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Perillisittä kuolleen henkilön 
testamentin tiedoksianto 

Valtiokonttori 
Perintöasiat 

Jos skannatut asiakirjat lähetetään sähköpostin liitteenä, 
niitä ei tarvitse sen lisäksi lähettää enää kirjepostina. 

PL 300 
00054 Valtiokonttori 

Älä lähetä Valtiokonttoriin testamentin tiedoksiannon 
yhteydessä mitään alkuperäisiä asiakirjoja, vaan 
ainoastaan kopiot. Muunnamme kaikki meille lähetetyt 
asiakirjat sähköiseen muotoon ja samalla paperiset 
asiakirjat hävitetään. 

tai 
kirjaamo@valtiokonttori.fi 

Testamentti annetaan aina tiedoksi perillisille. Jos perillisiä ei ole, testamentti on annettava tiedoksi 
Valtiokonttorille. Tiedoksianto tapahtuu perunkirjoituksen jälkeen. Valmis perukirja on edellytys 
sille, että Valtiokonttori voi hyväksyä testamentin. 

Valtiokonttoriin toimitetaan testamentin tiedoksiantoa varten: 

1. Tämä testamentin tiedoksiantolomake (tai vastaavat tiedot vapaamuotoisesti)

2. Huom, muuttunut käytäntö! Älä lähetä Valtiokonttoriin alkuperäistä testamenttia tai
alkuperäistä perukirjaa ellei sitä erikseen pyydetä, vaan lähetä Valtiokonttoriin valintasi
mukaan:
• perukirjakopio ja julkisen notaarin oikeaksi todistama jäljennös testamentista tai
• perukirjakopio, testamenttikopio ja molempien uskottujen miesten osalta erikseen

kopio lomakkeesta (liitteenä), jossa uskottu mies vakuuttaa, että alkuperäinen
testamentti on esitetty hänelle eikä hän, hänen puolisonsa, avopuolisonsa tai
jälkeläisensä saa etua testamentista tai

• perukirjakopio, jossa uskotut miehet antavat liitteenä olevaa lomaketta vastaavan
vakuutuksen siitä, että alkuperäinen testamentti on esitetty heille
perunkirjoitustilaisuudessa ja että he tai heidän puolisonsa, avopuoliso tai
jälkeläisensä eivät saa etua testamentista sekä testamenttikopio

3. Kopio perittävän viimeisestä virkatodistuksesta

4. Kopio testamentinsaajan virkatodistuksesta tai kopio rekisteriotteesta, jos saajana on yhdistys
tai säätiö

Perinnönjättäjä 
Nimi Henkilötunnus 

Kuolinpäivä Kotikunta 

Tiedoksiantaja 
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 Pyydän että Valtiokonttorin merkinnöillä varustettu testamentti palautetaan yllä olevaan 
     osoitteeseen 

 Noudan testamentin Valtiokonttorista. Kun asia on käsitelty, pyydän, että Valtiokonttori ottaa 
     minuun yhteyttä 
   puhelimitse   sähköpostilla 

 
Lisätietoja 
      

 
 
Aika ja paikka 

      
Allekirjoitus 

 
 
 

Huom, Valtiokonttori varaa oikeuden pyytää alkuperäinen testamentti nähtäväkseen. 
Testamentinsaajalla on velvollisuus säilyttää alkuperäistä testamenttia 6 kuukauden 
ajan tiedoksiannosta. 
 
Testamentinsaaja ei vapaudu alkuperäisen testamentin myöhemmästä 
esittämisvelvollisuudesta (esim. Maanmittauslaitokselle) sillä, että Valtionkonttori ei sitä 
vaadi nähtäväkseen. 

Nimi Puhelinnumero 

            
Osoite 

      
Postinumero Postitoimipaikka 

            
Sähköpostiosoite 
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 Perunkirjoituksen uskotun miehen 

vaktuutus 1 
  
  
Valtiokonttori  
Perintöasiat  
PL 300  
00054 Valtiokonttori  
  
  
  
  
  
tai  
kirjaamo@valtiokonttori.fi  
Jos lähetät asiakirjat sähköpostitse, niitä ei tarvitse lähettää enää uudelleen kirjeitse 
 
 
 
 
Olen toiminut _____________________________ perunkirjoituksen uskottuna miehenä 

 perinnönjättäjän nimi 
 
___________________________  ____.____.________. 
perunkirjoituksen paikka                      perunkirjoituksen pitopäivä 

 
Vakuutan, että olen nähnyt ____.____.________, eli perinnönjättäjän kuoleman jälkeen,  

  päivämäärä 

 
alkuperäisen kappaleen testamentista, jonka perinnönjättäjä oli allekirjoittanut  
 
____.____.________. 
testamentin allekirjoittamispäivä 

 
 
Vakuutan, että minä, puolisoni, avopuolisoni tai jälkeläiseni emme saa etua mainitusta 
testamentista. 
 
 
 
Aika ja paikka 
 

 

Allekirjoitus 
 
 

 Nimenselvennys 
 
 

 
 
Totuudenvastaisen todistuksen antaminen viranomaiselle on rangaistava teko (rikoslaki 16:8). 
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 Perunkirjoituksen uskotun miehen 
vaktuutus 2 

  
  
Valtiokonttori  
Perintöasiat  
PL 300  
00054 Valtiokonttori  
  
  
  
  
  
tai  
kirjaamo@valtiokonttori.fi  
Jos lähetät asiakirjat sähköpostitse, niitä ei tarvitse lähettää enää uudelleen kirjeitse 
 
 
 
 
 
Olen toiminut _____________________________ perunkirjoituksen uskottuna miehenä 

 perinnönjättäjän nimi 
 
___________________________  ____.____.________. 
perunkirjoituksen paikka                      perunkirjoituksen pitopäivä 

 
Vakuutan, että olen nähnyt ____.____.________, eli perinnönjättäjän kuoleman jälkeen,  

  päivämäärä 

 
alkuperäisen kappaleen testamentista, jonka perinnönjättäjä oli allekirjoittanut  
 
____.____.________. 
testamentin allekirjoittamispäivä 

 
 
Vakuutan, että minä, puolisoni, avopuolisoni tai jälkeläiseni emme saa etua mainitusta 
testamentista. 
 
 
 
Aika ja paikka 
 

 

Allekirjoitus 
 
 

 Nimenselvennys 
 
 

 
 
Totuudenvastaisen todistuksen antaminen viranomaiselle on rangaistava teko (rikoslaki 16:8). 
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