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Valtiokonttori Läheisen henkilön hakemus 
Perintöasiat valtion perintönä saaman omaisuuden 

luovuttamiseksi 

Perinnönjättäjä (eli kuollut henkilö) 
Nimi Valtiokonttorin asianumero (jos tiedossa) 

VK/       /08.02.01/    
Kotikunta Kuolinpäivä 

Perinnönjättäjän läheinen (eli hakija) 
Koko nimi Syntymäaika (ppkkvv-) 

(       -) 
Katuosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Sähköpostiosoite Puhelinnumero 

  Annan Valtiokonttorille luvan lähettää päätöksen minulle sähköpostitse 

Omaisuus, jota haetaan 

  Valtiokonttorin kohtuulliseksi harkitsema osuus omaisuudesta 

  Kuolinpesän koko omaisuus 

  Tietty osa omaisuudesta, mikä?  

Hakijan ja perinnönjättäjän välinen suhde 

Perinnönjättäjä oli hakijan 

  avopuoliso  seurustelukumppani   kasvattivanhempi tai isä/äitipuoli 

  avustettava tai  
  edunvalvottava 

  läheinen ystävä tai 
  naapuri 

  muu: 
  _________________________ 

Hakija tutustui perinnönjättäjään vuonna 
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Millaista yhteydenpitosi perinnönjättäjän kanssa oli? Kuinka usein tapasitte eri elämänvaiheissa, 
kauanko tapaamiset kestivät kerrallaan ja mikä tapaamisten sisältö oli? 

Esimerkki: Vuosina 1999–2011 hakija auttoi perinnönjättäjää hoitamalla tämän pankkiasiat, käymällä kaupassa ja lait-
tamalla ruokaa. Vuosina 2012–2019 hakija kävi katsomassa perinnönjättäjää vanhainkodissa ja pyynnöstä hoiti perin-
nönjättäjän henkilökohtaisia asioita. Vuosina 1999–2011 auttamiseen kului aikaa joka päivä noin 3 tuntia. Vuosina 
2012–2019 aikaa kului yhdellä käyntikerralla noin 4 tuntia ja käyntikertoja oli keskimäärin kerran viikossa. 

Puhuiko perinnönjättäjä testamentin tekemisestä? Jos puhui, mitä perinnönjättäjä silloin sanoi ja 
keitä oli kuulemassa? Mistä arvelet johtuvan, ettei testamenttia kuitenkaan löytynyt? 

Esimerkki: Perinnönjättäjä puhui usein, että haluaa omaisuutensa päätyvän kuolemansa jälkeen minulle. Näin hän 
sanoi esimerkiksi kesällä 2018, jolloin kuulemassa oli naapurini XX, joka on hakemukseni toinen todistaja.  



Sörnäisten rantatie 13, Helsinki  |  PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI 
Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi 

Kuvaile omin sanoin läheistä suhdettasi perinnönjättäjän kanssa. Mitä suhde merkitsi sinulle ja 
mitä arvelet sen merkinneen perinnönjättäjälle? 

Paikka ja aika 

Hakijan allekirjoitus 
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Todistaja 1 

Nimi 

Osoite 

Sähköpostiosoite Puhelinnumero 

Todistajan oma kertomus: Kerro omin sanoin hakijan ja perinnönjättäjän suhteesta sekä siitä, 
kuulitko perinnönjättäjän puhuvan testamentin tekemisestä. 

  Todistan että hakijan edellä antamat tiedot pitävät paikkansa. Tiedän, että totuudenvastaisen 
todistuksen antaminen viranomaiselle on rangaistava teko (rikoslaki 16 luku 8 §). 

Paikka ja aika 

Todistajan allekirjoitus 
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Todistaja 2 

Nimi 

Osoite 

Sähköpostiosoite Puhelinnumero 

Todistajan oma kertomus: Kerro omin sanoin hakijan ja perinnönjättäjän suhteesta sekä siitä, 
kuulitko perinnönjättäjän puhuvan testamentin tekemisestä. 

  Todistan että hakijan edellä antamat tiedot pitävät paikkansa. Tiedän, että totuudenvastaisen 
todistuksen antaminen viranomaiselle on rangaistava teko (rikoslaki 16 luku 8 §). 

Paikka ja aika 

Allekirjoitus 
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Ohje yksityiselle hakijalle 
valtiolle perintönä tulleen omaisuuden hakemista varten 

Jos henkilöllä ei kuollessaan ole perillisiä, perintö menee valtiolle. Valtiokonttori voi päät-
tää, että valtion perintönä saama omaisuus luovutetaan kokonaan tai osittain perittävän lä-
heiselle. Henkilö, joka katsoo olevansa perillisittä kuolleen läheinen ja haluaa hakea omai-
suutta itselleen, voi lähettää kirjallisen hakemuksen Valtiokonttoriin. Hakemuksen tekemi-
seen on hyvä käyttää tätä lomaketta. 

Hakijan tulee hakemuksessa osoittaa, että hän oli perittävän läheinen. Esimerkkejä tässä tarkoite-
tusta läheisyydestä ovat avopuolisoiden tai muiden seurustelukumppaneiden välinen suhde, kas-
vattilapsen ja -vanhemman välinen suhde sekä pitkäaikainen säännöllinen hoitosuhde. Avopuoli-
soilla tarkoitetaan parisuhteessa eläneitä henkilöitä, jotka ovat asuneet yhdessä samassa asun-
nossa. Valtiokonttori perustaa ratkaisunsa vakiintuneeseen käytäntöön. Tavanomainen ystävysten 
ja sukulaisten välinen suhde ei ole peruste omaisuuden luovutukselle. 

Hakemukseen on liitettävä hakijan oman kertomuksen lisäksi kahden hakemuksessa kerrotut olo-
suhteet tunteneen henkilön kirjallinen, valaehtoinen todistus siitä, että hakemuksessa esitetyt tiedot 
pitävät paikkansa. Todistajien yhteystiedot tulee liittää todistukseen mahdollista yhteydenottoa var-
ten. Pyydämme ottamaan huomioon, että totuudenvastaisen todistuksen antaminen viranomaiselle 
on rikoslain 16 luvun 8 §:n mukaan rangaistava teko.  

Hakemus on toimitettava Valtiokonttoriin ennen kuin perinnönjättäjän kuolemasta on kulunut yksi 
vuosi. Myöhemminkin tehty hakemus voidaan ottaa huomioon, jos se saapuu Valtiokonttoriin en-
nen kuin asiassa on tehty päätös. 

Mikäli valtiolla on erityistä käyttötarvetta kuolinpesään kuuluvalle kiinteistölle, kiinteistö voidaan luo-
vuttaa yksityiselle hakijalle vain, jos hakija voi läheisyyden lisäksi osoittaa, että luovutus vastaisi 
perittävän viimeistä tahtoa. Perinnönjättäjän viimeisen tahdon tulee käydä ilmi hakemuksesta ja 
kahden todistajan tulee todistaa se valaehtoisin todistajanlausunnoin. Todistajien tulee lausunnois-
saan kuvata mahdollisimman tarkasti, mitä perinnönjättäjä oli sanonut. 

Päätös perintöomaisuuden kohtalosta voidaan tehdä aikaisintaan, kun kuolemasta on kulunut 
vuosi. Jos kuolinpesän omaisuus on yli 750 000 euroa, ratkaisun asiassa tekee valtioneuvosto. Ha-
kemus lähetetään tällöinkin Valtiokonttoriin. 
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Hakemus lähetetään: 

Sähköposti  kirjaamo@valtiokonttori.fi 
Hakemuksen voi lähettää sähköpostin liitetiedostona. Otamme vastaan PDF-tiedos-
toja. Koko hakemus on lähetettävä yhtenä liitetiedostona. 

Postiosoite Valtiokonttori 
Perintöasiat 
PL 14 
00054 Valtiokonttori 

Käyntiosoite Sörnäisten rantatie 13, Helsinki 

Jos allekirjoitettu ja skannattu hakemus lähetetään sähköpostin liitteenä, sitä ei tarvitse sen li-
säksi lähettää enää kirjepostina. 

Hakemukseen ei tarvitse liittää todistajien lausuntojen lisäksi mitään muita liitteitä. 

Emme palauta hakemusta tai sen liitteitä. Valtiokonttori ei säilytä arkistossa perillisittä kuolleiden 
kuolinpesiin liittyviä paperisia asiakirjoja. Muunnamme kaikki meille lähetetyt perillisittä kuollei-
den kuolinpesiin liittyvät asiakirjat sähköiseen muotoon ja samalla meille lähetetyt paperiset 
asiakirjat hävitetään. 

Lisätietoja: 

Internet www.valtiokonttori.fi > Muut palvelut > Perillisittä kuolleiden jäämistöt 

Sähköposti perintoasiat@valtiokonttori.fi  

Puhelin Valtiokonttorin keskus 0295 50 2000 /Perintöasiat 
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