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Läheisen poismeno on raskas tilanne. Surutyön lisäksi omaisilta edellytetään paljon käytännön järjestelyjä.  
Me Oma Säästöpankissa haluamme olla avuksi niin, että pankki asiat sujuvat joustavasti mahdollisimman 

vähällä vaivalla. Olemme laatineet tämän oppaan jäämistöstä huolehtivien omaisten tueksi helpottamaan 
kuolinpesän pankkiasioiden hoitoa.

Autamme  
pankkiasioiden  

hoidossa

Mitä pitää tehdä ennen perunkirjoitusta? 

Vainajan varallisuus siirtyy kuolinhetkellä kuolinpesän 

osakkaille. Kuolinpesää sitovat vainajan elinaikanaan te-

kemät sopimukset. Sopimuksissa kuolinpesän osakkaat 

tulevat lain mukaan vainajan tilalle. 

 

Mitä pitää tehdä heti?

Kuolemantapauksesta tulisi aina ilmoittaa Oma Sääs-

töpankkiin mahdollisimman pian. Ilmoituksen voi tehdä 

toimittamalla meille kuolintodistus tai virkatodistus. 

Kun saamme tiedon asiakkaan kuolemas ta, teemme 

merkinnän vainajan nimissä oleviin palveluihin. Vainajan 

antamat käyt töoikeudet ja maksukortit tai pankkikirjat 

lakkaavat heti, kun Oma Säästöpankki saa kirjallisen tie-

don kuolemasta. Tilinkäyt töoikeus tai tilinkäyttövälineet 

voidaan palauttaa kuolinpesän osakkaiden yhtei sellä 

päätöksellä perunkirjoituksen jälkeen. Pankki saa kuo-

lintiedon myös Väestörekisterikeskuksesta, mutta tieto 

saavuttaa usein vasta sen jälkeen, kun hautaamiseen ja 

perunkirjoitukseen liittyvät järjestelyt on jo aloitettu.

Tässä oppaassa annetut tiedot ovat yleisluonteisia. 

Neuvoa voit kysyä suoraan omasta konttoristasi, autam-

me mielellämme. 

Hoidettavat asiat ennen 
perunkirjoitusta

Ensisijaisesti hoidettavat asiat Oma Säästöpankin asiantunti joiden puoleen kannattaa 

kääntyä, jotta kuolemantapaukseen liittyvät juridiset 

kysymykset voidaan järjestää kuolinpesän osakkaiden 

kannalta mahdollisimman edullisella tavalla. 

 

MUISTATHAN:

Kuolin- tai virkatodistuksen toimittaminen vainajan  

pankkiin.
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Mitä kuolinpesän hoitajalla on 
oikeus tehdä?

Saa maksaa vainajan tililtä laskua vastaan pesän-

selvitysvelkoja, kuten kohtuulliset hautajais- ja 

perunkirjoituskustannukset sekä pesän hoidosta, 

hallinnosta ja selvityksestä johtuvat tarpeelliset 

kustannukset. 

Saa vastaanottaa perunkirjoitusta varten saldo-, 

korko- ja muut tarpeelliset todistukset vainajan va-

rallisuudesta, lainoista ja vastuista kuolinpäivältä. 

Saa vastaanottaa tietoja vainajan pankki- ja vakuu-

tusasioiden tilanteesta kuolinpäivältä ja sen jälkei-

seltä ajalta. 

Voi luetteloida vainajan tallelo keron sisällön yhdessä 

pankin edustajien kanssa. 

Voi lopettaa vainajan tililtä suo raveloitukset ja muut 

toistuvat maksut. 

Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. 
Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät 

asiakirjat ovat kunnossa.

Pankki- ja vakuu tusasioiden hoito ennen perunkirjoi-

tusta edellyttää, että pesän osakas esittää vainajan 

virkatodistuksen, josta osakkuus asema käy ilmi. 

Kuolemantapauksen jälkeenkin vai najan nimellä 

luultavasti saapuu laskuja. Omaisille tyypillinen huoli 

on, miten las kut maksetaan. Laskujen maksaminen on 

osa kuolinpesän asioiden hoitoa. Näitä sekä muita-

kin välittömästi kuolemanta paukseen liittyviä laskuja 

voi maksaa leski tai yksittäinen pesän osakas. Niitä 

voi maksaa vainajan tililtä vain yksiselitteisiä laskuja 

vastaan. Kuolinpesän laskuja voi laittaa maksupalvelu-

kuoressa pankin maksupalveluun maksettavaksi silloin, 

kun kuolinpesän osakas on sen allekirjoittanut (yksi 

allekirjoittaja riittää).  

Vainajan tililtä ei voi siirtää tai nostaa käteistä rahaa 

ennen perunkirjoitusta. Kuolinpesän pankki asioiden 

hoitamisesta on pidettävä tarkasti kirjaa. Kaikki tosit-

teet ja laskut on säilytettävä. 

•

•

•

•
 

•

Ketkä ovat kuolinpesän osakkaita?

•

•

• 

Vainajan varallisuus siirtyy kuolinhet kellä hänen 

oikeudenomistajalleen. Kuolinpesän osakkaat hallitsevat 

sitä yhdessä. Kuolinpesän osakkaita ovat: 

Perilliset. Jos ensisijainen perillinen on kuollut, 
tulevat hänen sijaansa sijaantuloperilliset 
Lakimääräisiä perillisiä ovat:

•
•

•

MUISTATHAN:

Kuolinpesän osakkaiden kutsu minen perunkirjoitukseen. 

Tarvittavien asiakirjojen (todistukset kuolinpesän  

varoista, veloista ja kuluista) hankinta. 

Mahdolliset valtakirjat kuolinpesän osakkailta. 

vainajan lapset tai heidän lapsensa 
leski, jos vainajalta ei jäänyt lapsia tai heidän lapsiaan 
vanhemmat 
veljet ja sisaret 
isovanhemmat 
sedät, enot ja tädit

•

•
•
• 
• 
•

Yleistestamentin saajat

Avio-oikeuden nojalla eloon jäänyt puoliso
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Perunkirjoitus

Lain mukaan vainajan varoista ja veloista on laadittava perukirja 

kolmen kuukau den kuluessa kuolemasta. Perukirja on jätettä-

vä verotoimistoon kuukauden ku luessa sen valmistumisesta. 

Perukirja on tehtävä silloinkin, kun vainaja on lapsi tai pesä on 

varaton. Perunkirjoitukseen on kutsuttava kaikki kuolinpesän 

osakkaat. 

Perunkirjotuksella on kolme tarkoi tusta. Siitä ilmenevät kaikki 

perilliset ja testamentinsaajat eli se toimii osakas luettelona. Pe-

rukirja on myös yhteenveto vainajan varoista ja veloista. Kolman-

neksi se on veroilmoitus, jonka perusteella pe rillisille määrätään 

omaisuudesta menevä perintövero. 

Perunkirjoituksen toimittavat kaksi uskottua miestä. Pesän omai-

suuden parhaiten tunteva toimii pesän osakkaana. Pesän osak-

kaista yksi toimii pesän ilmoittajana, joka ilmoittaa pesän varat ja 

velat sekä kulut. Perunkir joituksessa tarvittavat viralliset asiakirjat 

voi jättää uskotun miehen hankittavaksi. Uskotuilla miehillä tulee 

olla riittävä tieto ja taito toimituksen tekemiseen. Periaat teessa 

uskottuna miehenä voi toimia jopa pesän osakas, mutta kannat-

taa mieluiten käyttää esteettömiä ja päteviä henkilöitä. 

Uskottuina miehinä toimivat yleensä pankit tai asianajo- ja laki-

asiaintoimistot. Perunkirjoituksen tekemisestä ja sen kustannuk-

sesta kannattaa kysyä Oma Säästöpankista. Annamme mielel-

lämme lisätietoja ja kustannusarvion. 

•

•

•

• 

Ilman muiden kuolinpesän osak kaiden valtuutusta voi osakas 

virkatodistuksen esittäen

jättää pankille maksettavaksi vainajan tililtä hautajaisiin tai 

muuten selvästi kuolemantapa ukseen liittyviä laskuja tai muita 

vainajalle kuuluneita laskuja 

saada perunkirjoitusta varten saldoselvitykset vainajan tileistä 

ja lainoista 

saada tietoja vain kuolinpäivältä ja sen jälkeiseltä ajalta 

luetteloida vainajan tallelokeron sisällön yhdessä 

pankkitoimihen kilön kanssa

MUISTATHAN:

Pesänhoitajan nimeäminen, valtakirjan laadinta

Suoraveloitusten ja toistuvien maksujen lopetus 

Perunkirjoitusta varten tarvit tavien todistusten hankinta. 

(saldotodistus, korkotodistus, todistukset vainajan varalli-

suudesta, lainoista ja vastuista kuolinpäivältä.) 

Tallelokeron sisällön luettelointi

Perunkirjoituksen sopiminen

•
•

•

•

•
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MUISTATHAN:

Hoidettavat asiat perunkirjoituksen 
jälkeen

Perunkirjoituksen jälkeen suoritetaan perinnönjako ja mah-

dollisesti myös ositus. Jos kuolinpesässä on vain yksi perilli-

nen, perintö siirtyy perilliselle ilman perinnönjakoa; perintö 

osoitetaan tällöin perukirjalla. Jos perillisiä on useampia, 

perintö siirtyy perillisille perinnönjaossa. Perinnönjaosta, jon-

ka pe rilliset toimittavat itse ilman pesänjakajaa, on laadittava 

kirjallinen perinnönjakokirja. Kaikkien perillisten on allekirjoi-

tettava perinnönjakokirja, ja kahden esteettömän todistajan 

on todistettava se oikeaksi. 

Kun kuolinpesän omaisuus on jaettu, osakas määrää yksin 

omaisuudesta, jonka hän on saanut perinnönjaossa. Omai-

suus täytyy yksilöidä perinnönjaossa tarkkaan. Pankkiasioita 

ajatellen on huomioitava, että pelkän rahamäärän mainit-

seminen ei oikeuta osakasta varojen nostoon kuo linpesän 

tililtä, jos mainitun tilin numero puuttuu. Osakkaan on siksi 

esitettävä lainvoimainen jakokirja. 

Lesken omissa nimissä oleva omai suus, kuten pankkitilit, ei-

vät kuulu kuolinpesään, vaikka ne on ilmoitettava perukirjaan. 

Tietoja lesken pankkiasioista ei anneta ilman lesken suostu-

musta. Leskellä on oikeus hallita kuolinpesää jakamattomana, 

mikäli kukaan osakkaista ei vaadi ositusta tai perinnönjakoa. 

Ositus suoritetaan ennen perinnönjakoa, ja siinä selvitetään, 

mikä omaisuus kuulu leskelle ja mikä perillisille.

Kuolinpesän osakkaat päättävät pääsääntöisesti yhdes-

sä kuolinpesän pankki- ja vakuutusasioiden hoitami sesta 

perinnönjakoon asti. Kuolinpesän osakkaiden on siten joko 

asioitava pankissa tai vakuutusyhtiössä yhdessä tai valtuu-

tettava joku puolestaan hoitamaan kuolinpesän pankki- ja 

vakuutusasioita. Joustavimmin vainajan pankkiasioiden hoito 

käy, kun yhdelle nimetylle osak kaalle annetaan käyttöoikeus 

vainajan tiliin. Se edellyttää kaikkien kuolinpesän osakkaiden 

suostumista. (Valtakirjamalli löytyy oppaan lopusta)

Oikeus edellä mainittujen asioiden hoitamiseen voidaan 

osoittaa esittämällä

perukirja ja mahdollinen testa mentti 

vainajan täydellinen sukuselvitys 

valtakirjat niiltä pesän osakkailta, jotka eivät ole paikalla

•
•

•

Kuolinpesän tilin lopettaminen

Vakuutusten lakkauttaminen

Arvopapereiden myynti 

Tallelokeron tyhjentäminen

•
•

•

•

Kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumus vaaditaan kun:

nostetaan varoja kuolinpesän tililtä 

lopetetaan kuolinpesän vakuutuk set tai muutetaan vakuu-

tusturvaa 

haetaan korvausta vakuutuksesta, jonka edunsaajana on 

kuolinpesä 

myydään vainajan arvopapereita tai -osuuksia 

tyhjennetään tallelokero tai säilytys 

tehdään uusia sopimuksia tai sitoumuksia 

pyydetään tiedot vainajan elinai kaisista pankkitilitapahtu-

mista tai vakuutusasioista 

lopetetaan kuolinpesän tilit

•
•

•

•

•

•

•

•

Vakuutukset 

Vainajan nimissä olleet omaisuusvakuu tukset pysyvät 

voimassa kunnes ne irtisa notaan tai kunnes vakuutettu 

omaisuus jaetaan tai myydään. Henkilövakuutukset, kuten 

yksityistapaturma- ja matkustajava kuutus, päätetään kuo-

linpäivään, vaikka tieto kuolemasta tulee vakuutusyhtiölle 

myöhemmin. Mahdollinen vakuutusmak sun palautus mak-

setaan kuolinpesän tilille. Vakuutusmaksu voidaan palauttaa 

muulle kuin kuolinpesän tilille vain kaik kien pesän osakkai-

den suostumuksella.

Pesänselvittäjä 

Osakkaat voivat hakea tuomioistuimelta kuolinpesään 

pesänselvittäjän. Pesän sel vityksestä johtuvat kustannukset 

makse taan pesän varoista. Jos tuomioistuin on määrän-

nyt kuolinpesään pesänselvittäjän, on tällä yksinoikeus 

kuolinpesän pank kitilien käyttöön ja vakuutusten hoitami-

seen. Hän voi maksaa laskuja ja käyttää tilivaroja muihinkin 

kuolinpesän kannalta tarpeellisiin toimiin. Pesänjakajalla ei 

ole oikeutta kuitenkaan nostaa vainajan tilivaroja. Vainajan 

tilin käyttäminen edel lyttää, että pesänjakaja tai testamen-

tin toimeenpanija esittää pankissa asioi dessaan kaikkien 

osakkaiden valtakirjat. Kuolinpesän osakkailla ei tällöin edes 

yhdessä esiintyen ole oikeutta käyttää vainajan tilejä.

Edunvalvoja 

Alaikäistä tai edunvalvonnassa olevaa osakasta edustaa hä-

nen edunvalvojansa. Jos edunvalvoja on itse saman kuolin-

pesän osakas, tarvitaan edunvalvojan sijainen. Tiettyihin 

oikeustoimiin vaadi taan lisäksi maistraatin lupa.

Lisätietoja

Tämä opas on yleisluontoinen ja laadittu kuolinpesän asioiden hoitoa varten Oma Säästöpankissa. Perunkirjoitukseen, perinnönjakoon ja  

kuolinpesään liittyy usein erityistilanteita, joihin tässä oppaassa ei kattavasti ole otettu kantaa. Pelkästään tämän oppaan ohjeilla ei tule toimittaa  

perunkirjoitusta, ositusta- ja perinnönjakoa tai muita vastaavia toimia. Suosittelemme aina ottamaan yhteyttä asiantuntijaan.
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VALTUUTUKSEN PÄÄTTYMINEN 

Valtuutus päättyy, jos:
• valtuutettu ilmoittaa pankille valtuutuksen peruuttamisesta 
• valtuutuksen antajista yksikin ilmoittaa pankille valtuutuksen peruuttamiessta 
• valtuutettu kuolee 
• kuolinpesä asetetaan konkurssiin tai siihen määrätään pesänselvittäjä

Valtuutuksen peruuttaminen on tehtävä siten, että pankki voi luotettavasti tunnistaa peruutusilmoituksen tekijän.  
Valtuutus päättyy vasta, kun pankilla on ollut kohtuullinen aika peruutusilmoituksen tai tiedon vaatimien sisäisten toimenpiteiden hoitamiseen. 
Pankilla on oikeus toteuttaa määräykset, toimeksiannot ja toimintaohjeet, jotka valtuutettu on antanut ennen kuin valtuutus on päättynyt. 
Mikäli valtuutuksen antaja on alaikäinen, muuten edunvalvonnassa tai mikäli hän valtuutuksen antamisen jälkeen kuolee, voi edunvalvojista tai 
kuolinpesän osakkaista kukin yksin päättää ja ilmoittaa valtuutuksen peruuttamisesta.
Pankilla on oikeus mutta ei velvollisuutta ilmoittaa valtuutuksen antajille tai valtuutetuille valtuutuksen päättymisestä. 

KAIKKIEN KUOLINPESÄN OSAKKAIDEN ALLEKIRJOITUKSET

Paikka ja aika

Allekirjoitus Puhelinnumero

Nimenselvennys Henkilötunnus

Todistaja, allekirjoitus ja nimenselvennys Todistaja, allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja aika

Allekirjoitus Puhelinnumero

Nimenselvennys Henkilötunnus

Todistaja, allekirjoitus ja nimenselvennys Todistaja, allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja aika

Allekirjoitus Puhelinnumero

Nimenselvennys Henkilötunnus

Todistaja, allekirjoitus ja nimenselvennys Todistaja, allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja aika

Allekirjoitus Puhelinnumero

Nimenselvennys Henkilötunnus

Todistaja, allekirjoitus ja nimenselvennys Todistaja, allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja aika

Allekirjoitus Puhelinnumero

Nimenselvennys Henkilötunnus

Todistaja, allekirjoitus ja nimenselvennys Todistaja, allekirjoitus ja nimenselvennys

     Ajokortti     Passi     Poliisiviranomaisen antama henkilökortti      Kuvallinen KELA-kortti

Asiakirjan nro, myöntöpvä/päättymispvä ja myöntanyt viranomainen

Vastaanottajan allekirjoitus ja nimenselvennys

PANKKI TÄYTTÄÄ

Valtuutetun henkilöllisyyden todentaminen
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Valtuutetun nimi Puhelinnumero

Osoite 

Paikka ja aika 

SAA EI SAA VALTUUTETTU ON OIKEUTETTU:

  1. Saamaan kaikki tarvitsemansa tiedot Oma Säästöpankki Oyj:ssa olevista vainajan pankki-ja arvo-osuustileistä, 
rahasto-osuuksista, vakuutusmuotoisista sijoituksista, luotoista ja vastuista kuolinpäivästä alkaen. Hoitamaan 
kuolinpesän korvausasiaa säästö- ja sijoitushenkivakuutusasioissa.

2. Saamaan kaikki tarvitsemansa tiedot Oma Säästöpankki Oyj:ssa olevista vainajan pankki-ja arvo-osuustileistä, 
rahasto-osuuksista, vakuutusmuotoisista sijoituksista, luotoista ja vastuista haluamaltaan ajalta, myös kuolinpäivää 
edeltävää aikaa koskien. Hoitamaan kuolinpesän korvausasiaa säästö- ja sijoitushenkivakuutusasioissa.

  3. Käyttämään vainajan pankkitilejä, siirtämään ja nostamaan tilivaroja ja irtisanomaan / lopettamaan vainajan 
pankkitilejä sekä avaamaan uusia tilejä kuolinpesän nimissä.

     4. Liittämään kuolinpesän pankkitilejä omaan Oma Säästöpankin verkkopalveluunsa, perustamaan ja lopet-
tamaan käyttöoikeuksia sekä irtisanomaan pankkikorttiin liittyvän pankkipalvelusopimuksen.

 5. Saamaan kuolinpesän pankkitileihin maksukortin.

 
6. Irtisanomaan vainajan sopimat automaattista maksupalvelua ja suoraveloitusta tai muuta maksuliikennettä 
koskevat sopimukset.

 7. Irtisanomaan arvopapereiden säilytys- ja hoitosopimukset, lopettamaan arvo-osuustilit ja niiden hoitotilit sekä 
lunastamaan rahasto-osuudet.

   
8. Käymään kauppaa (ostaa ja myydä) kuolinpesän rahasto-osuuksilla ja arvopapereilla sekä avaamaan kuolin-
pesän nimiin uusia pankki- ja arvo-osuustilejä / arvopaperisäilytyksiä. Valtuutettu on oikeutettu vastaamaan 
kuolinpesän sijoittajaprofiilin kartoittamiseksi tehtyihin kysymyksiin.

  9. Käymään vainajan tallelokerolla, tyhjentämään ja lopettamaan tallelokerosopimuksen. Ensimmäisellä kerralla 
tallelokeron sisältö luetteloidaan pankin kahden toimihenkilön toimesta osakkaan läsnä ollessa.

  10. Vastaanottamaan pankin hallussa olevat kuolinpesän omaisuuteen kohdistuvat pantit (esim. osakekirja) ja 
allekirjoittamaan pantin luovuttamiseen liittyvät asiakirjat.

11. Ohjaamaan kuolinpesälle Oma Säästöpankilta tulevan postin haluamaansa osoitteeseen.

12. Sopimaan tai irtisanomaan yrityksen kapitalisaatiosopimuksen ja tekemään siihen muutoksia.

Valtuutus tulee voimaan, kun:
1. Kaikki kuolinpesän osakkaat ja mahdolliset hallintaoikeuden ja/tai käyttöoikeuden haltijat (valtuutuksen antajat) ovat allekir-
joittaneet tämän valtakirjan ja se on toimitettu ja jätetty pankille alkuperäisenä.
2. Valtuutettu on allekirjoittanut tämän valtakirjan.
3. Pankille on toimitettu maistraatin vahvistama perukirja tai muut pankin edellyttämät kuolinpesän osakkaiden ja mahdollis-
ten hallintaoikeuden ja/tai käyttöoikeuden haltijoiden selvittämiseen tarvittavat asiakirjat kuten vainajan sukuselvitys ja kun 
pankilla on ollut riittävä aika näiden asiakirjojen tarkistamiseen.

VAKUUTUKSEN ANTAMINEN, KUN PERUNKIRJOITUSTA EI OLE VIELÄ PIDETTY

Jos valtuutus on annettu ennen kun perunkirjoitus on pidetty, kuolinpesän osakkaat vakuuttavat alla olevin allekirjoituksin pankille, että heidän 
tiedossaan ei ole vainajan tekemää testamenttia tai muuta kuolinpesän osakkuuteen vaikuttavaa asiakirjaa lukuun ottamatta seuraavia asiakirjoja:

 testamentti/testamentit päivätty/päivätyt  avioehtosopimus päivätty/päivätyt

 Ilmoitus perintöoikeudesta luopumisesta tai 
perintöosuuden luovuttamisesta

päivätty/päivätyt  muu asiakirja päivätty/päivätyt

Vainajan nimi Vainajan henkilötunnus Kuolinpäivä

Valtuutettu on oikeutettu edustamaan kuolinpesää pankkiasioiden hoidossa. (valitse jokaisesta kohdasta toinen vaihtoehto)

Valtakirja kuolinpesän pankki- ja raha-asioiden hoitamiseksi Oma SäästöpankissaOma Säästöpankki Oyj 

Y-tunnus 2231936-2
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Oma Säästöpankki Oyj 
Lappeenranta 

p. 020 764 0600 omasp@omasp.fi

Puhelun hinta  8,35 snt/puh. + 16,69 snt/minomasp.fi
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