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Muistilista uudelleen avioituvalle 
 
Nykyisen avioliiton talouden turvaamiseksi on hyvä varmistaa, että edelliseen liittoon liittyvät vel-
vollisuudet on hoidettu. Avioliittoon kuuluva avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen edellyttää, 
että avioliiton päättyessä puolisoiden varallisuusoikeudelliset suhteet puretaan. Tämä tapahtuu 
osituksessa taikka omaisuuden erottelussa, jos aviopuolisot ovat laatineet avioehdon. Kun edelli-
sen avioliiton osalta asiat ovat kunnossa, on hyvä huolehtia, että myös nykyisessä liitossa on kes-
kusteltu taloudellisista asioista. Käytännössä kyseeseen tulevat kysymykset avioehdosta, testa-
mentista ja edunvalvontavaltuutuksesta. 
 
Tärkeä tietää 
 
Edellinen liitto 
Avioeron tultua voimaan ihmiset usein ajattelevat, että kaikki siteet menneeseen avioliittoon ovat 
päättyneet. Avioliiton päättyminen vaatii kuitenkin viimeisen sinettinsä. Avioliittolain perusteella 
edellisen puolison oikeus vaatia ositusta ei vanhene. Vaikka aviopuolisoilla olisi avio-oikeuden ko-
konaan poissulkeva avioehto, tulee heidän laatia liiton päättyessä omaisuuden erottelua koskeva 
sopimus. Ositus nousee viimeistään esiin entisen puolison perunkirjoituksessa. Jos aviovaralli-
suussuhteita ei ole päätetty, on entinen puoliso kuolinpesän osakas. 
 
Nykyisen liiton talouden turvaaminen 
Jokaisessa avioliitossa on hyvä miettiä etukäteen, miten asiat tulisi järjestää, jos toista puolisoa 
kohtaa vakava sairastuminen tai kuolema. Puolisot voivat varautua tilanteeseen laatimalla edun-
valvontavaltakirjat ja keskinäisen testamentin tai testamentit. Myös avioehtosopimuksella on 
suuri taloudellinen vaikutus liiton päättyessä kuolemaan. Avioehto vaikuttaa siihen siirtyykö 
omaisuutta kuolinpesän ja lesken välillä vai pitävätkö molemmat osapuolet oman omaisuutensa. 
 
Uudestaan avioituvan tärkeät asiakirjat 
 
Avioehtosopimus 

 Avioehto on avioliiton taloudellisten pelisääntöjen luoja. 
 Keskusteleminen taloudellisista asioista avoimesti osoittaa, että onko tarvetta muuttaa 

avioliittolain lähtökohtana olevaa avio-oikeutta. 
 Jos avioehtoa ei ole, avioliiton päättyessä molemmille osapuolille kuuluu puolet puolisoi-

den omaisuuksien yhteenlasketusta säästöstä. 

Testamentti 
 Testamentilla voidaan puuttua lakimääräiseen perimykseen. 
 Aviopuoliso ei peri puolisoaan, jos perinnönjättäjällä on lapsia.  
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 Ilman testamenttia leski on kuolinpesän osakas vain siihen saakka kunnes ositus lesken ja 
kuolinpesän välillä on tehty. 

 Testamentilla leskelle voidaan antaa lain mukaista parempi turva asumisen ja varojen suh-
teen. 

 Puolisot voivat testamentilla määrätä mihin omaisuus päätyy molempien kuoltua. 

Edunvalvontavaltakirja 
 Puolison toimintakyvyn heikentyessä toinen puoliso ei saa toimia hänen puolestaan ilman 

erillistä valtakirjaa. 
 Edunvalvontavaltuutuksessa voi määrätä omat läheiset päättämään asioista, kun siihen ei 

enää itse pysyy heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. 
 Edunvalvontavaltakirja tulee tehdä ajoissa, ennen kuin avuntarve ilmenee. 
 Läheisen toimiminen edunvalvontavaltakirjan perusteella on kevyempää kuin vastaavassa 

tehtävässä toimiminen edunvalvojan roolissa, joka tulee kyseeseen jos edunvalvontaval-
takirjaa ei ole tehtynä. 

Hoito- ja hoivatahto 
 Hoitotahdolla, voi ilmaista tahtonsa koskien omaa sairaanhoitoa ja terveydentilaa. 
 Hoivatahdolla voi kertoa läheisille ja esimerkiksi palvelutalon henkilökunnalle toiveensa 

oman elämänsä suhteen kuten esim. sen minkälaista musiikkia haluaisi kuunnella.  

 
 

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 


