
PERUKIRJAMALLI 
 
 

 Emme vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tämän mallin perusteella. 
Vastuun syntyminen edellyttää nimenomaista toimeksiantoa asianajotoimiston ja asiakkaan välillä. 
 

PERUKIRJA 

Perittävä  nimi 

  henkilötunnus 

  kuolinpäivä 

  kotipaikka  

 

Kuolinpesän osakkaat leski, nimi  

  henkilötunnus 

  osoite 

 

  poika, nimi 

  henkilötunnus 

osoite 

 

tytär, nimi 

henkilötunnus 

osoite  

 

Perunkirjoituksen aika ja paikka  

 

Perunkirjoitus pidettiin [päivämäärä]  [paikka]. 

 

Perunkirjoituksen uskotut miehet 

 

  Perunkirjoituksen uskottuina miehinä toimivat [nimi] ja [nimi]. 

 

Perunkirjoitustilaisuuden läsnäolijat 

 

  Perunkirjoituksessa olivat läsnä kaikki kuolinpesän osakkaat ja uskotut miehet. 

 

Perunkirjoituksen perusteena olleet asiakirjat 

 

- sukuselvitykset ja virkatodistukset  

- saldotodistukset 

- kuitteja ja laskuja 

 

Avio-oikeus  Puolisoilla oli täysi avio-oikeus toistensa omaisuuteen. 

 

Testamentti  Perittävältä ei jäänyt testamenttia. 

 

Pesän ilmoittaja  Leski ilmoitti pesän varat ja velat. 
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Perittävän varat Rahavarat    0,00 

Arvopaperit    0,00  

Kiinteä omaisuus   0,00 

Kulkuneuvot    0,00 

Koti-irtaimisto    0,00 

 

Perittävän ja pesän velat  Asuntoluotto    0,00 

  Kuolinpäivänä maksamatta olevat laskut  0,00 

  Hautauskulut ja muistotilaisuuden kulut  0,00  

  Perunkirjoituskustannukset   0,00 

 

Perittävän säästö Perittävän varat yhteensä   0,00 

  Perittävän velat yhteensä   0,00 

  Säästö    0,00 

 

Lesken varat   Rahavarat    0,00 

Arvopaperit    0,00 

Kiinteä omaisuus   0,00 

Kulkuneuvot    0,00 

Koti-irtaimisto    0,00 

 

Lesken velat  Asuntoluotto    0,00 

  Luottokorttivelka   0,00 

 

Lesken säästö  Lesken varat yhteensä   0,00  

  Lesken velat yhteensä   0,00 

  Säästö    0,00 

 

Ennakkoperinnöt ja lahjat Perittävä tai leski ennakkoperintöä. Perittävä ei ole antanut lahjaa, joka olisi 

otettava huomioon perintöverotuksessa. 

 

Vakuutuskorvaukset Perittävän kuoleman johdosta ei makseta vakuutuskorvauksia. 

 

Lesken ilmoitukset Leski ilmoitti pitävänsä jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä 

kotina käyttämän asunnon ja asuntoirtaimiston.  

   

Leski ilmoitti, ettei osituksessa luovuta tasinkoa kuolleen puolisonsa perillisille. 

 

Vakuutukset  Pesän ilmoittajana vakuutan valaehtoisesti, että perunkirjoitusta varten 

antamani tiedot ovat oikeat ja etten tahallisesti ole jättänyt mitään 

ilmoittamatta.  

 

 _________________________ 

 pesän ilmoittajan allekirjoitus  
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 Perunkirjoituksen uskottuina miehinä todistamme täten, että olemme kaiken 

meille ilmoitetun perukirjaan oikein merkinneet ja arvioineet pesän 

omaisuuden parhaan ymmärryksemme mukaan. 

 

 

 _________________________ __________________________ 

 uskotun miehen allekirjoitus  uskotun miehen allekirjoitus  

 

 Olemme olleet mukana tässä perunkirjoituksessa, eikä meillä ole siitä mitään 

huomauttamista.  

 

  

  _________________________ ___________________________ 

  osakkaan allekirjoitus  osakkaan allekirjoitus  

 

 

 

  


