Muistilista avioliittoa suunnittelevalle
Yleistä




Avioliiton voi solmia joko kirkollisesti tai siviilivihkimisellä.
Ennen avioliittoon vihkimistä tulee avioliiton esteet tutkia.
o Esteiden tutkinta tehdään Digi- ja väestötietovirastossa tai seurakunnassa.
o Esteettömyystodistus vanhenee neljässä kuukaudessa.
Avioliiton solmiessaan osapuolet sopivat myös sukunimestä.
o Sukunimi voi olla jommankumman sukunimi tai molemmat voivat pitää omat sukunimensä. Sukunimistä voi myös tehdä sukunimiyhdistelmän.
o Uusi puoliso ei kuitenkaan voi ottaa entiseltä puolisolta tullutta sukunimeä.

Kuka voi solmia avioliiton?





Avioliiton voivat solmia 18 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka eivät ole keskenään lähisukulaisia.
Kansalaisuus ei vaikuta avioliiton solmimiseen. Esteettömyystodistus tarvitaan kuitenkin
molemmilta.
o Este avioliiton solmimiselle ovat mm. voimassa oleva avioliitto tai rekisteröity parisuhde, lähisukulaisuus, alle 18 vuoden ikä tai ottolapsisuhde.
Jos avioliitto solmitaan ulkomailla, pitää se erikseen rekisteröidä Suomessa.
o Ulkomailla solmittu avioliitto on pätevä Suomessa, kun se on solmittu vieraan valtion lain mukaisesti ja täyttää Suomen lain vaatimukset.
o Avioliiton varallisuussuhteisiin sovelletaan yleensä sen maan lakia, johon kummallekin puolisolle muodostui asuinpaikka avioliiton solmimisen jälkeen.

Avioliittolla on paljon taloudellisia vaikutuksia.
Avio-oikeus




Avioliiton kautta puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen. Avioliiton päättyessä avioeroon tai kuolemaan puolisoilla on oikeus toistensa omaisuuteen. Kummankin
puolison omaisuus lasketaan yhteen ja saatu summa jaetaan kahdella. Kummallakin puolisolla on oikeus saada puolet tästä yhteenlasketusta omaisuudesta.
Avio-oikeuteen voidaan vaikuttaa avioehdolla. Avioehdon kautta voidaan määrätä, että
omaisuus jaetaan avioliiton päättyessä jollain muulla tavalla.
o Puoliso on voinut saada esimerkiksi lahjan tai testamentin kautta omaisuutta, johon
toisella puolisolla ei ole oikeutta muun määräyksen takia.
o Avio-oikeuden alaista omaisuutta on hoidettava siten, ettei se aiheettomasti vähene
toisen puolison vahingoksi.
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Velat



Kumpikin puoliso vastaa yksin siitä velasta, minkä hän on yksin tehnyt ennen avioliittoa tai
sen aikana.
Elatusvelasta vastaavat kuitenkin puolisot yhdessä.

Elatusvelvollisuus



Puolisoiden tulee kykynsä mukaan ottaa osaa perheen yhteiseen talouteen ja puolisoiden
elatukseen.
Puolison elatus käsittää puolisoiden yhteisten sekä kummankin henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisen.

Yhteinen koti


Puoliso ei saa ilman toisen puolison suostumusta luovuttaa eteenpäin sellaista omaisuutta, joka on tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina. Tähän ei vaikuta se,
kumpi puolisoista kodin omistaa.

Verotus



Verotus on henkilökohtaista, mutta avioliitto vaikuttaa eräisiin verovähennyksiin.
Aviopuoliso maksaa puolisoltaan tulevasta perinnöstä veroa ensimmäisen perintöveroluokan mukaisesti.

Etuudet


Avioliitto voi vaikuttaa Kelan myöntämiin etuuksiin. Tarkemmin asiaa kannattaa tiedustella Kelasta. www.kela.fi.

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.

010 3379 150
asiakaspalvelu@lexly.fi
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