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Muistilista lapsetonta naimisissa olevaa pariskuntaa varten 
 

Avioliitot päättyvät aina -joko avioeroon tai puolison kuolemaan. Avioliiton päättyessä avioliitto-
lain lähtökohtana oleva puolisoiden avio-oikeus toteutetaan. Tämä tarkoittaa puolisoiden omai-
suuden jakamista osituksen tai erottelun avulla. Avio-oikeuden laajuuteen aviopuolisot voivat vai-
kuttaa avioehtosopimuksella.  

Tärkeää tietää avioliittoon liittyvistä lakiasioista 

Mitä avio-oikeus tarkoittaa 
Avioliiton aikana aviopuolisot omistavat yksin nimissään olevan omaisuuden ja vastaavat myös 
nimissään olevista veloista. Avioliiton päättyessä avioeroon aviopuolisoiden avio-oikeus toteute-
taan. Ilman avioehtosopimusta avio-oikeus kohdistuu puolisoiden kaikkeen omaisuuteen eli koko 
omaisuus jaetaan erossa tasan. 
 
Mikä on avio-ehtosopimus 
Avioehdolla voi vaikuttaa avio-oikeuteen. Avio-oikeus voidaan poissulkea molemmilta aviopuoli-
soilta tai vain toiselta tai esimerkiksi pelkkien perintöjen osalta. Avioehdossa voidaan sopia, että 
se on voimassa ainoastaan avioliiton päättyessä eroon, mutta ei silloin jos liitto päättyy toisen 
puolison kuolemaan. 
 
Laki määrää perimysjärjestyksen 
Aviopuolison, jolla ei ole omia lapsia, perii eloonjäänyt puoliso eli leski. Ensin kuolleen puolison 
toissijaisia perillisiä ovat hänen vanhempansa, sisaruksensa ja heidän lapsensa. Lesken kuoltua 
hänen kuolinpesänsä osakkaita ovat sekä hänen perillisensä että ensin kuolleen puolison toissi-
jaiset perilliset.   
 
Testamentilla voi vaikuttaa perimykseen 
Aviopuolisot voivat testamentilla turvata omaisuutensa siirtymisen täydellä omistusoikeudella 
leskelle, jolloin omaisuus ei lesken kuoltua siirry ensin kuolleen aviopuolison toissijaisille perilli-
sille. Aviopuolisot voivat myös testamentilla määrätä mihin omaisuus on heidän molempien jäl-
keen menevä. 
 
Edunvalvontavaltakirja asioiden hoitamista varten 
Avioliitto ei oikeuta hoitamaan asioita puolison puolesta, vaikka tämä ei itse siihen enää kykenisi. 
Siksi kannattaa laatia edunvalvontavaltakirja. Edunvalvontavaltakirjalla voi antaa toiselle oikeu-
den taloudellisten ja henkilöä koskevien asioidensa hoitamiseen, jos oma toimintakyky heikkenee 
merkittävästi. 
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Lapsettoman naimisissa olevan pariskunnan tärkeät asiakirjat 

Avioehtosopimus 
 Avioliittolaki luo puolisoille avio-oikeuden toistensa omaisuuteen. 
 Avioehdolla voi muuttaa avioliittolain mukaista avio-oikeutta. 
 Laaditaan puolisoiden yhteisestä päätöksestä. 

 

Testamentti 
 Aviopuolisot voivat itse päättää kenelle omaisuus menee kuoleman jälkeen. 
 Ilman omia lapsia kuolleen aviopuolison perii leski. 
 Lesken kuolinpesästä ensin kuolleen puolison toissijaiset perilliset voidaan sulkea pois tes-

tamentilla. 
 

Edunvalvontavaltakirja 
 Aviopuoliso ei automaattisesti saa oikeutta hoitaa toisen puolison asioita.  
 Edunvalvontavaltakirjalla aviopuoliso päättää kuka saa hoitaa hänen asioitaan, kun hän ei 

siihen itse enää pysty. 
 

 
 
 
 
 

Jäikö jokin mietityttämään? 

  

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, niin neuvomme sinua.  

Yhteydenotto ei sido sinua mihinkään. 
 

Asiakaspalvelumme on auki maanantaista torstaihin                                  
klo 8.00–20.00 ja perjantaisin klo 8.00–17.00. 
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