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Aninkaisten 
Aviisi
Postia Pohjalta 4/2018

6.4.2018 - 27.4.2018

Viikkokokous 6.4.2018
Paikalla 20 veljeä ja esitelmöitsijä. Kokoontuminen tapahtui Suomalaisen Pohjan pienessä kabinetissa, 
kun perinteinen paikkamme Kivi-Mannerheim -kabinetti oli annettu suuremmalle vierailijajoukolle.

Jarkko Toivonen avasi kokouksen, sillä klubipresidentti 
Antti Kasi ja tuleva klubipresidentti Juhani Pirttisalo olivat 
estyneitä. Jarkko toivotti veljet ja esitelmän pitäjän Sari 
Ahosen Turun seudun sukututkimusyhdistys ry:stä terve-
tulleiksi.

Klubiveli Seppo 
Ruohonen tie-
dotti, että lauan-
taina 14.4.2018 
vietetään Sigyn-
salissa Turun 
Suojeluskunnan 
satavuotisjuh-
laa. Tilaisuus 
alkaa klo 14.00, 
mutta yleisön 
toivotaan olevan 
paikalla jo viittä 
minuuttia aikaisemmin. Seppo kertoi ohjelmasta ja tilaisuu-
den kulusta, johon sisältyy muun muassa väliaikakahvit. 
Juhlaan on ilmainen sisäänpääsy. Osallistujien toivotaan 
sonnustautuvan tummaan pukuun kunniamerkeillä. Kaikki 
veljet ja perheenjäsenet ovat tervetulleita.
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Veli Antti Jääskeläinen kertoi, miten Turun kaupunginosa-
tapahtumista kertynyt 2500 euron ylijäämä oli hänen aloit-
teestaan ohjattu muinaiskirkon kaivuutyöhön Ravattulan 
Ristimäellä. Tämä oli mahdollistanut kaivuiden jatkamisen 
vähäiseltä osalta, mutta sen suurin vaikutus oli ollut siinä, 
että Kordelinin Säätiö saatiin kiinnostumaan asiasta. Se oli 
myöntänyt hankkeeseen niin merkittävän summan rahaa, 
että maamme vanhin muinaiskirkko saataneen kokonai-
suudessa kaivettua esiin. Kohteesta uskotaan tulevan yksi 
historiallinen vetonaula lisää Turun seudulle.

Antti toivotti veljet perheineen tervetulleiksi ekumeeniseen 
hartaustilaisuuteen, joka järjestetään Ravattulan Ristimä-
ellä lauantaina 19.5.2018 klo 14.00. Kulkue sinne lähtee 
Kuralanmäen museoalueelta tuntia aikaisemmin.

Kokousesitel-
män pitäjä Sari 
Ahonen sanoi 
tuntevansa 
jonkin verran 
rotaritoimintaa, 
sillä hän on 
monien veljien 
muistaman Olli 
Vahteran tytär 
ja käynyt monesti isänsä kanssa ravintola Suomalaisella 
Pohjalla. Sari edustaa Turun seudun sukututkimusseuraa. 
Hänen esitelmänsä aiheena oli 

Sukututkimusta digitaalisin 
apuvälinein.

Kansallisarkisto digitaalisesti digi.narc.fi/digi/ 
on Sarin mukaan sukututkijan parhaimpia lähteitä. Sieltä 
löytyy paljon erilaista materiaalia, jota voidaan käyttää 
sukututkimuksessa, kuten 

•	 Seurakuntien	materiaalia,	pääasiassa	ennen	vuotta	1900
•	 Valtion	eri	hallinnonalojen	materiaalia
•	 Sota-arkistot	(mm.	päiväkirjat,	kantakortit)
•	 Vanhoja	karttoja	ja	talojen	piirustuksia
•	 Henkikirjoja	ja	läänintilikirjoja
Kannattaa käyttää digihakemisto.appspot.com -sivua, joka on verovaroin tuotettu palvelu ja kaikille 
ilmainen, sanoi Sari.

Sitten on digitaalinen sanomalehtiarkisto https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/search. Se on 
Suomen Kansalliskirjaston hanke, jota ylläpidetään pääasiassa verovaroin. Sieltä löytyvät digitoituna 
esimerkiksi kaikki Suomessa ilmestyneet sanoma- ja aikakausilehdet vuoteen 1929 asti. 
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Sari Aaltosen esitelmän innoitamana 
rotariveljet Hannu Savola ja Heikki Pai-
nilainen yltyivät keskustelemaan suku-
laisistaan. Hannu kertoi sukua riittävän 
Amerikkaan asti.

Tutkijalla on vapaasti käytettävissä noin 7.400.000 sivua lehtijulkaisuja. Lehtileikkeiden tallentaminen 
itselle	omaan	käyttöön	edellyttää	sisäänkirjautumista	(esim.	facebook	tunnuksilla).	Se	on	sukututkijan	
aarreaitta, kun etsitään tutkittaviin ihmisiin liittyviä tarinoita tai paikallishistoriaa, totesi esitelmöitsijä.

Katiha -tietokanta https://katiha.mamk.fi/ on itärajan taakse jääneiden seurakuntien tietokanta. Sieltä 
löytyy puhtaaksikirjoitettuna rippikirjoja, syntyneiden, vihittyjen ja kuolleiden luetteloita. Materiaa-
lia voi kotoa käsin tutkia vuoteen 1918 asti, sitä tuoreempien tietojen käyttö edellyttää käyttölupaa ja 
tutkimista	arkistolaitoksen	tiloissa	(toistaiseksi).	Arkisto	ei	ole	täydellinen,	koska	osa	kirkonkirjoista	
tuhoutui sotavuosien aikana. Se ei myöskään ole suoranainen lähde, vaan ihmisten puhtaaksikirjoitta-
maa ja tulkitsemaa.

Sitten on Siirtolaisuusinstituutti http://maine.utu.fi/index.php, joka ylläpitää siirtolaisrekisteriä. Se 
sisältää ulkomaille matkustaneiden henkilöiden passi- ja matkustajaluetteloita. Perushaku on ilmainen, 
mutta	tarkemmat	tiedot	edellyttävät	kerran	maksettavaa	käyttömaksua	(20	euroa).	Aineisto	on	puh-
taaksikirjoitettua materiaalia, eikä ole sinällään ensisijainen lähde.

Geni ja MyHeritage -sivustot ovat internetiin rakennettavia sukupuita. Siellä voi ilmaiseksi raken-
taa rajallisen sukupuun ja ilmaiseksi voi myös löytää perustietoja. Laajemmat sukupuut samoin kuin 
yhdistäminen	muihin	sukupuihin	ja	tarkempien	tietojen	tutkiminen	edellyttää	vuosimaksua	(vaihtelee	
huomattavasti	eri	tarjouskampanjoiden	myötä).	Genin	ja	MH:n	kohdalla	täytyy	muistaa	henkilötie-
tolaki. Sinne ei saa tallentaa elossa olevien ihmisten tietoja ilman henkilökohtaista lupaa. Genissä tai 
MH:ssa olevia sukupuiden tietoja ei tule pitää automaattisesti oikeana eikä käyttää lähteenä, muistutti 
Sari Aaltonen.

Perustietoja Amerikan, Kanadan ja Austraalian ”serkuista” pystyy hakemaan useammankin sivuston 
kautta.	Niitä	ovat	esimerkiksi	Familysearch,	Familyfindet,	Ancestry	tai	Ellis	Island.	Saadakseen	tar-
kempia	tietoja,	sivustot	vaativat	vähintäänkin	sähköpostilla	rekisteröitymistä	ja/tai	maksullista	vuosi-
liittymää	(monella	on	ilmainen	kahden	viikon	tutustumisaika).

Jos ovat juuret Ruotsissa, on tutkimiseen käytettävissä useampia sivustoja. Niistä esitelmöitsijä mai-
nitsi yhtenä Ruotsin valtionarkiston, joka muuttui 1.2.2018 ilmaiseksi käyttää https://riksarkivet.se/
start. Suomalaista SSHY:tä lähinnä oleva Arkiv Digital on maksullinen, mutta sieltä voi ostaa eri mit-
taisia	käyttöoikeuksia	(lyhyin	viikon	mittainen),	edellyttää	erillisen	online-palvelun	lataamista	https://
www.arkivdigital.se/

Esitelmä	käynnisti	vilkkaan	keskustelun,	jonka	Jarkko	Toivonen	joutui	harmitellen	lopettamaan
 klo 13.00.

(Tuomo	Hirvonen)
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Yläkuvassa vasemmalla Rainer Huopalahti (tuleva AG). Keskellä toimiva AG Tapio Kaalas 
ja oikealla klubipresidentti Antti Kasi.

Viikkokokous 13.4.2018
Suomalainen Pohja. Paikalla 18 omaa veljeä sekä AG Tapio Kaarlas ja tuleva AG Rainer Huopalahti.

Klubipresidentti Antti Kasi avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi sekä antoi puheenvuoron 
väistyvälle AG:lle Tapio Kaarlakselle.

Tapio kiitti rotariklubi Turku Aninkaista niistä kokouksista, joissa hän on istuvana aluekuvernöörinä 
päässyt vierailemaan klubissamme. Tapio kertoi jättävänsä kesäkuun lopulla AG:n tehtävät. Sitten hän 
esitteli seuraajansa Rainer Huopalahden, joka tulee Turku Åbo -klubista. 

Presidentti kiitti Tapio Kaarlasta menneestä vuodesta ja toivotti Rainerille onnea ja menestystä tule-
vassa tehtävässä. Antti uskoi yhteistyön uuden AG:n kanssa pelaavan oikeassa rotarihengessä myös 
tulevana vuonna. 

Klubipresidentti	totesi	sitten,	että	Risto	Hurmeen	komennus	ETYJin	tehtävissä	jatkuu	yli	ennakko-
suunnitelmien, joten hän pitää esitelmänsä myöhemmin. Nyt on tarkoitus paneutua klubin nettisivui-
hin ja tulevan toimintavuoden suunnitelmiin, joista tulee puhumaan Juhani Pirttisalo.
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Alla johtotroikka 2018 - 2019: Antti Ailio, Juhani Pirttisalo ja Jarkko Toivonen

Veli Juhani kävi kertauksen vuoksi läpi, miten klubin nettisivuille päästään. 
Osoite on: 

www.aninkainen.rotary.fi
Jäsensivuille kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Käyttäjätunnus on oma sähköposti.
Jos salasana on unohtunut – sivuilta pääsee sen uusimaan.

Näiltä	sivuilta	klubiveli	saa	runsaasti	niin	ajankohtaista	kuin	taustoittavaakin	tietoa.	Elokuussa	aloitta-
van troikan muodostavat veljet Juhani Pirttisalo, Jarkko Toivonen ja Antti Ailio. Sen tarkoituksena on 
kehittää klubin nettisivuja siten, että sieltä löytyisivät myös veljien taustatiedot Linkedin -sivustojen 
tapaan.	Troikka	miettii,	miten	veljiä	voitaisiin	auttaa	ja	opastaa	oman	Linkedin	-profiilin	laatimisessa.	

Nuorisovaihto pysyy ohjelmassa edelleenkin. Tällä sektorilla Aninkaisten rotariklubi kuuluukin piirin 
aktiivisimpiin. Meillä on ollut vaihto-oppilas joka vuosi 1980-luvulta lähtien. Tänä vuonna heitä on 
peräti kaksi, totesi Juhani. RYLAssa olemme niin ikään mukana. Sen sijaan nettisivuilla oleva tieto 
GSE-ryhmistä	ei	pidä	enää	paikkaansa,	koska	RI	on	luopunut	tästä	ohjelmamuodosta.	

Aninkaisten Aviisin toimittamista on tarkoitus jatkaa, sillä se toimii kokousselosteiden dokumentoija-
na ja välittää samalla tietoja klubista niille veljille, jotka ovat olleet poissa kokouksista. Juhani selosti 
myös seuraavan rotarivuoden talousarviota. Hän totesi, että joulumusiikki -illasta odotetaan ylijäämää, 
joka tullaan taas lahjoittamaan hyväntekeväisyyteen.  

Troikka pyrkii hankkimaan kokonaisen ryhmän uusia jäseniä. Siksi se vetoaa veljiin, että nämä kut-
suisivat potentiaalisia kandidaatteja lounasvieraakseen toukokuun kokouksiin, joissa sattuu olemaan 
poikkeuksellisen korkeatasoisia luokite-esitelmiä. Näin tulokkaat saisivat kouriintuntuvan näytteen 
rotaritoiminnasta ja toivon mukaan myös kimmokkeen liittyä jäseneksi. Kiinnostuneille kandidaateille 
troikka	järjestäisi	syyskesällä	yhteisen	infotilaisuuden,	ja	uudet	veljet	voisivat	aloittaa	rotaritaipaleen-
sa	yhdessä	pienenä	ryhmänä.	 	 	 	 	 	(Tuomo	Hirvonen)	
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Paikalla 20 veljeä.
Klubipresidentti Antti Kasi avasi viikkokokouksen sekä 
toivotti veljet ja ennen kaikkea Heimo Rinteen tervetul-
leeksi paikalle. 

Antti lausui ilonsa siitä, että uusi klubiveljemme on tuo-
miorovasti. Hänen myötävaikutustaan tulemme tarvitse-
maan vastaisuudessa, kun järjestämme perinteisiin kuulu-
via joulumusiikkitapahtumia. 

Seuraavaksi Antti pyysi rotariveli Heimo Rinteen estradille 
ja kiinnitti hänen rintaansa rotarimerkin veljien seuratessa 
tapahtumaa seisoviltaan. 

Aplodien jälkeen Heimo esitteli itsensä.
Hän kiitti klubia pääsystä jäseneksi ja kertoi olevansa 
entinen rotari, mutta jättäytynyt työkiireittensa takia pois 
aktiivitoimijana. 

- Arkkipiispa Mikko Juva vihki minut papiksi keväällä 
1980 Turun tuomiokirkossa, sanoi Heimo ja jatkoi, että 
ennen nykyistä virkaani toimin pitkään Maarian seura-
kunnan kirkkoherrana. Työt Turun tuomiorovastina aloitin 
1.12.2010. Hän lisäsi, että tuomiorovasti on Turun tuomio-

kirkkoseurakunnan kirkkoherra ja samalla Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin jäsen.

Heimo	Rinne	on	koulutukseltaan	teologian	tohtori	Helsingin	yliopistosta	(2007)	aiheenaan	Suomen	ja	
Skandinavian kirkkohistoria. Työpaikan osoite on Turun tuomiokirkkoseurakunta, Turun ja Kaarinan 
seurakuntayhtymä, PL 922, 20101 Turku. Veljet toivotti-
vat uuden klubiveljen sydämellisesti tervetulleeksi jouk-
koomme.

Luokite-esitelmän piti tulevan rotarivuoden johtaja-
troikkaan kuuluva veli Antti Ailio.

Hän totesi, että hallitus on antanut esityksen eduskunnalle 
laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä. 

Toissijainen käyttö tarkoittaa, että kaikista meistä  ke-
rättyjä rekisteritietoja voitaisiin käyttää myös muuhun 
tarkoitukseen kuin mihin me ne alunperin olemme eri 
toimijoille antaneet. Suomalaisista on erityisen kattavasti 
sosiaali- ja terveystietoja monissa julkisissa rekistereissä, 
ja näillä tiedoilla voidaan tehdä paljon hyvää, esimerkiksi 
kehittää uusia lääkkeitä ja hoitomuotoja.

Kuitenkin, kun eri rekistereissä olevia tietojamme yh-
distetään toisiinsa, kasvaa niiden arvo, ja samalla myös 

Viikkokokous 20. 4.2018 
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useampien osapuolten kiinnostus tietojen käyttämiseen. Yhteiskunnassamme kansalaisten luottamus 
demokratiaan ja kansallisiin instituutioihin on erittäin tärkeää, josta syystä tietojemme käyttämiseen 
tarvitaan kaikille hyväksyttävät säännöt ja varmuus siitä, että tietoja ei päädy vääriin käsiin. Lainsää-
däntö tulee antamaan puitteet luottamuksen säilyttämiselle, mutta tämän lisäksi tarvitaan aktiivista 
keskustelua eettisistä kysymyksistä ja siitä, mikä on kansalaisten mielestä hyväksyttävää yhteiskunnan 
kannalta. Tietojen käytön osalta kansalaisen perusoikeus määrätä omien tietojensa käytöstä on useissa 
tapauksissa ristiriidassa yhteiskunnan edun kanssa.

Yli 90% maailmassa syntyneestä tiedosta on syntynyt viimeisen kahden vuoden aikana, ja tiedon mää-
rän kasvu vain kiihtyy koko ajan. Jotkut väittävät että tulevaisuudessa tekoäly on uusi sähkö, ja siitä 
odotetaan	Suomessakin	suurta	liiketoimintaa.	Itse	asiassa	tiedon	toissijainen	käyttö	juuri	mahdollistaa	
tämän liiiketoiminnan, kunhan samalla huolehdimme siitä, että kansalaiset pysyvät mukana kehityk-
sessä ja ymmärtävät missä ja miten heidän erilaisia tietojaan käytetään heidän palvelemisekseen. Alan 
tulevaisuus näyttää hienolta, mutta ratkaistavana on vielä paljon vaikeita kysymyksiä. Kuka esimer-
kiksi päättää miten tekoälyllä itse ajava auto ohjelmoidaan toimimaan kolaritilanteessa, kenen henki 
on	tärkein?		 (TH	+	AA)
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Kuvia rotareista

Viikkokokous 
32. kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2018 

Varallisuudesta määrääminen 
perhe- ja jäämistöoikeudellisin toimin

Jossakin vaiheessa meistä jokaiselle tulee vastaan tilanne, jossa emme enää kykene määräämään omai-
suudestamme. Tällaisiin tilanteisiin voi kuitenkin varautua ennakolta erilaisin oikeustoimin.

Avioliitto päättyy avioeroon tai puolison kuolemaan. Avioliiton päättyessä puolisoiden omaisuus 
jaetaan. Mikäli omaisuuden osalta ei etukäteen ole annettu määräyksiä, kummallakin puolisolla on 
avio-oikeus toisen omaisuuteen, mikä karkeasti tarkoittaa sitä, että omaisuus jaetaan puoliksi. Asiaan 
voi kuitenkin vaikuttaa solmimalla avioehtosopimus, jolla määritellään, onko puolisolla avio-oikeus 
toisen puolison omaisuuteen. 

Presidentti toivotti tervetulleiksi kaikki 23 rotaria, 21 oman klubin jäsentä ja vierailijat: esitelmöitsijä 
Juha Auvinen Turku-Åbo ja Harri Lukander Piikkiö.

Ennen	esitelmää	presidentti	luonnehti	lyhyesti	Jarkon	peruuntuneen	esitelmän	aihetta,	”Onko	Suomi	
oikeusvaltio”	siteeraten	skottilaista	liberaali	filosofi	Adam	Fergusonia,	joka	aikanaan	puhui	kansa-
laisyhteiskunnasta ja on todennut länsimaisten oikeusvaltioiden menestyksen perustuneen laillisuuteen 
ja	Rule	of	Law:n	noudattamiseen.	

Toisen merkittävän oikeusvaltion kulmakiven presidentti mainitsi olleen Magna Cartan, joka on valtaa 
rajoittava	säädöskokoelma	vuodelta	1215.	Magna	Carta	säädettiin	alun	perin	rajoittamaan	Englannin	
kuninkaan Juhana Maattoman valtaa. Siinä todetaan muun muassa, että ketään ei saa vangita ilman 
oikeudenkäyntiä ja, että kukaan ei voi ostaa tai evätä oikeutta.
	 	 	 	 	 	 (Teksti	Seppo	Ruohonen,	kuvat	Pekka	Mäkinen)

Jarkko Ruoholan virkatehtäviensä vuoksi peruuttaman esitelmän sijaan Juha Auvinen samasta 
Lukander&Ruohola toimistosta piti esitelmän aiheesta Varallisuuden määrääminen
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Avioliiton päättyessä puolison kuolemaan avio-oikeudella 
ei välttämättä ole yhtä suurta merkitystä asianosaisille. 
Avioehtosopimukseen voikin tehdä rajauksen siitä, että 
avio-oikeus rajataan pois ainoastaan avioerotilanteissa, 
mutta ei avioliiton päättyessä puolison kuolemaan.

Testamentilla määrätään siitä, mitä omaisuudelle tapahtuu 
henkilön kuoltua. Tätä ennen voi kuitenkin tulla tilanne, 
jossa henkilö ei sairauden tms. vuoksi enää kykene teke-
mään päätöksiä omaisuutensa osalta. Näihin tilanteisiin voi 
varautua etukäteen laatimalla edunvalvonta -valtuutuksen. 
Käytännössä henkilö laatii valtakirjan, jossa hän määrää, 
kuka hänen omaisuuttaan aikanaan hoitaa ja miten sitä 
hoidetaan. 

Pääasiassa valtakirjalla annetaan määräyksiä omaisuuden 
hoidosta, mutta myös esimerkiksi hoitoa koskevat määrä-
ykset ovat sallittuja. Jollei valtakirjassa toisin ole määrätty, 
valtuutus kattaa kaikki taloudelliset asiat, kiinteistöjä lukuun ottamatta, ts. myös esimerkiksi yritys-
omaisuuden. Valtuutetuksi määrätään yleensä joku lähiomainen. 

Koska valtuutus koskee siis myös yritysomaisuutta, ja on mahdollista, että ko. lähiomainen ei koskaan 
ole osallistunut yrityksen toimintaan, voi olla järkevää jakaa valtuutus määräämällä useampi valtuutet-
tu. Yritysomaisuutta varten voi määrätä valtuutetuksi jonkun, joka tuntee yrityksen ja muun omaisuu-
den hoitajaksi lähiomaisen.

Edunvalvontavaltakirjaa	ei	tarvitse	rekisteröidä	siinä	vaiheessa,	kun	se	on	laadittu.	Vasta	silloin,	kun	
on käsillä tilanne, jota varten valtuutus on annettu, valtuutetun on toimitettava valtakirja maistraatin 
vahvistettavaksi.

Testamentin laatimiseen on useita hyviä syitä, mm. perintöverotuksen keventäminen, avio-oikeuden 
poissulkeminen, avio- tai avopuolison talouden turvaaminen, omaisuuden lahjoittaminen halutuille 
tahoille.

Perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta on maksettava perintöveroa. Vero maksetaan kui-
tenkin vain omistusoikeuden saamisesta, ja verotukseen voikin vaikuttaa siten, että puolisot laativat 
keskinäisen	testamentin,	jossa	leski	saa	hallinta-/käyttöoikeuden	kaikkeen	puolisoiden	omaisuuteen.	
Tällainen hallintaoikeus antaa oikeuden käyttää omaisuutta ja nauttia sen tuotto. Usein tällainen oike-
us riittää puolisolle eikä hän välttämättä tarvitse omistusoikeutta. Kun testamentissa edelleen määrä-
tään, että leskenkin kuoltua omaisuus menee lapsille, maksavat perintöveron vasta lapset, mutta lesken 
ei	(käyttöoikeudestaan)	tarvitse	veroa	maksaa.

Suomessa perintö menee ensisijaisesti lapsille, puoliso tulee perimysjärjestyksessä lasten jälkeen. 
Jos lapsia on, puoliso ei peri. Puolison talouden turvaamiseksi hänelle kannattaa testamentata tiettyä 
omaisuutta tai esimerkiksi omaisuudesta saatava tuotto. Vielä tärkeämpää tämä on, mikäli kyseessä on 
avopuoliso. Avopuoliso ei nimittäin peri missään tilanteessa. 

Harva haluaa luovuttaa omaisuuttaan ulkopuolisille. Testamentissa asian voi varmistaa esimerkiksi 
määräämällä, ettei lapsen puolisolla ole avio-oikeutta lapsen testamentilla tai perintönä saamaan omai-
suuteen. Monesti kuitenkin unohtuu, että testamentilla voi samalla tavoin sulkea pois myös lesken 
(uuden)	puolison	avio-oikeuden.
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Koska kyse on testamentintekijän omaisuudesta, hänellä on oikeus antaa tarkempia määräyksiä siitä, 
mihin nimenomaiseen tarkoitukseen saajan on omaisuus käytettävä.

Perinnönjako johtaa toisinaan riitoihin perillisten kesken. Mikäli testamentintekijältä jää lapsia, tulevat 
riidat voi parhaiten välttää kohtelemalla lapsia tasapuolisesti. Mikäli jollekin lapsista on annettu omai-
suutta jo testamentintekijän eläessä tai mikäli joku lapsista on hyötynyt esim. perheyrityksen osakkuu-
desta, tilanne on mahdollista ”korjata” sopivilla testamenttimääräyksillä.

Lapsella	on,	testamenttimääräyksistä	riippumatta,	oikeus	aina	saada	tietty	osa	perinnöstä	(lakiosa)	
ja oikeus vaatia lakiosansa erikseen kummankin vanhemman jälkeen. Usein vanhemmat kuitenkin 
kirjaavat testamenttiin toiveen siitä, että lapset eivät vielä lesken eläessä vaatisi lakiosaansa, vaan että 
leski saisi pitää koko omaisuuden hallussaan. Lapsen lakiosaoikeus menee kuitenkin testamenttitoi-
veen edelle ja lapsella on oikeus saada lakiosansa heti. Testamentintekijällä on kuitenkin keinoja vah-
vistaa toiveen toteutuminen. Testamentissa voi määrätä, että jos lapsi vaatii lakiosaansa ensiksi kuol-
leen jälkeen, lapsi ei myöskään lesken kuoltua saa muuta kuin lakiosansa. Usein tällainen lisämääräys 
hillitsee lapsen halua tehdä vaatimus lesken eläessä.

Verottaja on varsin nopea liikkeissään ja perintövero tulee maksettavaksi usein jo ennen kuin perintö 
on jaettu. Usein tarkoituksena nimenomaan on, että perintöä ei jaeta ennen kuin molemmat vanhem-
mat ovat kuolleet. Jos perinnönsaajalla eli verovelvollisella ei ole sopivaa käteisvarallisuutta, vaarana 
on, että perinnönsaaja joutuu myymään omaisuuttaan voidakseen maksaa verot. Tähän voi varautua 
testamentilla siten, että perilliselle määrätään testamentilla jaettavaksi jo ensivaiheessa sen verran 
rahaa, että veron saa maksettua.

Testamentilla voi myös esittää toiveita hautajaisjärjestelyistä ym., esimerkiksi seuraavasti: ”Toivon, 
että testamentinsaaja huolehtii hautaamisestani sekä hautajaiskustannuksista.”
Tässä vain esimerkkejä erilaisista mahdollisista määräyksistä. Pääasia on tiedostaa, että erilaisiin tilan-
teisiin	on	syytä	varautua	niin	kauan	kuin	siihen	itse	kykenee.	 (Juha	Auvinen)

Tekstitoimittaja Risto Hurme ja kuvat Tuomo Hirvonen, ellei jutun yhteydessä toisin mainita. 
Taitto Merja Hirvonen


