
6     Esimerkkejä perintösuunnittelusta 

 

Perittävä voi määrätä testamentilla mitenkä hänen jäämistönsä jaetaan kun-

han testamentilla ei loukata rintaperillisen lakiosaoikeutta. 

Varsin yleistä on, että aviopuolisot tekevät keskinäisen testamentin, jolla 
halutaan turvata lesken asemaa lasten vaatiessa perintö- ja lakiosaansa. 
Keskinäinen testamentti on kaksipuolinen ”tahdonilmaisu”, jonka ehdot ovat 
toisistaan riippuvaisia. Jos toinen puoliso muuttaa ehtoja yhteisen tarkoituk-
sen vastaisesti, eivät hänenkään hyväksi tulevat ehdot ole voimassa. 

Keskinäinen testamentti voi olla ns. rajoitettu omistusoikeustestamentti, 
jossa leski saa omistusoikeuden ensin kuolleen jäämistöön, ja jossa määrä-
tään, että lapset saavat omistusoikeuden leskenkin kuoltua. Lasten toissijai-
nen oikeus rajoittaa lesken oikeutta niin, että hän ei voi testamentata ensin 
kuolleen omaisuutta. Muuten hän voi määrätä omaisuudesta vapaasti. 

Tällaisen omistusoikeustestamentin verotus on sikäli ankaraa, että ensin 
kuolleen omaisuudesta maksetaan vero kahteen kertaan, ensin leski mak-
saa perintöveroa 30 300 € (esimerkki) ja sitten lapset lesken omaisuudesta, 
johon sisältyy ensin kuolleen omaisuus, yhteensä 66 000 €. Perintöverotuk-
sessa tämä omaisuus katsotaan tulleen vanhemmilta, puoliksi kummaltakin, 
jolloin perintövero on pienempi. Perintöverot yht. 96 300 €. 

Eeva

300 000 €
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Rajoitettu omistusoikeustestamentti – toissijaissaajina lapset Kalle ja Eeva 

puolisoilla Antti ja Bertta ei ole avioehtoa

Bertta

200 000 €

Antti

400 000 €
Ositus puolisoiden välillä

400 000 + 200 000/2 = 

300 000 € (avio-osa) 100 000 €
Tasinko

300 000 €
ei peve

Antin jäämistö
300 000 €

Bertta perii (lakiosia ei vaadita)
300 000 €

pevearvo: 300 000 – 60 000 = 240 000 €, 

josta peve 30 300 €

600 000 €Bertan jäämistö

Kalle

300 000 €

peve yht. 66 000 €

Keskinäinen testamentti voi olla myös ns. käyttöoikeustestamentti eli hallin-
tatestamentti, jolla leskelle määrätään käyttöoikeus ensin kuolleen jäämis-
töön, kun taas omistusoikeus määrätään yleensä puolisoiden rintaperillisille 
joko heti ensin kuolleen jälkeen tai molempien puolisoiden kuoltua. 
 
Käyttöoikeustestamentti on perillisten kannalta turvallisempi, koska siinä 
leski saa vain käyttöoikeuden omistusoikeuden sijaan. Leski voi käyttää 
omaisuutta vapaasti, voi sitä myös vuokrata ja saada sen tuoton, joutuen 
maksamaan myös siitä aiheutuvat normaalit käyttökukut. Leski ei voi myydä 
tai pantata omaisuutta ilman omistajien tai oikeuden suostumusta. Leski ei 
voi tietenkään myöskään testamentata omaisuutta. 
 
Käyttöoikeuden tuotosta, esim. (netto)vuokratuotosta verotetaan leskeä, 
mutta perintöveroa ei leski joudu maksamaan käyttöoikeudestaan. Käyttöoi-
keuden rasittamasta omaisuudesta maksavat perilliset (lapset) perintöveroa 
heti perittävän kuoltua, vaikka eivät saa omaisuutta haltuunsa. perintöomai-
suuden arvosta perilliset saavat vähentää lesken käyttöoikeuden arvon. 
 
Esimerkissä leski (Bertta) saa käyttöoikeuden Antin jäämistöön lasten saa-
dessa siihen omistusoikeuden. Lapset maksavat siitä perintöveroa 18 300 
€, kun on huomioitu lesken käyttöoikeuden arvo. Perintöverot yht. 51 300 € 
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Käyttöoikeustestamentti – käyttöoikeus leskelle ja omistusoikeus lapsille 

Kallelle ja Eevalle – puolisoilla Antti ja Bertta ei ole avioehtoa

Bertta

200 000 €

Antti

400 000 €
Ositus puolisoiden välillä

400 000 + 200 000/2 = 

300 000 € (avio-osa) 100 000 €
Tasinko

300 000 €
ei peve

Antin jäämistö
300 000 €

Bertta saa käyttöoikeuden; ei peve

(lakiosia ei vaadita)
(300 000 €) 

300 000 €Bertan jäämistö

Kalle

150 000 €

peve yht. 33 000 €

Lapset saavat omistusoikeuden, jonka 

arvo lesken käyttöoikeuden jälkeen 

195 000 €; peve yhteensä 18 300 €

Eeva

150 000 €




