
A V I O L I I T O N
L A K I A S I A T

Miniopas



Miten turvaan puolisoni?

TIETOA AVIOEHDOSTA

Mitä avioliitto tarkoittaa?

Kuinka aloittaa keskustelu avioehdosta?

Mistä avioehdossa sovitaan?

Mitä tapahtuu, jos avioehtoa ei ole?

Näin pääset alkuun avioehdon tekemisessä

MUUT TÄRKEÄT LAKIPAPERIT

Mihin edunvalvontavaltuutusta tarvitaan?

Miksi testamentti kannattaa tehdä?

Mitä eroa on hoito- ja hoivatahdolla? 

Ota yhteyttä Lexlyyn

3

 

5

6

7

8

9

 

11

12

13

14

 

 

SISÄLLYS



3

Miten turvaan puolisoni?
Kun rakastaa toista ihmistä, haluaa varmistaa, että toisen elämä

järjestyy, vaikka jotain ikävää tapahtuisi itselle.

Kun rakastumme, maailma näyttäytyy aivan uudella tavalla kauniina. Kun saa kulkea
itselle mieluisan ihmisen rinnalla, tuntuu askel huomattavasti kevyemmältä eikä
huominen välttämättä huoleta ollenkaan. Rakastuessa ja häitä suunnitellessa on
oikeus keskittyä positiiviseen ja pyrkiä varmistamaan, että kaikki yksityiskohdat on
huomioitu riittävällä tarkkuudella, jotta oma hääpäivä olisi mahdollisimman
täydellinen. Alttarille astelemisen voi kuitenkin tehdä entistä huolettomammin, jos
pysähtyy hetkeksi miettimään, miten oman perheen ja parisuhteen asiakirjoilla voi
turvata arkea myös silloin, jos jokin sattuisi menemään pieleen. Elämä yleensä
yllättää.

Avioliiton lakiasioista puhuttaessa suurimmalle osalle tulee ensimmäisenä mieleen
avioehto. Tässäkin oppaassa on keskitytty nimenomaan avioehtoon, koska moni
pitää sitä avioliiton kaikkein tärkeimpänä asiakirjana. Nostamme kuitenkin esiin
myös muut avioliiton ja perheen kannalta tärkeät lakipaperit, joita ovat
avioehdon lisäksi muun muassa testamentti, edunvalvontavaltuutus,
hoivatahto ja hoitotahto. Erityisesti edunvalvontavaltuutuksella ja testamentilla voi
olla ratkaiseva merkitys, kun pohdit, minkälaisten asioiden turvaaminen on sinulle
tärkeää.

Omista lakiasioista huolehtimista voi verrata vakuutuksiin. Kotivakuutusta pidetään
itsestään selvänä, mutta sekin otetaan nimenomaan sen varalle, että jotain saattaa
tapahtua eikä siksi, että jotain varmasti tulee tapahtumaan. Samalla tavalla pitäisi
osata suhtautua myös perheen ja parisuhteen lakiasioihin.

Emme väitä, että esimerkiksi avioehto sopisi kaikkiin avioliittoihin, mutta
kaikkia avioliittoja solmittaessa tulisi tietää, mihin sormuksen ja mahdollisesti
yhteisen nimen lisäksi sitoutuu. Tästä minioppaasta saat yleiskäsityksen
avioehdon tarjoamista mahdollisuuksista. sekä muiden tärkeiden asiakirjojen
merkityksestä elämäsi laatuun. Lisää hyödyllistä tietoa löydätte verkkosivuiltamme. 

Kun olette lukeneet tämän oppaan ja keskustelleet yhdessä siitä, millaisia papereita
juuri teidän liitossanne kannattaa tehdä, voitte keskittyä nauttimaan elämästä ja
rakkaudesta entistä kevyemmin sydämin. Huolehtimalla lakiasioistanne turvaatte
toistenne tulevaisuutta, ja se on todellinen rakkauden teko.



TIETOA
AVIOEHDOSTA
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Mitä avioliitto tarkoittaa?
Sen lisäksi, että avioliiton solmimalla

sitoudutte toisiinne elämänkumppaneina,
luotte välillenne myös taloudellisen siteen.

Avioliitto on juridisesta näkökulmasta katsottuna taloudellinen sopimus. Avioliitto luo
avio-oikeuden pariskunnan välille. Lain silmissä avioliiton päättymisellä ei tarkoiteta
pelkästään avioeroa. Kaikki avioliitot päättyvät aikanaan, avioeroon tai puolison
kuolemaan. 
 
Kun pari menee naimisiin, avio-oikeus syntyy lain nojalla automaattisesti. Avio-oikeus
ulottuu kaikkeen omaisuuteen riippumatta siitä, onko omaisuus saatu tai hankittu
ennen avioliittoa vai vasta avioliiton aikana. Avio-oikeuden nojalla kummallakin
puolisolla on oikeus saada puolet puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden
säästöstä, kun avioliitto päättyy. Avio-oikeus realisoituu siis vasta avioliiton
päättyessä ja puolisoiden yhteenlaskettu omaisuuden säästö jaetaan osituksessa
puoliksi.

Kun avioliitto päättyy, toteutetaan puolisoiden välinen avio-oikeus eli varallisuus
jaetaan. Avioliittolain mukaista omaisuuden jakoa kutsutaan ositukseksi. Jos parilla
oli avioehto, omaisuuden jakamista kutsutaan omaisuuden erotteluksi. Jos puolisoilla
oli osittainen avioehto tai heillä oli omaisuutta, johon aviopuolison avio-oikeus oli
rajattu pois (esim. lahjana tai testamentilla, saatu omaisuus, johon sisältyy avio-
oikeuden poissulkeva määräys), omaisuus erotellaan ja ositetaan avioliiton
päättyessä.
 
Monet mieltävät avioehtosopimuksen epäluottamuslauseeksi puolisoa kohtaan tai 
negatiiviseksi varautumiseksi avioeroon. Ilman avioehtoa omaisuuden jakaminen voi
kuitenkin johtaa lopputuloksiin, jotka eivät tunnu reiluilta eikä oikeudenmukaisilta.
Avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia, että avioliiton tai rekisteröidyn
parisuhteen päättyessä omaisuutta ei jaetakaan avioliittolain mukaisesti tasan.
Avioehtosopimus on siis tapa turvata varallisuuden jakaminen tulevaisuudessa juuri
sillä tavalla, joka teistä tuntuu reilulta.



Suurin osa pariskuntien riidoista koskee samoja asioita, rahaa ja lasten kasvatusta.
Rahaan ja talouteen liittyvistä kysymyksistä kannattaa puhua avoimesti ja mieluiten
etukäteen. 
 
Usein kuulee nuorten parien sanovan, että avioehdosta ei tarvitse edes puhua, koska
heillä ei ole omaisuutta tai se on jo valmiiksi puoliksi omistettua. Voi olla, ettei
naimisiin mentäessä pariskunnalla olekaan vielä omaisuutta, ja siksi avioehdon
pohtiminen tuntuu tarpeettomalta. Tosiasia on kuitenkin se, että tilanteet muuttuvat,
kun elämä menee eteenpäin. Ostetaan yhteinen koti ja kesämökki. Yhä useampi perii
vanhemmiltaan jotakin, esimerkiksi osuuden lapsuuden kodista, metsää tai muuta
omaisuutta.

Kerro, että olet pohdiskellut tulevaisuuden raha-asioita ja että haluaisit jutella siitä, mitä
kaikkea tulevaisuudessa voi tapahtua.

Kerro, että haluaisit sopia yhdessä pelisäännöt kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin, joita elämä
voi tuoda mukanaan. 
        
Pohtikaa, kuulostaako suoraan laista tuleva jakomalli teille sopivalta.
  
Kysy puolisoltasi, mikä hänestä olisi reilu tapa jakaa erityyppinen omaisuus, jota teillä joko
on tai jota teillä voi tulevaisuudessa olla. Onko esimerkiksi peritty omaisuus sellaista, jonka
kumpikin pitää itsellään?

Kysy puolisolta, kuinka hän haluaisi jakaa omaisuutenne, jos teille tulisi avioero? Tai kuinka
hän haluaa jakaa omaisuutenne, jos avioliittonne päättyy toisen puolison kuolemaan?
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Kuinka aloittaa keskustelu
avioehdosta?

Avoin keskustelu ja reilu sopiminen rahasta
ja omaisuuden jakamisesta on kestävän avioliiton perusta.

Mikä on reilu tapa jakaa juuri teidän omaisuutenne, kun avioliittonne päättyy? Jos
avioliittolain perusmalli eli "kaikki yhteen ja keskeltä kahtia" ei sovi teille, teidän tulee
tehdä avioehto. Koska moni tänäkin päivänä tulkitsee avioehdosta puhumisen
ennustavan eroa, tässä vinkkejä keskustelun aloittamiseen puolisosi kanssa:

Karkeimmillaan kysymys kuuluukin:
Haluatko sinä jakaa aivan kaiken omaisuutesi, mukaan lukien

vanhemmiltasi perityn omaisuuden, puolisosi kanssa?
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Mistä avioehdossa sovitaan?

Avioehto on avioliiton taloudellisten
pelisääntöjen räätälöintiä juuri teille sopiviksi.

Avio-oikeuden rajoittaminen tapahtuu määrämuotoisella ja Digi- ja väestötieto-
virastossa rekisteröitävällä avioehtosopimuksella. 
 
Avioehtosopimuksessa aviopuolisot voivat sopia avio-oikeudesta kolmella eri tavalla:

Avio-oikeuden täydellisesti poissulkeva avioehto
Puolisot voivat määrätä, että kummallakaan heistä ei ole avio-oikeutta
mihinkään toisen omistamaan omaisuuteen.

Osittainen avioehto
Puolisot voivat määrätä, ettei kummallakaan ole avio-oikeutta tiettyyn
toisen omistamaan omaisuuteen

Yksipuolinen avioehto
Puolisot voivat määrätä, että toisella ei ole avio-oikeutta mihinkään toisen
omistamaan omaisuuteen taikka tiettyyn toisen omistamaan
omaisuuteen.

1

2

3

Kannattaa myös muistaa, että avioehtosopimuksen määräykset voivat olla erilaiset
avioeron ja kuoleman varalta. Avioehtosopimuksen määräykset sen varalta, että
avioliitto päättyy puolison kuolemaan korostavatkin avio-oikeudellisten valintojen
merkitystä perintösuunnittelun näkökulmasta. Tärkeintä on laatia kullekin avioparille
sopiva, oikeudenmukaiseksi ja reiluksi koettu avioehtosopimus.

 
Jotta avioehtosopimus voidaan tehdä, teidän pitää olla haluamistanne määräyksistä
samaa mieltä. Ennen avioliittoa sopiminen avioehdosta on helpompaa. Kun avioliitto
on solmittu ilman avioehtoa, avioliittolain määräykset ovat suoraan voimassa.
Kumpaakaan puolisoa ei voi velvoittaa tai pakottaa avioehdon tekemiseen. Avioliiton
solmiminen on vapaaehtoista ja sen mukana tulevat taloudelliset vaikutukset
katsotaan hyväksytyiksi avioliiton solmimisella. Tästä syystä avioliiton
oikeusvaikutuksista kannattaa ottaa selvää ennen naimisiin menoa.
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Mitä tapahtuu, jos avioehtoa ei ole?

Ilman avioehtoa eroava pariskunta tai
puolisonsa juuri menettänyt on lain armoilla.

Tuskin kukaan ajattelee naimisiin mennessään, että juuri oma avioliitto päättyisi
avioeroon. Kuitenkin melkein 40 % avioliitoista päätyy Suomessa eroon. Luku on
korkea, ja se on ollut sitä pitkään. Ajattele, jos kodissasi syttyisi tulipalo samalla
todennäköisyydellä? Mahdollisimman hyvän kotivakuutuksen ottaminen olisi ainoa
järkevä tapa varautua tulipaloon. Samalla mallilla voi ajatella avioehtoa – sitä ei
tehdä siksi, että avioliiton päättymistä avioeroon toivottaisiin. 

Avioehto tehdään siltä varalta, että eri tilanteisiin on viisasta
varautua. Jos puolisot eivät tee avioehtoa, hyväksyvät he samalla avioliittolain
mukaisen avio-oikeuden. Moni ei kuitenkaan tiedä, mitä avio-oikeus tarkoittaa

käytännössä sitten, kun avioliitto päättyy. Moni ei myöskään hoksaa pohtia sitä,
mikä merkitys avio-oikeudella on kuolemantapauksessa.

 
Me Lexlyssä olemme sitä mieltä, että jokaisen naimisiin aikovan tai naimisissa
olevan parin pitäisi tutustua avio-oikeuteen ja pohtia yhdessä, johtaako laista tuleva
avio-oikeus heidän toivomaansa lopputulokseen vai ei. Ja jos te ette ole samaa
mieltä lain pykälien kanssa, avioehto kannattaa tehdä saman tien. Avioehtoa voi
myöhemmin päivittää, jos elämäntilanne ja oma tahtotila muuttuvat. 
 
Ero tai puolison kuolema ovat aina kriisejä. Varsinkin erotilanteissa kaiken
omaisuuden jakaminen lain mukaan karkeasti kahtia voi tuntua puolisoista
epäreilulta. Jos pariskunnalla on lapsia, katkeruus raha-asioista eron yhteydessä on
huono lähtökohta vanhemmuudelle ja lasten kasvattamiselle eron jälkeen. Jos
puolisot tai jompikumpi heistä on toista kertaa naimisissa, on avioehto entistä
tärkeämpi ja monille suorastaan välttämättömyys omaisuuden reilun jakamisen
näkökulmasta päättyipä avioliitto avioeroon tai puolison kuolemaan.
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Näin pääset alkuun 
avioehdon tekemisessä

Selvitä puolisosi kanssa, mitä avio-oikeus ja omaisuuden jakaminen
avioerotilanteessa ja puolison kuoleman jälkeen lain mukaan

tarkoittavat. Avaa keskustelu puolisosi kanssa. 
 

Mikä teistä tuntuu oikealta ja reilulta? Millaisia toiveita ja ajatuksia teillä kummallakin
on? Pohtikaa, millaista omaisuutta teillä on nyt ja tulevaisuudessa. Oletteko te tulevia
perinnönsaajia?  Listatkaa omaisuutenne ja käykää jokaisen omaisuuserän kohdalla
keskustelu, mitä sille toivotte tapahtuvan erilaisissa tilanteissa. 

 
Miettikää, haluatteko erilaiset pelisäännöt avioeron ja puolison kuoleman varalta.

Avio-oikeutta koskeva sopiminen ja sopimatta jättäminen vaikuttavat
perintöverotukseen ja perintösuunnitteluun paljon. Jos haluatte kysyä avioliiton
vaikutuksista omaisuuden ja perinnön jakamiseen taikka haluatte apua avioehdon
laatimisessa, asiantuntevat juristimme auttavat mielellään.
 
Avioehto on määrämuotoinen sopimus, joka tulee rekisteröidä Digi- ja väestötieto-
virastossa, jotta sovitut asiat tulevat voimaan ja ne voidaan toteuttaa avioliiton
päättyessä. Avioehtosopimuksen voi tehdä ennen avioliiton solmimista tai avioliiton
aikana. Avioehtosopimus tulee tehdä ja rekisteröidä viimeistään ennen avioeron
vireille tuloa käräjäoikeudessa. 
 
Me Lexlyssä uskomme, että ihmissuhteet ovat vakaammalla pohjalla, kun yhteisistä

asioista on puhuttu ja sovittu avoimesti ja reilusti. On helpompi sopia ennakolta kuin
riidellä myöhemmin. 



MUUT 
TÄRKEÄT
LAKIPAPERIT
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Mihin edunvalvontavaltuutusta
tarvitaan?

Edunvalvontavaltakirjalla annat toiselle ihmiselle luvan hoitaa asioitasi.
Edunvalvontavaltakirjalla huolehdit etukäteen ja terveenä ollessa siitä, kuka hoitaa
asioitasi tulevaisuudessa, jos oma toimintakykysi jostain syystä heikkenee. Sinä itse
päätät, mitä asioita edunvalvontavaltuutuksesi koskee. Edunvalvontavaltakirjan
avulla toinen henkilö voi tarvittaessa maksaa laskusi, hoitaa omaisuuttasi sekä
huolehtia asumisen, hoidon ja hoivan ratkaisuista tulevaisuudessa. 
 
Edunvalvontavaltakirja on määrämuotoinen asiakirja, jonka pitää sisältää lain
vaatimat tiedot. Lisäksi se tulee päivätä, allekirjoittaa ja todistaa. Jos henkilö tulee
toimintakyvyttömäksi ja hän tarvitsee apua asioittensa hoitamisessa, valtuutettu
hakee edunvalvontavaltakirjan vahvistamista holhousviranomaiselta (Digi- ja
väestötietovirasto). Vasta viranomaisen vahvistus saattaa asiakirjan voimaan.

Edunvalvontavaltakirja on siis kuin voimassa oleva vakuutus sen varalta, ettet itse
pysty hoitamaan asioitasi. On mahdollista, ettei edunvalvontavaltakirjaa tarvitse
koskaan vahvistaa. Yhtä mahdollista on, että sille ilmenee yllättäen tarve. Ilman
edunvalvontavaltakirjaa sinulle määrätään edunvalvoja, joka on viime kädessä
kunnan yleinen edunvalvoja.

Me Lexlyssä olemme sitä mieltä, että edunvalvontavaltakirja tulisi olla jokaisella täysi-
ikäisellä, sillä sairastuminen, tapaturma tai onnettomuus eivät katso ikää.
Kenelläkään ei ole automaattisesti oikeutta käyttää läheisensä pankkitilejä
esimerkiksi laskujen maksamiseen saatikka hoitaa toisen taloudellisia tai muita
henkilökohtaisia asioita. Tavanomaiset valtakirjat ja tilinkäyttöoikeudet eivät korvaa
edunvalvontavaltakirjaa, sillä ne menettävät merkityksensä, jos niiden antaja
sairastuu niin, ettei hän voi hoitaa itse omia asioitaan ja on edunvalvonnan
tarpeessa. 
 
Ikääntyminen ja sairastuminen herättävät tekemään edunvalvontavaltakirjan ja muut
paperit kuntoon, mutta toimintakyky voi heikentyä vaikkapa onnettomuuden,
tapaturman, äkillisen sairauskohtauksen tai mielenterveydellisten syiden takia. Siksi
edunvalvontavaltakirjan tekeminen on ikään katsomatta meille kaikille tärkeää. Kun
haluat, että asiasi hoidetaan haluamallasi tavalla ja oman luottohenkilösi toimesta
myös silloin, kun oma toimintakykysi on heikentynyt, teet oman edunvalvontaval-
takirjasi ajoissa kuntoon.

Tiesitkö, että jos sairastut, puolisosi, lapsesi tai muu läheisesi ei voi auttaa
sinua virallisten asioittesi hoitamisessa ilman edunvalvontavaltakirjaa tai

viranomaisen erillistä määräystä?



Miksi testamentti kannattaa tehdä?

Laki antaa leskelle lähtökohtaisesti oikeuden jäädä asumaan puolisoiden yhteisenä
kotinaan käyttämään asuntoon, vaikka rintaperilliset (lapset, lapsenlapset)
vaatisivatkin pesän jakamista. Tällä tarkoitetaan lain tarjoamaa vähimmäissuojaa.
Testamentilla leskelle voidaan antaa lain vähimmäissuoja laajempaa suojaa.
Testamentti ei ole myöskään riippuvainen siitä, onko puolisoilla avio-oikeus toistensa
omaisuuteen vai ei. 

Puolisot voivat tehdä yhteisen testamentin, jota kutsutaan keskinäiseksi
testamentiksi, tai kumpikin puoliso voi tehdä oman testamentin. Aviopuolisoiden
välillä tehdyt keskinäiset testamentit ovat usein hallintaoikeustestamentteja, joilla
annetaan leskelle hallintaoikeus tiettyyn omaisuuteen, mutta omistusoikeus
omaisuuteen menee jollekin muulle, esimerkiksi kuolleen lapsille. Lesken
hallintaoikeus vähentää perillisille maksettavaksi määrättävien perintöverojen
määrää. Hallintaoikeustestamentilla voidaan leskelle esimerkiksi antaa oikeus hallita
kesämökkiä tai saada sijoitusasunnon tuotto. 

Puolisot voivat tehdä testamentin myös omistusoikeustestamenttina, 
jolloin leskelle määrätään omistusoikeus esimerkiksi 

osaan ensin kuolleen puolison omaisuudesta tai kaikkeen siihen. 
Omistusoikeuden lopullisesta saajasta lesken jälkeen voidaan 

testamentissa myös määrätä. 

Käytännössä usein puolisoiden tekemät keskinäiset testamentit ovat sekoituksia
näistä kahdesta. Tällainen ratkaisu saattaa yleensä olla kaikkein tarkoituksen-
mukaisin. Samalla testamentilla voidaan antaa sekä omistusoikeutta että hallinta-
oikeutta eri omaisuuseriin.

Ehkä tiesittekin, että leski perii aviopuolisonsa ainoastaan, jos
perittävällä ei ole ollut lapsia. Testamentilla leskelle voidaan kuitenkin

antaa lisäturvaa. 

Testamentti on määrämuotoinen juridinen asiakirja, jolla voi määrätä omaisuutensa
jakautumisesta kuolemansa jälkeen. Testamentti tehdään testamentin tekijän
tahdon mukaisesti ja sillä pyritään yleensä muokkaamaan lakimääräistä
perimysjärjestystä.
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Mitä eroa on hoito- ja hoivatahdolla?

Sinä itse tiedät, kuinka haluat itseäsi hoidettavan ja millaisia
päätöksiä haluat puolestasi tehtävän jos et itse pysty ilmaisemaan
tahtoasi. Nämä ajatukset ja toiveet täytyy laittaa paperille, jotta

muutkin tietävät niistä ja jotta niitä voidaan noudattaa. Omat
toiveesi ilmaiset hoito- ja hoivatahdolla.

Rohkaisemme aivan jokaista pohtimaan oman elämänsä loppuvaiheen kulkua juuri
silloin, kun kaikki tuntuu kaukaiselta ja merkityksettömältä. Vaikka aihe ei
ahdistaisikaan ja keksisit jo montakin itsellesi tärkeää hoidossasi huomioitavaa asiaa,
ei kuitenkaan riitä, että ne ovat sinun tiedossasi. Asioiden kirjaaminen paperille on
ainoa tapa varmistaa, että tahtoasi noudatetaan. Se on palvelus paitsi itsellesi, myös
läheisillesi. Laatimalla hoito- ja hoivatahdon siis varmistat, että aikanaan hoidossasi
noudatetaan omia elämänarvojasi ja saat viettää omannäköistäsi elämää loppuun
asti. Sekä hoito- että hoivatahtoa pitää hoitohenkilökunnan noudattaa, jos se suinkin
on mahdollsta.

Hoivatahto liittyy arjen ratkaisuihin. Hoivatoiveet liittyvät oman elämänlaadun
parantamiseen kenties pientenkin, itselle mieluisien seikkojen avulla. Tyypillisiä
hoivatahdonilmauksia ovat esimerkiksi musiikkiin, liikuntaan, ulkoiluun,
kauneudenhoitoon, lempiruokiin tai muihin henkilön erityisiin kiinnostuksen
kohteisiin liittyvät toiveet. 

Hoitotahto koskee nimenomaan lääketieteellistä hoitoa ja tehdään kriittisten
tilanteiden ja valintojen varalta. Se voi esimerkiksi sisältää kiellon pitkittää elämää
keinotekoisesti hoidollisin toimenpitein tai sallia kokeellisten hoitotapojen käytön
kriittisessä tilanteessa. Hoitotahdolla voidaan myös valtuuttaa tietty henkilö
osallistumaan omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Varsinkin raskaiden
päätösten kohdalla voidaan tällä tavoin estää läheisten riidat ja erimielisyydet
hoitoosi liittyen.

HOIVATAHTO ON  KIRJALLINEN OHJEISTUS SIITÄ, MITEN HENKILÖ HALUAA
ITSEÄÄN HOIVATTAVAN

HOITOTAHTO  SISÄLTÄÄ OHJEET VAKAVIEN HOITOPÄÄTÖSTEN TEKEMISEEN

Sanoina hoiva- ja hoitotahto kuulostavat tutuilta monen korvaan. Monesti ne
menevät myös keskenään sekaisin. Mikä siis on hoivatahto, mikä hoitotahto ja
kuinka ne eroavat toisistaan?
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Verkkopalvelussamme on mahdollista tehdä jo useampi asiakirja täysin
itsenäisesti vaikka kotisohvalta istuen ja juuri siihen kellonaikaan, kun teille
parhaiten sopii.

Juristi voi auttaa teitä lakiasioiden hoidossa myös etävastaanotolla puhelin-
ja videoyhteyksien avulla.

Voitte tavata juristin kasvotusten toimistoillamme Helsingissä, Tampereella
ja Turussa.

Mietityttääkö jokin avioliiton ja perheen lakiasioihin liittyen? Me
Lexlyssä neuvomme mielellämme niin isoissa kuin pienissäkin

asioissa.  Pelkkä yhteydenotto ei sido mihinkään. 
 

Meillä lakiasioita voi hoitaa myös juuri itselleen sopivalla tavalla.

https://lexly.fi/artikkelit/tietoa-lexlysta/ota-yhteytta?utm_source=avioliiton_lakiasiat&utm_medium=miniopas

