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ILMOITUS PERILLISITTÄ KUOLLEESTA HENKILÖSTÄ VALTIOKONTTORILLE 
Lue tämä ohje ennen ilmoituslomakkeen täyttämistä 

Jos henkilöllä ei kuollessaan ole perillisiä eikä hän ole tehnyt testamenttia, hänen omaisuu-
tensa menee perintönä valtiolle. Valtiokonttori valvoo valtion oikeutta ilman perillisiä kuol-
leen henkilön omaisuuteen. 

Olet tekemässä Valtiokonttorille ilmoitusta henkilön kuolemasta ilman perillisiä ja ilman testament-
tia. Valtiokonttorilla ei ole oikeutta hoitaa muita kuin ilman perillisiä kuolleiden henkilöiden kuolin-
pesiä. 

Tämän vuoksi ilmoituksen Valtiokonttorille saa tehdä vasta, kun on asiakirjoin varmistettu, että ke-
tään perillisiä ei ole. Tämä tapahtuu hankkimalla täydellinen sukuselvitys.  

Mitä tarkoittaa täydellinen sukuselvitys? Mitä tarkoittaa, 
että perillisiä ei ole? 

• Sukuselvitys on katkeamaton sarja virkatodistuksia vainajasta
15 ikävuodesta aina kuolemaan saakka.

• Täydellinen sukuselvitys sisältää vastaavan selvityksen myös
kaikista kuolleista perillisistä, jotta saadaan selville kuolleen
perillisen tilalle mahdollisesti tulevat perilliset.

• Sukuselvityksen voi hankkia itse kuolleen henkilön ja tämän
perillisten kotiseurakunnista sekä kirkkoon kuulumattomien
osalta Digi- ja väestötietovirastosta (DVV).

• Sukuselvityksen tekemisen voi myös antaa sukuselvityspalve-
lua tarjoavan tahon mm. asianajajan tai muun lakimiehen teh-
täväksi.

• Sukuselvityksen voi tilata myös maksullisesta palvelus-
ta www.sukuselvitykset.fi.

• Sukuselvityksen kustannukset maksetaan pesän varoista, jos
kuolinpesässä on varoja. Jos kuolinpesässä ei ole varoja, 
kustannuksista vastaa lähtökohtaisesti sukuselvityksen  
tilaaja. 

• Sukuselvityksen voi tehdä kuka tahansa. Virkatodistuksia voi
ryhtyä keräämään jokainen, jonka intressissä on löytää kuo-
linpesään oikeudenomistaja, joka voi päättää kuolinpesän
asioista.

Lain mukaan perillisiä ovat: 
• Rintaperilliset (kuolleen henkilön

lapset, lapsenlapset jne.)
• Puoliso (avioliitto tai rekisteröity

parisuhde)
• Vanhemmat
• Sisarukset ja näiden jälkeläiset
• Isovanhemmat
• Tädit, sedät ja enot
• Toissijaiset perilliset (aiemmin

kuolleen puolison isä, äiti, veli ja
sisar sekä veljen tai sisaren jälke-
läiset)

Jos ketään edellä mainittua perillistä ei 
ole, henkilö on kuollut ilman perilisiä 
(eli ”perillisittä”) ja asiasta voi tehdä 
ilmoituksen Valtiokonttorille. 

Serkut eivät enää vuoden 1966 alusta 
voimaan tulleen lain mukaan peri. 

Ilmoitusta Valtiokonttorille ei siis voi tehdä esimerkiksi tilanteissa, joissa 
• henkilöllä ei pelkän oman ilmoituksensa tai perimätiedon mukaan ole ”lähiomaisia”,
• perillisistä ei ole tietoa tai
• perillinen on haluton hoitamaan kuolinpesää. (Jos perillinen on kirjallisesti luopunut perinnöstä,

perintö siirtyy perimysjärjestyksessä seuraavana olevalle sijaantuloperilliselle. Vasta jos koko
perimysjärjestys on käyty tällä tavoin läpi, pesän voi siirtää Valtiokonttorin hoidettavaksi. Alaikäisten
osalta luopumiseen tarvitaan Digi- ja väestötietoviraston eli DVV:n lupa.)

Jäikö jotakin kysyttävä? Jos tarvitset lisätietoja, voit olla yhteydessä Valtiokonttoriin 
Sähköposti perintoasiat@valtiokonttori.fi tai 
Puhelin 0295 50 2000 /Perintöasiat 

http://www.sukuselvitykset.fi/
mailto:perintosiat@valtiokonttori.fi
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Ilmoitus 
perillisittä kuolleesta henkilöstä 

Valtiokonttori 
Perintöasiat 
PL 350 
00054 Valtiokonttori 

Lähetä ilmoitus mielellään sähköpostin liitteenä. Jos 
lähetät ilmoituksen sähköpostin liitteenä, sitä ei tarvitse 
sen lisäksi lähettää enää kirjepostina. Jos käytössäsi ei 
ole sähköpostia, voit toimittaa ilmoituksen myös tavallise-
na kirjeenä. 

Ilmoitukseen ei tarvitse liittää liitteitä. 
Älä lähetä Valtiokonttoriin mitään alkuperäisiä asiakirjoja. 
Muunnamme kaikki meille toimitetut asiakirjat sähköiseen 
muotoon ja samalla paperiset asiakirjat hävitetään. 

tai 
kirjaamo@valtiokonttori.fi 

Älä lähetä mahdollisesti hallussasi olevia kuolinpesän 
asiakirjoja Valtiokonttoriin. Voit luovuttaa ne suoraan 
pesänhoitajalle, jonka Valtiokonttori heti tämän ilmoituksen 
saatuaan valtuuttaa hoitamaan kuolinpesää. Pesänhoitaja 
on sinuun yhteydessä heti valtakirjan saatuaan. 

 Vakuutan, että perinnönjättäjästä on hankittu täydellinen sukuselvitys. 

 Täydellisestä sukuselvityksestä käy ilmi, että perinnönjättäjällä ei ole ketään lain   
mukaisia perillisiä tai kaikki perilliset ovat asianmukaisesti luopuneet perinnöstä. 

Jos saatoit rastittaa molemmat kohdat, 
voit tehdä ilmoituksen Valtiokonttorille. 

Jos et voi rastittaa jompaa kumpaa kohtaa, 
et ole valmis tekemään ilmoitusta. 

Saatuaan ilmoituksesi Valtiokonttori antaa heti 
valtakirjan kuolinpesän hoitoa varten alueellisesti 
määräytyvälle, kilpailutuksella valitulle 
pesänhoitajalle. 

Pesänhoitaja on sinuun yhteydessä heti 
saatuaan Valtiokonttorin antaman valtakirjan. 
Voitte tällöin yhdessä sopia hallussasi mahdollisesti 
olevan kuolinpesän aineiston toimitustavasta 
suoraan pesänhoitajalle. 

Pesähoitaja ottaa kuolinpesän haltuunsa ja 
ryhtyy valmistelemaan perunkirjoitusta. 

Lue silloin ensimmäisen sivun ohjeet 
uudelleen. 

Lisää ohjeita löydät 
Valtiokonttorin nettisivuilta 
www.valtiokonttori.fi  
> Muut palvelut > Perillisittä kuolleiden jäämistöt

Voit myös olla yhteydessä Valtiokonttoriin 
saadaksesi lisätietoja 
Sähköposti      perintoasiat@valtiokonttori.fi 
tai Puhelin            0295 50 2000 /Perintöasiat 

Perinnönjättäjä (eli kuollut henkilö) 
Nimi Henkilötunnus 

Kuolinpäivä Kotikunta 

http://www.valtiokonttori.fi/
mailto:perintosiat@valtiokonttori.fi
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Perinnönjättäjän omaisuus 

Ilmoittaja 

Muita tietoja 

Paikka ja aika 

Ilmoittajan allekirjoitus 

Rahaa 

n. euroa 
Omistusasunto Kiinteistö 

Kyllä       Ei Kyllä  Ei 

Varaton pesä Ei tietoa omaisuudesta 

Mahdollinen organisaatio Mahdollinen titteli 

Nimi Puhelinnumero 

Osoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Sähköpostiosoite 

Ilmoittajan suhde perinnönjättäjään (esimerkiksi edunvalvoja, kaukainen sukulainen, naapuri, muu, mikä?) 
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