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 Ilmoitus 
 perillisittä kuolleesta henkilöstä 
  
  
  
Valtiokonttori 
Perintöasiat 

 

PL 350  
00054 Valtiokonttori Jos allekirjoitettu ja skannattu ilmoitus lähetetään 

sähköpostin liitteenä, sitä ei tarvitse sen lisäksi 
lähettää enää kirjepostina. 

 Ilmoitukseen ei tarvitse liittää liitteitä. 

 Jos kuitenkin haluat lähettää liitteitä, älä lähetä 
Valtiokonttoriin mitään alkuperäisiä asiakirjoja, vaan 
ainoastaan kopiot. Muunnamme kaikki meille toimitetut 
asiakirjat sähköiseen muotoon ja samalla paperiset 
asiakirjat hävitetään. 

 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. 

tai 
kirjaamo@valtiokonttori.fi 
  
 
 
 
Tämän ilmoituksen saa tehdä vasta, kun perinnönjättäjästä on hankittu täydellinen 
sukuselvitys, josta selviää, että perinnönjättäjällä ei ole perillisiä. 
 
Ketkä ovat perillisiä? 
 
1. Rintaperilliset (perinnönjättäjän lapset) 
2. Puoliso (avioliitto tai rekisteröity parisuhde) 
3. Vanhemmat 
4. Sisarukset ja näiden lapset 
5. Isovanhemmat 
6. Tädit, sedät ja enot 
7. Toissijaiset perilliset (aiemmin kuolleen puolison isä, äiti, veli ja sisar sekä veljen tai sisaren 

lapset) 
 
Jos sukuselvityksessä ei löydy perillisiä, perintö menee perintökaaren 5 luvun mukaan valtiolle. 
Valtion oikeutta perillisittä kuolleiden henkilöiden kuolinpesiin valvoo Valtiokonttori. Valtiokonttorilla 
ei ole oikeutta hoitaa muita kuin ilman perillisiä kuolleiden henkilöiden kuolinpesiä. 
 
 
Perinnönjättäjä 

 

Nimi Henkilötunnus 

  
Kuolinpäivä Kotikunta 
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Ilmoittaja 

 
Perinnönjättäjän omaisuus 

 
Muita tietoja 

 
 

  Vakuutan, että perinnönjättäjästä on hankittu täydellinen sukuselvitys, josta ilmenee, 
että hänellä ei ole perillisiä (mikäli kohtaa ei ole rastitettu, Valtiokonttori ei voi ottaa 
kuolinpesää hoidettavakseen). 
 
Paikka ja aika 

 
Allekirjoitus 

 
 

Nimi Puhelinnumero 

  
Osoite  

 
Postinumero Postitoimipaikka 

  
Sähköpostiosoite  

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

 

Rahaa   

n.  euroa 
Omistusasunto 
 
Kyllä       Ei  

Kiinteistö 
 
Kyllä       Ei  

Varaton pesä  Ei tietoa omaisuudesta  
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