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Muistilista avoeroa harkitsevalle   
  
Avoliittolakia sovelletaan avopuolisoihin, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi 
vuotta tai heillä on yhteinen lapsi. Avopuolisot pitävät lähtökohtaisesti oman omaisuutensa. 
Erossa mahdollinen omaisuuden yhteisomistus puretaan ja sovitaan lasta koskevista asiasioista.  
  
Tärkeää tietää avoliittoon liittyvistä lakiasioista 

Mikä on avoliittosopimus 
Avopuolisot voivat tehdä sopimuksen yhteisen talouden kulujen jakamisesta. Asiakirjalla sovitaan 
yleensä lainakulujen, avopuolisoiden tulotason ja lapsen vaikutus yhteiseen talouteen. Kirjallisesti 
tehty avoliittosopimus on tarvittaessa täytäntöönpanokelpoinen oikeusteitse.  
 
Sopimus avoeron varalta 
Avopuolisot voivat tehdä sopimuksen mahdollisen avoeron varalta. Sopimus koskee taloudellis-
ten suhteiden järjestelyä, yhteisen omaisuuden erottelua ja muita avoerotilanteessa huomioita-
via asiota. Sopimuksessa voidaan myös sopia, milloin avoliitto katsotaan päättyneeksi. Sopimus 
laaditaan avoliiton aikana, ja sitä tulee noudattaa avoerossa toisen avopuolison sitä vaatiessa.  
 
Omaisuuden erottelu avoerossa 
Lähtökohta on, että avopuolisot voivat purkaa yhteisen taloutensa parhaaksi katsomallaan ta-
valla. Avoliittolaissa säännellään avopuolisoiden omaisuuden erottelusta, joka voidaan tehdä so-
pimuserotteluna. Sopimuserottelussa avopuolisot laativat sopimuksen, jonka molemmat allekir-
joittavat. Sopimukselle tarvitaan kaksi esteetöntä todistajaa. Mikäli sopiminen ei ole mahdollista, 
voidaan käräjäoikeudesta hakea pesänjakaja toimittamaan omaisuuden erottelu.  
  
Avoliiton asialista 
 
Avoliittolain soveltaminen 

 Avopuolisot ovat asuneet vähintään viisi vuotta yhteistaloudessa.  
 Avopuolisoilla on yhteinen lapsi, on ollut yhteinen lapsi tai yhteisessä huollossa oleva 

lapsi. 
 

Avopuolisoiden omaisuuden erottelu  
 Sopimus omaisuuden erottelusta avopuolisoiden kesken. 
 Käräjäoikeuden määräämän pesänjakajan toimittama omaisuuden erottelu.  

 
Avopuolison omaisuus  

 Avopuolisot pitävät nimissään oman omaisuutensa. 
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Avopuolisoiden yhteinen omaisuus  
 Kummallakin avopuolisolla on oikeus omistamaansa osuuteen.  
 Jos yhteisen omaisuuden omistussuhteista ei ole sovittu, oletuksena on yhtä suuret 

omistusosuudet. 
 

Yhteinen velka  
 Avopuolisot vastaavat yhteisvastuullisesti yhteisestä lainasta.  
 Vapautuminen yhteisestä velasta vaatii järjestelyjä.  

 
Lasta koskevat asiat  

 Lapsen elatusta, asumista ja tapaamisoikeutta koskevat asiat.  
 
 
 

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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