
Muistilista perunkirjoitukseen 
Sukuselvitys 
Vainajan sukuselvitys (=virkatodistukset) 15-vuotiaasta kuolinpäivään.  
Jos perillisen kohdalla lukee ”elää” ei tarvitse erikseen hankkia perillisen virkatodistusta. Jos 
perillisen kohdalla lukee sana ”kuollut” pitää hankkia kyseisestä perillisestä sukuselvitys. Todistus 
tarvitaan myös testamentin mukaisista perillisistä.  
Virkatodistusten toimitusajat ovat pitkiä, otathan ajoissa yhteyttä, vaikka toimittaisit 
virkatodistukset itse. Virkatodistukset saa yleensä yhdellä tilakusella Lapuan Hiippakunnan 
arkistosta, mutta muista varmistaa että ei tarvita väestörekisterin tietoja lisäksi. 
Kajuutti Oy hoitaa myös sukuselvitykset, mikäli ette itse pysty sitä tekemään. 
Vainajan viimeinen virallinen osoite sekä kaikkien perillisten tämänhetkiset osoitteet. 
Testamentti, jos sellainen on tehty. Kajuutti huolehtii Testamentin tiedoksiannon perillisille. 
Avioehtosopimus, jos on eronnut, niin ositustodistus. 
Jäljennös mahdollisen ensiksi kuolleen puolison perukirjasta. 
Jos vainaja on osallisena jakamattomaan kuolinpesään, kopio kyseisestä perukirjasta. 
Omaisuustiedot, sekä vainajan että mahdollisen lesken. 
Perukirjaan tulee luettelo kaikesta vainajan omaisuudesta sekä lesken kaikesta omaisuudesta.  
Kaikesta omaisuudesta, joka ilmoitetaan perukirjaan, tarvitaan reaalihinta-arvo tai arvio. 
Rahavarat 

 Kuolinpäivän saldotodistus jokaisesta pankista tai tahosta, jossa on rahavaroja. 
 Pörssiosakeomistukset, puhelinosakkeet, arvo-osuustilit, jäsenyys esim. S-osuuskaupassa. 
 Käteisvarat, kuolinpäivän jälkeen tulleet eläkkeet, veronpalautukset ym. tulot. 

Kiinteä omaisuus 
 Omakotitalo, maaomistukset, metsäomistukset, kesämökki, ym. 

Irtain omaisuus 
 Auto, vene, peräkärry, muu rekisterissä oleva kulkuneuvo, ase, arvo-omaisuus 
 Koti-irtaimistoa ei tarvitse eritellä, ellei se sisällä jotain erityisen arvokasta 

Perukirjan vähennykset 
Perunkirjoituksen vähennyksiksi voidaan hyväksyä vainajaan kohdistuvat laskut, jotka on maksettu 
kuolinpäivän jälkeen, sekä kulut, joita syntyy mm. hautajaisjärjestelyjen ja perunkirjoituksen 
järjestelyistä. 

 Lainat, velat, sairaalamaksut 
 Hautajaiskustannukset; hautaustoimisto, vainajan siirto, muistotilaisuus, seurakunta, 

hautajaiskukat, lehti-ilmoitukset, hautakivi, perunkirjoituskulut, ym. 
 Vuokra, yhtiövastike, sähkö, jätehuolto, puhelinlasku, lehtitilaukset 
 Muut kuolinpäivän jälkeiset kulut ja laskut 

Mahdollisen henkivakuutuksen tiedot tulee mainita perunkirjoituksessa. 
Kajuutti Oy toimittaa kutsut osakkaille. Kaikille on varattava tilaisuus tulla paikalle, joten kutsut 
pyritään toimittamaan 2 viikkoa ennen perunkirjoitusta. Mikäli joku ei tule paikalle, hänen ei 
tarvitse toimittaa valtakirjaa, riittää että ilmoittaa ettei tule paikalle. Mikäli kaikilla osakkailla on 
sähköposti, kutsuista ei peritä erillistä korvausta.   


