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Defensor Legis N:o 4/2004

Eheliche Güterrecht und die Beteiligung zum Nachlass 
– einige Gesichtpunkte über den Schutz ohne eheliche Güterrecht des überlebenden Ehepartners

1 Johdannoksi 

Arvioitaessa perittävältä jääneen lesken jää-
mistöoikeudellista asemaa kiinnittyy huomio 
helposti ennen muuta hänelle laissa osoitettuihin 
varallisuusarvoisiin etuuksiin. Keskeisiä kysy-
myksiä ovat tältä osin esimerkiksi, mille sijalle 
leski on asetettu perimysjärjestyksessä, kuinka 
leskeä suojataan testamentteja ja rintaperillisten 
lakiosavaateita vastaan ja millä edellytyksin leski 
saa jäädä asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin. 
Lähes yhtä tärkeäksi voi kuitenkin osoittautua se, 
kuinka näiden oikeuksien toteutuminen turvataan 
kuolinpesän hallintoa koskevissa säännöksissä. 
Millaista oikeussuojaa leski esimerkiksi nauttii 
perillisten tekemien, jäämistöomaisuuteen koh-
distuvien oikeustoimien varalta? 

Perintökaaressa on jäämistöomaisuuden hallin-
toon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet kytketty 
laajassa mitassa kuolinpesän osakkuuteen. Jää-
mistöomaisuuden vallinta on uskottu lähtökoh-
taisesti osakkaille, joiden on pesän omaisuudes-
ta määrätessään toimittava yhdessä (PK 18:2.1). 
Osakas myös pystyy useimpia muita etutahoja 
helpommin saattamaan kuolinpesän virallisselvi-
tykseen. Kun osakas näin pääsee tehokkaasti vai-
kuttamaan jäämistöomaisuutta koskevaan päätök-
sentekoon, myös hänen mahdollisuutensa turvata 
oman materiaalisen jako-asemansa toteutuminen 

AVIO-OIKEUS JA KUOLINPESÄN OSAKKUUS

– näkökohtia avio-oikeutta vailla olevan lesken oikeussuojasta

ovat varsin hyvät. Toisaalta osakkuusasemaan 
liittyy rasitteita, esimerkiksi velvollisuus huo-
lehtia legaattien täyttämisestä ja velkojen asian-
mukaisesta maksamisesta. Eloonjääneen puolison 
kannalta on siten varsin suuri merkitys sillä, onko 
hän lain mukaan pesän osakas vai ei.

Kuolinpesän osakkaiden piiri on määritetty PK 
18 luvun 1 § 1 momentissa. Lainkohdan mukaan 
eloonjäänyt puoliso voi olla osakas kolmella eri 
perusteella: 1) PK 3:1:ssä tarkoitettuna perillise-
nä, 2) yleisjälkisäädöksen saajana ja 3) puolisoi-
den avio-oikeussuhteiden perusteella. 

Tässä esityksessä keskityn kohdassa 3 mai-
nittuun perusteeseen. Tarkastelen siis ongelmia, 
jotka koskevat avio-oikeussuhteiden vaikutusta 
puolison osakkuusaseman määräytymiseen. Kir-
joituksen aluksi selvitän lähemmin PK 18:1.1:n 
3 kohdan sisältöä. Pääpaino on kuitenkin nykyi-
sen sääntelymme asianmukaisuuden arvioinnis-
sa. Kysyn, onko lesken osakkuusasemaa järke-
vää kytkeä puolisoiden avio-oikeussuhteisiin sillä 
tavoin kuin perintökaaressa on tehty. Tarkoituk-
seni on nostaa esille tästä kytkennästä johtuvia 
ongelmia ja pohtia, millä tavoin lainsäädäntöäm-
me mahdollisesti tulisi muuttaa.

De lege ferenda -näkökulman tekee perustel-
luksi se, että perintökaartamme ollaan uudista-
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massa. Kuten oikeusministeriössä hiljattain val-
mistuneesta periaatemietinnöstä käy ilmi, selviä 
muutospaineita kohdistuu juuri lesken asemaa 
koskevaan sääntelyyn.1 Mikäli konkreettiseen 
uudistustyöhön todella ryhdytään, siinä ei voi-
tane sivuuttaa tämän kirjoituksen teemaa: mil-
lä edellytyksin leskelle tulee antaa kuolinpesän 
osakkaan asema. 

2 Avio-oikeuteen perustuva osakkuus PK 
18:1:n mukaan 

2.1 Puolisoiden avio-oikeusyhteyden vaiku-
tus kuolinpesän osakkuussuhteisiin on ilmaistu 
PK 18:1.1:ssä osoittamalla, milloin eloonjäänyt 
puoliso ei ole pesän osakas. Lainkohdan mukaan 
osakkuusasema puuttuu, mikäli ”ositus on toimi-
tettu” tai mikäli ”puolisolla ei ole avio-oikeutta 
toisen puolison omaisuuteen”. Kumpikin näistä 
perusteista vaatii täsmennystä. Tarkastelen ensin 
viimeksi mainittua kriteeriä. 

PK 18:1.1:n sanamuodon ja lain esitöiden 
valossa eloonjäänyt puoliso on kiistatta osakas 
aina silloin, kun hänellä on avio-oikeus edes 
osaan perittävän omaisuudesta. Jos asia on näin, 
leski ei menetä osakasasemaansa, vaikka perittä-
vältä vastaavasti puuttuisi kokonaan avio-oikeus. 
Myöskään se, että lesken avio-oikeus on osittain 
suljettu pois, ei vie häneltä osakkaan asemaa eikä 
vähennä hänen oikeuksiaan jäämistöomaisuuden 
hallinnossa. Puolison myötävaikutus vaaditaan 

siis normaaliin tapaan myös avio-oikeudesta 
vapaata omaisuutta koskeviin oikeustoimiin.2

Yhtä selvää on, että avio-oikeuden totaalinen 
puuttuminen puolin ja toisin sulkee lesken osak-
kuuden ulkopuolelle. Merkitystä ei ole nyt sillä, 
mistä seikasta puolisoiden avio-oikeussuhteiden 
katkeaminen johtuu. Osakkuusasema leskeltä siis 
puuttuu yhtä lailla silloin, kun puolisot ovat sol-
mineet avio-oikeuden täysin poissulkevan avio-
ehdon kuin siinäkin tapauksessa, että avio-oikeus 
on poistunut avioliiton aikana toimitetun osituk-
sen (ks. AL 107a §) taikka jommankumman puo-
lison tekemän AL 35.4 §:ssä tarkoitetun ilmoituk-
sen johdosta.3 Leski voi olla näissä tapauksissa 
osakas vain PK 3:1:ssä tarkoitettuna perillisinä 
taikka yleisjälkisäädöksen saajana. Esimerkiksi 
pelkkä jäämistöön kohdistuva hallintaoikeus ei 
osakkaan asemaa anna, perustuipa tämä oikeus 
sitten testamenttiin tai PK 3:1a:n määräyksiin.4

Pulmallisempia ovat sitä vastoin tilanteet, jois-
sa ainoastaan perittävällä on ollut avio-oikeus 
eloonjääneen puolison omaisuuteen (tai osaan 
siitä). Lain sanamuoto antaa tukea tulkinnalle, 
jonka mukaan leski olisi tällöinkin pesän osakas. 
Ilmaisussa ”puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen 
puolison omaisuuteen” ei tehdä eroa sen suhteen, 
kummalla puolisoista on avio-oikeus. Voidaan-
kin väittää, että mikäli ratkaisevana olisi pidetty 
juuri eloonjääneen puolison avio-oikeutta, asia 
olisi ilmaistu toisin. Ei olisi tyydytty käyttämään 
sanoja ”puoliso” ja ”toinen puoliso”, vaan olisi 
puhuttu nimenomaan eloonjääneestä puolisosta 

1 Ks. lähemmin: Perintökaaren uudistamistarpeet. Perintökaaren uudistamistarpeita selvittäneen työryhmän 3.6.2004 antama 
mietintö. Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2004:6. 

2 Tämä seikka todettiin nimenomaisesti perintökaaren valmistelutöissä. Ratkaisua perusteltiin ennen muuta käytännön 
syillä. Kun vainajan omaisuus muodostaa ennen jakoa yhtenäisen varallisuusmassan, sen vallintaa koskevissa säännöksissä 
olisi epätarkoituksenmukaista tehdä eroa avio-oikeuden alaisen ja siitä vapaan omaisuuden kesken. Lisäksi tuotiin esille, että 
tasingon maksamiseen saatetaan joutua käyttämään myös avio-oikeudesta vapaata omaisuutta, mikäli leskellä on vastikevaa-
timuksia. Lesken kannalta voi siten olla tärkeää, että myös vapaaomaisuutta säilyy jäämistössä riittävästi. Ks. lähemmin SOU 
1932:16 s. 103,1932:16 s. 103,1932:16  Ehdotus 1935 (LVK 1935:2) s. 129, KKO:n lausunto 1.11.1941 s. 133, sekä Saarenpää, Ositukseen vaikuttavat 
oikeustoimet. Teoksessa Puolisoiden omaisuuden ositus ja jako (1984) s. 93-96. 

3 Avio-oikeuden lakkaamisesta AL 107a §:n ja AL 35.4 §:n nojalla ks. lähemmin Aarnio - Helin, Suomen avioliitto-oikeus 
(1992) s. 121-122 sekä s. 134-136.

4 Viimeksi mainitusta kysymyksestä ks. Saarenpää, Perintö ja jäämistö (1994) s. 82.
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ja perittävästä. Tämä leskelle myönteinen tulkin-
ta on saanut kannatusta myös oikeuskirjallisuu-
dessa. Vallitsevana käsityksenä on nykyisin se, 
että leski on kuvatuissa tilanteissa kuolinpesän 
osakas.5

Aivan selvä ei asia kuitenkaan ole. Perintökaa-
ren valmistelutöistä käy ilmi, että osakkuusasema 
tarkoitettiin alun perin antaa leskelle vain silloin, 
kun hän oli perillinen tai yleisjälkisäädöksen saa-
ja taikka kun hänellä oli avio-oikeus perittävän 
omaisuuteen. Muissa tapauksissa puolisolla ei 
katsottu olevan hyväksyttävää intressiä osallis-
tua jäämistöomaisuuden vallintaan. Kanta tuotiin 
esille jo vuoden 1935 Ehdotuksen perusteluissa.6

Vieläkin selvempiä olivat tässä suhteessa lain-
valmistelukunnan ehdotukset 1953:1 ja 1956:1, 
joissa osakkaiden piiri oli jo säädöstekstissä mää-
ritetty niin, että lesken osakkuus edellytti hänellä 
itsellään olevaa avio-oikeutta. PK 18:1.1:n nykyi-
nen sanamuoto syntyi vasta lainvalmistelutöiden 
loppuvaiheessa, eikä sanamuodon muuttamis-
ta lainkaan perusteltu.7 Joudutaan siten kysy-
mään, olisiko lainkohta sittenkin perustellumpaa 
ymmärtää sen alkuperäistä ajatusta vastaavalla 
tavalla. 

Jos pidetään silmällä yksin avio-oikeudesta 
johtuvia vaateita, vaikuttaisi siltä, että avio-oikeut-
ta vailla olevalla leskelle ei tule antaa osakkaan 
asemaa. Hänellä ei yksinkertaisesti näyttäisi ole-
van tarvetta kontrolloida kuolinpesän hallintoa. 
Asetelmahan on nyt sellainen, että jäämistöva-

rat jäävät kokonaan puolittamisen ulkopuolelle 
ja osituspuolten avio-osien suuruus määräytyy 
yksin lesken omaisuuden perusteella. Ensin kuol-
leen puolison perillisten ja lesken välisen osituk-
sen lopputuloksen kannalta on siten yhdenteke-
vää, kuinka suureksi jäämistön säästö selvityk-
sen aikana muodostuu. Lesken (tai hänen omien 
perillistensä) maksettavaksi tuleva tasinko ei voi 
kasvaa, hoitivatpa ensin kuolleen puolison peril-
liset jäämistöomaisuutta kuinka huonosti tahansa. 
AL 103.2 §:n säädetyn nojalla leski sitä paitsi 
vapautuu aina itse tasingon maksamisesta.8

Myös tämä lesken osakkuutta vastaan puhuva 
argumentti saatetaan kuitenkin riitauttaa. Osak-
kuusaseman myöntämistä voidaan puoltaa ennen 
kaikkea sillä, että leskellä on pesänselvitykses-
sä usein valvottavanaan myös muita kuin avio-
oikeudesta johtuvia intressejä.9 Tällaisia ovat 
esimerkiksi PK 3:1a:han tai PK 8:2:een perus-
tuvat vaateet. Myös se mahdollisuus, että leski 
ehkä sittenkin on oikeutettu tasinkoon – ositusta 
(tai oikeastaan omaisuuden erottelua) saatetaan 
nimittäin sovitella AL 103b §:n nojalla – tulee 
ottaa huomioon. Joudutaan kuitenkin kysymään, 
mikä merkitys näille seikoille voidaan antaa tar-
kasteltavan ongelman kannalta. Nehän jäävät 
joka tapauksessa vaille merkitystä silloin, kun 
myös perittävältä puuttuu avio-oikeus. Esimer-
kiksi tilanteessa, jossa puolisot ovat solmineet 
avio-oikeuden totaalisesti poissulkevan avioeh-
don, leski jää kiistatta osakkuusasemaa vaille, 

5 Tällä kannalla esim. Aarnio, Perintöoikeus (1974) s. 85, Aarnio - Mahkonen, Suomen avioliitto-oikeus (1983) s. 215, 
Saarenpää, Ositukseen vaikuttavat oikeustoimet. s. 92 sekä Aarnio - Kangas, Suomen jäämistöoikeus I (4p. 1999) s. 211. - 
Päinvastaista käsitystä on meillä edustanut Rautiala, Pesänselvitys ja perinnönjako (2p. 1968) s. 6. 

6 Ks. Ehdotus (1935) s. 129, jossa lähdetään siitä, että mikäli eloonjääneellä puolisolla ei ole avio-oikeutta, hänen ei pidä 
saada osallistua jäämistöomaisuuden hallintoon. 

7 Lainvalmistelutöiden vaiheita on seikkaperäisesti selvittänyt Saarenpää, Ositukseen vaikuttavat oikeustoimet s. 91.
8 Perintöoikeuskomitean mietinnössä (KM 1975:84 s. 105) PK 18:1:tä ehdotettiinkin muutettavaksi siten, että leski olisi 

ollut puolisoiden aviovarallisuussuhteiden perusteella osakas vain silloin, kun hänellä itsellään oli avio-oikeus perittävän 
omaisuuteen. Muutosehdotusta perusteltiin tekstissä esiin tuodulla seikalla: tilanteessa, jossa vain perittävällä on avio-oikeus, 
leski ei voi koskaan saada tasinkoa mutta ei voi tasinkoprivileginsä johdosta joutua sitä myöskään antamaan. 

9 Tähän näkökohtaan on tukeutunut Saarenpää (Ositukseen vaikuttavat oikeustoimet s. 92) puoltaessaan osakkuusaseman 
antamista myös avio-oikeutta vailla olevalle leskelle. Konkreettisena esimerkkinä hän mainitsee tilanteen, jossa puoliso L on 
käyttänyt omaa varallisuuttaan perittävän P nimiin hankitun omaisuuden hyväksi. L:n intressiä osallistua jäämistöomaisuuden 
vallintaan ei tällöin poista se, että hänellä ei ole avio-oikeutta P:n omaisuuteen.
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olipa hänellä perillisiä kohtaan millaisia vaateita 
tahansa (oletan nyt että leski ei ole perillinen eikä 
yleistestamentinsaaja). Tähän nähden olisi joh-
donmukaista tulkita PK 18:1:tä suppeasti: leski 
ei olisi koskaan osakas yksin sillä perusteella, 
että perittävällä on ollut hänen omaisuuteensa 
avio-oikeus. 

Kuten kirjoituksessa myöhemmin osoitan, 
leskellä on avio-oikeuden puuttumisesta huoli-
matta usein sellaisia intressejä valvottavanaan, 
että hänelle olisi asiallisesti perusteltua antaa 
osakkaan asema täysin siitä riippumatta, millä 
tavoin puolisoiden avio-oikeussuhteet järjestyvät. 
Tämän vuoksi PK 18:1.1 on mielestäni ymmär-
rettävä sanamuotonsa mukaisesti, vaikka tulkinta 
nykyisen oikeustilan epäjohdonmukaiseksi tekee-
kin. Kun kerran lainkohta kirjoittamistapansa 
puolesta sallii osakkuusaseman antamisen myös 
avio-oikeutta vailla olevalle leskelle, on aiheellis-
ta omaksua tämä leskeä suojaava tulkinta. 

2.2 PK 18.1.1:ssä on asetettu avio-oikeuteen 
perustuvalle lesken osakkuudelle ensi näkemäl-
tä selvä päättymisajankohta. Osakasasema lak-
kaa, kun ositus on toimitettu. Sääntö on helposti 
ymmärrettävissä sitä taustaa vasten, että osakkuus 
on annettu leskelle avio-oikeusvaateiden suojaa-
miseksi. Sen jälkeen kun eloonjääneen puolison 
avio-oikeus on osituksessa toteutettu, puolisol-
la ei ole enää näitä vaateita, joten hänen ei ole 
myöskään tarpeen saada osallistua kuolinpesän 
hallintoon. 

Mitenkään yksiselitteinen ei mainittu sääntö 
kuitenkaan ole. Joudutaan nimittäin kysymään, 
milloin ositus katsotaan PK 18:1.1:ssä tarkoi-
tetulla tavalla toimitetuksi. Lainkohta saatetaan 
sen sanamuodon valossa ymmärtää niin, tämä 
vaikutus olisi jo ositustoimituksen loppuun saat-
tamiselle. Lesken osakkuus lakkaisi heti, kun 
osituspuolet ovat allekirjoittaneet osituskirjan 

tai pesänjakaja on antanut osituspäätöksen. Osi-
tuksen lainvoimaisuutta ei siis vaadittaisi.

Hahmoteltuun tulkintaan liittyy kuitenkin 
ongelmia. Pulmallinen se on ennen kaikkea sel-
laisen lesken kannalta, joka moittii pesänjakajan 
toimittamaa ositusta. Puolison olisi nyt tärkeää 
voida kontrolloida perillisten jäämistötoimia, 
kunnes osituksen lopullinen tulos on selvinnyt. 
Moitekanteen menestyminen voi jäädä hyödyt-
tömäksi, jos perilliset pääsevät välitilan aikana 
määräämään haluamallaan tavalla jäämistöomai-
suudesta. Lähtökohdaksi täytyykin ottaa, että 
lesken osakkuusasema ei ainakaan toimitusosi-
tuksessa lakkaa ennen kuin ositus on tullut lain-
voimaiseksi. Käsitys on saanut kannatusta myös 
oikeuskirjallisuudessa.10

Sopimusosituksessa asetelma on toisenlainen. 
Laissa asetettu kuuden kuukauden moiteaika kos-
kee PK 23:10.2:n mukaan vain osituksen muoto-
virheeseen perustuvia kanteita. Osituspuolet voi-
vat sinänsä vedota myös materiaalisiin virheisiin 
– siis sopimustaan rasittaviin pätemättömyyspe-
rusteisiin – mutta tältä osin laissa ole ei asetet-
tu nimenomaista kanneaikaa. Sopimusosituksen 
lainvoimaisuudesta voidaankin oikeastaan puhua 
vain muotovirheisiin perustuvien vaatimusten 
osalta. 

Saatetaan siten epäillä, onko osakkuuden lak-
kaamisen ehdottomaksi edellytykseksi järkevää 
asettaa sopimusosituksen lainvoimaisuutta. Tilan-
teessa, jossa osituspuolten toimitus täyttää kiis-
tatta PK 23:9:ssä asetetut muotovaatimukset, on 
nähdäkseni aiheetonta pysyttää leskellä osakkaan 
asemaa pelkästään sillä perusteella, että hänellä 
on periaatteessa mahdollisuus nostaa muotovir-
heeseen perustuva kanne. Katsoisinkin, että lain-
voimaisuuden puuttumiselle tulee antaa merkitys-
tä vain silloin, kun osituksen muodollisesta päte-
vyydestä vallitsee todellinen epäselvyys. Ositusta 
esimerkiksi rasittaa selvä muotovirhe tai sinänsä 

10 Ks. Aarnio, Perintöoikeus s. 85, Aarnio - Helin s. 262 ja Aarnio - Kangas I s. 212, joissa osakkuuden lakkaaminen on 
kytketty yleisesti osituksen lainvoimaisuuteen. Sopimus- ja toimitusosituksia ei siis ole tarkasteltu erikseen. 
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virheettömältä näyttävän osituksen pätevyys on 
de facto riitautettu muotoon liittyvistä syistä (les-
ki esimerkiksi perustaa moitekanteensa siihen, 
että osituskirjan todistajat ovat olleet esteellisiä 
tai muuten tehtäväänsä kelpaamattomia).

2.3 Osakkuuden kestoon liittyy toinenkin 
ongelma. Ei ole selvää, riittääkö osituksen toimit-
taminen tai edes sen lainvoimaiseksi tuleminen 
vielä yksinään lakkauttamaan lesken osakasase-
maa. Jos leskelle on osituksessa osoitettu tasin-
koa, syntyy kysymys, tulisiko lisäksi vaatia tasin-
gon reaalista suorittamista. Eloonjäänyt puoliso 
pysyisi siis osakkaana, kunnes tasinko-omaisuus 
on luovutettu hänen hallintaansa. Tällainen kanta 
onkin omaksuttu Aarnion ja Helinin teoksessa 
Suomen avioliitto-oikeus sekä Aarnion ja Kan-
kaan Perhevarallisuusoikeus-teoksessa.11

Kirjoittajien puoltaman tulkinnan tueksi voi-
daan esittää asiaperusteita. Niin kauan kun tasin-
kosuoritus on tekemättä, lesken asemaa rasittaa 
epävarmuus. Hänen oikeutensa lopullinen toteu-
tuminen on riippuvainen siitä, millä tavoin peril-
liset vallitsevat jäämistöomaisuutta. Tämä pätee 
erityisesti tilanteisiin, joissa tasinko on määrä 
suorittaa rahana. Jos osakkaat viivyttävät sen 
maksamista ja tekevät epäedullisia jäämistödis-
ponointeja, pesän varat eivät ehkä lopulta riitä-
kään leskelle kuuluvan määrän suorittamiseen. 

Tietynlainen oikeudenmenetyksen uhka les-
keen kohdistuu myös silloin, kun tasingoksi on 

määrätty tai sovittu muuta omaisuutta kuin rahaa. 
Perilliset saattavat nytkin jäämistöomaisuut-
ta koskevilla disponoinneillaan tai omaisuuden 
huonolla hoidolla saada aikaan sen, että lesken 
oikeus ei toteudu. Lesken olisi siten tärkeää kont-
rolloida perillisten jäämistötoimia, kunnes hän on 
saanut tasingon hallintaansa. Tämä ei koske yksin 
tasinkokohdetta koskevia oikeustoimia, vaan les-
ken oikeuden toteutumisen kannalta voi olla tär-
keää, että myös muuta omaisuutta säilyy pesässä 
riittävästi. Onhan mahdollista, että tasinkovelvoi-
tetta ei jostakin syystä voidakaan lopulta täyttää 
siihen alunperin tarkoitetulla omaisuudella (se on 
esimerkiksi hävinnyt tai turmeltunut, taikka se 
paljastuu sivullisen omaksi).12

Tulkintaan, jonka mukaan osakkuusaseman 
päättyminen on kytketty tasinkosuorituksen 
tapahtumiseen, liittyy tosin myös ongelmia. 
Perillisten kanssa asioiva sivullinen tai vaikka-
pa kirjaamisasiaa käsittelevä viranomainen ei 
nyt voi pelkän osituksen lainvoimaisuutta kos-
kevaan tiedon perusteella luottaa siihen, että les-
ki on menettänyt osakasasemansa. Hän joutuu 
lisäksi vaatimaan selvitystä tasingon maksami-
sesta. Nämä selvittelyvaikeudet painavat kuiten-
kin mielestäni vaa´assa vähemmän kuin lesken 
suojaamiseen tarpeet. Katsonkin, että leski lakkaa 
olemasta pesän osakas vasta, kun asianmukainen 
tasinkosuoritus on tehty. 

11 Aarnio - Helin s. 262 ja Aarnio - Kangas, Perhevarallisuusoikeus (2002) s. 76. - Nimenomaisia kannanottoja, joissa olisi 
kiistetty tasinkosuorituksen merkitys, en ole havainnut. Ks. tosin Saarenpää, Välitilojen ongelmia. Artikla ry:n juhlajulkaisu 
(1989) s. 218, jossa lähdetään siitä, että lesken osakkuus voi lakata jo ennen tasinkosuorituksen tapahtumista. Kysymys on 
kuitenkin lähemmin perustelemattomasta, sivuhuomautuksen luonteisesta lausumasta, jonka taustalla ei liene nyt esillä olevan 
ongelman nimenomaista pohdintaa.

12 Huomattakoon, että jo pelkkä osituksen toimittaminen riittänee lakkauttamaan perillisten kompetenssin disponoida tasin-
goksi yksilöidystä omaisuudesta. Perilliset eivät siis enää voi pätevästi luovuttaa sivulliselle esimerkiksi sitä henkilöautoa, joka 
oli osituksessa määrätty annettavaksi leskelle. Tasinkokohteen hallinnan luovutuksella on tästä huolimatta olennainen merkitys 
lesken kannalta. Ennen sen tapahtumista hän joutuu esimerkiksi varautumaan siihen, että perillisten oikeustoimikumppani saa 
vilpittömän mielen suojaa. Kysymyksestä ks. lähemmin Lohi, Ositus, tasinko ja sivullissuoja (2003) s. 293-300 (pidän teoksessa 
silmällä vain puolisoiden kesken toimitettuja osituksia, mutta siinä esitetty soveltuu pääosin myös jäämistöosituksiin).
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Vertailun vuoksi todettakoon, että edellä tar-
kasteltuun nähden hyvin samankaltaista ongelmaa 
on jouduttu pohtimaan avioliittolain vallinnanra-
joitussäännöksiä tulkittaessa. Kun avioliitto pur-
kautuu avioeron johdosta, vallinnanrajoitukset ovat 
AL 86.3 §:n mukaan voimassa, ”kunnes ositus on 
toimitettu”. Syntyykin kysymys, mitä hetkeä lain-
kohdassa täsmällisesti ottaen tarkoitetaan. 

Oikeustila ei ole selvä. Yksimielisyys näyttäisi 
vallitsevan siitä, että vielä pelkkä ositustoimituksen 
loppuun saattaminen ei riitä lakkauttamaan vallin-
nanrajoituksia. Kiistanalaista sitä vastoin on, tulee-
ko tämä vaikutus antaa jo osituksen lainvoimaisek-
si tulemiselle vai vaaditaanko lisäksi tasingon suo-
rittamista.13 Korkeimman oikeuden ratkaisu 1972 
II 36 antaa tukea käsitykselle, jonka mukaan val-
linnanrajoitukset lakkaisivat vasta tasinkosuorituk-
sen tapahduttua. Ratkaisun prejudikaattiarvoa vä-
hentää kuitenkin se, että vallinnanrajoitussäännös-
tö on muuttunut olennaisesti vuonna 1987 toteute-
tussa uudistuksessa. Kun vallinnanrajoitusten pää-
funktioksi ymmärretään nykyisin aikaisempaa sel-
vemmin puolison asumis- ja käyttöintressien suo-
jaaminen – eikä niinkään avio-oikeuden turvaami-
nen – saatetaan ajatella, ettei tasingon reaaliselle 
suorittamiselle tule enää antaa samaa merkitystä 
kuin vanhan lain aikana.  

3 Nykyisen sääntelyn ongelmakohtia

Lesken osakkuusasemaa koskevaan sääntelyyn 
liittyy siis merkittäviä tulkintaongelmia. Tämän 
kirjoituksen painopiste ei ole kuitenkaan niiden 
käsittelyssä. Tarkoitukseni on sen sijaan arvioida 
kriittisesti voimassa olevaa lainsäädäntöä ja poh-

tia sen muuttamisen tarvetta. Hypoteesini, jonka 
paikkansa pitävyyttä seuraavassa lähemmin sel-
vitän, on syytä tuoda esille jo tässä yhteydessä: 
Laissa nykyisin olevasta avio-oikeuden ja kuo-
linpesän osakkuuden välisestä kytkennästä tuli-
si luopua. Leskelle tulisi antaa osakkaan asema 
myös silloin, kun puolisoilla ei ole ollut avio-
oikeutta toistensa omaisuuteen. 

PK 18:1:ssä omaksuttu ratkaisu, jossa avio-
oikeutta vailla oleva leski jää useimmissa tapauk-
sissa osakkaiden piirin ulkopuolelle, sisältää 
useita ongelmia. Ne voidaan esittää lyhyesti 
seuraavasti:

1) Sääntelystä aiheutuu eloonjääneelle puo-
lisolle merkittäviä oikeudenmenetyksen riskejä. 
Kun jäämistöomaisuus on perillisten ja yleisjäl-
kisäädöksen saajien vallinnassa, nämä saattavat 
määräämistoimillaan saada aikaan sen, että puo-
lison varallisuusarvoiset oikeudet jäävät toteutu-
matta.

2) Leskellä on kuolinpesän selvityksessä 
valvottavanaan myös muita kuin taloudellisia 
intressejä. Siksi hänelle tulisi antaa oikeus osal-
listua kuolinpesän hallintoon silloinkin, kun hän 
ei tule saamaan omaisuutta jäämistöstä.

3) Pesänselvityksen asianmukaisen toteut-
tamisen kannalta olisi usein eduksi, että myös 
avio-oikeutta vailla oleva leski osallistuisi kuo-
linpesän selvittämiseen ja hallintoon osakkaan 
oikeuksin ja velvollisuuksin. Osakkuusaseman 
antaminen tällaiselle leskelle voisi siten palvella 
paitsi perillisten itsensä myös ulkopuolisten jää-
mistöintresenttien etuja.

13 Ongelmasta yleisesti ks. Lohi, Ositus, tasinko ja sivullissuoja s. 309. - Osituksen lainvoimaisuutta ja tasinkosuorituksen 
tapahtumista edellytetään seuraavissa lähteissä: Aarnio - Saarenpää JFT 1983 s. 77; Helin, Avio-oikeus ja sen suoja. Teoksessa 
Puolisoiden omaisuuden ositus ja jako (1984) s. 5 ja Aarnio - Helin s. 262. Kirjoittajat korostavat, että nämä vaatimukset on 
asetettava myös silloin, kun tasingoksi on määrätty muuta kuin vallinnanrajoitusten alaista omaisuutta. Vain näin voidaan taata 
puolison avio-oikeuden toteutuminen. Samoilla linjoilla on ollut Saarenpää, Avioliittolain muutokset (4p. 1992) s. 98, joka 
kuitenkin tekee kannanottoon yhden varauksen: jos tasinko on sovittu maksettavaksi erissä, vallinnanrajoitukset lakkaavat jo 
ensimmäisen maksuerän tapahduttua. 

Käsitystä, jonka mukaan vallinnanrajoitukset lakkaisivat aina jo osituksen lainvoimaiseksi tulon myötä, kannatetaan puo-
lestaan teoksessa Aarnio - Kangas, Perhevarallisuusoikeus s. 76. Vieläkin lievemmät edellytykset on asetettu teoksessa Aarnio 
- Helin - Mahkonen, Suomen avioliitto-oikeus (1985) s. 306. Kirjoittajien mukaan vallinnanrajoitusten lakkaamiseen riittäisi, 
että ositus joko tulee lainvoimaiseksi tai että tasinkosuoritus tapahtuu. Lienee selvää, ettei ainakaan viimeksi mainittua tulkintaa 
voida hyväksyä. Sehän jättäisi osituksen moitteella lisää tasinkoa vaativan puolison turvattomaan asemaan. 
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4) Sääntely, jossa lesken osakkuus on kyt-
ketty avio-oikeuteen, synnyttää oikeudellista epä-
varmuutta. Kysymys, onko puolisoilla avio-oikeut-
ta toistensa omaisuuteen, ei ole aina niin selvä 
kuin miltä se ehkä ensi näkemältä vaikuttaa.

Kirjoitukseni loppuosa rakentuu näiden ongel-
makohtien yksityiskohtaisen käsittelyn varaan. 
Tällä tavoin koetan selvittää, ovatko sääntelymme 
epäkohdat niin vakavia, että avio-oikeutta vail-
la olevalle leskelle, joka ei ole perillinen eikä 
yleistestamentin saaja, tulisi niiden poistamiseksi 
antaa osakkaan asema. Asiaa arvioidessani jou-
dun luonnollisesti kiinnittämään huomiota myös 
osakkaiden piirin laajentamisesta mahdollisesti 
aiheutuviin haittoihin. 

Osakkuusaseman määräytymisperusteiden 
lisäksi kiinnitän huomiota eloonjääneen puoli-
son osakkuuden kestoon liittyviin ongelmiin. 
Jos PK 18:1:tä päädytään muuttamaan niin, että 
avio-oikeutta vailla oleva leski on aikaisempaa 
useammissa tapauksissa pesän osakas, joudutaan 
samalla ottamaan kantaa osakasaseman lakkaa-
misajankohtaan. Voidaankin kysyä, onko nykyi-
nen sääntö, jonka mukaan avio-oikeuteen perus-
tuva osakkuus päättyy osituksen tultua loppuun 
asti toimitetuksi, kaikilta osin tyydyttävä. Olisiko 
ehkä ajateltavissa, että osakasasema ainakin mää-
rätilanteissa jatkuisi tätä pidemmälle? 

Pidän esitysteknisistä syistä silmällä avio-
oikeut ta vailla olevan lesken asemaa. Kirjoituk-
sessa esitetty soveltuu kuitenkin kaikilta osin 
myös rekisteröidystä parisuhteesta jääneeseen 
”parisuhdeleskeen”. Esille otettavilla argumen-
teilla on lisäksi merkitystä perittävän entisen 
(eron saaneen) aviopuolison tai parisuhdekump-
panin kannalta. Entinen puoliso nimittäin luetaan 

vallitsevan käsityksen mukaan osituksen toimitta-
miseen asti osakkaaksi samoin edellytyksin kuin 
leski.14 Tiettyjä erojakin näiden intresenttien ase-
missa tosin on, jäähän entinen puoliso vaille esi-
merkiksi PK 3 luvussa säädettyjä oikeuksia.

4 Osakkuuden puuttumisesta johtuvat
oikeudenmenetyksen uhat

4.1  Lesken varallisuusintresseistä
pesänselvityksessä 

Perintökaarta säädettäessä omaksuttu ratkaisu 
jättää avio-oikeutta vailla oleva leski pääsääntöi-
sesti osakkaiden piirin ulkopuolelle selittyy sil-
lä, että tällaisella leskellä ei ole ajateltu olevan 
merkittäviä intressejä valvottavanaan kuolinpesän 
hallinnossa. Kun hän ei voi saada avio-oikeuden 
perusteella suorituksia jäämistöomaisuudesta, 
hänen ei pidä antaa puuttua perillisten toimiin.15

Tämä perustelu on kuitenkin helppo riitauttaa. 
Kuten seuraavasta havaitaan, leskellä olisi avio-
oikeuden puuttumisesta huolimatta usein tarve 
osallistua jäämistöomaisuuden vallintaan. Näin 
hän voisi varmistaa sen, etteivät perilliset ja tes-
tamentinsaajat pääse hänen vahingokseen huo-
nontamaan pesän varallisuustilannetta.

On ensinnäkin mahdollista, että leski on näen-
näisestä avio-oikeuden puuttumisesta huolimatta 
oikeutettu avioliittolain nojalla annettavaan tasin-
koon. Avioehtoa ehkä sovitellaan AL 103b §:n 
nojalla siten, että ainakin osa P:lle kuuluneesta 
omaisuudesta palautetaan avio-oikeuden alaisek-
si, ja leskelle osoitetaan tasinkoa jäämistöstä.16

14 Tämä käsitys tuotiin esille jo lainvalmistelutöissä, ja se on saanut kannatusta myös oikeuskirjallisuudessa. Ks. lähemmin 
Ehdotus (1935) s. 129, Rautiala, Pesänselvitys ja perinnönjako s. 7, Saarenpää, Havaintoja puolison perintöoikeudesta. Teok-
sessa Puolisoiden omaisuuden ositus ja jako (1984) s. 206 av. 27 sekä Aarnio - Kangas I s. 211. Vrt. toisin Roos JFT 1976 s. 
429, jossa lähempiä perusteluja esittämättä lähdetään siitä, että ns. entinen puoliso ei ole kuolinpesän osakas. 

15Ajattelutapa käy selvästi ilmi perintökaaren valmistelutöistä. Ks. lähemmin esim. SOU 1932:16 s. 103-104 sekä SOU 1932:16 s. 103-104 sekä SOU 1932:16 Ehdotus
(1935) s. 129.

16 Sovittelun edellytyksistä ja sen merkityksestä osituksen (tai erottelun) lopputuloksen kannalta ks. lähemmin Aarnio - 
Helin s. 240-242, Saarenpää, Avioliittolain muutokset s. 151-155 sekä Välimäki, Osituksen sovittelu (1995) s. 249 ss.
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Sovittelun myötä syntyvä oikeus voi jäädä kui-
tenkin hyödyttömäksi, jos osakkaat ennen omai-
suuden erottelun toimittamista ennättävät ryhtyä 
puolison kannalta haitallisiin toimiin. He esimer-
kiksi hoitavat jäämistöomaisuutta huonosti, myy-
vät sitä alihintaan tai maksavat sillä olemattomia 
velkoja. Lopulta pesässä ei ehkä olekaan kylliksi 
varoja leskelle kuuluvan määrän suorittamiseen. 

Suojaa epäedullisten jäämistötoimien varal-
ta tarvitsee myös leski, joka vetoaa PK 3:1a:n
mukaisiin oikeuksiin tai joka olisi vaatimas-
sa jäämistön säästöstä PK 8:2:ssa tarkoitettua 
avustusta.17 Asetelma on hyvin samanlainen kuin 
tasinkovaateen osalta. Osakkaiden disponoinnit 
saattavat köyhdyttää jäämistöä siinä määrin, että 
puoliso joutuu tyytymään tuntuvasti pienempään 
avustukseen kuin mihin hänellä olisi muuten 
ollut oikeus; voipa hän jäädä kokonaankin ilman 
avustusta. Mahdollista on edelleen se, että leski 
jää sanotuista syistä vaille PK 3:1a:n tarjoamaa 
asumis suojaa, kun pesään kuuluva asunto joudu-
taan muiden varojen vähennyttyä realisoimaan 
velkojen maksamista varten. 

Osakkuusaseman puuttuminen voi johtaa myös 
siihen, ettei eloonjäänyt puoliso pysty asianmu-
kaisesti valvomaan hänelle omistajana kuuluvia 
oikeuksia. Perilliset saattavat ensinnäkin dispo-
noida puolisoiden yhteisestä tai leskelle yksin 
kuuluvasta omaisuudesta. Tämä vaara on ole-
massa esimerkiksi silloin, kun tietty kohde on 
hankittu perinnönjättäjän nimiin, vaikka se on 
tarkoitettu puolisoiden yhteiseksi. Vastaavanlai-
siin ongelmiin törmätään tilanteessa, jossa perit-

tävän omistamalla kiinteistöllä olevan rakennuk-
sen omistusoikeus kuuluu osittain tai kokonaan 
leskelle. Jos osakkaat myyvät kiinteistön sivulli-
selle, kauppa synnyttää lähes väistämättä mene-
tyksiä lesken kannalta, vaikka itse rakennuksen 
omistussuhteissa ei tapahtuisikaan muutoksia.18

– Mikäli oikeustoimiin vaadittaisiin eloonjääneen 
puolison suostumus, tällaisia oikeudenmenetyk-
sen uhkia ei olisi.

Leski voi olla edesmenneeseen puolisoonsa 
nähden myös velkojan asemassa. Saamisoikeus 
on tietysti voinut syntyä aivan samanlaisin perus-
tein kuin keiden tahansa kahden henkilön väli-
sissä suhteessa, esimerkiksi velaksiannon myötä. 
Tätäkin tyypillisempiä parisuhdesaatavia lienevät 
erilaiset regressi- ja korvaussaatavat. Leski L on 
esimerkiksi maksanut puolisonsa P:n velan taik-
ka käyttänyt rahavarojaan P:lle kuuluvan omai-
suuden hyväksi. L:n olisikin nyt tärkeää päästä 
valvomaan, että pesässä säilyy riittävästi varoja 
hänen tyydyttämistään varten. 

Edelleen on syytä kiinnittää huomiota tilantei-
siin, joissa leski on ollut yhdessä perittävän kans-
sa vastuussa tietyn velan maksamisesta. Avioliit-
tolaissa on näitä tapauksia silmällä pi täen annet-
tu osituspuolille mahdollisuudet saada aikaan 
yhteisvastuuta koskeva selvitys ositus- tai erot-
telutoimituksessa. Niinpä esimerkiksi leski voi 
AL 88 §:ssä ja 101 §:ssä tarkemmin osoitetulla 
tavalla ottaa yhteisen velan yksin vastattavakseen 
ja saada sitoumuksensa vastineeksi kompensaa-
tion jäämistövaroista. Tämän yhtä lailla osituk-
sessa kuin omaisuuden erottelussakin käytettävis-

17 PK 8:2:ssa tarkoitettua avustusta leskelle voidaan antaa esimerkiksi silloin, kun hänen toimeentuloaan ei kyetä turvaa-
maan PK 3:1a:n mukaisen asumisoikeuden avulla (jäämistöön ei esimerkiksi kuulu asuntoa, tai asunto joudutaan realisoimaan 
velkojen maksamiseksi). Tämän avustussäännöksen sisällöstä ks. lähemmin Saarenpää, Perintö ja jäämistö s. 208-210 sekä 
Aarnio - Kangas I s. 593-598.

18 Kiinteistön luovutus sivulliselle ei lakkauta lesken omistusoikeutta rakennukseen; ostajan luottamusta siihen, että rakennus 
kuuluu ainesosana kaupan kohteena olleeseen kiinteistöön, ei oikeutemme mukaan nimittäin suojata. Lesken voi olla kuitenkin 
vaikea hyödyntää omistusoikeuttaan, koska hänellä ei ehkä ole ostajaa sitovaa maapohjan käyttöoikeutta. Ongelmasta ks. esim. 
Kartio, Rakennuksen omistajan oikeusasemasta (1974) s. 246-253, Majamaa, Hajautetuista omistussuhteista. Juhlajulkaisu 
Simo Zitting (1985) s. 174 ss. sekä Aarnio - Helin s. 111-113. 
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sä olevan  järjestelyn avulla puoliso voi varmistaa, 
ettei velka jää lopulta hänen yksin maksettavak-
seen.19 Jotta esimerkin leski pääsisi hyötymään 
näistä säännöksistä, jäämistössä on oltava riittä-
västi varoja perinnönjättäjän vastuuosuuden kat-
tamiseksi. Törmätäänkin edellä esitetystä tuttuun 
ongelmaan: lesken oikeudet saattavat jäädä toteu-
tumatta sen johdosta, että osakkaat ovat huonolla 
hallinnolla heikentäneet jäämistön varallisuusti-
lannetta. 

4.2 Osakkuusasemaa vailla olevan lesken käy-
tettävissä olevista suojakeinoista

4.2.1 Johdannoksi

Osakkuuden puuttuminen aiheuttaa siis les-
kelle tiettyjä oikeudenmenetyksen uhkia. Niitä 
on kuitenkin varottava liioittelemasta, sillä myös 
osakkuusasemaa vailla olevalla jäämistöintresen-
tillä on käytettävissään monia oikeussuojakeino-
ja. Jotta nykysääntelyn asianmukaisuutta voitai-
siin realistisesti arvioida, näitä keinoja on syytä 
tarkastella hieman lähemmin. Riittäisivätkö ne 
mahdollisesti eliminoimaan osakkaiden piirin 
ulkopuolelle jäämisestä johtuvat riskit? 

Kaikkia mahdollisia suojakeinoja en tarkastele 
vaan tyydyn ottamaan esille tärkeimpänä pitä-
mäni keinot. Tarkasteltavaksi tulevat: 1) lesken 
oikeus vedota PK 12:6:ssa perillisille asetettuun 
kompetenssinrajoitukseen, 2) lesken mahdolli-
suus saattaa jäämistö pesänselvittäjän hallintoon 
ja 3) lesken oikeus vaatia osakkailta vahingon-
korvausta PK 18:7:n nojalla.

Oikeudenmenetyksiä pelkäävä leski saattaa li-
säksi turvautua esimerkiksi OikTL 33 §:n nojal-
la nostettavaan pätemättömyyskanteeseen ja OK 
7 luvussa tarkoitettuihin turvaamistoimiin. Näiden 
tarjoama lisäsuoja jää kuitenkin melko vähäiseksi. 
OikTL 33 §:n soveltamisen edellytykset ovat siinä 
määrin tiukat, että säännökseen vetoamisesta on 
leskelle apua vain ääritapauksissa (sekä osakkaiden 
että heidän oikeustoimikumppaninsa on täytynyt 
olla moitittavalla tavalla mala fi de). Turvaamistoi-
mien käyttämistä taas on omiaan rajoittamaan ha-
kijan kannettavaksi sälytetty korvausvastuun uhka. 
Jos turvaamistoimi osoittautuu tarpeettomaksi, ha-
kija joutuu tuottamuksestaan riippumatta korvaa-
maan vastapuolelle turvaamistoimesta ja sen täy-
täntöönpanosta aiheutuneen vahingon ja asiassa ai-
heutuneet kulut (OK 7:11). 

Tässä yhteydessä on syytä erikseen maini-
ta, että leski ei voi turvata asemaansa avioliit-
tolain vallinnanrajoitussäännöksiin (AL 38 ja
39 §) vetoa malla. Hän ei siis voi näiden lainkoh-
tien nojalla saattaa pätemättömäksi esimerkiksi 
perheen yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon tai 
omaan työvälineeseensä kohdistettua oikeustoi-
mea. Kuten AL 86 §:stä käy ilmi, vallinnanrajoi-
tussäännökset koskevat puolison kuoleman jäl-
keen ainoastaan lesken määräämistoimia. Eloon-
jääneen puolison oikeutta ryhtyä omaa omaisuut-
taan koskeviin disponointeihin on kavennettu 
samalla tavoin kuin avioliiton vielä kestäessä. 
Perillisten toimiin ei vastaavanlaista rajoitusta 
kohdistu, vaan heidän määräämisvaltansa jär-
jestyy perintökaaren säännösten mukaan. Sään-
telyämme voidaankin pitää epäsymmetri senä: 
perilliset saavat lesken toimien varalta vahvem-
paa suojaa kuin leski perillisten käyttäytymisen 
varalta.20  

19 Tästä velkavastuujärjestelystä ks. lähemmin Rautiala, Ositus (1950) s. 221-223, Aarnio - Helin s. 173-175, Välimäki, 
Osituksen sovittelu s. 63 sekä Lohi, Ositus, tasinko ja sivullissuoja s. 23-24. Selvyyden vuoksi todettakoon, että AL 88 ja 101 
§:ssä tarkoitettu järjestely on normaaliin tapaan myös kuolleen puolison perillisten käytettävissä.

20 Tämän epäsymmetrian on saanut aikaan 1987 toteutettu avioliittolain uudistus, jossa katkaistiin vallinnanrajoitusten ja 
avio-oikeuden välinen yhteys. Kun vallinnanrajoitussäännökset koskivat aikaisemmin vain avio-oikeuden alaista omaisuutta, 
asetelma oli tasapainossa: vallinnanrajoitukset saattoivat kohdistua ainoastaan osakasasemassa olleeseen leskeen.
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4.2.2 PK 12:6:n rajoitukset lesken suojana

Niistä jäämistöoikeudellisista etuisuuksista, 
joista myös osakkuusasemaa vailla oleva leski 
pääsee osalliseksi, tärkeimpiä ovat epäilyksittä 
PK 3:1a:n tarjoamat oikeudet. Eloonjäänyt puo-
liso saa tämän lainkohdan nojalla yleensä pitää 
perittävän kuoleman jälkeen hallinnassaan aina-
kin osan jäämistöomaisuudesta. Siltä osin kuin 
leskelle kuuluu tällainen oikeus, hänen turvak-
seen tulevat PK 12:6:sta ilmenevät perillistahon 
määräämisvallan rajoitukset. 

PK 12:6 sääntelee sanamuotonsa mukaan tes-
tamenttiin perustuvan käyttöoikeuden alaisen 
omaisuuden omistajan asemaa. Omistaja ei saa 
käyttöoikeuden haltijan suostumuksetta luovut-
taa tai pantata käyttöoikeuden alaista omaisuutta 
eikä muutenkaan siitä määrätä.21 PK 3:1a.3:een 
otetun viittaussäännöksen johdosta PK 12:6 ulot-
taa vaikutuksensa myös kuolinpesän osakkaiden 
ja PK 3:1a:n mukaista suojaa nauttivan lesken 
väliseen suhteeseen. Osakkaat eivät saa ilman 
lesken suostumusta disponoida hallintaoikeuden 
kohteena olevasta omaisuudesta. 

Kuten PK 3:1a:n 1 momentista käy ilmi, lesken 
hallintaoikeus kohdistuu ensi vaiheessa koko jää-
mistöön. Osakkailla on valta lakkauttaa tämä ns. 
jakamattomuussuoja esittämällä leskeä kohtaan 
jakovaatimus, mutta niin kauan kuin vaatimusta 
ei ole tehty, he ovat lesken oikeuden sitomia.22

Asia lieneekin ymmärrettävä niin, että ennen 
jakovaatimuksen esittämistä osakkaat tarvitse-
vat kaikkiin jäämistöomaisuutta koskeviin dis-
ponointeihin lesken suostumuksen tai oikeuden 
luvan. Ellei suostumusta tai lupaa ole hankittu tai 
myöhemmin saada, oikeustoimi voidaan puolison 
vaatimuksesta julistaa pätemättömäksi. 

Edes jakovaatimuksen esittäminen ei anna 
osakkaille kelpoisuutta mihin tahansa oikeus-
toimiin. Kuten PK 3:1a.2:sta käy ilmi, leski voi 
jakovaatimuksesta huolimatta vedota lainkoh-
dassa tarkoitettuun asumissuojaansa. Leskellä 
on oikeus pitää hallinnassaan jäämistöön kuulu-
va, hänen kodikseen sopiva asunto, ellei hän itse 
omista tällaista asuntoa. Vallitsevana käsitykse-
nä on, että PK 12:6:ssa asetetut disponointival-
lan rajoitukset pysyvät asunnon osalta voimas-
sa jakovaatimuksen esittämisen jälkeenkin. Ne 
lakkaavat vasta, kun on lainvoimaisesti ratkaistu, 
että leski ei saa jäädä asumaan yhteiseen kotiin.23

– Vielä vahvemmin suojataan lesken oikeutta hal-
lita kodissa ollutta asuntoirtaimistoa: tätä oikeutta 
osakkaat eivät voi lakkauttaa millään perusteel-
la. 

Lesken asumissuoja nauttii siis periaatteessa 
melko vahvaa suojaa osakkaiden määräämistoi-
mia vastaan. Vaikka puoliso ei olisi pesän osakas, 
hänen suostumuksensa tarvitaan kaikkiin merkit-
täviin oikeustoimiin, jotka koskevat PK 3:1a:ssa
tarkoitettua asuntoa. Osakkaat eivät pääse myy-

21 PK 12:6:n sisällöstä ks. lähemmin Aarnio - Kangas, Suomen jäämistöoikeus II ( 3p. 2000) s. 443-445 sekä Walin, Kom-
mentar till ärvdabalken I (5p. 2000) s. 325-329.

22 Jakovaatimuksen esittämisestä ei ole laissa yksityiskohtaisia määräyksiä. Lähtökohdaksi on otettava, että perillinen 
voi missä jäämistöhallinnon vaiheessa tahansa vapaamuotoisin tahdonilmaisuin lakkauttaa leskelle PK 3:1a:n mukaan kuu-
luvan jakamattomuussuojan. Jakovaateen käyttäminen ei edellytä, että perillinen ryhtyisi sen tehtyään toimiin osituksen tai 
perinnönjaon aikaansaamiseksi. Perillisen esittämä jakovaatimus ei menettäne oikeusvaikutuksiaan edes siinä tapauksessa, 
että perilliset solmivat keskenään PK 24 luvun mukaisen jakamattomuussopimuksen. Kysymyksistä lähemmin Saarenpää, 
Perintö ja jäämistö s. 88-92.

23 Vastaavanlainen tulkinta on omaksuttu arvioitaessa kysymystä, mistä hetkestä lukien asunnon hallintaoikeuden menettävä 
leski joutuu suorittamaan korvausta asunnon käyttämisestä. Ratkaisussa KKO 2003:129 päädyttiin siihen, että leskelle PK 3:1
a:n ja PK 12:3:n nojalla kuuluva oikeus vastikkeettomaan hallintaan (asunnon tuottoon) jatkuu, kunnes asumissuojakysymys 
lopullisesti ratkaistaan. Tästä on poikettava vain silloin, kun jo tätä aikaisemmin on ollut selvää, ettei lesken asumissuojavaa-
timus voi menestyä. - Lesken asumissuojan ja siitä johtuvan osakkaiden disponointivallan rajoitusten kestosta ks. lähemmin 
esim. Aarnio - Helin s. 263, Saarenpää, Perintö ja jäämistö s. 82-86, Lohi - Välimäki, Pesänselvityksen ongelmakohtia (1999) 
s. 91-94 sekä Aarnio - Kangas I s. 354. 
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mään tai panttaamaan sitä hänen vahingokseen, 
ellei oikeus jostakin syystä (esimerkiksi jää-
mistön velkaisuuden vuoksi) anna oikeustoi-
meen lupaa. On tosin teoriassa mahdollista, että 
oikeudet tomasti tehty luovutus kävisi päteväksi 
luovutuksensaajalle myönnettävän vilpittömän 
mielen suojan johdosta.24 Tämä riski on kuiten-
kin verraten vähäinen. Osakkaiden kanssa oikeus-
toimiin ryhtynyt sivullinen voinee ani harvoin 
väittää olleensa perustellusti tietämätön lesken 
oikeudesta.

Täysin turvattua asemaa ei PK 12:6 leskelle 
kuitenkaan tarjoa. Kun lainkohdassa asetettu dis-
ponointivallan rajoitus koskee jakovaatimuksen 
esittämisen jälkeen vain asuntoa ja asuntoirtaimis-
toa, se ei anna suojaa muuta jäämistöomaisuutta 
koskevien määräämistoimien varalta. Näin kysei-
nen säännös ei turvaa esimerkiksi lesken oikeutta 
tasinkoon taikka hänen avustusvaadettaan. 

Tämä suojan aukollisuus voi johtaa lopulta 
jopa asumissuojan menetykseen. Osakkaat saat-
tavat esimerkiksi jäämistöön kuuluvien pörssi-
osakkeiden alihintaisin luovutuksin saada aikaan 
sen, että pesän irtain omaisuus ei riitä perittä-
vän tai pesän velkojen maksamiseen. Sama uhka 
on olemassa, kun osakkaat käyttävät jäämistön 
rahavaroja epätarkoituksenmukaisella tavalla: 
esimerkiksi maksavat niillä olemattomia velkoja 
taikka antavat niitä lainaksi vakuuksia vaatimatta. 
Pahimmassa tapauksissa päädytään siihen, että 
puolisoiden yhteinen koti joudutaan realisoi-
maan velkojien tyydyttämiseksi.25 Jos jäämistö 

käy hyvin velkaiseksi, leski voi estää asunnon 
myynnin lähinnä vain maksamalla itse perittävän 
velan tai ottamalla sen vastattavakseen.26

4.2.3  Pesänselvittäjän määrääminen lesken 
suojakeinona

a) Eloonjäänyt puoliso voi pyrkiä ehkäisemään 
osakkaiden taholta tulevat oikeudenloukkaukset 
myös edeltä käsin. Jäämistöoikeuden näkökul-
masta merkittävin keino on tehdä tuomioistuimel-
le pesänselvittäjän määräämistä koskeva hakemus. 
Virallisselvitykseen siirtyminen tarjoaakin leskel-
le varsin vahvaa suojaa. Se lakkauttaa osakkailla 
jäämistöomaisuuteen olevan disponointivallan. 
Kelpoisuus tehdä jäämistöomaisuutta koskevia 
oikeustoimia siirtyy yksin pesänselvittäjälle (PK 
19:13), jonka puolestaan voidaan yleensä olettaa 
ottavan toimissaan huomioon lesken edut. 

Osakkuusasemaa vailla olevan lesken kannal-
ta on siten olennaista, millä edellytyksin hänen 
tekemänsä selvittäjähakemus menestyy. Kuten 
PK 19 luvun 1 ja 2 §:stä käy ilmi, esimerkkimme 
leski on tältä osin huonommassa asemassa kuin 
hän olisi osakkaana. Jotta tuomioistuin antaisi 
selvittäjämääräyksen, lesken on pystyttävä vetoa-
maan johonkin laissa nimenomaisesti osoitettuun 
perusteeseen. Osakkaalla ei tällaista perusteluvel-
vollisuutta ole, vaan hänellä on ehdoton oikeus 
saada kuolinpesä virallisselvitykseen.27

b) Puoliso saattaa perustella selvittäjähake-
mustaan ensinnäkin sillä, että virallisselvitys on 

24 Vilpittömän mielen suojaa voi osakkaiden kanssa asioinut sivullinen saada esimerkiksi MK 13:4:n ja AsOyL 19 §:n 
nojalla. Tästä ja muista tehottomuuden korjaantumiseen liittyvistä kysymyksistä ks. lähemmin Lohi - Välimäki s. 97-107.

25 Tämä uhkakuva voi toteutua monella eri tavalla, esimerkiksi: 1) perilliset saavat myynnille oikeuden luvan, 2) tuomiois-
tuimen määräämä pesänselvittäjä myy asunnon (tähän hänellä lienee valta ryhtyä PK 12:6:n estämättä; ks. Lohi - Välimäki s. 
131 ja Aarnio - Kangas I s. 355) ja 3) asunto ulosmitataan perittävän velasta ja myydään sitten UL:ssa säädetyin tavoin.

26 Yksi vaihtoehto olisi tietysti ottaa asuntoa vakuutena käyttäen luottoa ja maksaa perittävän velat lainaksi saaduilla 
varoilla. Järjestelyn toteuttaminen edellyttänee kuitenkin käytännössä sitä, että leski sitoutuu itse velasta henkilökohtaiseen 
vastuuseen: pelkkä pesän vastuu tuskin tyydyttää velkojaa. Osakkaat puolestaan eivät useinkaan suostune henkilökohtaisen 
vastuun ottamiseen, eikä heitä myöskään voida tähän pakottaa.

27 Osakkaan tekemää pesänselvittäjähakemusta ei siis voida tehokkaasti vastustaa edes sillä perusteella, että jäämistössä 
on jo toimitettu perinnönjako tai että pesä on jo selvitetty. Ks. lähemmin Saarenpää, Pesänselvittäjä ja pesänjakaja (1980) s. 
81-82 sekä s. 109 ss., Lohi - Välimäki s. 6 ja Aarnio - Kangas I s. 273-275. 
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tarpeen hänelle PK 8:2:n mukaan kuuluvan avus-
tuksen toteuttamiseksi (PK 19:1.2). Jotta hake-
mus menestyisi, puolison täytyy kyetä saattamaan 
todennäköiseksi paitsi avustusvaateen olemassa-
olo, myös se, että ilman selvittäjän määräämistä 
tämä oikeus uhkaisi jäädä toteutumatta. Saman-
lainen näyttövelvollisuus leskellä on silloin, kun 
hän tekee hakemuksen erityisjälkisäädöksen saa-
jana (PK 19:1.1). Pelkän legaatin olemassaolo ei 
siis riitä, vaan näyttöä pitää esittää myös oikeu-
den vaarantumisesta. Hieman parempi puolison 
asema on siinä tapauksessa, että hakee selvittäjä-
määräystä perittävän tai pesän velkojan ominai-
suudessa. Velkojan ei nimittäin tuoreen  (kesällä  
2004 hyväksytyn) lainmuutoksen jälkeen tarvitse 
enää esittää näyttöä oikeutensa vaarantumisesta, 
vaan riittää, että hän pystyy kyllin selvästi osoit-
tamaan velkoja-asemansa (PK 19:2.1). Osakkaat 
voivat kuitenkin estää selvittäjän määräämisen 
osoittamalla, että velkojalla on saatavastaan riit-
tävä vakuus tai antamalla tällaisen vakuuden.28

Pesänselvittäjähakemuksen perusteeksi käy 
lain mukaan myös se, että puoliso saattaa joutua 
vastuuseen perittävän velan maksamisesta (PK 
19:2.1). Tätäkin perustetta koskee vuoden 2004 
uudistuksessa tehty helpotus: pelkkä vastuuase-
man olemassaolo riittää, erityistä näyttöä haki-
jan oikeusaseman vaarantumisesta ei siis vaadita. 
Mainittuun säännökseen nojautuen hakemuksen 
voi tehdä esimerkiksi perittävän velasta taka-
uksen antanut leski. Sääntöä voitaneen soveltaa 
myös tavallisen yhteisvelallisen hyväksi. Soli-
daarisessa vastuussa oleva velalliskumppanihan 
saattaa lopulta joutua suorittamaan velasta myös 
perittävän osuuden, jos jäämistön varat eivät 
tähän riitä. On siten aiheellista antaa yhteisve-
lalliselle mahdollisuus virallisselvityksen avulla 
estää osakkaiden huonosta hallinnosta seuraavat 
menetykset.29

Muita perusteita ei PK 19 luvussa mainita. 
Joudutaankin kysymään, voisiko leski menes-
tyksekkäästi vedota siihen, että selvittäjän mää-
rääminen on tarpeen hänen PK 3:1a:n mukaisen 
asumissuojansa toteuttamiseksi. Vastaavanlaisen 
ongelman edessä on puoliso, joka uskoo olevansa 
AL 103 b §:n nojalla oikeutettu tasinkoon. Edel-
leen voidaan ajatella tilannetta, jossa leski epäi-
lee, että perilliset disponoivat heidän hallintaan-
sa päätyneistä, perittävän nimiin ehkä kirjatuista 
mutta todellisuudessa lesken omistamista varois-
ta. Kelpaisiko mikään edellä mainituista seikoista 
pesänselvittäjän määräämisen perusteeksi?

Tarkasteltakoon ensin asumissuojaan vetoavan 
lesken asemaa. PK 19:1:n ja 19:2:n sanamuodon 
valossa hänen mahdollisuutensa saada pesä viral-
lisselvitykseen yksin tällä perusteella näyttävät 
huonoilta. Asunnon käyttöoikeutta tavoittelevaa 
leskeä ei lainkohdissa mainita. Puolison oikeus-
suojaan näyttäisi siis jääneen merkittävä aukko. 

Tämä PK 3:1a:ta säädettäessä tapahtunut unoh-
dus saatetaan kuitenkin yrittää korjata joustavan 
laintulkinnan avulla. Lähtökohdaksi on tällöin 
otettava PK 3:1a.3:n määräys: lesken oikeuteen 
hallita jäämistöä jakamattomana on sovelletta-
va, mitä PK 12 luvussa on säädetty testamenttiin 
perustuvasta käyttöoikeudesta. Puolisolle on siis 
tarkoitettu taata samat oikeudet kuin käyttöoikeus-
testamentin saajalle. Voidaankin ajatella, että 
sanottu viittaussäännös ulottaa vaikutuksensa 
myös testamentinsaajan, tarkemmin sanottuna 
legataarin käytettävissä oleviin oikeussuojakei-
noihin. Asumissuojaan vetoava leski voisi toisin 
sanoen tehdä pesänselvittäjähakemuksen samoin 
edellytyksin kuin legaatinsaaja PK 19:1.1:n nojal-
la. Puolison hakemus menestyisi, mikäli selvit-
täjämääräystä pidettäisiin tarpeellisena hänen 
oikeutensa toteuttamiseksi.

28 Oikeustilan muutos liittyy äskettäin toteutettuun jäämistöoikeudellisen velkavastuun uudistukseen (eduskunta hyväksyi 
uudet säännökset 21.6.2004). Tähän asti velkojalta on vaadittu samanlaista näyttöä oikeuden vaarantumisesta kuin esimer-
kiksi legataarilta. 

29 Edellä tarkastelluista pesänselvittäjämääräyksen antamisen perusteista ks. lähemmin Rautiala, Pesänselvitys ja perin-
nönjako s. 42 ss., Saarenpää, Pesänselvittäjä ja pesänjakaja s. 86 ss. sekä Aarnio - Kangas I s. 281-283. 
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Hahmoteltu leskeä suojaava tulkinta ei ole 
ongelmaton. PK 3:1a.3:n säännösviittaus koskee 
lain sanamuodon mukaan nimenomaan PK 12 
luvun säännöksiä, ei esimerkiksi PK 19 lukua.30

Oikeuskirjallisuudessa onkin Saarenpää päätynyt 
tältä pohjalta katsomaan, että lesken PK 3:1 a:n
mukaiset oikeudet eivät yksinään riitä selvit-
täjämääräyksen antamisen perusteeksi.31 Tätä 
samaa kantaa olen puoltanut itsekin – tosin epä-
röiden.32

Ajattelen kuitenkin asiasta nykyisin toisin. 
Asiasyyt mielestäni vaativat leskelle suopeaa, 
PK 3:1.3:n laajentavaa tulkintaa. Asumissuojaa 
nauttivan puolison oikeusasemaa ei pidä arvioi-
da yksin PK 12 luvun säännösten pohjalta, vaan 
hänen on saatava hyväkseen myös ainakin osa 
niistä oikeussuojakeinoista, joihin käyttöoikeus-
testamentinsaaja voi turvautua. Kun otetaan huo-
mioon lesken asumissuojalle järjestelmässäm-
me annettu erittäin hyvä etusija-asema – hänen 
oikeutensa menee esimerkiksi lakiosaa tai avus-
tusta vaativan rintaperillisen oikeuden edelle – 
olisi hyvin epäjohdonmukaista jättää leski vaille 
selvittäjäinstituution tarjoamaa turvaa. Tilantees-
sa, jossa leski pystyy esittämään todennäköisiä 
perusteita asumisoikeutensa olemassaolon tueksi 
ja vielä tekemään uskottavaksi sen vaarantumi-
sen, osakkailla ei kerta kaikkiaan ole suojaami-
sen arvoisia intressejä vastustaa pesänselvittäjän 
määräämistä. 

Hyväksyttiinpä tämä leskeä suojaava tulkinta 
tai ei, on selvää, että PK 19 luvun säännökset 
kaipaavat korjaamista. Lakiin tulee ottaa selvä 

säännös, jossa eloonjääneelle puolisolle annetaan 
valta tehdä selvittäjähakemus PK 3:1a:ssa tarkoi-
tetun oikeuden perusteella.33

Entä sitten leskellä oleva mahdollinen tasinko-
vaade, voisiko hän siihen vetoamalla saada jää-
mistön virallisselvitykseen? Oletetaan, että leski 
pystyy tuomaan hakemuksessaan esille näkö-
kohtia, joiden valossa AL 103b §:n soveltaminen 
hänen hyväkseen näyttää todennäköiseltä. Käsit-
tääkseni on mahdollista ymmärtää lesken olevan 
nyt PK 19:2.1:s sa tarkoitetulla tavalla pesän (tai 
perittävän) velkojan asemassa; hän on pesän 
todennäköinen velkoja. Kun puolison taloudelli-
nen intressi rinnastuu täysin velkojan intressiin, 
myös hänen hakijavaltuuttaan pitäisi arvioida 
samoin perustein. Se, että lesken tasinkosaata-
vasta ei ehkä vielä ole pesänjakajan ratkaisua, 
ei voine sellaisenaan estää selvittäjämääräyksen 
antamista. Eihän vastaavanlaista ratkaisua (esi-
merkiksi oikeuden antamaa suoritustuomiota) 
edellytetä muiltakaan velkojilta, vaan riittää, että 
he esittävät saamisvaateistaan tarpeeksi selvän 
näytön.34

Viimeksi esitetystä ei seuraa, että sovitteluvaa-
timukseen tukeutuva lesken selvittäjähakemus 
ilman muuta menestyisi. Pelkkä avioehdon koh-
tuuttomuutta koskeva väite ei voine sellaisenaan 
antaa puolisolle todennäköisen velkojan asemaa, 
vaan kohtuuttomuudesta on esitettävä verraten 
vahvaa näyttöä. Tämä vähentääkin edellä hah-
motellun tulkinnan käytännön merkitystä. Avio-
ehdon sovittelun edellytykset ovat siinä määrin 
tiukat, että tasinkovaateen todennäköiseksi teke-
minen on kovan työn takana. 

30 Lainvalmistelutöistä käy ilmi, että PK 3:1a.3:een otetulla viittauksella on tarkoitettu säännellä ennen muuta käyttöoi-
keuden sisältöä (ks. HE 225/1982 s. 11). Leskelle haluttiin siis taata esimerkiksi samanlainen oikeus omaisuuden tuottoon 
kuin käyttöoikeustestamentin saajalle. Tällä tavoin on asia ymmärretty myös oikeuskirjallisuudessa (ks. esim. Savolainen JFT 
1989 s. 263 sekä Aarnio - Kangas I s. 358). - Selvää onkin, että kaikki käyttöoikeustestamentin saajaa koskevat oikeusohjeet 
eivät sovellu PK 3:1a:han vetoavaan leskeen. Lesken oikeutta ei esimerkiksi toteuteta pesänselvityksen yhteydessä, eikä se 
voi koskaan joutua väistymään rintaperillisen lakiosavaatimuksen edestä.

31 Saarenpää, Perintö ja jäämistö s. 87. - Samalla tavoin on asia ymmärretty tuoreessa oikeusministeriön työryhmämietin-
nössä (Perintökaaren uudistamistarpeet s. 23). Perintökaaren uudistamistarpeet s. 23). Perintökaaren uudistamistarpeet

32 Lohi - Välimäki s. 93-94.
33 Näin myös Perintökaaren uudistamistarpeet s. 80.Perintökaaren uudistamistarpeet s. 80.Perintökaaren uudistamistarpeet
34 Vertailukohdaksi voidaan ottaa tilanne, jossa pesänselvittäjähakemuksen tehnyt yksityishenkilö esittää hakemuksensa 

tueksi vahvaa näyttöä siitä, että hänelle on syntynyt perittävää kohtaan vahingonkorvaussaatava. Selvittäjämääräystä ei pidä 
jättää antamatta ainakaan yksin sillä perusteella, että korvausasiasta ei ole (vielä) olemassa oikeuden päätöstä.
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Vieläkin huonommassa asemassa on leski, 
joka perustaa selvittäjähakemuksensa siihen, että 
osakkaiden hallinnassa on lesken omaa omaisuut-
ta, josta he saattavat määrätä lesken vahingoksi. 
Tällaista kriteeriä ei PK 19 luvussa mainita, eikä 
se nähdäkseni kelpaakaan selvittäjämääräyksen 
antamisen perusteeksi. Puolisolle saattaa kyllä 
syntyä osakkaiden toimien johdosta korvaussaa-
tava pesää kohtaan, jolloin hän voi tehdä hake-
muksen pesän velkojan ominaisuudessa (osakkai-
siin henkilökohtaisesti kohdistuva korvausvaade 
olisi nyt merkitystä vailla).35 Pelkkä velkasuhteen 
syntymisen mahdollisuus ei kuitenkaan voine riit-
tää, vaan lesken olisi kyettävä esittämään näyt-
töä hänelle jo aiheutuneesta vahingosta. – Vää-
rinkäytöksiä pelkäävän lesken onkin nyt syytä 
harkita OK 7:2:ssä tarkoitettuun takavarikkoon 
turvautumista.

c) Avio-oikeutta vailla oleva leski pystyy siis 
varsin monissa tapauksissa saamaan jäämistön 
pesänselvittäjän hallintoon. Osakkuusaseman 
puuttumisesta johtuvia ongelmia tämä mahdol-
lisuus ei kuitenkaan poista. Kuten edellä totesin, 
selvittäjähakemukseen turvautuvan puolison täy-
tyy yleensä näyttää oikeutensa vaarantuminen, 
mikä ei välttämättä onnistu. Leski ei sitä paitsi 
kykene läheskään aina ennakoimaan osakkaiden 
yhteishallintoon liittyviä riskejä. Hänellä ei ehkä 
ole perusteita olettaa osakkaiden menettelevän 
hänen etujaan vaarantavalla tavalla, eikä hän siksi 
ymmärrä tehdä selvittäjähakemusta. 

Merkittävän kynnyksen virallisselvityksen 
käynnistämiselle asettaa myös siitä johtuvat kus-
tannukset. Edes oikeusasemansa hyvin tunteva 
leski ei yleensä turvautunekaan selvittäjähake-
mukseen, ellei hänellä ole todella perusteltuja 
syitä pelätä taloudellisten etujensa muuten vaa-
rantuvan. 

4.2.4 Osakkaisiin kohdistettu
korvausvaatimus

Leski, joka ei pysty osakkaiden toimien vuok-
si toteuttamaan oikeuttaan jäämistöön, saattaa 
yrittää suojautua menetyksiltä PK 18:7:n nojalla 
esitettävän vahingonkorvausvaatimuksen avulla. 
Ajatellaan vaikkapa tilannetta, jossa avio-oikeut-
ta vailla oleva puoliso jää osakkaiden tekemän 
alihintaisen kaupan johdosta ilman PK 8:2:ssa 
tarkoitettua avustusta. Jos osakkaiden katsotaan 
menetelleen huolimattomasta, heidät voidaan 
asettaa korvausvastuuseen leskeä kohtaan. Näin 
puoliso ehkä pääsee samaan asemaan kuin missä 
hän olisi ollut ilman kyseistä oikeustoimea.

Vahingonkorvaus on kuitenkin monissa suh-
teissa vaikeakäyttöinen oikeussuojakeino. Jo kor-
vausvastuun syntyedellytysten osoittaminen voi 
käydä leskelle ylivoimaiseksi. Hänenhän tulisi 
selvittää paitsi se, että osakkaiden toimet ovat 
heikentäneet jäämistön varallisuustilaa, myös 
PK 18:7:ssä asetetun tuottamuskriteerin täytty-
minen. Lesken vaatimus voikin kilpistyä siihen, 
että osakkaiden katsotaan ryhtyneen tiettyyn toi-
meen anteeksiannettavasta ymmärtämättömyy-
destä tai tietämättömyydestä.36 Näin saatetaan 
asiaa arvioida myös silloin, kun kysymys on ollut 
disponoinnista, johon leski ei olisi antanut suos-
tumustaan, jos häneltä olisi sitä kysytty. 

Ajatus, että vahingonkorvauksen mahdolli-
suus kompensoisi osakasaseman puuttumisesta 
leskelle aiheutuvat oikeudenmenetyksen uhat, on 
muutenkin epärealistinen. Pesän osakkaat ovat 
yleensä leskelle läheisiä henkilöitä, joten puoliso 
ei ehkä kovin helposti esitä heitä kohtaan edes 
vapaamuotoisia korvausvaatimuksia, vaan kärsii 
mieluummin vahingot ominaan. Vieläkin kor-

35 Voidaan ajatella esimerkiksi tilannetta, jossa osakkaat ovat myyneet lesken omistaman esineen ja käyttäneet kauppa-
hinnan perittävän velkojen maksuun. Tällöin leskelle syntyy oikeus saada korvausta pesältä, joten häntä on pidettävä pesän 
velkojana.

36 On myös syytä havaita, että korvausvastuu voi jäädä PK 18:7:n mukaan kokonaankin syntymättä, jos osakkaiden katsotaan 
syyllistyneen vain lievästi huolimattomaan toimintaan. Osakkaiden vahingonkorvausvastuusta lähemmin ks. SOU 1932:16 s. 
150-153, Rautila, Pesänselvitys ja perinnönjako s. 34-37 sekä Walin, Kommentar till ärvdabalken II (4p. 2001) s. 60-62.
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keammaksi nousee kynnys lähteä toteuttamaan 
vahingonkorvausta tuomioistuinteitse. Proses-
sin vireille panemista on omiaan jarruttamaan jo 
oikeudenkäyntiin liittyvä kuluriski.

Korvausvastuun tehoa vähentää edelleen se, 
ettei PK 18:7 anna suojaa osakkaiden maksuky-
vyttömyyden varalta. Oikeudesta saada vahingon-
korvausta ei ole iloa, jos osakkaat eivät pysty sitä 
maksamaan. 

4.3 Lesken aseman turvaaminen oikeus-
ministeriön työryhmämietinnössä 2004:6

Avio-oikeutta vailla olevan puolison oikeussuo-
jan puutteisiin on kiinnitetty huomiota myös tuo-
reessa perintöoikeuden uudistamistarpeita kartoit-
taneen työryhmän mietinnössä. Asia tulee esille 
lesken asumissuojan kehittämistä koskevien kan-
nanottojen yhteydessä. Nykyisen sääntelyn pää-
ongelmana työryhmä pitää sitä, että PK 3:1 a:ssa
tarkoitettu asunnon käyttöoikeus ei sisältönsä 
puolesta turvaa eloonjääneen puolison asemaa 
parhaalla mahdollisella tavalla. Leskellä ei esi-
merkiksi ole mahdollisuutta vaihtaa asuntoa omia 
tarpeitaan paremmin vastaavaan. Puutteena pide-
tään myös sitä, ettei asumissuojavaade anna les-
kelle osakkaan asemaa. Tämä saattaa mietinnön 
kirjoittajien mukaan vaarantaa lesken oikeuden 
toteutumisen. Sääntelyämme ehdotetaankin kor-
jattavaksi sekä asumissuojan sisällön että puoli-
solle annettavan oikeussuojan osalta.37

Mietintöön sisältyy kaksi vaihtoehtoista ratkai-
sumallia. Ensisijaisesti työryhmä lähtee siitä, että 
puolisolle nykyisin taattu asunnon käyttöoikeus 
tulisi muuttaa vallintaoikeudeksi. Leski siis sai-
si asuntoon samanlaisen omistusoikeuden kuin 
puoliso nykyisin saa PK 3:1:ssä tarkoitettuna 
perillisenä. Jos muutos toteutetaan näin, asumis-
suojaan oikeutettu leski olisi mietinnön kirjoit-
tajien mukaan automaattisesti osakasasemassa; 
hänet olisi katsottava PK 18.1.1:s sä tarkoitetulla 
tavalla perilliseksi. Toissijaisena vaihtoehtona 

työryhmällä on pitäytyä nykymuotoisessa käyt-
töoikeudessa, mutta laajentaa lesken oikeudellista 
määräämisvaltaa. Hän saisi tietyin edellytyksin 
myydä hallintaoikeuden kohteena olevan asun-
non. Tähän ratkaisumalliin liittyy nimenomainen 
lesken osakkuusasemaa koskeva muutosehdotus. 
Puoliso olisi avio-oikeuden puuttumisesta huo-
limatta osakas, kunnes asumissuojakysymys on 
lainvoimaisesti ratkaistu. 

Työryhmän kaavailemat muutokset vähentäisi-
vät tilanteita, joissa leski jää vaille osakasasemaa. 
Tämä merkitsisi kiistatta parannusta nykytilaan. 
Saatetaan kuitenkin kysyä, onko puolison hallin-
toaseman parantaminen rajattava asumissuojaa 
tavoitteleviin leskiin. Kuten edellä toin esille, 
avio-oikeutta vailla oleva olevalle puolisolla on 
pesänselvityksessä usein valvottavanaan muita 
kuin asumissuojaan liittyviä intressejä – esimer-
kiksi oikeus avustukseen tai AL 103b §:n nojalla 
tulevaan tasinkoon. Myös puolisolla, joka ei tule 
missään tapauksessa saamaan PK 3:1a:n mukais-
ta asunnon käyttöoikeutta, voi näin olla perusteltu 
tarve osallistua jäämistöomaisuuden hallintoon. 
Lesken osakkuusasemaan tehtäviä muutoksia ei 
siten pitäisi ehkä lainkaan kytkeä asumissuojaa 
koskevaan sääntelyyn. Parempi korjauskeino 
saattaisi olla yleinen, kaikille leskille annettava 
osakkuus.

5 Lesken muut kuin taloudelliset intressit 
osakasasemaa puoltavana argumenttina

Osakaspiirin ulkopuolelle jäämisestä aiheutuu 
siis eloonjääneelle puolisolle merkittävä talou-
dellisten etuuksien menettämisen riski. Leski voi 
helposti jäädä vaille sitä suoritusta, johon hän oli-
si ollut lain mukaan oikeutettu.

Eloonjääneen puolison oikeusasemaa arvioita-
essa on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota myös 
muihin kuin rahassa mitattaviin intresseihin. 
Leski saattaa pitää puhtaasti tunnesyistä tärkeä-

37 Ks. lähemmin Perintökaaren uudistamistarpeet s. 24-26.Perintökaaren uudistamistarpeet s. 24-26.Perintökaaren uudistamistarpeet
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nä, että kuolleen puolison varallisuussuhteisiin 
liittyvät asiat hoidetaan moitteettomasti. Hänen 
kannaltaan on epämiellyttävää, jos esimerkiksi 
perittävän velkoja jää maksamatta tai perittävän 
solmimat sopimussuhteet jäävät muuten asianmu-
kaista selvitystä vaille. Tällaiset tapahtumat ovat 
lesken näkökulmasta haitallisia, vaikka hänelle 
ei vastuuta ketään ulkopuolista kohtaan syntyi-
sikään. 

Toisaalta leski kokee usein tärkeäksi sen, että 
hänen edesmenneen puolisonsa viimeinen tah-
to toteutuu mahdollisimman täysimääräisesti. 
Tämän vuoksi hän haluaisi ehkä puuttua jäämis-
töomaisuutta koskevaan päätöksentekoon myös 
silloin, kun hänet omat taloudelliset etunsa eivät 
sitä vaatisi. Pystytäänkö esimerkiksi perittävän 
tekemä testamentti toteuttamaan tai hänen anta-
mansa lahjanlupaus täyttämään, voi määräytyä 
täysin sen mukaan, kuinka hyvin pesänselvitys 
muuten hoidetaan. Leskellä saattaa näin olla 
perustellut syyt vastustaa esimerkiksi hänen 
mielestään alihintaista kauppaa tai perusteeton-
ta velan maksua. Tällainen oikeustoimihan voisi 
vaarantaa testamentin tai lahjanlupauksen toteut-
tamisen. 

Saatetaan tietysti kysyä, mikä merkitys kuva-
tun kaltaisille ”aineettomille” intresseille voi-
daan antaa, kun määritetään kuolinpesän hallin-
toon osallistuvien piiriä. Nykyinen lainsäädän-
tömme rakentuu kiistatta sen varaan, että osa-
kasasema edellyttää yleensä varallisuusarvoisen 
intressin olemassaoloa. Pelkät läheissuhteeseen 
tai elämänkumppanuuteen liittyvät tunneseikat 
eivät ilmeisesti voi edes de lege ferenda riittää 
ainoiksi osakkuuden myöntämisen perusteiksi. 
Sitä vastoin niille saatetaan kyllä antaa merki-
tystä arvioitaessa sellaisen henkilön asemaa, jolla 

tyypillisesti on myös taloudellisia etuja valvotta-
vanaan.38

Viimeksi mainittu kriteeri täyttyy lesken osal-
ta. Läheissuhteeseen liittyvien arvojen kunnioit-
taminen edellyttäisikin mielestäni ratkaisua, jossa 
leski asetetaan pesänselvitystä ajatellen vahvem-
paan asemaan kuin esimerkiksi perittävän velkoja 
tai perillispiiriin kuulumaton legaatinsaaja. Puo-
lison olisi syytä saada osallistua jäämistöomai-
suutta koskevaan päätöksentekoon osakkaan 
oikeuksin. 

6 Lesken osakkuus ja pesänselvityksen
sujuvuus

Osakkuuden antamista avio-oikeutta vailla ole-
valle leskelle saatetaan ehkä vastustaa sillä perus-
teella, että osakkaiden piirin laajentaminen on 
omiaan jäykistämään kuolinpesän yhteishallin-
toa. Mitä useamman henkilön suostumus tiettyyn 
oikeustoimeen tai toimenpiteeseen tarvitaan, sitä 
hitaammin pesänselvitys etenee ja sitä vaikeam-
pi on saada aikaan selvityksen kannalta tärkei-
tä oikeustoimia. Tämän vuoksi leskeä ei pitäisi 
ilman päteviä perusteita lukea osakkaaksi.

Mainitut näkökohdat tulevat selvästi esille 
perintökaaren esitöissä. Niitä lukiessa syntyy se 
vaikutelma, että eloonjäänyt puoliso on jäämis-
töomaisuuden hallintoa ajatellen lähtökohtaisesti 
”vieras” henkilö, jonka ei pitäisi puuttua pesän 
asioiden hoitoon. Osakkaiden piiriä määritettä-
essä ei ole tosin voitu jättää huomioon ottamatta 
niitä varallisuusarvoisia intressejä, joita leskellä 
on ehkä valvottavanaan aviovarallisuussäännösten 
nojalla. Siksi myös leskelle, joka ei ole perillinen 
tai yleisjälkisäädöksen saaja, on myönnetty osak-
kuusasema avio-oikeuden perusteella.39 Samalla 

38 Välimäki onkin aiheellisesti todennut, ettei kuolinpesän hallintoon liittyviä kysymyksiä pidä arvioida yksinomaan talou-
dellisin kriteerien valossa, vaan oma merkityksensä on annettava myös tunneseikoille (Lohi - Välimäki s. 45).

39 Toisin on asian ymmärtänyt Roos JFT 1976 s. 429-430: edes puolisolla mahdollisesti oleva tasinko-oikeus ei asiallisesti 
ottaen kelpaa perusteeksi antaa hänelle valtaa kontrolloida perillisten määräämistoimia. Tasinko-oikeudessa on Roosin mukaan 
kysymys vain puolisolle mahdollisesti syntyvästä velvoiteoikeudellisesta vaateesta ja perillisille ehkä syntyvästä velvoittees-
ta. Ratkaisu, jonka mukaan leski on osakas avio-oikeutensa perusteella, selittyykin Roosin mielestä enemmän tunneseikoilla 
kuin asiasyillä. 



Tapani Lohi634

on kuitenkin lähdetty siitä, että avio-oikeuteen 
perustuvan osakkuuden tulee loppua heti, kun 
puolisoiden aviovarallisuussuhteet on saatu sel-
vitetyksi osituksen avulla. 

Vuoden 1935 Ehdotuksessa todetaan (s. 129): 
”Sittenkuin omaisuuden ositus on toimitettu, on 
avioliitosta johtuneet taloudelliset suhteet katsot-
tava täysin selvitetyiksi. Tämän jälkeen ei enää ole 
mitään aihetta sallia puolison osallistua kuolinpe-
sää koskeviin toimiin.” – Kannanotto on lähes sa-
natarkka käännös ruotsalaisista lainvalmistelutöis-
tä (SOU 1932:16 s. 104).SOU 1932:16 s. 104).SOU 1932:16

Esitöissä omaksuttu ajattelutapa on kritiikille 
altis. Pesänselvityksen asianmukaisen toteuttami-
sen kannalta lienee päinvastoin eduksi, että leski 
mahdollisimman useissa tapauksissa osallistuu 
siihen osakkaan oikeuksin ja vastuin. Leskellä on 
perittävän elämänkumppanina usein jo valmiiksi 
sellaista tietoa perittävän taloutta koskevista sei-
koista, jonka hankkimiseen muut osakkaat jou-
tuvat käyttämään aikaa ja näkemään vaivaa. Hän 
on saattanut perittävän eläessä osallistua tämän 
taloudellisten asioiden hoitoon ja on siten tietoi-
nen kuolinpesää rasittavista velvoitteista. Leski 
myös ehkä tuntee henkilökohtaisesti perittävän 
tärkeimmät sopimuskumppanit, mistä on tietysti 
apua sopimussuhteita selvitettäessä. Näin hänen 
myötävaikutuksensa on omiaan parantamaan 
pesänselvityksen sujuvuutta ja laatua. Voidaan-
kin väittää, että eloonjääneen puolison osallis-
tumisen jäämistöomaisuuden hallintoon tulisi 
olla pääsääntö, josta poikettaisiin vain painavin 
perustein.

Jo nykyinen pesänselvitysnormisto antaa avio-
oikeutta vaille olevalle leskelle tiettyjä pesän 
asioi den hoitamiseen liittyviä oikeuksia ja velvol-
lisuuksia. Puoliso, joka PK 3:1a:n antamin val-
tuuksiin pitää jäämistöomaisuutta hallinnassaan, 
huolehtii samalla omaisuuden säilymisestä.40

Eloonjäänyt puoliso on suorastaan velvollinen 
ryhtymään PK 18:3:ssa osoitettuihin väliaikaista 
hallintoa koskeviin toimiin. Tämän lisäksi hän 
saattaa joutua antamaan ilmoituksia perunkirjoi-
tusta varten ja hänet on lain mukaan aina kut-
suttava perunkirjoitukseen (PK 20:2.2 ja 20:6.1). 
Nämä kaikki säännökset koskevat normaaliin 
tapaan myös leskeä, joka ei ole pesän osakas. 

Onkin ilmeistä, että myös avio-oikeutta vailla 
oleva leski usein tosiasiallisesti osallistuu kuo-
linpesän hallintoon aivan kuin hän olisi osakas. 
Lesken oikeuksien ja velvollisuuksien laajenta-
minen niin, että hänelle taattaisiin poikkeuksetta 
osakkaan asema, ei siten monestikaan merkitsisi 
todellista muutosta pesänselvityksen kulkuun. 
Tällainen normi vain antaisi nykyistä paremman 
säädännäisen pohjan perillisten ja lesken yhteis-
toiminnalle. Samalla se olisi omiaan ehkäisemään 
menetyksiä, joita perillisten tekemistä huonosti 
harkituista oikeustoimista voi aiheutua ulkopuo-
lisille etutahoille. Jos kaikkiin pesän puolesta teh-
täviin disponointeihin vaadittaisiin lesken suos-
tumus, perilliset eivät yhtä helposti kuin nykyään 
pääsisi puhtaasti tietämättömyyttään solmimaan 
pesän kannalta epäedullisia oikeustoimia. 

Aina ei lesken päästäminen mukaan jäämistö-
hallintoon tietenkään johda toivottaviin tuloksiin. 
Ongelmia voi aiheuttaa jo se, että puoliso aivan 
perusteetta vastustaa pesänselvityksen kannalta 
tarpeellisia toimia. Eloonjäänyt puoliso saattaa 
myös olla ikääntynyt ja sairas ihminen, jolta 
puuttuu niin kyky kuin halukin käyttää osakkaan 
oikeuksia ja huolehtia osakkaan velvollisuuksis-
ta. Osakasaseman antaminen tällaiselle henki-
lölle synnyttää turhaa kitkaa pesänselvitykselle 
ja usein myös aiheetonta rasitusta leskelle itsel-
leen.41 Leskelle jouduttaisiin ehkä määräämään 
pesänselvitystä varten edunvalvoja, vaikka mitään 
todellista eturistiriitaa hänen ja perillisten kesken 
ei vallitsisikaan.

40 Varsinaiseen kuolinpesän yhteishallintoon osallistumisesta ole nyt kuitenkaan kysymys. Omaisuuden hallinta ja PK 18 
luvussa tarkoitettu kuolinpesän hallinto on syytä pitää käsitteellisesti erillään. Ks. tältä osin Saarenpää, Perintö ja jäämistö 
s. 85. 

41 Näistä argumenteista ks. Saarenpää, Perintö ja jäämistö s. 81-82.
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Se, että lesken osakkuudesta voi yksittäistapauk-
sissa aiheutua kuvattuja ongelmia, ei kuitenkaan 
kelpaa yleiseksi perusteeksi evätä häneltä osak-
kaan asemaa. Aivan samanlaisiin vaikeuksiin saa-
tetaan joutua silloin, kun leskellä on avio-oikeus 
perittävän omaisuuteen. Ja vastaavanlaisiin han-
kaluuksiin voidaan tietysti aina muutenkin tör-
mätä kenen tahansa osakkaan osalta.

7 Avio-oikeuskytkennästä johtuvat
 osakkuussuhteiden epäselvyydet

7.1 Kuolinpesän osakkuuteen on liitetty sivul-
listen näkökulmasta merkittäviä oikeusvaikutuk-
sia. Näistä tärkein on se, että pesän puolesta sol-
mittu oikeustoimi on tehokas vain, mikäli siinä 
ovat olleet mukana kaikki pesän osakkaat. Osak-
kuussuhteilla on lisäksi merkitystä viranomaisten 
toiminnan kannalta. Esimerkiksi perillisten teke-
mää kiinnityshakemusta käsittelevä kirjaamisvi-
ranomainen joutuu arvioimaan, onko pesä ollut 
laillisesti edustettuna. Pesänselvittäjän määrää-
mistä koskevaa hakemusta käsittelevän tuomio-
istuimen tulisi puolestaan tietää, onko hakijalla 
(vaikkapa leskellä) oikeus vaatia selvittäjähallin-
non aloittamista osakkaan oikeuksin, vai täytyykö 
hänen – osakkuutta vailla olevana – pystyä esit-
tämään vaatimuksensa tueksi jokin laissa nimen-
omaisesti mainittu peruste. 

Sivullisten edut ja viranomaistoiminnan suju-
vuus asettavatkin kuolinpesän osakkuutta kos-
keville säännöksille tiettyjä vaatimuksia. Laissa 
osoitettujen kriteerien tulisi olla niin selviä, että 
osakkaiden piiri voidaan vaikeuksitta selvittää 
ulkonaisten tunnusmerkkien perusteella. 

Lesken avio-oikeus vaikuttanee tässä suhtees-
sa ongelmattomalta kriteeriltä. Usein voidaankin 
vaikeuksitta todeta, vallitseeko puolisoiden kes-
ken avio-oikeusyhteyttä vai ei. Jos puolisot ovat 

toimittaneet avioliiton aikana osituksen tai jom-
pikumpi heistä on tehnyt AL 35.4 §:ssä tarkoi-
tetun vaatimuksen, eikä avio-oikeuden palautta-
vaa avioehtoa ole solmittu, saatetaan ilman muuta 
lähteä siitä, että leski ei ole osakas. Epävarmem-
maksi asia sitä vastoin muuttuu, jos avio-oikeus-
suhteiden katkeamista joudutaan arvioi maan 
puolisoiden solmiman avioehtosopimuksen poh-
jalta. Tällöin täytyy ainakin periaatteessa ottaa 
huomioon se mahdollisuus, että avioehtosopimus 
onkin pätemätön. Leski on ehkä saatu allekirjoit-
tamaan se OikTL 3 luvussa tarkoitettua pakkoa 
tai painostusta käyttämällä, tai häneltä on puut-
tunut sopimuksen solmimiseen riittävä oikeus-
toimikyky. Voipa avioehtosopimus osoittautua 
mitättömäksikin; jommankumman puolison alle-
kirjoitus on esimerkiksi väärennetty. 

Avioehdon pätemättömyysuhka saattaa realisoi-
tua monin eri tavoin. Suurimpia ongelmia aiheu-
tuu silloin, kun leski vetoaa pätemättömyyteen 
perillisten kanssa oikeustoimen tehnyttä sivullis-
ta kohtaan. Sivullinen on ehkä ollut perustellusti 
tietämätön tästä seikasta. Hän on avioehtosopi-
muksen perusteella uskonut, että perillisillä on 
valta edustaa pesää ilman lesken myötävaiku-
tusta. Tilannetta arvioitaessa joudutaan kuiten-
kin lähtemään siitä, että pätemättömäksi osoit-
tautunut avioehtosopimus ei ole vienyt leskeltä 
osakkaan asemaa. Oikeustoimea, jonka perilliset 
ovat tehneet pesän puolesta, rasittaa näin kom-
petenssivirhe: kuolinpesä ei ole ollut asianmu-
kaisesti edustettuna. Syntyykin kysymys, voiko 
sivullinen vilpittömään mieleensä vedoten torjua 
lesken vaatimukset.

Pääsääntönä oikeudessamme on, ettei sivulli-
sen luottamusta osakkaiden edustusvaltaan suoja-
ta. Jos siis kuolinpesän havaitaan olleen puutteel-
lisesti edustettuna, pesän puolesta solmittu oikeus-
toimi voidaan julistaa pätemättömäksi, vaikka 
sivullinen olisi toiminut hyvässä uskossa.42 Vil-
pittömän mielen suojaa oikeustoimikumppanille 

42 Tästä PK 20:9c:n säätämisen taustalla olleesta ja yhäkin vallitsevasta ajattelutavasta ks. HE 21/1994 s. 3, Lohi DL 1996 
s. 947-951 sekä Lohi - Välimäki s. 69-70. Kysymys on varallisuusoikeudessa yleisesti hyväksytystä opista: edustusvallan 
puutteesta johtuvan virheen korjaantumiseen on perinteisesti suhtauduttu pidättyvästi. Ks. lähemmin Zitting, Sivullissuojasta 
varallisuusoikeudessa (1989) s. 73-74.
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voidaan antaa vain tietyissä laissa säännellyissä 
erityistilanteissa, esimerkiksi vahvistetun osa-
kasluettelon (perukirjan) legitimaatiovaikutusta 
sääntelevän PK 20:9c:n ja arvopapereita koske-
vien ekstinktiosäännösten (esim. VKL 14 § ja 
AsOyL 19 §) nojalla.43

PK 20:9c:ssä annettu vilpittömän mielen suo-
janormi tulee sovellettavaksi tilanteessa, jossa osak-
kaat ovat hankkineet vainajan jälkeen laadittuun 
perukirjaan PK 20:9a:ssa tarkoitetun maistraatin 
vahvistuksen. Bona fi de toimiva sivullinen voi lain 
mukaan luottaa tällaisen perukirjan (ns. vahviste-
tun osakasluettelon) osakastietoihin. PK 20:9c:ssä
säädetään, että oikeustoimi, jonka perukirjaan mer-
kityt osakkaat ovat tehneet pesän puolesta sivulli-
sen kanssa, jää päteväksi, vaikka joku perukirjaan 
merkitsemättä jätetty osakas olisikin näin tullut si-
vuutetuksi. 

Perillisten kanssa solmittuihin oikeustoimiin 
liittyy siis aina tietty pätemättömyysriski, jos 
perittävältä on jäänyt myös leski. Varovaisesti 
toimivan sivullisen tulisikin aina vaatia nähtä-
väkseen maistraatin vahvistama osakasluettelo. 
Käytännössä tätä ei läheskään aina ymmärretä 
tehdä, vaan pesän oikeustoimikumppani helposti 
luottaa muotomääräykset täyttävän ja asianmu-
kaisesti rekisteröidyn avioehtosopimuksen anta-
maan informaatioon.

Avioehdon pätevyyteen liittyvät epäselvyydet 
voivat aiheuttaa ongelmia jo ennen kuin mihin-
kään leskeä vahingoittaviin disponointeihin on 
vielä ennätetty ryhtyä. Ajateltakoon tilannetta, 
jossa perilliset hakevat lainhuutoa tai kiinnitystä 
jäämistöön kuuluvaan kiinteistöön tai pyytävät 
maistraatilta PK 20:9a:ssa tarkoitettua vahvistusta 
perukirjaan. Saatetaan kysyä, onko viranomaisten 

nyt ryhdyttävä erityisiin toimiin varmistuakseen 
avioehtosopimuksen pätevyydestä: olisiko heidän 
ehkä kuultava leskeä? Lisäongelmia syntyy, jos 
eloonjäänyt puoliso todella riitauttaa avioehdon 
pätevyyden. Tällöin viranomainen joutuu pohti-
maan, minkä merkityksen se antaa riitautukselle. 
Onko leski jo esittämänsä pätemättömyysväitteen 
perusteella katsottava ”varmuuden vuoksi” pesän 
osakkaaksi, vai vaaditaanko, että leski näyttää 
väitteensä toteen? 

Hahmoteltuja ongelmia saatetaan lähestyä 
PK 18:1.2:een otetun ns. riidanalaisuussäännön 
pohjalta. Lainkohdan mukaan perillisen ja yleis-
jälkisäädöksensaajan katsotaan olevan osakkai-
ta silloinkin, kun heidän oikeutensa on riidan-
alainen. Tarkoituksena on ollut, että esimerkiksi 
testamentissa perinnöttömäksi tehty perillinen 
voisi käyttää osakkaan oikeuksia, kunnes hänen 
oikeutensa menetys on käynyt lopulliseksi testa-
mentin saavutettua lainvoiman. PK 18:1.2 koskee 
sanamuotonsa mukaan vain perillisiä ja testamen-
tinsaajia. On kuitenkin ajateltavissa, että sitä esi-
merkkitilanteissa sovelletaan analogisesti lesken 
hyväksi. Leskeä siis pidetään osakkaana, kunnes 
riita avioehdon pätevyydestä on lainvoimaisesti 
ratkaistu.44

Kaikkia vaikeuksia ei riidanalaisuussäännön 
käyttöön ottaminen kuitenkaan poista. Pohditta-
vaksi jää edelleen, kuinka korkea riidanalaisuus-
kynnys ratkaisijan tulisi omaksua. Selvää on, 
ettei puhtaasti hypoteettinen pätemättömyysuh-
ka anna leskelle osakkaan oikeuksia. Esimerkiksi 
pesänselvittäjä- tai lainhuutohakemusta käsitte-
levän tuomioistuimen tai muun viranomaisen ei 
siis tule lukea leskeä osakkaaksi yksin sen joh-

43 Suojan antamisen edellytyksistä ks. Lohi DL 1996 s. 952 ss., Lohi - Välimäki s. 73 ss. sekä Aarnio - Kangas I s. 237-
239

44Saarenpää on tuonut esille sen mahdollisuuden, että riidanlaisuussääntöä voitaisiin soveltaa silloin, kun leski on kiistänyt 
puolisoiden solmiman avioehdon pätevyyden (ks. Perintö ja jäämistö s. 86 av. 214). Kysymystä, millä edellytyksin avioehdon 
riitautuksella on todella tämä vaikutus, hän ei kuitenkaan lähemmin pohdi. 
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dosta, että avioehdon tehokkuudesta ei vielä ole 
olemassa lainvoimaista ratkaisua.45 Saadakseen 
osakkaan aseman leski joutunee päinvastoin esit-
tämään vähintäänkin uskottavaa näyttöä pätemät-
tömyysväitteensä tueksi. 

7.2 Vastaavanlaisia ongelmia kuin pätevyys-
kysymykset voivat osakkuussuhteiden arvioinnin 
kannalta aiheuttaa avioehtosopimuksen tulkintaan 
liittyvät epäselvyydet. Avioehdon sanamuodosta 
ei aina käy riidattomasti ilmi, onko sillä tarkoitet-
tu sulkea avio-oikeus pois molemminpuolisesti ja 
totaalisesti, vai jättääkö sopimus avio-oikeusyh-
teyden osittain voimaan. Epävarmaa saattaa esi-
merkiksi olla, ovatko puolisot tarkoittaneet mää-
rätä avio-oikeudesta vapaaksi vain heillä sopi-
muksen solmimishetkellä olleen vai myös tätä 
myöhemmin heille tulleen omaisuuden. Kysymys 
on nyt osakaspiirin määrityksen kannalta olennai-
sesta asiasta. Sopimuksen tulkinnasta, riippuu, 
onko leski osakas vai ei. 

Avioehtosopimuksen tulkinnanvaraisuudesta 
seuraavat ongelmat voivat vaihdella huomatta-
vasti tilanteen mukaan. Niiden arviointiin vai-
kuttaa ensinnäkin se, törmätäänkö epäselvyyk-
siin jo ennen varsinaisen konfl iktitilanteen syn-
tymistä (esimerkiksi hakemus- tai kirjaamisasiaa 
ratkaistaessa) vai vasta pesän puolesta solmitun 
oikeustoimen jälkiselvittelyjen yhteydessä. Myös 
sille, kuinka selvästi avioehdon tulkinnanvarai-
suus on ulkopuolisen havaittavissa, tulee antaa 
merkitystä. 

Tässä yhteydessä ei ole mahdollista ryhtyä 
perusteellisesti selvittämään tulkintaepäsel-
vyyksistä johtuvien riitojen ratkaisuperusteita. 
Joitakin yleisluonteisia huomautuksia voidaan 
kuitenkin tehdä. Silloin kun avioehdon tulkin-

nanvaraisuus tulee esille jo esimerkiksi peril-
listen vireille panemaa hakemus- tai kirjaamis-
asiaa käsiteltäessä, viranomaisen lienee syytä 
noudattaa leskeä suojaavaa linjaa: epävarmoissa 
tapauksissa leski on luettava pesän osakkaaksi. 
Mikäli taas ongelmaan törmätään pesän puolesta 
solmitun oikeustoimen pätevyyttä arvioitaessa, 
joudutaan ottamaan huomioon myös sivullisen 
edut. Ajateltakoon tilannetta, jossa perilliset ovat 
lesken sivuuttaen tehneet tällaisen oikeustoimen 
ja vedonneet edustusvaltansa tueksi puolisoiden 
solmimaan avioehtosopimukseen. Jos avioehto 
näyttäisi sanamuotonsa valossa selvästi poista-
van leskeltä osakkuusaseman, on hyvät perusteet 
evätä toisenlaiseen tulkintaan vetoavalta leskel-
tä kannevalta vilpittömässä mielessä toiminutta 
sivullista kohtaan. Sivullisen suojaamisen puoles-
ta puhuu ennen kaikkea se, että osakkuussuhtei-
ta koskeva epäselvyys on nyt osittain luettavissa 
lesken itsensä syyksi. 

7.3 Samaan tulokseen kuin avioehtosopimus-
ta koskevan pätemättömyyskanteen avulla leski 
voi tähdätä esittämällä omaisuuden erottelussa 
sovitteluvaatimuksen. Avioehtoa saatetaan sovi-
tella ääritapauksissa niin, että kaikki perittävän 
omaisuus palautetaan avio-oikeuden alaisek-
si. Joudutaankin kysymään, olisiko myös tämä 
mahdollisuus otettava huomioon osakkuussuh-
teita arvioitaessa. Pitäisikö siis leski riidanalai-
suussääntöä soveltaen lukea osakkaaksi jo pel-
kän sovittelumahdollisuuden tai ainakin hänen 
esittämänsä sovitteluvaatimuksen perusteella? 
Entä saisiko lesken hyväksi ehkä tehtävä sovit-
teluratkaisu aikaan sen, että ilman hänen myö-
tävaikutustaan tehty jäämistödisponointi kävisi 
pätemättömäksi? 

45 Tältä osin täytynee siis noudattaa toisenlaista sääntöä kuin testamentinsaajan ja perillisen välisessä suhteessa. Tilanteessa, 
jossa perittävä on tehnyt lakimääräisen perillisensä syrjäyttävän yleisjälkisäädöksen, sekä perillistä että testamentinsaajaa on 
pidettävä osakkaana, kunnes testamentin pätevyyskysymys on lopullisesti selvinnyt (testamentti on käynyt lainvoimaisesti tai 
se on todettu lainvoimaisesti pätemättömäksi). Ks. lähemmin Aarnio - Kangas I s. 214. - Testamentin aiheuttamaan epävar-
muustilaan tämä sääntö sopii hyvin, sillä testamentin pätevyyden selvittämistä varten on perintökaaressa luotu täsmällisiin 
menettelysäännöksiin ja moiteaikoihin sidottu järjestelmä. Avioehtosopimuksen osalta tällaista säännöstöä ei ole, eikä avio-
ehtosopimus normaalisti tulekaan samassa mielessä lainvoimaiseksi kuin testamentti.
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Kysymyksiin on nähdäkseni vastattava kiel-
tävästi. Pelkkä avioehdon sovittelun mahdolli-
suus tai edes avioehdon kohtuuttomuutta koskeva 
väite ei tee osakkuuskysymystä sillä tavoin rii-
danalaiseksi, että leski sen vuoksi pitäisi katsoa 
osakkaaksi. Vieläkin kestämättömämpänä pidän 
ajatusta, jonka mukaan leskelle myönteinen sovit-
teluratkaisu voisi muuttaa osakkuussuhteita taan-
nehtivasti – siis viedä tehokkuuden perillisten jo 
solmimilta oikeustoimilta. AL 103b §:ään otetulla 
sovittelunormilla ei ole tarkoitettu saada aikaan 
näin huomattavia muutoksia jäämistöoikeuden 
järjestelmässä. Lähtökohdaksi on otettava, että 
kohtuuttomaksikin paljastuva avioehto on ollut 
alun perin tehokas: se on siis katkaissut puolisoi-
den väliset avio-oikeussuhteet. Avio-oikeuden ja 
tästä seuraavan osakkuusaseman leski saa vasta 
pesänjakajan tai tuomioistuimen tekemästä sovit-
teluratkaisusta lukien. 

7.4 Lopuksi. 

Avioehdon tulkintaa ja pätevyyttä koskevien 
epävarmuustekijöiden merkitystä on varottava 
liioittelemasta. Etenkin pätemättömyysväitteet 
ovat harvinaisia, eivätkä ne liene monestikaan 
aiheuttaneet päänvaivaa käytännön lainsovelta-
jalle (tämä johtunee tosin osittain siitä, että koko 
pätemättömyysuhkaa ei ole tiedostettu). Täysin 
merkityksettöminä ei tarkasteltuja ongelmia voi-
da kuitenkaan pitää. Tärkeää on yleensä havaita, 
että avio-oikeus ei ole niin selvä ja riidaton osak-
kuuden kriteeri kuin miltä se ensi katsannossa 
näyttää. 

Monilta epävarmuustekijöiltä vältyttäisiin-
kin, jos leski luettaisiin aina pesän osakkaaksi. 
Sivullinen tai viranomainen ei tällöin joutuisi 
pohtimaan pesän puolesta asioivien perillisten 
edustusvaltaa, vaan hän voisi lähteä siitä, että 
myös lesken myötävaikutus tarvitaan. Saman-
laista helpotusta sääntö toisi lesken selvittäjäha-
kemusta käsittelevän tuomioistuimen asemaan. 

Se voisi antaa pesänselvittäjämääräyksen ilman 
muuta, eikä sen tarvitsisi erikseen pohtia, onko 
leski esittänyt osakkuusasemaansa tai oikeutensa 
vaarantumista koskevan väitteensä tueksi riittäviä 
perusteluja. 

8 Kuinka pitkään lesken osakkuuden
tulee kestää?

Lähes yhtä tärkeää kuin lesken osakasaseman 
edellytysten määrittäminen on ottaa kantaa kysy-
mykseen, kuinka kauan hänen osakkuutensa kes-
tää. Jos osakasaseman päättymisajankohta määrä-
tään kovin varhaiseksi, sen antamisella tavoitellut 
päämäärät jäävät helposti toteutumatta. Selvää 
toisaalta on, että lesken osakkuudelle tulee aset-
taa jokin perillisten kannalta kohtuullinen päät-
tymisajankohta. Ei vaikuta perustellulta ulottaa 
sen kestoa esimerkiksi perinnönjaon lainvoimai-
suuteen asti. Perillisten, jotka haluavat lykätä 
jaon toimittamista ja hallita yhdessä jäämistöä 
esimerkiksi PK 24 luvussa tarkoitetun sopimuk-
sen nojalla, on saatava tehdä tämä ilman lesken 
taholta tulevaa kontrollia. 

Nykyisessä laissa lesken osakasaseman pää-
tepisteeksi on määritetty ositus. Sen lainvoimai-
seksi tulemisen ja tasinkosuorituksen tapahtumi-
sen jälkeen eloonjäänyt puoliso voi olla osakas 
vain yleistestamentinsaajana tai PK 3:1:ssä tar-
koitettuna perillisinä. Jos PK 18:1:tä päädytään 
muuttamaan niin, että osakkaan asema annetaan 
poikkeuksetta myös avio-oikeutta vailla oleval-
le leskelle, vanhaa sääntöä joudutaan täydentä-
mään. Osakkuuden lakkauttava vaikutus saate-
taankin nyt liittää osituksen ohella omaisuuden 
erotteluun. Leski siis lakkaisi olemasta osakas, 
kun erottelu on toimitettu ja siihen mahdollisesti 
liittyvät suoritukset tehty.46 Toimituserottelussa 
vaadittaisiin lisäksi erottelun lainvoimaisuutta.

Kuinka perusteltua on sitten panna osakasase-
man päätepisteeksi juuri ositus tai omaisuuden 

46 Puoliso voi joutua omaisuuden erottelussa antamaan toiselle omaisuuttaan lähinnä AL 101 tai 102 §:n nojalla. Ks. lähem-
min esim. Aarnio - Helin s. 173-175 ja Välimäki, Osituksen sovittelu s. 63-65.
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erottelu? Arviointiin vaikuttaa olennaisesti se, 
miten kattava lesken ja perillisten varallisuussuh-
teiden selvitys mainituissa toimituksissa voidaan 
saada aikaan. Jos leskelle jää monesti osituksen 
tai erottelun jälkeenkin merkittäviä taloudellisia 
vaateita perillistahoa kohtaan, on arveluttavaa 
antaa toimitukselle osakkuuden lakkauttavaa vai-
kutusta. Lähtökohdaksi tulisi pikemminkin ottaa, 
että lesken hallintovaltuudet kestävät niin kauan 
kuin hänellä on todellinen intressi kontrolloida 
jäämistöomaisuuden hallintoa. Näin vältetään 
se, että perilliset pääsevät huonosti harkituilla 
tai sopimattomilla toimillaan tekemään tyhjiksi 
lesken oikeudet.

Osituksessa tai omaisuuden erottelussa on 
mahdollista saada ratkaisu monenlaisiin riitoihin. 
Jo toimitusten vähimmäisvaatimuksiin kuuluu, 
että pesänjakaja ottaa kantaa esimerkiksi puoli-
soiden omistussuhteita ja avioehdon pätevyyttä ja 
kohtuullistamista koskeviin erimielisyyksiin; osi-
tuksessa hän joutuu tietysti selvittämään kaikki 
muutkin avio-osien suuruuteen vaikuttavat seikat. 
Toimituksissa saatetaan myös tietyin rajoituksin 
järjestellä puolisoiden keskinäiset velkasuhteet.47

Edelleen pesänjakajalta voidaan vaatia kannan-
ottoa kysymykseen, onko leskellä oikeus jäädä 
asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin PK 3:1a:n 
nojalla. Vaikka asumissuojaa koskevat riitaisuu-
det onkin lainvalmistelutöissä tarkoitettu ratkais-
tavaksi perinnönjaossa, mitään estettä selvittää 
asiaa jo osituksessa tai omaisuuden erottelussa ei 
nähdäkseni ole.48 Näitä toimituksia voidaan pitää 

monissa suhteissa parempina PK 3:1a:n sovelta-
misriitojen ratkaisufoorumeina kuin perillisten 
kesken suoritettavaa perinnönjakoa – onhan nyt 
kysymys nimenomaan lesken ja perillisten väli-
sessä suhteessa ilmenevästä konfl iktista.49

Ajatus, jonka mukaan asumissuojakysymys voi-
taisiin ratkaista osituksessa, on herättänyt oikeus-
kirjallisuudessa myös vastustusta. Selvästi torjuvan 
kannan on omaksunut Saarenpää. Pääargumentti-
na hän vetoaa siihen, että kysymys on nyt jäämis-
töoikeudellisesta, siis perintökaaressa säännellystä 
ongelmasta. Tällaisia riitoja ei hänen mielestään pi-
dä ratkaista aviovarallisuussuhteiden selvittämiseen 
tarkoitetussa osituksessa (tai omaisuuden erottelus-
sa): näin selvä systeemirajojen ylittäminen edellyt-
täisi tuekseen nimenomaista lain säännöstä. Kun 
toisaalta leski ei osallistu perinnönjakoon, myös-
kään perinnönjako ei ole Saarenpään mielestä so-
piva foorumi. Hän lähteekin siitä, että asumissuo-
jaa koskeva kysymys on ratkaistava pesänjakajan 
suorittamassa jaon kaltaisessa toimitusmiehen ja-
kotoimituksessa.50

Ymmärrän asian toisin. Menettelyn valinnassa 
on mielestäni kysymys ennen muuta tarkoituksen-
mukaisuusratkaisusta, enkä siksi antaisi Saaren-
pään esille nostamille systemaattisille argumen-
teille niin suurta painoa kuin hän on tehnyt. Kan-
nanottoa, ratkaistaanko tiettyä etuutta koskeva rii-
ta osituksessa vai jossakin muussa toimituksessa, 
ei pidä tehdä yksin sen mukaan, missä laissa (AL 
vai PK) säännellystä etuudesta on kysymys, vaan 
merkitystä tulee antaa myös käsillä olevan riidan 
henkilösuhteille. 

PK 3:1a:n soveltamiseen liittyvät intressikon-
fl iktit konkretisoituvat normaalisti relaatiossa leski 
– perilliset. Kun sanotussa henkilösuhteessa ilmene-
vät varallisuusriidat tulevat meillä muutenkin ensi 

47 Pesänjakajan toimivallasta osituksessa ks. esim. Kangas DL 1984 s. 146-163, Aarnio - Helin s. 155-157 sekä Välimäki, 
Osituksen sovittelu s. 284 ja 305.

48 Käsityksestä, jonka mukaan lesken asumissuojaa koskevat riidat on ratkaistava perinnönjaossa ks. lähemmin HE 
225/1982 s. 11, Kangas LM 1983 s. 742-743 sekä Aarnio - Kangas I s. 746-747. 

49 Olen siis tältä osin samalla kannalla kuin Savolainen JFT 1989 s. 350-354 ja Helin LM 1993 s. 71. 
50 Ks. lähemmin Saarenpää, Perintö ja jäämistö s. 100-101. - Saarenpään käsitys saa tiettyä tukea ratkaisusta KKO 1992:94. 

Tapauksessa pesänjaka ja oli kuolleen puolison perillisten ja lesken pyynnöstä antamallaan erillisellä päätöksellä katsonut, 
ettei leskellä ollut oikeutta pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä asuntoa. Korkeimman 
oikeuden mielestä leski saattoi perinnönjaon moitekanteen määräajasta riippumatta vaatia tuomioistuinta vahvistamaan, 
että hänellä oli sanottu oikeus. - Sellaista kannanottoa, että asumissuojakysymystä ei voitaisi ratkaista myös osituksessa, on 
ratkaisusta kuitenkin aiheetonta lukea. 
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vaiheessa esille osituksessa (tai omaisuuden erot-
telussa), PK 3:1a-probleemien ratkaiseminen täs-
sä toimituksessa on tarkoituksenmukaista ja järjes-
telmään hyvin luontuvaa. Käsityksen puolesta pu-
huu myös se, että aviovarallisuussuhteita ja asumis-
suojaa koskevilla ratkaisuilla on keskinäisiä liitty-
miä.51 Kenenkään oikeusturvaakaan ei tämän foo-
rumin valinta vaaranna. Ositustoimitus nykyisin jo 
varsin vakiintuneet muodot saaneena ja täsmälliset 
muutoksenhakusäännöt sisältävänä pienoisproses-
sina tarjoaa nähdäkseni hyvät puitteet riidan asian-
mukaiselle käsittelylle. 

Saatetaan tietysti ajatella, että vaikka asumis-
suojaa koskeva riita ratkaistaisiin ositustoimituk-
sen yhteydessä, tämä kysymys erotettaisiin muo-
dollisesti osituksesta ja kyseistä erillistoimitusta 
kutsuttaisiin sitten vaikkapa jaon kaltaiseksi toi-
mitusmiehen jakotoimitukseksi. En kuitenkaan näe 
tällaiseen ratkaisuun asiallisia syitä. On aiheeton-
ta konstruoida lesken ja perillisten välille koko-
naan uutta toimituslajia, kun käytettävissä on lais-
sa säännelty ositusmenettely. 

Osituksessa ja omaisuuden erottelussa sel-
vitettävien kysymysten piiriä saatetaan lisäksi 
laajentaa de lege ferenda. Esimerkiksi PK 8:2:n 
mukaisesta lesken avustuksesta olisi nähdäkseni 
luontevaa päättää näissä toimituksissa. Kun kysy-
mys on nytkin ennen muuta lesken ja perillisten 
(tai yleistestamentinsaajien) oikeussuhteisiin liit-
tyvästä ongelmasta, sen ratkaisua ei tarvitse jät-
tää perinnönjakoon. – Myös PK 3:1a:han tulisi 
selvyyden vuoksi ottaa nimenomainen määräys 
siitä, että asumissuojaa koskeva kysymys ratkais-
taan ensisijaisesti osituksessa tai erottelussa. 

Käsitys, jonka mukaan ositus ja omaisuuden 
erottelu olisivat optimaalisia osakkuusaseman 
päätepisteitä, saatetaan silti edelleen riitauttaa. 
Tällainen järjestely voi ensinnäkin aiheuttaa 
ongelmia asumissuojaan oikeutetun puolison kan-

nalta. Jos ositus tai erottelu on toimitettu ennen 
kaikkien perittävän tai pesän velkojen maksa-
mista, lesken oikeuden pysyvyys jää riippumaan 
siitä, millä tavoin osakkaat huolehtivat pesänsel-
vityksestä. Vaarana on edelleen se, että asunto 
joudutaan käyttämään velkojen maksamiseen. 
Lesken oikeussuojan kannalta parempi ratkaisu 
olisikin antaa hänen osakkuutensa jatkua, kun-
nes pesä on selvitetty. Tämän kriteerin puolesta 
puhuisi myös se, että leski saattaa kokea kuolin-
pesän hallintoon osallistumisen tärkeäksi muista-
kin kuin omiin taloudellisiin etuihinsa liittyvistä 
syistä. Hän tahtoo ehkä varmistaa, että pesänsel-
vitys saatetaan loppuun asianmukaisesti: velat 
maksetaan, sopimussuhteet selvitetään, legaatit 
ja tarkoitemääräykset toteutetaan.

Pesänselvityksen loppuun saattamisen hetki 
voisi sinänsä olla asiallisesti perusteltu vaihto-
ehto. Tällaisen kriteerin soveltaminen aiheuttai-
si kuitenkin huomattavia käytännön ongelmia. 
Kuten aikaisemmin totesin, osakkuuden lakkaa-
minen tulee liittää tosiseikastoon, jonka täytty-
minen pystytään vaikeuksitta osoittamaan viran-
omaiselle tai pesän kanssa oikeustoimiin ryhty-
välle sivulliselle. Pesänselvityksen valmistumi-
nen täyttää tämän vaatimuksen varsin huonosti. 
Ulkopuolisen olisi käytännössä vaikea todeta, 
onko pesä todella sillä tavoin selvitetty, että les-
ki ei ole enää osakas. 

On lisäksi havaittava, että jo nykyinen lainsää-
däntömme antaa osakasasemassa olevalle leskelle 
melko hyvät mahdollisuudet torjua pesänselvi-
tyksen keskeneräisyydestä johtuvat menetykset. 
Puoliso voi AL 87 §:n nojalla kieltäytyä osituk-
sen toimittamisesta, kunnes perittävän velat on 
maksettu tai niihin liittyvät vastuukysymykset 

51 Näistä argumenteista ks. myös Savolainen JFT 1989 s. 351-352 sekä Helin LM 1993 s. 71. Kuten kirjoittajat toteavat, 
PK 3:1a-riitojen  ratkaisemisen osituksen tai erottelun yhteydessä tekee perustelluksi jo se, että asumiskysymyksellä voi olla 
merkitystä harkittaessa AL 103b §:n soveltamista. Se, millä tavoin puolisoiden omistus- ja aviovarallisuussuhteet järjestyvät, 
saattaa puolestaan vaikuttaa olennaisesti kysymykseen, onko leskelle yleensä tarvetta antaa PK 3:1a:ssa tarkoitettua asun-
non käyttöoikeutta. Koko PK 3:1a-probleema saattaa jäädä syntymättä, jos leski esimerkiksi saa asunnon omistuksiinsa jo 
osituksessa. 
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muuten järjestetty. Tämä valta lienee hänelle 
annettava myös omaisuuden erottelussa.52 Edel-
leen leski voi jo ennen osituksen toimittamista 
tehdä hakemuksen pesänselvittäjän määräämisek-
si. Sama oikeus hänelle on de lege ferenda syytä 
antaa myös osakkuusaseman päättymisen jälkeen, 
mikäli virallisselvityksen käynnistäminen on tar-
peen hänen asumissuojansa turvaamiseksi. 

Lieneekin lähdettävä siitä, että puolison osak-
kuuden päätepisteen muodostaa vastaisuudessa-
kin ositus tai omaisuuden erottelu. Sen jälkeen 
kun ositus tai omaisu uden erottelu on tullut lain-
voimaiseksi ja siihen liittyvät suoritukset tehty, 
leski ei ole enää pesän osakas. 

9 Yhteenvetoa 

PK 18:1.1:ssä annettu sääntö, jonka mukaan 
avio-oikeutta vailla oleva puoliso jää yleensä 
osakkaiden piirin ulkopuolelle, on monella tavoin 
kritiikille altis. Leskellä voi avio-oikeuden puut-
tumisesta huolimatta olla kuolinpesän hallinnos-
sa merkittäviä taloudellisia etuja valvottavanaan. 
Perittävälle läheisenä henkilönä hän saattaa lisäk-
si pitää tärkeänä, että pesänselvitys hoidetaan asi-
anmukaisella tavalla. Leskellä on näin yleensä 
perusteltu intressi osallistua jäämistöomaisuuden 
hoitamiseen ja omaisuutta koskevaan päätöksen-
tekoon yhdessä perillisten ja yleisjälkisäädöksen 
saajien kanssa. Jos viimeksi mainitut pääsevät 
määräämään jäämistöomaisuudesta ilman hänen 

suostumustaan, voi seurauksena olla tuntuvia 
oikeudenmenetyksiä. Ne suojakeinot, joita perin-
tökaari tarjoaa osakasasemaa vaille olevalle les-
kelle, eivät ole tässä suhteessa riittäviä. 

Lesken jättäminen ilman osakasasemaa on 
muutenkin luonnoton ratkaisu. Kun jäämistö-
omaisuus jää kuolemantapauksen jälkeen yleen-
sä eloonjääneen puolison hallintaan, sitä koskevat 
oikeustoimet vaativat jo käytännössä hänen myö-
tävaikutustaan. Perittävän elämänkumppanina ja 
jäämistön tilan usein jo entuudestaan tuntevana 
leski myös on normaalisti mitä sopivin henkilö 
huolehtimaan pesänselvitykseen liittyvistä asi-
oista. Hänen mukaan ottaminen kuolinpesän hal-
lintoon on omiaan edistämään pesänselvityksen 
asianmukaista etenemistä. 

Yksinkertaisin tapa korjata nykyiseen sään-
telyymme liittyvät ongelmat on luopua de lege 
ferenda kokonaan puolisoiden avio-oikeussuhtei-
den ja lesken osakkuuden välisestä kytkennästä. 
PK 18:1.1:tä tulisikin nähdäkseni muuttaa siten, 
että eloonjäänyt puoliso olisi aina kuolinpesän 
osakas yhdessä perillisten ja yleisjälkisäädös-
ten saajien kanssa. Hänen avioliittoon perustuva 
osakkuusasemansa lakkaisi vasta sen jälkeen kun 
ositus tai omaisuuden erottelu on toimitettu ja 
siihen mahdollisesti liittyvät omaisuuden luovu-
tusvelvollisuudet täytetty. Toimitusosituksessa ja 
-erottelussa vaadittaisiin lisäksi toimituksen lain-
voimaisuutta.

Tapani Lohi

52 Omaisuuden erottelua sääntelevässä AL 107 §:ssä ei ole tosin viittausta AL 87 §:ään. Asiasyyt puhuvat kuitenkin sen 
puolesta, että lainkohdasta ei tehdä tältä osin e contrario -päätelmää. Puolisolle lienee siis perustellusta syystä annettava AL 
87 §:ssä tarkoitettu kieltäytymisoikeus myös omaisuuden erottelussa. Näin täytynee menetellä ainakin silloin, kun erottelussa 
on tarkoitus tehdä varallisuudensiirtoja tai muita osituspuolten oikeusasemaa muuttavia varallisuusjärjestelyjä.




