus tulee siis aina toi-

mittaa, vaikka pesä olisi varatonkin. (Puronen 2008, 25 - 26.)  Jos vainaja oli ennen 

kuolemaansa sosiaalilautakunnan huostassa, sosiaalilautakunnan on huolehdittava pe-

runkirjoituksesta (Norri 2010, 330). 

4.2 Pesän ilmoittaja 

Perunkirjoitusvelvollisista pesän ilmoittaja on usein se henkilö, joka tuntee pesän par-

haiten. Monissa tapauksissa se on leski. Laki määrää pesän haltuunottovelvollisuuden 

leskelle, yleistestamentin saajalle, perittävän luona asuneelle lapselle tai muulle pesän 

osakkaalle. Haltuunottovelvollisuus on myös lain mukaan sillä, jolle se olosuhteisiin 

katsoen lähinnä kuuluu. Se voi olla naapurikin, viime kädessä poliisi. (Norri 2010, 

310.) 
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Jos pesän ottaa haltuun muu kuin osakas, siis esimerkiksi naapuri tai poliisi, hänen tu-

lee kutsua osakas paikalle luovuttaakseen omaisuuden tämän haltuun. Ellei ketään 

osakasta ole tiedossa, haltuunottajan on ilmoitettava kuolemantapauksesta tuomiois-

tuimelle, jolloin tuomioistuin määrää toimitsijan huolehtimaan pesästä. (Norri 2010, 

310.) 

Pesänilmoittajan on merkittävä perukirjaan valaehtoinen vakuutuksensa, että hänen 

perunkirjoitusta varten antamansa tiedot ovat oikeat ja ettei hän tahallisesti ole jättänyt 

mitään ilmoittamatta (Puronen 2008, 34). 

4.3 Uskotut miehet 

Toimittamisvelvollisen on valittava perunkirjoitusta varten kaksi uskottua miestä 

(Kasso 2010, 369). He voivat olla myös pesän osakkaita (Puronen 2008, 33).  Yhteis-

tuumin pesän osakkaat voivat tehdä pesän jaonkin sopimallaan tavalla.  

Uskotut miehet toimittavat perunkirjoituksen (Kangas 2006, 329). Uskottujen miesten 

kanssa sovitaan hyvissä ajoin perunkirjoituksen aika ja paikka;  usein luonnollinen 

paikka on vainajan asunto  (Norri 2010, 331).   

Uskottujen miesten tehtävänä on arvioida heille esitetyn pesän omaisuuden arvo. He 

voivat käyttää apunaan kiinteistön arvon määrittämisessä kiinteistönvälittäjiä. (Puro-

nen 2008, 162 - 165.) Uskotuille miehille ei ole asetettu erityisiä pätevyysvaatimuksia. 

Heidän edellytetään kuitenkin olevan tehtävään päteviä, täysivaltaisia ja oikeustoimi-

kelpoisia. (Kangas 2006, 329.) 

Uskotut miehet antavat erillisen vakuutuksen siitä, että ovat toimineet tehtävässään 

sen edellyttämällä tavalla, parhaan kykynsä mukaan. Vakuus kirjataan perukirjaan. 

(Puronen 2008, 23.) 

4.4 Pesänselvittäjä ja pesänjakaja 

Jos kuolinpesä on hyvin riitainen tai jos se on hyvin velkainen, voi olla parasta, että 

pesälle määrätään erillinen pesänselvittäjä. Pesänselvittäjä on aina määrättävä, jos yk-

sikin pesän osakas sitä vaatii. Samoin jos pesän jonkun osakkaan omaisuus on ulosmi-
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tattu, määrää tuomioistuin pesään pesänselvittäjän. Pesänselvittäjää on haettava tuo-

mioistuimelta. (Norri 2010, 322.) 

Velkojen selvittäminen on ensimmäinen pesänselvitykseen kuuluva toimi, samoin eri-

tyisjälkisäädöksen toimeenpaneminen. Se kenelle on erityisjälkisäädöksenä testamen-

tattu jokin esine tai rahamäärä tai käyttöoikeus omaisuuteen, saa niin sanotusti ”pesän 

päältä” tällaisen. (Norri 2010, 418). 

Tuomioistuin määrää pesänselvittäjän. Pesänselvittäjäksi määrätään yleensä lakimies. 

Myös ulosottoasioissa tuomioistuin määrää pesänselvittäjän, ellei vaadittavaa vakuutta 

pystytä antamaan. Pesänselvittäjän tehtävä on saattaa kuolinpesä sellaiseen kuntoon, 

että se voidaan jakaa. Pesänselvittäjä hoitaa pesää niin kauan kun se on jaettu. Joskus 

riidat saattavat kestää vuosia. (Norri 2010, 326.) Käytännössä on yleistä, että tuomio-

istuin määrää samalla päätöksellä saman henkilön sekä pesänselvittäjäksi että pesän-

jakajaksi (Kangas 2006, 337). 

Kun perinnönjako on suoritettu ja se on tullut lainvoimaiseksi, pesänselvittäjä antaa 

omaisuuden niille henkilöille, joille se kuuluu. Hän tilittää rahavarat, siirtää osakekir-

jat saajan nimiin ja antaa esineet esineiden saajalle. Tämän tilityksen jälkeen hän on 

suorittanut tehtävänsä. (Norri 2010, 326.) 

4.5 Perunkirjoitustilaisuuteen kutsuminen 

Perunkirjoitusvelvollisen on hyvissä ajoin ennen perunkirjoituksen toimittamista il-

moitettava perunkirjoituksen aika ja paikka osakkaille, niin rintaperillisille ja heidän 

jälkeläisilleen kuin toissijaisille perillisille sekä testamentin saajille sekä myös leskel-

le, jos lesken asema perustuu perillisasemaan, tai hän on testamentin saaja, eikä avio-

ehtosopimusta ole, joka estäisi lesken oikeuden vainajan jäämistöomaisuuteen, jotta 

he kerkeävät järjestää pääsynsä tilaisuuteen. Jos puolisot ovat perinnönjättäjän kuolin-

hetkellä eronneet, mutta avio-omaisuuden ositus on vielä toimittamatta, leski on pesän 

osakas siihen asti, kunnes ositus on päättynyt. (Puronen 2008, 26-27.) Jos serkkua lä-

hempää sukulaista ei ole, kutsu on toimitettava silloin valtiolle, Valtionkonttoriin 

(Norri 2010, 331). 

Kutsu voidaan esittää vapaamuotoisesti. Se on kuitenkin esitettävä todisteellisessa 

muodossa joko kirjattuna kirjeenä, saantitodistuksin tai haastemiehen välityksellä.  
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(Puronen 2008, 28.) Perunkirjoituskutsu on lähetettävä kaikille täysivaltaisille kuolin-

pesän osakkaille, kullekin oma henkilökohtainen kutsu. Vajaavaltaisten osakkaiden 

asioita hoitaa edunvalvoja, tietyssä tilanteissa paikallisen maistraatin määräämä edun-

valvojan sijainen. Laitoksessa olevan osakkaan kutsu lähetetään asianomaiseen laitok-

seen. Jos väestörekisterikeskuksesta eikä ulkoministeriöstäkään selviä osakkaan osoi-

te, kutsu voidaan julkaista virallisessa lehdessä, jolloin kutsumisvelvollisuuden katso-

taan täyttyneen. (Puronen 2008, 27.) 

Jos perinnönjättäjältä on jäänyt testamentti, on se hyvä liittää kutsuun mukaan, jotta 

osakkailla on aikaa perehtyä siihen. Samasta syystä voi olla tarpeellista liittää mukaan 

mahdollisia velka- tai lahjakirjoja, joilla on merkitystä perinnönjakoon. (Puronen 

2008, 28.) 

Perunkirjoitukseen on kutsuttava myös ns. toissijaiset perilliset, vaikka he eivät ole 

kuolinpesän osakkaita. Toissijaisia perillisiä voi olla vain lapsettomalla parilla. Toissi-

jaisia perillisiä ovat esimerkiksi ensin kuolleen puolison sisarukset ja heidän jälkeläi-

sensä. Toissijaiset perillisethän saavat perintöosuutensa ensin kuolleen puolison jäl-

keen vasta lesken kuoltua. (Puronen 2008, 29.) 

Vain pesänilmoittajalla on velvollisuus saapua perunkirjoitukseen. Muut osakkaat 

voivat antaa hänelle valtakirjan. Jos samalla kuitenkin toimitetaan perinnönjako, on 

kaikkien läsnäolo tarpeen. (Norri 2010, 336.) 

4.6 Perunkirjoituksen toimittamisen määräajat 

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolemas-

ta, hänen kuolinpäiväänsä seuraavasta päivästä. Mikään este ei automaattisesti piden-

nä toimitusaikaa, vaan pidennystä on aina haettava verotoimistolta kirjallisesti perus-

teltuna erikseen. Viranomaisten harkintavalta on tässä laaja. Lykkäystä on haettava 

kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Verotoimisto antaa myös kirjallisen vastauk-

sen, johon ei saa hakea muutosta valittamalla. (Puronen 2008, 35.) 

Jos perunkirjoitukselle säädettyä määräaikaa ei noudateta, verotoimisto kehottaa peru-

kirjan jättämiseen sillä uhalla, että mikäli sitä ei toimiteta kehotuksessa olevassa mää-

räajassa verottajalle, verotus toimitetaan arvioverotuksena. Verotoimisto voi myös il-

moittaa laiminlyönnistä tuomioistuimeen, joka määrää sopivan henkilön toimittamaan 
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perunkirjoituksen. Perunkirjoituksen toimittamisen myöhästymisestä ei kuitenkaan 

seuraa veronkorotuksen määräämistä, jollei arvioimista sellaisena pidetä. (Puronen 

2008, 35.) 

Perunkirjoituksen toimittamisen jälkeenkin pesään saattaa ilmaantua sellaisia varoja ja 

velkoja, joita ei ollut perunkirjoituksen yhteydessä osattu huomioida eikä siten merkit-

ty perukirjaan. Näistä pitää laatia kuukauden kuluessa niiden ilmaantumisesta erillinen 

täydennysperukirja. Täydennysperukirjan tiedot otetaan huomioon verotuksessa tai 

seuraavassa verotuksessa verotusoikaisuna. (Puronen 2008, 35 - 36.) 

Perukirja on kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta annettava yhtenä 

kappaleena verotoimistolle. Verottaja säilyttää pysyvästi perukirjan, eli kopion alku-

peräisestä perukirjasta. Jos verottamista ennen on toimitettu perinnönjako tai ositus, 

on jako- ja osituskirjojen jäljennökset myös liitettävä perukirjajäljennökseen mukaan. 

(Puronen 2008, 37.) 

Perintöverotus toimitetaan lähtökohtaisesti ilman turhaa viivytystä. Se pyritään toimit-

tamaan neljän kuukauden kuluessa siitä, kun perukirja liitteineen on toimitettu verotta-

jalle. Poikkeustapauksissa perintöverotuksen toimittamista voidaan kuitenkin lykätä 

erillisellä kirjallisella pesän hakemuksella ja erittäin painavilla syillä, kuitenkin enin-

tään vuodeksi siitä, kun perukirja on annettava verottajalle. Verottaja antaa myös kir-

jallisen päätöksen. Tähänkään päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. (Puro-

nen 2008, 38.) 

4.7 Ennakkoperintö 

Joskus voi tulla sellainen tilanne eteen, että on tarpeen jo elinaikana luovuttaa omai-

suuttaan perillisille ja testamentinsaajille. Jos se tapahtuu vastikkeettomasti, on se 

luonteeltaan lahja, josta taas seuraa lahjaverovelvollisuus.  (Puronen 2008, 68). 

Perintöverotusta toimitettaessa pesän varoihin lisätään sellaiset lahjat, jotka on otetta-

va huomioon perinnönjaossa. Tällaista lahjaa kutsutaan perinnönjaossa ennakkoperin-

nöksi. Lahjat ovat perittävän oloihin nähden tavanomaista arvokkaampia. Perittävä on 

myös maininnut lahjan olevan ennakkoperintöä. Muussa tapauksessa lahjaa on pidet-

tävä tavallisena lahjana. Lahjaa voidaan poikkeuksellisesti pitää myös ennakkoperin-

tönä, jos voidaan luotettavasti näyttää toteen, ettei perinnönjättäjän todellinen tarkoi-
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tus ole ollut antaa ennakkoperintöä vaan muu, tavallinen lahja. Jos lahja on annettu 

kolmen vuoden aikana perittävän kuolemasta, lahjasta voidaan joutua maksamaan pe-

rintöveroa, lukuun ottamatta alle 4000 euron arvoisia asuntoirtaimistolahjoja sekä 

kaikkia laissa tarkoitettuja kasvatus-, koulutus- ja elatusavustuksena annettuja lahjoja. 

(Puronen 2008, 69.) 

Perintöverotuksen tulee kohdella kaikkia perillisasemassa olevia tasapuolisesti, ja sik-

si perintöverovelvollisuus ulottuu myös muuhun omaisuuteen kuin perinnönjättäjän 

kuolinpesään kuuluvaan omaisuuteen. Perintöverotus kohdistetaan varsinaisten perin-

tösaatavien lisäksi myös eräisiin lahjoituksiin, jotka perinnönjättäjä on eläessään teh-

nyt mahdollisille perillisilleen. Lakiin on sisällytetty erityinen säännös perintö- ja tes-

tamenttisaannon ja lahjan yhteen laskemisesta. Tämä sääntö rajoittaa veroedun saa-

mista pilkkomalla lahjoja eri osiin. Verotaulukkohan on erilainen lahjaverotuksessa 

kuin perintöverotuksessa. Lahjaverotuksessa se on merkittävästi suurempi. Verolli-

suus koskee jo 4000 euron lahjaa, kun perintöverotuksessa verollisuuden raja on 

20 000 euroa. (Puronen 2008, 68-69.) 

Ennakkoperinnöt otetaan perintöverotuksessa huomioon riippumatta ajasta, joka on 

kulunut lahjoituksesta perinnönjättäjän kuolemaan. Aikarajaa ei ole. Tavallisimmin 

ennakkoperintö on lahja, mutta se voi olla jokin muukin saanto esimerkiksi lahjan-

luonteinen kauppa, jos kaupan hinta alittaa lahjan käyvän arvon vähintään neljäsosalla 

sen arvosta. (Puronen 2008, 70.) Ennakkoperintö pitää ilmoittaa perukirjassa. Silloin 

kun lesken antamat ennakkoperinnöt vaikuttavat perintöverotuksen toimittamiseen, 

nekin on perukirjassa mainittava. (Puronen 2008, 68). 

Lapsen elättämisestä, kouluttamisesta ja kasvattamisesta aiheutuneita kustannuksia ei 

pidetä lapsen saamana ennakkoperintönä, elleivät ne ole muodostuneet huomattavan 

suuriksi. Tuolloin osaa tästä voidaan pitää ennakkoperintönä. (Puronen 2008, 71.) 

Joskus ei voida olla varmoja, onko perittävä tarkoittanut saannon otettavaksi huomi-

oon perinnönjaossa vai onko hän todella tarkoittanut sen lahjaksi. Lopullinen ratkaisu 

ennakkoperintöolettamasta tehdään vasta perinnönjaon yhteydessä. Verotusta voidaan 

aina oikaista. Kysymys saannon luonteesta voidaan kuitenkin aina ratkaista sillä, että 

lahjakirjaan tehdään selvä merkintä siitä, mitä lahjalla tarkoitetaan, onko se ennakko-

perintöä vai tavallinen lahja. (Puronen 2008, 70.) 
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Ennakkoperintö arvostetaan sen antamishetken arvon mukaan. Ennakkoperinnön saaja 

saattaa saada huomattavan edun muihin perillisiin verrattuna, jos myös jaossa nouda-

tetaan samaa laskusääntöä. Perillisten yhdenvertainen kohtelu edellyttäisi sitä, että ai-

kanaan annetulle ennakkoperinnölle laskettaisiin perinnönjakoajankohdan mukainen 

arvo. Usein lahjakirjaan laitetaankin tätä koskeva määräys. (Puronen 2008, 74.) 

Ennakkoperinnöstä maksetaan sen antohetkellä aina lahjavero. Perintöverosta vähen-

netään se lahjaveron määrä, joka ennakkoperintönä tai muuna lahjana saadusta omai-

suudesta on aikanaan lahjaveroilmoituksen perusteella määrätty ja suoritettu. Vähen-

täminen edellyttää siis, että vero on tosiasiallisesti maksettu. Vähentäminen on mah-

dollista silloin, kun veronalaisen perintöosuuden arvo nousee veronalaiseen määrään, 

joka on 20 000 euroa. (Puronen 2008, 72.) 

4.8 Testamentti 

Perittävä voi määrätä pesän hallinnasta vain testamentilla. Muunlainen määräys ei ole 

sitova. (Kangas 2006, 346.) Testamentti on tehtävä määrämuotoisesti. Se on hyvä teh-

dä niin selkeästi, ettei tulkittavaa jää. Testamentin on hyvä vastata testamentin tekijän 

tahtoa (Norri 2010, 123). Testamentti on tehtävä kirjallisena kahden esteettömän, tes-

tamentin kirjoittamisesta tietoisina olevien todistajien läsnä ollessa, päivättynä ja 

kaikkien allekirjoittamana. (Norri 2010, 125-132.) Todistajat todistavat, että testamen-

tin kirjoittaja on ollut täysissä ymmärryksissä ja kirjoittanut sen omasta vapaasta tah-

dosta (Norri 2010, 135). Testamentin muotovaatimukset ovat ankarat. Testamentti 

voidaan todeta mitättömäksi, jos se ei täytä muotovaatimuksia tai siinä on muita vir-

heitä. (Kangas 2006, 427.) Jos ei ole ehdottoman varma testamentin oikeellisuudesta, 

se kannattaa antaa lakimiehen tehtäväksi. 

Testamentti on toimitettava verottajalle vain, jos testamentissa omaisuuden saajaksi 

nimetyt henkilöt ilmoittavat vetoavansa testamenttiin. Testamentin saajan tulee siis 

ilmaista halunsa vastaanottaa varallisuus, joka hänelle testamentissa on osoitettu. Jos 

yksikin saaja vetoaa testamenttiin, ja on halukas ottamaan vastaan hänelle testamenta-

tun omaisuuden, testamentti otetaan huomioon myös verotuksessa. Testamentin saaja 

voi myös ilmoittaa, ettei halua vedota siihen, silloin testamenttia ei lainkaan liitetä pe-

rukirjaan. Perukirjaan voidaan lisätä merkintä, ettei edunsaaja halunnut vedota testa-

menttiin. Testamentti on vainajan tahdonilmaisu, joka sitoo perillisiä vasta, kun he 

ovat ilmaisseet vetoavansa siihen. Testamentinsaaja voi myös ilmoittaa luopuvansa 
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testamenttisaannostaan vaikkapa oman lapsensa hyväksi. Silloin uusi saaja on kirjatta-

va perukirjaan. (Puronen 2008, 80.) 

Testamentti otetaan huomioon verotuksessa riippumatta siitä, onko se perunkirjoitusta 

toimitettaessa lainvoimainen vai ei. Lainvoimainen se voi olla perunkirjoitushetkellä 

vain, jos muut perilliset kuin testamentinsaajat ovat sen hyväksyneet. Hyväksyminen 

merkitään kirjallisesti joko testamenttiasiakirjaan tai erilliseen asiakirjaan. Hyväksyes-

sään testamentin perilliset luopuvat moiteoikeudestaan sekä myös lakiosistaan. (Puro-

nen 2008, 81.) 

Jos perilliset eivät hyväksy testamenttia, he voivat riitauttaa sen. Riidan testamentin 

pätevyydestä ratkaisee yleinen tuomioistuin. Verotus kuitenkin toimitetaan testament-

timääräysten mukaan. Verotus oikaistaan sitten tuomioistuimen päätöksen mukaan. 

(Puronen 2008, 81.) 

Testamentti on aina mitätön siltä osin, kuin se loukkaa perillisten vaatimaa oikeutta 

lakiosaan tai lesken oikeutta. Lakiosaan oikeutetun tulee tehdä lakiosailmoitus säädet-

tynä aika ja säädetyssä muodossa. Muussa tapauksessa hän menettää oikeutensa la-

kiosaan, ja testamentti tulee loukatultakin osalta päteväksi. Lakiosailmoitus voidaan 

tehdä vielä verotuksen jälkeenkin, ja verotusta voidaan myöhemmin oikaista. (Puro-

nen 2008, 81.) 

Testamentti voidaan muuttaa tekemällä uusi testamentti. Se voidaan myös peruuttaa 

siinä järjestyksessä kuin testamentin tekemisestä on säädetty. Testamentti voidaan 

myös yksinkertaisesti hävittää polttamalla tai repimällä. Myös tuomioistuin voi testa-

mentin peruuttaa. (Norri 2010, 137-139.) 

4.9 Lakiosa 

Oikeus lakiosaan, saattaa olla asia, jonka moni kuulee ensimmäisen kerran vasta kuo-

lemantapauksen jälkeen.  Missään muussa maassa ei tunnusteta lakiosaa eikä siihen 

liittyvää oikeutta osaan perintöön. (Puronen 2008, 84.) Lakiosalla on alkuaan ollut 

tärkeä sosiaaliturvatehtävä. Omaisuuttaan ei annettu haaskata niin, että sukulaiset oli-

sivat joutuneet heitteille. (Kangas 2006, 377.) 
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Rintaperillisillä on aina oikeus vainajan perintöön. Lakioikeus tarkoittaa, että rintape-

rillisellä on lakiin perustuva oikeus osaan perinnöstä; se on puolet lakimääräisestä pe-

rintöosasta. Tätä osaa ei testamentillakaan voi rintaperillisiltä pois määrätä. Lakiosan 

saaminen edellyttää kuitenkin sen erikseen vaatimista. Lakiosaan oikeutetun tulee teh-

dä määrämuotoinen lakiosailmoitus kuuden kuukauden kuluessa testamentin tiedok-

sisaannista. Muulloin hän menettää oikeutensa lakiosaan ja testamentti tulee loukatul-

takin osalta päteväksi. Lakiosailmoitus voidaan tehdä vielä verotuksen jälkeenkin ja 

verotusta voidaan myöhemmin oikaista. (Puronen 2008, 85.) 

Lakiosa antaa suojaa ennen muuta perittävän tekemään testamenttia vastaan. Lakiosa 

ei kuitenkaan lankea automaattisesti, vaan jokaisen lakiosan saajan on sitä itsenäisesti 

vaadittava (Kangas 2006, 381). Jos testamentin saajia on useita, täytyy lakiosailmoitus 

tehdä erikseen jokaiselle saajalle. Jos lakiosailmoitusta ei tee, menettää oikeuden tes-

tamentin saajaa vastaan. Lakiosailmoitus on tehtävä määräajassa, kuuden kuukauden 

kuluttua siitä, kun testamentti on annettu lakiosaperillisen tiedoksi. Jos testamentin 

saajaa ei tavoiteta, voi sen tehdä virallisessa lehdessä. (Kangas 2006, 383.) 

Perintökaaren 15. luvussa sanotaan: jos perillinen tahallisella tai rikollisella teolla ai-

heuttaa perittävän kuoleman, hän ei silloin peri vainajaa, ei edes lakiosaansa. Ei 

myöskään, jos hän teoillaan syvästi loukkaa perittävää tai tämän jälkeläistä tai jos hän 

jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää. Perintökaaren 15. luvun 4. §:n 

mukaan perinnöttömäksi tekemisestä on määrättävä testamentissa ja samalla mainitta-

va määräyksen peruste. Peruste on sen toteennäytettävä, joka vetoaa tähän määräyk-

seen. Tällöin perusteltu testamentti tekee jälkeläisen perinnöttömäksi. Silloin hän ei 

myöskään voi siis vaatia lakiosaansa (Norri 2010, 219). 

4.10   Lesken asema 

4.10.1  Leskensuojasäännökset 

Perintökaaren 3. luvun 1a §:n 1. momentissa todetaan, että koko pesä jää lesken hal-

lintaan, elleivät perilliset tai testamentinsaajat vaadi osuuksiaan (Norri 2010, 442). 

Ennen leskensuojasäännöksiä lesken asema oli heikko. Perilliset saattoivat vaatia pe-

rintöänsä, ja leski jäi puille paljaille. Leskensuojasäännökset säädettiin turvaamaan 

lesken asemaa. Leskensuojasäännöksiä on kaksi: lesken tasinkoetuoikeus ja lesken 

hallintaoikeus. Ensiksi kuolleen puolison perilliset on näin velvoitettu kunnioittamaan 



  29 
 

 

lesken asemaa. Heidän mahdollisuuksiaan vaatia välittömästi perintöänsä ensiksi 

kuolleen puolison jälkeen on rajoitettu. Vainajan jälkeen toimitettavassa osituksessa ja 

perinnönjaossa suositaan leskeä perillisten kustannuksella. Vainajan ja lesken yhteen-

laskettua omaisuutta ei sinällään puoliteta, eikä perinnönjaossa noudateta tasajaon pe-

riaatetta. (Puronen 2008, 76.) 

Leskensuojasäännökset otetaan huomioon jo perukirjamerkinnän perusteella tehtäväs-

sä laskennallisessa jaossa eikä vasta todellisen ositus- tai jakomerkinnän mukaisesti. 

Saadakseen etuoikeuden lesken on ilmoitettava perunkirjoitustilaisuudessa käyttääkö 

hän sitä vai ei. Jos leski ei vaadikaan oikeuttaan, on verotusta vastaavasti oikaistava. 

Pesän osakkaan tulee ilmoittaa tästä kolmen kuukauden kuluessa lesken ilmoituksesta. 

(Puronen 2008, 76.) 

4.10.2  Lesken tasinkoetuoikeus 

Leskellä, jonka oma varallisuus osituksessa todetaan suuremmaksi kuin vainajan 

omaisuus, on oikeus olla antamatta varallisuuttaan tasinkona vainajan perillisille. Jos 

taas vainajan omaisuus on suurempi, saa leski osituksessa tasinkona omaisuutta niin 

paljon, että omaisuudet saadaan tasattua yhtä suuriksi. Leskelle ei määrätä tasinkona 

saadusta omaisuudesta veroa. (Puronen 2008, 77.) 

Jos leski ilmaisee tahtonsa kieltäytyä luovuttamasta omaisuuttaan tasinkona ensiksi 

kuolleen pulison perillisille, ja se on kirjattu perukirjaan tai otettu sen liitteeksi, lesken 

oikeus otetaan huomioon jo säännönmukaisesessa verotuksessa. Leski voi myös vedo-

ta oikeuteensa myöhemmin niin sanottuna perusteoikaisuna, mutta tämä edellyttää, et-

tä hän on perunkirjoitustoimituksessa vedonnut käyttävänsä tasinkoetuoikeutensa. 

(Puronen 2008, 77.) 

Käyttäessään tasinkoetuoikeuttaan osituksessa leski ei siis luovuta omaa omaisuuttaan 

vainajan perillisille, vaan säilyy oman omaisuutensa omistajana. Periaatteessahan 

omaisuus ei perillisiltä häviä minnekään, vaan he saavat varakkaamman vanhempansa 

omaisuuden vain käyttöönsä vasta tämänkin kuoltua. (Puronen 2008, 78.) 
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4.10.3  Lesken hallintaoikeus 

Lesken hallintaoikeussäännös merkitsee, että eloonjääneellä puolisolla on rintaperilli-

sen jakovaatimuksen tai perittävän tekemän testamentin estämättä aina oikeus pitää 

jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetty tai muu jäämis-

töön kuuluva eloonjääneen puolison kodiksi sopiva asunto. Leskeä ei voi testamentil-

lakaan syrjäyttää jäämistöstä. Mutta jos lesken omaan varallisuuteen kuitenkin kuuluu 

tällaiseksi katsottu asunto, ei hänellä tätä etuoikeutta ole. Tästä oikeudesta  lesken ei 

tarvitse tehdä vetoomusta tai muutenkaan reagoida siihen. Tätä oikeutta ei myöskään 

voi siirtää kellekään toiselle. (Puronen 2008, 78.) 

Säännöksen soveltaminen perintöverotuksessa ei edellytetä osituksen toimittamista, 

mutta käytännön syyt kuitenkin puoltavat sitä. Ilman ositusta hallinnan kohdetta on 

vaikea yksilöidä. Jotta etuoikeus voitaisiin ottaa perintöverotuksessa huomioon, on 

Verohallinnon ohjeen mukaan oikeuteen vetoamisesta tehtävä selkeä kirjallinen vaa-

timus. Siksi on paras, että perunkirjoituksen yhteydessä selvitetään aina, käyttääkö 

leski hallintaetuoikeuttaan vai ei, ja jos käyttää, niin missä laajuudessa. Hallintaoikeu-

teen tulleista muutoksista on aina ilmoitettava verotoimistoon, jotta verotus voidaan 

oikaista tosiasiallisia olosuhteita vastaavaksi. (Puronen 2008, 79.) 

Luonteeltaan lesken hallintaoikeus on oikeus, jonka pääomitettu arvo vähennetään pe-

rillisten osuudesta verotusta toimitettaessa. Se ei siis ainakaan periaatteessa jää rasit-

tamaan perillisten oikeuksia. Hallintaoikeuden arvon vähennysoikeudesta on olemassa 

nimenomainen lain säännös. Vähennettävä hallintaoikeuden arvo on käytettävissä ai-

noastaan lesken käytössä olevaan asuntoon ja sen tavanomaiseen irtaimistoon. (Puro-

nen 2008, 79.) 

4.11   Vakuutuskorvaukset 

Vakuutuskorvaukset verotetaan pääsääntöisesti saajansa veronalaisena tulona tulove-

rotuksessa siten, että henkivakuutuksen nojalla maksettu vakuutussuoritus verotetaan 

pääomatulona ja muu henkilövakuutuksen perusteella maksettu vakuussuoritus ansio-

tulona. Jos vakuutuskorvaus ei ole tuloveron alainen, verotetaan se todennäköisesti pe-

rintöverotuksessa. Aina ensin katsotaan kuitenkin tuloverotuksen mahdollisuus. 
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Vakuutuskorvaus on kuitenkin tuloverosta vapautettu, jos saajana on vainajan puoliso, 

suorassa ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen, ottolapsi, kasvattilapsi, 

puolison oma lapsi sekä kuolinpesä. Tällöin toimitetaan siis aina perintöverotus. Mui-

den kuin edellä mainittujen perillisten osalta vakuutuskorvaukset ovat aina tulove-

ronalaisia, eikä niitä merkitä lainkaan perukirjaan. (Puronen 2008, 90.) 

Jos vakuutusasiakirjassa on edunsaaja, vakuutussuoritus menee suoraan hänelle, ja se 

myös merkitään hänen perintöosuuteensa perukirjaan. Koko summasta ei kuitenkaan 

tarvitse maksaa perintöveroa, vaan vain 35 000 euroa ylittävä osuus merkitään. Jos 

vakuutuksen edunsaajaksi on määrätty leski, lesken erityissäännöksen mukaan vapaa-

osan suuruus on puolet tai kuitenkin vähintään 35 000 euroa. (Puronen 2008, 90 - 91.) 

On muistettava, ettei vakuutuskorvauksen saajaa voida testamentilla muuttaa. Jos ha-

luaa varmistaa, että vakuutuskorvauksen saaja on tietty henkilö, kannattaa vakuutus-

asiakirjoista varmistaa, että näissä myös on saman henkilön nimi. (Ranta-aho 2012, 

HS 25.1.2012). 

4.12   Oikeus perintöön 

4.12.1  Perinnöstä luopuminen 

Perillisellä on mahdollisuus luopua osalleen tulevasta perinnöstä. Luopuminen on teh-

tävä kirjallisesti. Perinnöstä luopuminen koskee koko perintöä. Jos luopuu osasta pe-

rintöä, vero hyväksytystä perinnöstä lasketaan ankarammin, käytännössä se kaksinker-

taistaa perintöosuuden verotuksen. Perinnöstä luopujan tilalle tulee automaattisesti 

hänen sijaantuloperijänsä, rintaperilliset tai jos niitä ei ole, muut omat perilliset. Pe-

rinnöstä ei voi luopua enää, kun perinnön on jo saanut haltuunsa. (Puronen 2008, 74.) 

Luopumiskirja liitetään perukirjaan. Samalla tehdään luopujan sijaisperijöistä osakkai-

ta, ja heidän nimet lisätään osakasluetteloon muiden perillisten joukkoon, ja luopujan 

nimi otetaan listalta pois. (Puronen 2008, 75.)Testamentista luopumiseen sovelletaan 

hieman erilaisia periaatteita kuin perinnöstä luopumiseen. Verotuksellisesti tehokas 

luopuminen edellyttää, ettei luopuja määrää itselleen testamentatusta omaisuudesta 

millään tavalla. Siitä on parasta luopua jo perunkirjoituksen yhteydessä, jotta se voi-

daan kirjata perukirjaan. (Puronen 2008, 75.) 



  32 
 

 

Myös testamentilla tulevasta perinnöstä voi luopua. Luopuminen on tehtävä kirjalli-

sesti. Jos testamentti raukeaa luopumisen vuoksi, omaisuus siirtyy lakimääräisen pe-

rimysjärjestyksen mukaisesti perillisille, yleensä lapsille. (Kess, M. 2011, s. 37.) Tes-

tamentin tulkinnasta saattaa kuitenkin seurata, että omaisuus, josta on luovuttu, palaa 

pesään. Toisin kuin perillinen, testamentinsaaja voi luopua osasta saantoaan. Testa-

mentista luopumiseen sovelletaan hieman erilaisia periaatteita kuin perinnöstä luopu-

miseen. Verotuksellisesti tehokas luopuminen edellyttää, ettei luopuja määrää itselleen 

testamentatusta omaisuudesta millään tavalla. Siitä on parasta luopua jo perunkirjoi-

tuksen yhteydessä, jotta se voidaan kirjata perukirjaan. (Puronen 2008, 75.) 

4.12.2  Perinnöttömäksi tekeminen 

Perinnöttömäksi voi tehdä vain testamentilla. Perinnöttömäksi tekemiseen on oltava 

laissa mainittu peruste. Jos peruste riitautetaan, on se pystyttävä todistamaan. (Norri 

2010, 218.) 

Perintökaaren 15. luvun 1. §:n mukaan perinnöttömäksi voidaan tehdä se, joka tahalli-

sesti rikoksella loukkaa syvästi perittävää tai hänen läheistään. Tällaisesta rikoksesta 

täytyy olla myös tuomioistuimen päätös. Vaade ei myöskään vanhene koskaan. 

(Rimmi 2012, 38 -40.) Toinen peruste Perintökaaren mukaan perinnöttömäksi tekemi-

selle on, jos perillinen jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää. Perin-

nöttömäksi tehty ei saa mitään, ei edes lakiosaansa. (Norri 2010, 219.) 

4.12.3  Perinnön menettäminen 

Perintökaaren 15. luvun 1. §:n mukaan perintöä tai testamenttia ei voi saada henkilö, 

joka on tahallaan aiheuttanut rikollisella tavalla perittävän tai testamentin tekijän kuo-

leman. Oikeuttaan perintöön ei kuitenkaan menetä, jos tekijä on rikoksen hetkellä ol-

lut mielisairauden vuoksi ymmärrystä vailla ja siten syyntakeeton. 

Tuomioistuin voi myös julistaa oikeuden perintöön tai testamenttiin menetetyksi, jos 

perillinen tai muu henkilö on tahallaan hävittänyt tai salannut perittävän testamentin. 

Perimysjärjestys perintöoikeuden menettäneen jälkeen määräytyy siten, kuin perinnön 

menettänyt henkilö olisi kuollut ennen perittävää. (Suojanen, Ojajärvi, Savolainen, 

Vainio ja Vanhanen 2009, 122.) 
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4.12.4  Avopuolison oikeus perintöön 

Avopuolisoilla ei ole perintöoikeutta toisten omaisuuteen. Jälkeenjäävällä avopuo-

lisolla ei ole oikeutta pitää jakamattomana avopuolisoiden omaisuutta hallussaan, edes 

asuinirtaimistoa. Jos kuitenkin haluaa, että avopuoliso perii perittävän, täytyy hänen 

hyväkseen tehdä testamentti. (Norri 2010, 62.) Avioliittolaki on kuitenkin joutunut 

muutoksen paineen alle. Nykyiset säännökset koskevat vain omaisuuden jakamista 

aviopuolisoiden ja rekisteröityneen parisuhteen välillä. Korkein oikeus on muutamilla 

ennakkotapauksilla luonut sääntöjä avoliiton omaisuussuhteisiin sellaisissa tapauksis-

sa, missä osapuolilta on jäänyt avoliittosopimus tai testamentti tekemättä. (Norri 2010, 

62.) Myös perintökaareen esitetty muutos astui 1.4.2011 voimaan, jolloin avopuolison 

asemaa turvataan sallimalla hänelle myönnettävän kuolinpesästä avustus, mikäli avo-

puolison toimeentulo on avopuolison kuoleman takia heikentynyt (HE 37/2010). La-

kiesityksiä tehdessä on tärkeää, että sen säädöksistä voidaan edelleenkin sopimuksin 

poiketa. Sopimushan on kuitenkin tehokas ja oikeudenmukainen tapa toteuttaa toivet-

taan ja varsinkin viimeistä tahtoaan. 

5 PERINTÖVEROTUKSEN TOIMITTAMINEN  

5.1 Perintöveron määräytyminen 

Perukirja on jätettävä määräaikana verovirastoon, periaatteessa mihin tahansa Vero-

hallinnon yksikköön. Perintöverotuksen toimittaa pääsäännön mukaan se verovirasto, 

jonka alueeseen kuuluvassa kunnassa perinnönjättäjä vakinaisesti asui kuollessaan. 

Jos vainaja ei ole kuollessaan asunut Suomessa, paikan määrittää se, missä suurin osa 

omaisuudesta sijaitsee, tai sen voidaan katsoa olleen vakinaisesti. (Puronen 2008, 93.) 

Perintöverotus rakentuu perintöosuusverojärjestelmälle. Jossain maissa perintöverotus 

kohdistuu jäämistöön, ja sille määrätään yksi vero. Suomessa perintöosuusverojärjes-

telmässä verotus kohdistuu erikseen kunkin perillisen tai testamentinsaajan perintö-

osuuteen ja vero määrätään jokaisesta saannosta erikseen. Perusajatuksena on, että jo-

kaisen tulee maksaa veroa veronmaksukykynsä mukaisesti. (Puronen 2008, 94 - 95.) 

Jos perinnönjako on jo toimitettu, ja jakokirja toimitettu Verohallintoon, verotuksen 

perusteeksi asetettava perintöosuus lasketaan jakokirjan mukaan. Jos taas verottajan 

käytössä ei ole vielä perinnönjakokirjaa, perustetaan perintöosuuden laskeminen peru-
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kirjaan. Tällöin puhutaan laskennallisesta jaosta, ja se perustuu olettamaan, että jako 

tehdään tämän mukaisesti. Jos näin ei kuitenkaan tapahdu, voidaan sitä perintövero-

tuksessa kuitenkin oikaista myöhemmin vastaamaan todellista jakoa. (Puronen 2008, 

100.) 

Perintöveroa maksetaan perintö- ja lahjaverolain 4. §:n mukaan omaisuuden siirtyessä 

perintönä, jos perinnönjättäjä, perillinen tai testamentinsaaja asui kuolinhetkellä Suo-

messa. Edellä olevan lain mukaan veroa on maksettava myös toisessa maassa olevasta 

omaisuudesta. Kotipaikan perusteella verotettaessa omaisuuden sijainnilla ei näin ole 

merkitystä. Suomessa asuvan henkilön saamasta omaisuudesta vieraassa maassa mak-

sama perintövero on kuitenkin mahdollista vähentää Suomessa. (Kasso 2010, 295.) 

Perintöverotuksen toimittaa se verovirasto, jonka alueella perinnönjättäjä kuollessaan 

asui. Perintövero määrätään perinnönjättäjän jäämistöstä laaditun perukirjan ja mah-

dollisen perinnönjakokirjan pohjalta. Perukirja, joka siis toimii samalla veroilmoituk-

sena, on toimitettava verovirastolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. (Kasso 

2010, 302.) 

Kuolinpesää verotetaan kuolinvuonna vastaavasti kuin, jos kuollut eläisi. Seuraavina 

vuosina kuolinpesä on verotuksessa sitten oma verosubjekti. (Puronen 2008, 101.) Pe-

rintövero määräytyy perinnönjättäjän ja perillisen tai testamentinsaajan keskinäisen 

sukulaisuussuhteen sekä adoptiosuhteen että avioliittoon perustuvan suhteen mukaan. 

Muita kuin sukulaissaantoja verotetaan näin ankarammin. Perintövero jaetaan kahteen 

luokkaan. (Puronen 2008, 104.) Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluu perinnönjättäjän 

aviopuoliso ja heidän lapsensa. Lesken tasinkona saama osuus omaisuudesta on vero-

vapaata. Jos puolisoilla kuitenkin oli avioehtosopimus, leskellä ei ole tasinko-oikeutta. 

(Puronen 2008, 102.) 

Perinnönjättäjän vanhemmat ja ottovanhemmat sekä lapsen tai ottolapsen rintaperilli-

set sijaantuloperillisineen sekä aviopuolison lapsi kuuluvat myös ensimmäiseen vero-

luokkaan. Toisessa veroluokassa vero on ensimmäisen asteikon vero kaksinkertaisena.  

Toiseen veroluokkaan kuuluvat kaikki muut, jotka eivät kuulu ensimmäiseen vero-

luokkaan, kuten perinnönjättäjän sisarukset ja sisarpuolet sekä näiden jälkeläiset. Jos 

perinnönjättäjältä ei jäänyt jälkeläisiä eikä testamentinsaajia, menee hänen omaisuu-

tensa valtiolle. Valtion saanto on verovapaata. (Puronen 2008, 105-106.) 
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Perintövero maksetaan kahdessa erässä, paitsi alle 500 euron vero maksetaan kerralla. 

Verottaja voi myös myöntää lykkäystä veronmaksamiseen, jos sen suorittaminen mää-

räajassa käy verovelvolliselle vaikeaksi. Verohallinto voi myös tehdä verovelvollisen 

kanssa erityisen maksusuunnitelman, jonka mukaan veroa lyhennetään. (Puronen 

2008, 110.) 

Perintöverot on maksettava verolipussa säädettynä aikana riippumatta siitä, onko pe-

sän omaisuutta jaettu vai ei. Toisaalta, tulevaan perinnönjakoon, joka saatetaan tehdä 

vuosia perunkirjoituksesta, ei enää liity perintöverovelvollisuutta. Sitä vastoin jäämis-

tövarallisuuden myöhempään myyntiin yleensä liittyy luovutusvoittoverovelvollisuus. 

Luovutusvoitto on tuloverotuksessa luonteeltaan pääomatuloa, joten siitä suoritetaan 

28 prosentin tulovero. (Puronen 2008, 110.) 

Kun verotus on toimitettu, Verohallinto lähettää kaikille perintöveroa maksaneille pe-

rillisille verolipun, mikäli saannon arvo ylittää veronalaisen määrän. Muussa tapauk-

sessa tiedon saa verotoimistosta. (Puronen 2008, 113.) 

Säännönmukaista perintöverotusta voidaan muuttaa joko veronoikaisumenettelyssä  

tai muutoksenhakumenettelyssä. Veronoikaisuasia on aina yksinkertaisempi ja nope-

ampi tie kuin varsinainen muutoksenhaku. Veronoikaisun tekee veroviranomainen. 

Verotus voidaan oikaista myös ns. perusteoikaisumenettelyssä, jos aiemmin toimitetun 

perintöverotuksen perusteet osoittautuvatkin myöhemmin virheelliseksi. Usein peru-

kirjaa joudutaan myöhemmin täydentämään, kun kuolinpesään on ilmaantunut uusia 

varoja tai velkoja. Myös kadonnut testamentinsaaja tai itse testamentti saattaa löytyä. 

(Puronen 2008, 115.) 

Valittaminen muutoksenhakumenettelyllä on aikaa vievää ja kallista proseduuria. Va-

litukset saatetaan oikaisulautakuntaan tai tuomioistuimille, joita ovat hallinto-oikeus ja 

korkein hallinto-oikeus. Valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaatii hallinto-

oikeudelta erillisen luvan. (Puronen 2008, 116.) 

5.2 Lakiin perustuvat vähennykset 

Kun verovirasto on laskenut perintöosuudet, tehdään niistä perintöverolakiin perustu-

via vähennyksiä. Näiden tarkoituksena on helpottaa perinnönjättäjän lähiomaisten 

saantoihin kohdistuvaa verorasitusta. Perinnönjättäjän puoliso saa vähentää veronalai-
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sesta perintöosuudestaan 60 000 euroa. Vähennykseen on tietyin ehdoin oikeutettu 

myös avopuoliso ja rekisteröity parisuhdekumppani. Perinnönjättäjän alaikäinen lapsi 

tai tämän rintaperillinen, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta perinnönjättäjän kuolinhetkel-

lä saa vähentää 40 000 euroa kukin. (Puronen 2008, 97 - 98.) 

Tavanomaisen koti-irtaimiston verovapaus koskee vain koti-irtaimistoa, jonka arvo on 

alle 4000 euroa. Arvokkaammasta koti-irtaimistosta joudutaan maksamaan veroa 4000 

euroa ylittävältä osuudelta. (Puronen 2008, 99.)  

Suuremmissa omaisuuksissa huolellinen verosuunnittelu etukäteen saattaa säästää tun-

tuviakin summia. Kaikki, mikä verotuksessa voi vähentää, kiinnostaa. Silloin kannat-

taakin perunkirjoituksen tekeminen varmasti jättää ammattilaiselle. (Puronen 2008, 

99.) 

6 PERINTÖOSUUDET JA PERINNÖJAKO 

Perunkirjoitus ja perinnönjako ovat itsenäisiä oikeustoimia, tosin näillä on yhteyksiä. 

Ennenkö perintöä päästään jakamaan, on pesä ensin selvitettävä. On toimitettava pe-

runkirjoitus, ja maksettava pesän velat. Näin pesä saadaan jakokuntoon. Ennen perin-

nönjakoa on suoritettava pesän ositus, joka usein suoritetaankin perinnönjaon yhtey-

dessä. Osituksessa vainajan omaisuus erotellaan lesken omaisuudesta, mahdollinen 

yhteinen omaisuus jaetaan tasan sekä jaetaan mahdollinen lesken tasinko. (Norri 2010, 

421.) 

Ensisijaisesti pesänosakkaat jakavat pesän itse eli he tekevät jakamisesta sopimuksen. 

Jos sopimukseen ei kuitenkaan päästä, joudutaan teettämään jako pesänjakajalla ns. 

toimitusjakona. Toimitusjako on myös pakollinen, mikäli jonkun osakkaan osuus pe-

sässä on ulosmitattu. Jaon tekee tällöin tuomioistuimen määräämä pesänjakaja. (Norri 

2010, 419.) 

Perunkirjoituksessa laadittu perukirja muodostaa myös perinnönjaon perustan. Perin-

tökaaren 23. luvun 1. §:n mukaan perinnönjako on suoritettava, jos joku perillisistä si-

tä vaatii.  Jos pesän osakkaat ovat vain leski ja lapset, on luonnollinen lähtökohta, että 

lapset eivät vaadi perinnönjakoa, vaan pesä jää jakamattomana lesken hallintaan (Nor-

ri 2010, 316). Toki jako voidaan tehdä, vain omaisuuden hallinta jää leskelle (Norri 

2010, 442). 
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Jos jäämistöön kuuluvia omaisuusesineitä myydään ennen ositusta ja perinnönjakoa, 

myyjänä pidetään verotuksellisesti aina jakamatonta kuolinpesää. Kuolinpesän itse-

näinen verotusasema merkitsee sitä, ettei kuolemantapaus vaikuta esimerkiksi lesken 

tuloverotukseen. Leskeä verotetaan erillisenä verovelvollisena, kuten vainajan eläes-

säänkin. Jos kuolinpesä jaetaan, ja toimitetaan mahdollinen ositus ja jako, se häviää it-

senäisenä verovelvollisena. Koska pesän pitäminen jakamattomana on yleensä ainakin 

tuloverotuksen kannalta edullista, jakoa ei ole syytä kiirehtiä, elleivät muut syyt sitä 

vaadi. Jaon jälkeen tuloverotus kohdistuu purkautuneen kuolinpesän osakkaisiin, jo-

kaiseen yksilöllisesti. (Puronen 2008, 127.) 

Kun ositus ja perinnönjako on suoritettu loppuun ja osakkaat ovat saaneet omistuk-

seensa heille tulleen omaisuuden, saajat voivat luovuttaa omaisuuden vapaasti edel-

leen. Kuolinpesään kuuluvan esineen voi luovuttaa vain, jos kaikki pesän osakkaat 

ovat luovutuksesta yksimielisiä. (Puronen 2008, 129.) 

Kun jako toimitetaan pesäosakkaiden sopimuksella, se tulee voimaan, kun sopimus-

kirja on allekirjoitettu ja todistettu. Allekirjoittamalla jakokirjan osakas siis hyväksyy 

jaon ja luopuu moittimasta sitä. (Norri 2010, 485.) Kun pesänjakaja toimittaa jaon, 

hän allekirjoittaa jakokirjan. Jos osakkaat hyväksyvät jaon, he voivat merkitä jakokir-

jan loppuun hyväksymisensä samalla tavoin kuin sopimusjaossa, ja jako tulee näin 

voimaan heti. Mikäli kaikki osakkaat eivät hyväksy jakoa, alkaa kuuden kuukauden 

moiteaika. Jokaisella osakkaalla on mahdollisuus nostaa kanne tuomioistuimessa ja 

vaatia, että jako kumotaan tai että sitä oikaistaan. Jos kukaan ei ole kuuteen kuukau-

teen moitekannetta tuomioistuimessa nostanut, jako tulee lopulliseksi. (Norri 2010, 

486.) Jos jako kumotaan tuomioistuimessa, pesänjakajan on aloitettava uusi toimitus. 

Tuomioistuimen päätös käy lainvoimaiseksi, ellei siihen haeta muutosta tai kaikki 

muutoksenhakumahdollisuudet on loppuun käytetty. (Norri 2010, 488.) 

Omaisuus siirtyy saajan omistukseen eri tapauksissa eri vaiheissa. Jos perittäviä on 

vain yksi, omaisuus siirtyy hänelle perittävän kuollessa. Testamentin saaja saa omai-

suutensa omaksi, kun testamentti on tullut lainvoimaiseksi. Jos omaisuutta siirtyy les-

kelle osituksessa, se tapahtuu osituksen saadessa lainvoiman. Perinnönjaossa omai-

suus yksilöityy tietyksi omaisuusesineeksi vasta, kun perinnönjako on tullut voimaan. 

Vainajan pankkitalletukset sekä auto siirretään perillisen nimiin perinnönjakokirjako-

pion avulla. Perukirjassa täytyy olla liitteenä kaikki asiakirjat: vainajan sukuselvitys, 
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ensiksi kuolleen puolison jälkeen ositus- ja perinnönjakokirja, lesken tai yksinäisen 

henkilön jälkeen perinnönjakokirja, testamentti tiedoksianto- ja hyväksymistodistuk-

sineen. Kiinteistön perineen on tehtävä omaisuudelleen lainhuuto kiinteistön sijainti-

paikan maanmittauslaitoksessa. Lainhuudolla hän saa kiinteistön siirrettyä omistuk-

seensa. (Norri 2010, 488 - 492.) 

7  TUTKIMUKSEN TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

Perunkirjoitus mielletään vaikeaksi, miltei mahdottomaksi tehdä itse. Usein perunkir-

joituksen tekemisessä turvaudutaankin lakimiehiin. Kuitenkaan perunkirjoituksen te-

keminen ei ole vaikeampaa kuin veroilmoituksen tekeminen. Sitähän se itse asiassa 

onkin: perukirjat ovat verottajaa varten tehtyjä asiakirjoja. Niiden pohjalta verottaja 

määrittää mahdollisen perintöveron. 

Miksi perunkirjoituksen tekeminen sitten mielletään vaikeaksi ja mahdottomaksi tehdä 

itse?  Tähän kysymykseen hain vastausta joukolta ihmisiä, jotka ovat jossain elämänsä 

vaiheessa olleet jollain tavalla perunkirjoituksen kanssa tekemisissä. Osalla ei ollut 

mitään kokemusta perunkirjoituksesta, mutta heidänkin vastauksensa osittain auttoi 

ymmärtämään perunkirjoituksen vaikeaksi kokemisen tunnetta. 

Tällä tutkimuksella halusin korjata perunkirjoituksesta syntyneitä mielikuvia, ja selvit-

tää syitä, miksi perunkirjoitus mielletään vaikeaksi tehdä itse. Tutkimus kenties muut-

taa mielikuvia perunkirjoituksesta tai ainakin rohkaisee toimittamaan perunkirjoituk-

sen itse. Tutkimus rohkaisee ihmisiä olemaan kiinnostunut omista asioista ja vieläpä 

niin, että huomataan, että niihin voi itse jopa vaikuttaa!  

Yleisesti todettiin, että jos perunkirjoituksen aikoo toimittaa itse, se vaatii ensinnäkin 

syvää ja laajaa kiinnostusta asiaan. Liian usein törmää vaikeaselkoiseen ja byrokraatti-

seen perunkirjoituskirjallisuuteen. Jotta ihminen jaksaa olla kiinnostunut aiheesta, täy-

tyy asiat esittää heille selkeästi ja yksinkertaisesti. Erikoissanoja vilisevä teksti saa 

maallikot vain vastustamaan asiaa. Tämän on huomannut jo kansaneläkelaitoskin, to-

sin siihen on tarvittu monen monta asiakaspalautetta. Vihdoinkin vaikeaa byrokraattis-

ta tekstiä aletaan kirjoittaa selkokielellä. Myös perhe- ja perintöoikeuden lakeihin on 

tehty viime vuosina paljon muutoksia ja lisäyksiä, koska lakien tulkitsemisen tarve oli 

valtava. Perintö- ja lahjaverolaki on vuodelta 1940. Lain pohjana ovat vanhat lait 

Ruotsin vallan ajoilta. Niitä ei koskaan ole käyty läpi kunnolla. Uusia lakeja syntyy 
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paitsi eduskunnan niitä säätäessä, myös korkeimman oikeuden ennakkopäätösten vah-

vistamisella niin sanottuna tapaoikeutena.  Asioita on ripoteltu useaan lakiin, ja niiden 

etsimiseen kuluu paljon aikaa. Lisäksi lakien tulkinnanvaraisuus on tehnyt lakikoko-

naisuudesta vaikeasti hahmoteltavan.  

Koulutuksen merkitys korostui tutkimuksessa. Yhteiskunnan kehittyessä eteenpäin 

nuoria koulutettuja ihmisiä löytyy yhä enemmän. He ovat varmoja, ja heillä on taito ja 

tieto tehdä perunkirjoitus itse. Ihmisiä pitää myös rohkaista hoitamaan omia asioita it-

se. Parhaiten se tapahtuu, kun asiat tehdään heille helpoiksi. Ainoa tapa on lisätä tietoa 

lisäämällä koulutusta ja selkeyttämällä toimintoja. Näin viranomaistenkin valitukset 

virastoihin saapuvista puutteellisista asiakirjoista vähenevät. Yhteiskunta on viime kä-

dessä kuitenkin meidän kaikkien organisaatio, jossa ”työskentelemme”. 

Surun voima yllättää. Suru saa monet turvautuvat asiantuntijan apuun. Halutaan, että 

joku toinen vastaa tapahtumien kulusta, mutta kuitenkin niin, että itse on tiiviisti mu-

kana. Vaikkei koko perunkirjoitusta pystyisikään toimittamaan itse, on siinä paljon 

sellaisia asioita, joita pystyy, ja näin myös pystyy kulujakin säästämään. Ainoa keino 

saada täysi varmuus siitä, että kaikki menee perunkirjoituksessa oikein ja oikeuden-

mukaisesti oli vastausten perusteella se, että itse on mahdollisimman tiiviisti mukana 

toimenpiteissä. Jos ei haluta riidellä jälkikäteen, on varmistettava perintöasioihin liit-

tyvät oikeudet ja velvollisuudet mahdollisimman tarkkaan etukäteen! 

Kun vuonna 2005 perintövero poistettiin Ruotsissa, perunkirjoituksen perustehtävä 

perintöveron laskennan pohjana poistui. Perunkirjoituksen paino muuttui. Aika ajoin 

nousee perintöveron poistaminen puheenaiheeksi myös meidän eduskunnassa. Suo-

men haluttaisiin ottavan mallia monista muista Euroopan maista, jossa perintöverotuk-

sesta on luovuttu kokonaan. Tällöin perunkirjoituksen verotuksellinen luonne häviäisi, 

ja keskeisemmäksi tekijäksi tulisi entistäkin enemmän sopimuksiin perustuva omai-

suuden uudelleen jakaminen. Tämän pienen metsäkansan varat ovat kiinni suurim-

maksi osaksi rakennuksissa ja tonteissa. Se on koko Suomen pääomaa, ja sitä pitäisi 

vaalia erityisen huolellisesti (Siukonen Timo, HS 6.12.2011). Perintöverosta ei kui-

tenkaan haluta luopua sen kannattavuuden takia. Kehitys Suomessa on ollut hyvin toi-

senlainen kuin muissa maissa. Perintöveron poisto muissa maissa on lisännyt epäoi-

keudenmukaisuuden tunnetta Suomessa. Perintöveron kiristys saattaa olla se laukaise-
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va tekijä, jolloin omaisuutta aletaan siirtää ulkomaille yhä enemmän. Se tullee ole-

maan ongelma, johon Suomen päättäjien pitää reagoida nopeasti. 

Maistraatit ovat ryhtyneet selkeyttämään toimintaansa niin, että sukuselvityksiä pyri-

tään antamaan nyt yhdestä ja samasta maistraatista, kun niitä ennen joutui kysymään 

jokaisesta maistraatista erikseen, mikäli vainaja oli asunut useamman maistraatin alu-

eella (www.lakiopas.com). Maistraattien vähentäminen kahdestakymmenestä yhteen-

toista tuo eittämättä rekistereihin yhtenäisiä muutoksia (www.maistraatti.fi). Rekiste-

reiden hajanaisuuden vuoksi sukuselvityksen saaminen kestää pitkään ja on kallista 

(Kasso 2010, 369). Todettakoon, että Ruotsi on jo iät ja ajat luopunut käytännöstä, 

mikä Suomessa edelleen on, että tiedot sukuselvityksen tekemiseen on hankittava jo-

kaiselta seurakunnalta erikseen. Ruotsissa rekisteriä hoitaa verotoimisto 

(www.ruotsinsuomalainen.com). 

Totesin, ettei kovinkaan moni vielä kuitenkaan uskaltaudu omin päin toimittamaan pe-

runkirjoitusta. Vaikka tietoa ja malleja saa nykyään paljon, voi syynä ollakin juuri tie-

don paljous. On vaikea erottaa hyvä tieto huonosta tiedosta, oikea tieto väärästä. 

Ajanmukaisen tiedon hankkiminen voi osoittautua vaikeaksi. Toisaalta taas lakimies-

ten veloitukset voidaan kokea kalliiksi, ja yritetään selviytyä omin päin. Se vaatii vain 

sitkeyttä ja paneutumista asiaan. Kun löytää oikeat oppaat, saa rohkaisua ja luottaa it-

seensä selviytyy haastavimmistakin tehtävistä! Vaikkei elämästä selviä hengissä, pe-

runkirjoituksesta kyllä!  
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