
4     Esimerkkejä perintösuunnittelusta 

Jos perittävä ei ole tehnyt testamenttia ja hänen lähimmät sukulaisensa 
ovat serkkuja, menee perintö valtiolle. Perittävä voi kuitenkin syrjäyttää val-
tion tekemällä tässä tilanteessa testamentin jonkun henkilön tai yhteisön 
hyväksi. Tällöin testamentti on annettava tiedoksi valtionkonttorille. 

Saatuaan testamentin tiedoksi valtionkonttori voi sitä moittia moiteajan kulu-
essa ( 6 kk tiedoksisaannista). Valtio voi luopua moiteoikeudestaan vain jos 
ei ole epäilystä testamentintekijän todellisesta tarkoituksesta. 

Hakemuksesta valtionkonttori voi luovuttaa perinnön perittävän sukulaiselle 
tai läheiselle, jos luovutusta voidaan pitää vastaanottajan olosuhteisiin näh-
den kohtuullisena. Läheiseksi voidaan katsoa esim. avopuoliso, pitkäaikai-
nen kodinhoitaja ja kasvattilapsi. Tällöin hakemuksessa on tarkoin selvitet-
tävä suhteen kesto ja kuinka tiivistä suhde on ollut. 

Luovuttamisen tulee olla saajan kannalta kohtuullista hänen olosuhteet huo-
mioon ottaen. Kohtuullisuusharkinnassa otetaan huomioon saajan varalli-
suusasema ja muut sosiaaliset näkökohdat. 
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Lakimääräinen perimysjärjestys

Valtio perii

• Jos ei ole edellämainittuja perintöön oikeutettuja sukulaisia,

eikä testamenttia ole tehty, niin valtio perii

- perittävän läheinen (avopuoliso, serkku, muu läheinen) voi hakea valtiokont-

torilta perintöä itselleen

- on oltava näyttöä siitä, että hakijalla on ollut perittävään läheiset suhteet

• Jos perittävä on tehnyt testamentin, saajan on se annettava

tiedoksi valtiokonttoriin

- valtiokonttori voi olla hyväksymättä testamenttia, mitä ei yleensä tapahdu

Se perittävän jäämistö, joka jaetaan perintönä perillisille ja josta perittävä 
tosiasiallisesti voi määrätä testamentilla, määräytyy aviopuolisoiden välillä 
toimitettavassa osituksessa toisen puolison kuollessa. 

Jos puolisoilla ei ole avioehtoa, vaan puolisoiden omaisuus on avio-
oikeudenalaista omaisuutta, ositus toimitetaan siten, että kummankin puoli-
son netto-omaisuus (varat-velat) lasketaan yhteen ja jaetaan kahdella. Näin 
saadaan selville kummankin puolison avio-osan suuruus. Avio-osa muodos-
taa perittävän jäämistön. Se puoliso, jonka nettovarat ylittävät avio-osan 
(varakkaampi puoliso), joutuu antamaan varattomammalle puolisolle erotuk-
sen tasinkona, jotta avio-osa toteutuu käytännössä. 

Esimerkissä varakkaampi puoliso (Antti) kuolee ensin, ja osituksen jälkeen 
puolisoiden avio-osat ovat 300 000 €. Näin myös Antin jäämistön suuruus 
on 300 000 €. Antti (Antin perilliset) joutuu antamaan puolisolleen Bertalle 
tasinkona 100 000 €, jotta heidän avio-osat tulevat olemaan yhtä suuret. 
Antin jäämistö 300 000 € jaetaan perintönä puolisoiden kahdelle lapselle, 
jolloin kummankin perintöosa on 150 000 €, ja lakiosa, joka rintaperillisen 
on aina vähintään saatava, on tästä puolet eli 75 000 € kummallekin. 

Avio-oikeus – ositus – jäämistö
ja perinnönjako
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Antin jäämistö
300 000 €

Bertan varat
300 000 €

(Bertta saa tasinkona 300 000 – 200 000 

= 100 000 € Antin perillisiltä)

Lapsi Lapsi

Ositus puolisoiden välillä
400 000 + 200 000/2 = 

300 000 € (avio-osa)

Antti Bertta

400 000 € (netto AO) 200 000 € (netto AO)

150 000 € 150 000 €

Varakkaampi 

kuolee

ensin




