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Avio-oikeuden nojalla kumpikin puoliso saa puolet puolisoiden omaisuuden säästöstä
avioliiton päättyessä. Tämä on pääsääntö. Mikäli ulkopuolisen tekemällä lahjakirjalla,
testamentilla tai henkilövakuutuksen edunsaajamääräyksellä on määrätty, ettei
puolisolla ole näin saatuun omaisuuteen avio-oikeutta, jää tällainen omaisuus avio-
oikeuden ulkopuolelle. Avio-oikeuden ulkopuolelle voivat puolisot myös keskenään
määrätä omaisuutta laatimalla avioehtosopimuksen.
 
Avio-oikeus ei muuta omaisuuden omistussuhteita avioliiton aikana. Avioliiton aikana
omaisuus kuuluu nimiperiaatteen mukaisesti sille puolisolle, jonka nimissä omaisuus
on. Avioliiton päättyessä suoritettavassa osituksessa omaisuus voidaan osoittaa myös
sille puolisolle, jonka nimissä omaisuus ei alun perin ollut. Laki ei ota huomioon sitä,
mistä omaisuus on tullut tai kuka sen on maksanut, ellei omaisuutta ole määrätty
asiakirjalla avio-oikeuden ulkopuolelle.

Mitä avio-oikeus tarkoittaa?
Kun kaksi henkilöä menee naimisiin, syntyy puolisoille

lain mukaan avio-oikeus toistensa omaisuuteen.

Mitä ositus tarkoittaa?
Ositus tarkoittaa aviopuolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden jakamista lain
määräämällä tavalla avioliiton päättyessä. 

 
 

Vaikka avioliitto kestäisi aina siihen asti, kun toinen puolisoista kuolee, päättyy
jokainen avioliitto joskus. Päättymisen perusteena on joko avioero tai toisen puolison
kuolema. Kun avioliitto päättyy, tulee puolisoiden varallisuus jakaa. Jako voidaan
tehdä joko avioliittolain tai puolisoiden laatiman avioehtosopimuksen mukaan.
Avioliittolain mukaista omaisuuden jakamista kutsutaan ositukseksi. Jos puolisoilla on
esimerkiksi laaditun avioehdon nojalla omaisuutta, johon toisella puolisolla ei ole
avio-oikeutta, kutsutaan omaisuuden jakamista omaisuuden erotteluksi. Puolisoilla
voi olla myös sekä sellaista omaisuutta, johon toisella puolisolla on avio-oikeus, että
sellaista omaisuutta, johon avio-oikeutta ei ole.

Avioeron tai puolison kuoleman jälkeen puolisoiden omaisuus tulee
selvittää ja jakaa. Osituksen kautta saadaan selville, kuka omistaa

avioliiton päättymisen jälkeen minkäkin omaisuuden.
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Osituksen voi tehdä, kun ositusperuste on syntynyt. Tämä tarkoittaa sitä
hetkeä, kun avioero on tullut käräjäoikeudessa vireille tai kun toinen

aviopuolisoista on kuollut. Avioeron ei tarvitse olla lopullinen eikä
harkinta-ajan kulunut loppuun ennen osituksen toimittamista. 

 
Joskus avioeron yhteydessä voi olla järkevää sopia ositussopimuksen tosiasiallisesta
sisällöstä jo ennen avioeron hakemista. Tällöin voidaan tehdä osituksen esisopimus
tai laatia varsinainen osituskirja allekirjoittamista ja päiväämistä vaille valmiiksi.
Ositussopimus ei voi saada lainvoimaa ennen kuin avioero on vireillä tai avioliitto
päättynyt toisen puolison kuolemaan. 
 
Ennen avioeron vireille saattamista voi olla myös tarkoituksenmukaista keskustella
lakimiehen kanssa ositussopimuksen, avioehtosopimuksen ja muiden sopimusten
kokonaisuudesta, jotta voidaan pyrkiä mahdollisimman hyvään sopimusoikeudelli-
seen lopputulokseen. Tämä toki vaatii sitä, että osapuolet ovat kykeneviä keskuste-
lemaan asioista vielä keskenään tällä laajuudella.

Milloin osituksen voi tehdä?

Mikäli puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, suoritetaan osituksen
sijaan omaisuuden erottelu. Samalla asiakirjalla voidaan myös sekä osittaa että
erotella puolisoiden omaisuutta avioliiton päättymisen takia. Eroteltava omaisuus,
voi olla syntynyt avioehtosopimuksella tai muulla sopimuksella (testamentti,
lahjakirja, henkivakuutuksen edunsaajamääräys). Erottelun tärkeä tehtävä on
selvittää, mitä kumpikin puoliso omistaa. Jos puolisot omistavat jotain omaisuutta
yhdessä, eikä tällaiseen omaisuuteen ole avio-oikeutta, on yhteisomistussuhde
purettava erottelussa. Erottelussa selvitetään myös puolisoiden yhteiset velat. 

Miten omaisuuden erottelu ja ositus
eroavat toisistaan?
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Kuinka osituksen laatimisessa
pääsee alkuun?

Osituksen sisällöstä kannattaa keskustella lakimiehen kanssa. Keskustelun voi käydä
joko toinen puolisoista tai puolisot yhdessä. Jos puolisot pääsevät ositusasiakirjan
sisällöstä yhteisymmärrykseen, voidaan ositus laatia ns. sopimusosituksena. Tällöin
riittää, että kumpikin osapuoli allekirjoittaa sopimuksen ja siinä on kahden todistajan
allekirjoitukset. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen osituksen sisällöstä,
voidaan ositukseen määrätä käräjäoikeuden toimesta ulkopuolinen lakimies toimi-
maan pesänjakajana. Pesänjakaja yrittää tämän jälkeen saada osapuolet sopimaan
osituksen sisällöstä. Mikäli sopimusta ei synny, pesänjakaja esittelee oman
ratkaisunsa ositukselle ns. toimitusosituksena.

Kun avioliitto päättyy, on siihen liittyvä aviovarallisuussuhde purettava. Osituksen
tekemiselle sinänsä ei ole aikarajaa. Joskus ositus saattaa olla tekemättä
vuosikymmeniä. Lähtökohtaisesti on järkevä hoitaa ositus loppuun mahdollisimman
nopeasti. Osituksen toimittamisella selkeytetään se, mitä omaisuutta puolisolle
avioliiton päättymisen jälkeen kuuluu. Usein myös esimerkiksi pankki voi vaatia
osituksen toimittamista, jotta muun muassa asuntolaina voidaan eron jälkeen
järjestellä uudelleen. 
 

Oikeus vaatia osituksen toimittamista on kummallakin puolisolla eikä
oikeus käytännössä vanhene. 

 
Mikäli ositusta ei tehdä, tulee se eteen viimeistään siinä vaiheessa, kun toinen
puolisoista (tai ex-puolisoista) kuolee. Ennen perinnönjakoa kuolleen kuolinpesässä
täytyy tehdä ositus. Mikäli aikaa avioliiton päättymisestä on kulunut kauan, saattaa
perillisille ositukseen liittyvien asioiden selvittäminen olla työläs velvollisuus kaiken
muun perinnönjakoon liittyvän yhteydessä.

Milloin ositus pitää tehdä?
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Miten avio-oikeus toteutuu
osituksessa?

Puolisoiden välinen mahdollinen ero varallisuusasemissa tasataan
maksamalla tasinkoa. Tasinkoa suorittaa se puoliso, joka omistaa

enemmän avio-oikeuden alaista omaisuutta. 

Tasinko tarkoittaa siis hyvitystä, jonka enemmän omistava puoliso on velvollinen
maksamaan vähemmän omistavalle puolisolle. Tasinko perustuu osituslaskelmaan,
jossa huomioidaan kummankin puolison varat ja velat ositusperusteen
syntyhetkellä. Osituksen jälkeen kummallakin puolisolla tulisi olla yhtä paljon
omaisuutta. Tasinkona siirtyvästä omaisuudesta ei saajan tai sitä maksavan
tarvitse maksaa veroa. Lähtökohtaisesti osituksessa tapahtuvat omistussuhteen
vaihdokset eivät aiheuta verovelvollisuutta.

Osituksessa otetaan huomioon se omaisuus ja velat, jotka puolisoilla oli avioeron
vireilletulopäivänä tai toisen puolison kuollessa. Omaisuus arvostetaan kuitenkin
osituspäivän mukaiseen käypään arvoon. Tämä saattaa tulla yllätyksenä osapuolille, 
 mikäli ositusperusteen syntyhetkestä on kulunut pitkä aika. Omaisuuden arvo on
saattanut toisella puolisolla nousta merkittävästikin. Vaikka omaisuus olisi myyty ja
taloudellinen tilanne muuttunut, käytetään omaisuutena ositusperusteen
syntyhetken mukaista omaisuutta ositushetken mukaisin arvoin.

Mitä omaisuutta osituksessa ositetaan?
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Mikä on lesken asema kuolinpesässä     
 ja miten ositus vaikuttaa siihen?

Mikäli avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan, on eloonjäänyt
puoliso kuolin-pesän osakas siihen asti, kunnes ositus toimitetaan. 

 
Tämän jälkeen eloonjääneellä puolisolla voi olla osakkuusasema kuolinpesässä, mikäli
hänellä on siihen perintöoikeuden (lakimääräinen tai testamentin nojalla) tuoma
oikeus. 

Eloon jäänyt puoliso on oikeutettu vallitsemaan omaa omaisuuttaan myös ennen
ositusta. On kuitenkin oikeustoimia, joihin hän ei saa ryhtyä ilman oikeuden lupaa tai
kuolleen puolison perillisten kirjallista suostumusta. 

Lesken omaisuus, jonka tämä on saanut puolison kuoleman jälkeen, ei enää pidetä
avio-oikeuden alaisena omaisuutena.

Oikeus vaatia ositusta ei vanhene. Oikeuskäytännössä on todettu vuosikymmeniäkin
osittamatta olleiden avioerojen oikeuttavan vielä osituksen tekemiseen. 

 
Entinen puoliso saattaa osituksen toteuttamatta jättämisen takia olla

kuolinpesän osakas entisen puolisonsa kuolinpesässä. 

Mikäli henkilö on ollut useamman kerran naimisissa, tulisi jokaisen päättyneen
avioliiton jälkeen tehdä ositus. Kuolinpesän selvittäminen saattaa olla hyvinkin
haasteellista, mikäli näitä asioita joudutaan setvimään pitkienkin aikojen kuluttua.
Toinen osapuoli saattaa lisäksi pitkänkin ajan kuluttua alkaa vaatimaan osituksen
toimittamista mikäli esimerkiksi toisen varallisuusasema on parantunut
merkittävästi.

Mitä jos ositus jää tekemättä?



Sovittelulla voidaan näin ollen vaikuttaa osituksen lopputulokseen. Sovittelun voi
toteuttaa joko pesänjakaja tai osapuolet voivat sopia siitä keskenään. Kohtuuton
lopputulos voi syntyä  esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa kaikki puolisoiden
varallisuus on toisen nimissä ja avioehtosopimuksen takia toinen osapuoli jäisi
pitkäaikaisen avioliiton jälkeen ilman varallisuutta. Perusteetonta etua voi saada
esimerkiksi silloin, jos avioliitto on ollut hyvin lyhyt ja ilman sovittelua toiselle tulisi
huomattava varallisuusetu. 
 
Harkintakriteereitä sovittelulle ovat avioliiton kestoaika, puolisoiden toiminta
yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden kartuttamiseksi ja säilyttämiseksi sekä
muut puolisoiden taloutta koskevat seikat. 
 
Sovittelulla voidaan poistaa tai rajoittaa puolison tasinko-oikeutta tai siirtää
omaisuutta joko kokonaan tai osittain avio-oikeuden alaiseksi tai ulkopuolelle.
 
Ennen kuin osituksen sovittelun edellytyksiä voidaan arvioida, on kuitenkin
toteutettava laskennallinen ositus. Tämän jälkeen voidaan arvioida täyttyvätkö
sovittelun edellytykset. Sovitteluratkaisun pohjalta saadaan uusi osituslaskelma,
josta selviää uuden tasingon määrä.

Vanhemmat usein toivovat testamentissaan, etteivät heidän rintaperillisensä
vaatisi lakiosansa maksamista ensiksi kuolleen puolison jälkeen lesken eläessä ja
vastoin lesken tahtoa. Tätä toivomusta on mahdollista vahvistaa testamentissa eri
tavoin, jos testamentin tekijöille on taloudellisista tai muista syistä tärkeää,
etteivät rintaperilliset vaatisi lakiosiaan. Lakiosasta ja muista perintöasioista sekä
testamentin laatimisesta on hyvä keskustella perintö- ja testamenttioikeuteen
perehtyneen juristin kanssa.

8

Voiko osituksen lopputulosta
sovitella?

Avioliittolain mukaan ositusta voidaan sovitella, jos se muutoin johtaisi
kohtuuttomaan lopputulokseen tai toinen puoliso saisi

perusteettomasti taloudellista etua.



Mikäli osituksen yhteydessä tapahtuvasta saannosta (esimerkiksi kiinteistön, asunto-
osakkeen, arvopaperin) on käytetty vastikkeena muuta kuin ositettavaa varallisuutta,
tulee tällaisesta suorituksesta maksaa varainsiirtoveroa. Varainsiirtoverovelvollisuutta
ei kuitenkaan synny, jos osituksen yhteydessä käytetään osituksen ulkopuolisia
varoja, mutta omistajanvaihdosta (esimerkiksi kiinteistön osalta) ei synny. 
 
Ositusasiakirjaan on merkittävä kaikki ositettava varallisuus käypine arvoineen, jotta
osituksen laskennallinen lopputulos on selvitettävissä ja verotus saadaan oikein.

Osituksen toimittaminen selkeyttää puolisoiden varallisuussuhteet  ja poistaa         
aviovarallisuusoikeudellisen sidoksen puolisoiden välillä.

Asiat on yleensä helpompi tehdä valmiiksi silloin, kun niiden hoito on
ajankohtaista. Asioiden siirtäminen tulevaisuuteen tekee niiden hoidosta
hankalampaa ja epävarmempaa. 

Jos ositus jää toimittamatta, on riskinä, että aikanaan esimerkiksi toisen
kuollessa entinen puoliso olisikin kuolinpesän osakas.

Toisella osapuolella saattaa syntyä yllättäviä vaatimuksia jälkikäteen, mikäli
asioista ei ole tehokkaasti sovittu silloin, kun omaisuus ei ole ehtinyt vaihtaa
muotoaan. 
     
Ositussopimus tulee laatia kirjallisesti, se tulee allekirjoittaa ja kahden    
 henkilön todistaa allekirjoitukset oikeiksi. 
  
Omista oikeuksista ja muun muassa verokohtelusta kannattaa ottaa selvää
tarkasti. Asiakirjat kannattaa tehdä lakimiehen kanssa.

Jos ositus on aikanaan jäänyt tekemättä, voi kumpi tahansa puolisoista saada
sen vireille niin halutessaan.

Miten ositus vaikuttaa verotukseen?

Muista nämä tärkeät asiat
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Kun on selvitetty varakkaamman puolison laskennallisen
tasinkovelvollisuuden määrä, on selvitetty samalla tasingon määrä.

Tasingosta ei puolisoiden tarvitse maksaa veroa.



OSITUS: Puolisoilla on täysi avio-oikeus
kaikkeen toistensa omaisuuteen
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EROTTELU: Puolisoilla ei ole avio-oikeutta
mihinkään toistensa omaisuuteen
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OSITUS JA EROTTELU: Puolisoilla on avio-oikeus
osaan toistensa omaisuudesta
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Voit hoitaa oman osituksesi kuntoon helposti Lexlyn avulla. Osituksen tekemistä
varten sinun on mahdollista tavata juristi joko etänä puhelimen tai videoyhteyden

kautta tai kasvotusten toimistollamme. 
 

Voit varata ajan juristin etävastaanotolle helposti verkkosivuiltamme:
https://lexly.fi/palvelut/ositus

Jos haluat mieluummin tavata juristin toimistollamme, ole yhteydessä
asiakaspalveluumme.

 
Ositukset hoidamme tuntiveloituksella 250 h/€. Sinun ei kuitenkaan etukäteen
tarvitse miettiä yllättävien kustannusten kertymistä, sillä saat aina etukäteen

luotettavan arvion ositukseesi kuluvasta ajasta. 
 

Ota rohkeasti yhteyttä avun saamiseksi. 
Ensimmäinen yhteydenotto ei sido sinua vielä mihinkään.

 

www.lexly.fi
 asiakaspalvelu@lexly.fi 

010 3379 150

Helsinki - Liisankatu 6, 00170 
Turku - Logomo, 20100

Tampere - Kauppakatu 12, 33210
 

Lexly Oy 2021

Ota yhteyttä Lexlyyn 

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

