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Laillinen perimysjärjestys

mikäli testamenttia ei tehdä 

 Ensimmäiseen parenteeliin kuuluvat rintaperilliset. joita 
ovat vainajan lapset.

 Rintaperillisen asemassa ovat niin ikään ottolapset, 
jotka on otettu ottolapsiksi 1.1.1980 tai myöhemmin 
(vahva adoptio).

 Jos rintaperillinen ei ole elossa tai häneltä puuttuu 
perintöoikeus, hänen sijaansa tulevat hänen 
jälkeläisensä (rajaton sijaantulo-oikeus).

 Jos perittävältä ei jäänyt kuollessaan rintaperillistä, 

aviopuoliso perii (PK3 luvun mukainen väiliaikainen 

perintöoikeus). 



Laillinen perimysjärjestys 

mikäli testamenttia ei tehdä

Toiseen parenteeliin kuuluvat:

 Perittävän isä ja äiti (1/2 ja 1/2)

 Perittävän veljet ja sisaret jakavat kuolleen 
vanhemman osuuden

 Jos perittävän veli tai sisar on kuollut, tulevat hänen 
jälkeläisensä hänen tilalleen (rajaton sijaantulo-oikeus)

 Perittävän veli- ja sisarpuolilla on sama oikeus 
perintöön kuin täysveljillä ja –sisarilla, jos täyssukulaisia 
ei ole (PK 2:2.3).  



Laillinen perimysjärjestys 

mikäli testamenttia ei tehdä

Kolmanteen parenteeliin kuuluvat

 Jos perittävältä ei ole jäänyt ensimmäiseen eikä 
toiseen parenteeliin kuuluvia perillisiä, jäämistö siirtyy 
perittävän isovanhempien parenteeliin. Muiden 
perillisten puuttuessa saavat perittävän isän ja äidin 
vanhemmat koko perinnön. Kuolleen isovanhemman 
osuus menee hänen lapsilleen. Tässä perillisryhmässä ei 
ole rajatonta sijaantulo-oikeutta.

 Serkut eivät peri.

 Omaisuus menee valtiolle jos muita perillisiä ei ole (PK 
5 luku).



Perintöveron veroluokat

 Perilliset jaetaan kahteen veroluokkaan:

 1) perinnönjättäjän aviopuoliso/rekisteröity parisuhde, 

suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva 

perillinen, aviopuolison suoraan alenevassa polvessa 

oleva perillinen sekä perinnönjättäjän kihlakumppani 

tai avopuoliso perintökaaren perusteella saamansa 

avustuksen määrään asti.

 2) muut sukulaiset ja vieraat

 Veronalaisesta perintöosasta tehdään 60.000 €:n 

puolisovähennys ja 40.000 €:n alaikäisyysvähennys



Perintöveron määrä

 Perintöveroa maksetaan I veroluokassa seuraavan asteikon mukaan:

Verotettavan osuuden Veron vakioerä Veroprosentti

arvo

20 000–40 000 100 7

40 000–60 000 1 500 10

60 000–200 000 3 500 13

200 000 –1 milj. 21 700 16

1 milj.                                            141 700                           19

 Perintöveroa maksetaan II veroluokassa seuraavan asteikon mukaan:

20 000–40 000 100 19

40 000–60 000 3 900 25 

60 000–200 000 8 900 29

200 000 –1 milj. 49 500 31  

1 milj.                                                 297 500 33



Testamentin tekeminen

 18- vuotta täyttänyt henkilö saa testamentilla määrätä 

vapaasti omaisuudestaan.

 Rintaperillisellä oikeus kuitenkin saada lakiosa eli 

puolet perinnöstä tai esim. kahdella lapsella 

molemmilla oikeus saada ¼ perinnöstä.

 Kaikissa tapauksissa testamentilla voi aina määrätä 

vähintään puolesta (1/2) omaisuudestaan. 

 Aviopuoliso ja muut sukulaiset voidaan syrjäyttää 

kokonaan.



Testamentin muoto

 Ankaran määrämuotoinen oikeustoimi

 Testamentti on tehtävä:

- kirjallisesti 

- kahden todistajan ollessa yhtaikaa läsnä, ja heidän 

on, sitten kun testamentin tekijä on allekirjoittanut 

testamentin tai tunnustanut siinä olevan 

allekirjoituksensa, todistettava testamentti 

nimikirjoituksillaan. 

 Todistajien oltava esteettömiä: ei sukulaisia tai 

edunsaajia / saajayhteisössä määräävässä asemassa 

olevia tai muutoin testamentista hyötyviä henkilöitä.



Erilaisia testamentteja

 Omistusoikeustestamentti

 Hallintaoikeustestamentti: joku saa omaisuuden 

omistusoikeuden.

 Tuotto-oikeustestamentti: oikeus saada omaisuuden 

tuotto esim. asunnon vuokratuotto.

 Legaatti: määrätään tietystä omaisuudesta; taulu, 

asunto tai lemmikkieläin yms. 



Testamentin sisältö

 Voidaan määrätä koko omaisuudesta tai omaisuuden 

murto-osasta.

 Esimerkkinä:  ½ osa sukulaisille ja ½ osa 

yleishyödylliseen tarkoitukseen.

 Testamentissa voi olla useita testamentinsaajia. 

 Testamentissa voi olla useita erilaisia määräyksiä: 

kotieläimen sijoitus, haudanhoito yms. 



Testamentti Hesylle

 Yleishyödylliseen tarkoitukseen Hesyn toiminnan 

tukemiseksi. 

 Hesy on perintöverosta vapaa.

 Edunsaajana voi tällöin olla myös oma rakas lemmikki: 

annetaan määräys oman kotieläimen hoidosta tai 

tulevaisuudesta (uuden kodin etsimisestä omalle 

kotieläimelle yms). 

 Hautajaisten järjestäminen ja haudanhoitovelvoite 

yms.

 Testamentin voi aina peruuttaa tai tehdä uudelleen.

 Hesy kunnioittaa ehdottomasti kaikkia testamentissa 

olevia määräyksiä.



Testamentin tekeminen 

Hesylle

 Ota yhteyttä Hesyn toimistoon: 

puh. 09 5420 0100 tai hesy@hesy.fi. 

 Tarvittaessa Hesyn asianajaja huolehtii Hesyn

kustannuksella testamentin laatimisesta. 

 Haluamme varmistua siitä, että testamentissa ei ole 

muotovirhettä ja tahtosi toteutuu varmasti.

 Mikäli teet testamentin itse, toimita joko alkuperäinen 

testamentti tai sen kopio Hesylle säilytettäväksi. 

 Hesy varmistaa testamentin toteutumisen tarkistamalla 

kaikkien Hesylle testamentin tehneiden henkilöiden 

mahdollisen kuoleman väestörekisteristä kerran 

kahdessa vuodessa. 
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Eläimet kiittävät Sinua!

 Asianajaja Simo Ellilä 
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