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48 §
Valtionperinnön vastaanottaminen

HEL 2017-008665 T 02 07 02

Oike PK 20171357

Päätös

Valtioneuvoston päätös 19.6.2019

Dnro VM/833/02.06.00/2019; annettu Helsingin kaupungille tiedoksi 
24.6.2019

Perittävä

**********

Kuolinpäivä

30.10.2016

Päätös

Kaupunginlakimies päätti ottaa valtionperinnön vastaan Valtioneuvos-
ton päätöksessä mainituin ehdoin. 

Kaupunginlakimies kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa ryhtymään 
tarvittaviin toimiin valtionperintöön sisältyvien asunto-osakkeiden reali-
soimiseksi. Lisäksi kaupunginlakimies kehottaa taloushallintopalveluja 
huolehtimaan varojen kirjaamisesta.

Päätöksen perustelut

Kaupunginlakimies on 25.9.2017, § 129 hakenut Valtiokonttorilta val-
tion perintönä saaman omaisuuden luovuttamista Helsingin kaupungille 
käytettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin 
järjestöille toimintaan, jolla tuetaan voimassa olevan strategiasuunni-
telman toteuttamista helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierojen kaven-
tamiseksi sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämiin avus-
tuksiin kulttuuritoimintaan, joka lisää arkiaktiivisuutta ja eri väestöryh-
mien tasavertaista kohtaamista ja tekemistä eri kaupunginosissa. 

Valtioneuvosto on edellä mainitulla päätöksellään pysyttänyt osan pe-
sän omaisuudesta valtiolla. Muu kuolinpesän valtiolle perintönä tule-
vaan osuuteen kuuluva omaisuus on luovutettu Helsingin kaupungille 
hakemuksen mukaiseen käyttötarkoitukseen. 
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Kaupunginhallitus tekee erillisen päätöksen omaisuuden osoittamisesta 
sosiaali- ja terveystoimialalle ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle Val-
tioneuvoston luovutuspäätöksen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Perintökaaren 5 luvun 2 §:n mukaan voidaan päättää, jos se havaitaan 
olosuhteisiin nähden kohtuulliseksi, että valtion perintönä saama omai-
suus luovutetaan kokonaan tai osittain perittävän läheiselle. Omaisuut-
ta ei voida luovuttaa, jos sen pysyttämiseen valtion omistuksessa tai 
sen käyttämiseen muulla tavoin on erityistä syytä. Kaupungilla ei siten 
ole lakiin perustuvaa ehdotonta oikeutta saada kuolinpesän omaisuutta 
eikä Valtioneuvoston päätökseen ole siksi ollut aihetta hakea muutosta. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 5 §:n 1 momentin 6 koh-
dan mukaan kaupunginlakimies hakee valtion perintönä saaman omai-
suuden luovuttamista kaupungille ja ottaa sen vastaan. 
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Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 36142
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