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1. JOHDANTO 

 

1.1. Ennakkoperintösäännöstön soveltamisympäristö  

Ennakkoperintö on osuvan nimensä mukaisesti perinnön etukäteistä siirtoa perillisille, seuraavalle 

sukupolvelle. Tämä siirto tapahtuu usein vähitellen, perittävän elinaikana. Itsemääräämisoikeus 

takaa sen, että jokainen oikeustoimikelpoinen voi lähtökohtaisesti rajoituksetta määrätä 

omaisuudestaan ja halutessaan lahjoittaa sitä. Aiemmin annetun perinnön arvo lisätään 

laskennallisesti jäämistöön vastaanottohetken mukaisesta arvostaan perillisten perintöosia 

määritettäessä. Tilanteessa operoidaan siis aivan niin kuin kyseinen erä kuuluisi edelleen 

reaalisesti jäämistöön. Kaikki perilliselle siirretty ei kuitenkaan ole ennakkoperintöä. Omaisuuden 

luovuttamiselle voi olla monia eri syitä, eikä perittävä aina ole tarkoittanut lahjoitustaan otettavaksi 

huomioon ennakkoperintönä. Toisaalta varallisuuden siirtämisen hetkellä on motiivi siihen 

saattanut olla jokin aivan muu kuin perinnön etukäteissiirto, mutta kuoleman jälkeen voidaan 

havaita, ettei perittävä ole todellisuudessa halunnut antaa yhdelle perillisistään enemmän kuin 

toisille. Tällöin voidaan ajatella, että aiemmin luovutettu on tarkoitettu ennakkoperinnöksi. 

 

Elinaikanaan merkittävää omaisuutta voidaan haluta siirtää esimerkiksi pelkästään oman 

jälkipolven auttamisen halusta; lapset itsenäistyvät ja muuttavat ehkä ensimmäiseen omaan 

kotiinsa eri tahtiin, jolloin auttamishaluinen vanhempi luovuttaa lapsilleen omaisuuttaan eri 

aikoihin. Tällä tavoin omaisuutta siirtyy vähitellen seuraavalle sukupolvelle. Saattaa käydä niin, 

että vanhin lapsista on ehtinyt hyötymään vanhempiensa taloudellisesta avustuksesta kaikkein 

eniten, kun taas nuorin lapsista ei ole vielä ehtinyt saavuttamaan samoja virstanpylväitä omassa 

elämässään. Elinaikaisin luovutuksin saatetaan myös pyrkiä turvaamaan elinkeinon jatkaminen – 

esimerkiksi maatilaomaisuus siirretään jo hyvissä ajoin tilanhoidon jatkamiseen kaikkein 

kykenevimmälle lapselle. Saattaahan tilanne olla sekin, että ainoastaan yksi lapsista on ilmaissut 

erityisen innokkuutensa elinkeinon jatkamiseen. Tällöin omaisuuden luovuttamisen taustalla ovat 

käytännölliset syyt, eikä toisilla lapsilla ole mahdollisesti mitään sitä vastaan. Ennakkoluovutuksia 
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käytetään myös perintöverosuunnittelun keinoina, jolloin tavoitteena on perillisille maksettavaksi 

lankeavan perintöveron minimointi.1   

 

1.2. Tutkimuskysymykset ja aiheen rajaus 

Lahjoittamisen moninaiset syyt jo osaltaan osoittavat, ettei sellainen järjestelmä olisi perittävän 

tahdonautonomian kannalta kestävä, jossa kaikkea perilliselle siirrettyä varallisuutta pidettäisiin 

ennakkona. Kyseessä voi olla sellainenkin lahja, jolla perittävä on tarkoittanut antaa yhdelle 

perillisistään enemmän kuin muille. Tämä kuvastaa ennakkoperinnön luonnetta jäämistö-

oikeudellisena instituutiona; se, mitä ennakkoperintö on, ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä 

muutamalla lauseella. Perittävän elinaikainen varallisuudensiirto on luettavissa 

ennakkoperinnöksi, mikäli perintökaaren ennakkoperintöjärjestelmän asettamat tunnusmerkit 

täyttyvät.  

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on selventää, millaisia tunnusmerkkejä vallitseva oikeustilamme 

ennakkoperinnölle asettaa. Millainen omaisuus voi olla ennakkoperintöä? Milloin perittävän 

perilliselleen antama voidaan huomioida ennakkoperintönä? Tutkielman metodi on siten 

lainopillinen, ja ennakkoperintösäännöstöä tarkastellaan pääosin de lege lata. Tunnusmerkistöjen 

lisäksi luodaan katsaus siihen, millaisin keinoin perillinen voi suojautua muiden perillisten 

ennakkoperintöväitettä vastaan. Tältä kannalta olennaista on se, mikä voi olla osoituksena siitä, 

että annettua ei ole luettava saajansa ennakkoperinnöksi. Tutkielmassa keskitytään 

ennakkoperinnön tunnistamiseen. Tutkielman ulkopuolelle on siten rajattu yksityiskohtaisemmat 

säännökset ennakkoperinnön huomioimisesta perintöosia määritettäessä. Tältä osin tutkielman 

ulkopuolelle on myös kokonaan rajautunut ennakkoperinnön huomioiminen jäämistöosituksessa, 

miltä osin tarkastelukulman valinnan seurauksena läpi tutkielman ilmenee vaikutelma 

ennakkoperinnöstä perinnönjaossa. Kielellisen sujuvuuden vuoksi näissä kohdin ei ole 

tarkoituksenmukaista aina todeta ennakkoperinnön olevan sekä perinnönjaon että 

jäämistöosituksen yhteydessä huomioitava erä. Ennakkoperinnön laskennallisista vaikutuksista 

 
1 Aarnio – Kangas 2016 s. 772, jossa mainittu syinä varallisuuden siirtämiselle vapaasti tiivistäen 1. 
sukupolvenvaihdos (auttamishalu), 2. elinkeinon jatkaminen, 3. perintöverosuunnittelu. 
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voin lämpimästi suositella Tapani Lohen tuotantoa, esimerkiksi tässäkin tutkielmassa 

hyödynnetystä teoksesta Ennakkoperinnöstä vuodelta 1999 on hyvä aloittaa.  

 

1.3. Lähdeaineistosta 

Tutkielman lähdemateriaali koostuu pääosin kotimaisesta oikeuskirjallisuudesta ja 

lainvalmisteluaineistosta. Perintökaari on iäkäs laki vuodelta 1965. Siihen on vuosikymmenien 

kuluessa tehty vain yksittäisiä osittaisuudistuksia, joista merkittävämmät koskivat lesken aseman 

turvaamista 1980-luvulla.2  Tämän vuoksi myöskin tutkielman kannalta relevantit 

oikeuskirjallisuuden teokset ovat paikoin huomattavankin vanhoja. Tämä on perhe- ja 

jäämistöoikeudelliselle tutkimukselle ominaista. Laaja-alaisemmat ennakkoperintöön liittyvät 

teokset sijoittuvat jo useampien vuosikymmenien päähän, eikä niiden kokonaisempaan 

päivittämiseen ole koettu olevan tarvetta lainsäädännön staattisuuden vuoksi. Kenties tärkein 

yksittäinen teos ennakkoperinnön tunnusmerkistöjen tutkimuksen kannalta on Ahti Saarenpään 

vuonna 1980 ilmestynyt Tasajaon periaate – Tutkimus jäämistöoikeudellisen tasajaon periaatteen 

toteuttamisesta tuomioistuinkäytännössä. Vastapainoksi olen käyttänyt myös mahdollisuuksien 

mukaan tuoreempaa oikeuskirjallisuutta vähintäänkin vahvistamaan vanhemman aineiston 

sisältämiä kannanottoja. Jäämistöoikeudellisen kirjallisuuden lisäksi tutkielmassa hyödynnetään 

perintöverotuksen alaan liittyvää oikeuskirjallisuutta ennakkoperinnön käsitteestä luotavan 

kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Myös prosessioikeudellisella aineistolla on merkityksensä, kun 

käsitellään sitä, miten perillinen voi suojautua ennakkoperintöväitettä vastaan.  

 

Kun perintökaarta valmisteltiin Suomessa, otettiin siihen mallia Ruotsista ja lainvalmistelussa 

tehtiin tiiviisti yhteistyötä naapurin kanssa. Tästä syystä suomalainen ennakkoperintöä koskeva 

lainvalmisteluaineisto pohjautuu pitkälti ruotsalaisiin esitöihin. Tutkielmassani olen täten 

tarpeellisiksi kokemissani kohdissa pystynyt hyödyntämään ruotsalaista lainvalmistelukunnan 

ehdotusta perintölaiksi SOU 1925:43. Kotimaisen lainvalmistelun osalta tärkein yksittäinen lähde 

on vuoden 1935 Ehdotus perintö- ja testamenttilainsäädännön uudistamiseksi.  

 
2 Esimerkiksi lesken oikeus pitää jäämistö tai vähintään yhteisenä kotina käytetty asunto jakamattomana 
hallinnassaan (PK 3:1 a §) lisättiin tarkoituksin parantaa lesken asemaa rintaperillisiin, testamentin saajaa ja 
toissijaisiin perilliseen nähden, ks HE 225/1982 s. 3.  
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Toisaalta yhteiskunnan muutoksen myötä vanhemmilla lain esitöillä on aina etenevässä määrin 

sitä vähemmän merkitystä, mitä pidempi aika niiden laatimisesta on kulunut, joten tutkielmassa 

lainvalmisteluaineistoa tärkeämpään asemaan nousee kotimainen oikeuskirjallisuus ja -käytäntö. 

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuja on käytetty esimerkinomaisesti havainnollistamaan 

kulloinkin käsiteltävänä olevaa ennakkoperintösäännöstön osa-aluetta.  

 

2. PERINTÖKAAREN SYSTEEMISTÄ  

 

2.1. Tasajaon periaate 

Perintökaaren pohjana on yhä edelleen oletus tiiviisti toisiinsa yhteyksissä olevasta suvusta, joka 

pitää yhtä. Alanen on kirjoittanut jäämistöoikeudessamme tausta-ajatuksen olevan germaanisille 

oikeusjärjestyksille ominaiseen tapaan se, että omaisuuden varsinainen omistaja on suku, jolle se 

palautuu suvun jäsenen menehtyessä.3 Vaikka hänen kirjoituksestaan on kulunut jo yli puoli 

vuosisataa, perintökaaren muuttumattomuuden vuoksi tämä kuvaus perintöjärjestelmämme 

juurista pitää edelleen paikkansa.  

 

Saarenpää on kirjoittanut laajasti tasajaon periaatteesta jäämistöoikeutemme läpäisevänä 

periaatteena. Tasajaon periaate sisältää ajatuksen perillisten yhdenvertaisesta kohtelusta. Periaate 

ilmenee ensinnäkin ideologisena tavoitteena jäämistöoikeuden sääntelyssä. Perimysjärjestys, joka 

ohjaa perinnön jakautumista tasan sukuhaarojen kesken, ilmentää vahvasti tätä tasajaon tavoitetta. 

Kyse on samassa oikeudellisessa asemassa olevien perillisten yhteydestä ja heidän kollektiivisesta 

oikeudestaan saada yhtäläinen osuutensa perinnöstä.4 Tässä mielessä kyse on myös siitä, mitä 

pidetään oikeudenmukaisena.5 Perimysjärjestys on muodollista oikeudenmukaisuutta. Perhe on 

yhteiskunnan perusinstituutioita, ja lainvalmistelun aikaan perheen ja perhesiteiden 

yhteiskunnallinen merkitys oli nykyistä merkittävämpi6. Tämän vuoksi lainsäätäjänkin oli 

noudatettava yleistä oikeudenmukaisuuskäsitystä perheen oikeudesta perintöön, vaikka 

 
3 Alanen 1950 s. 94.  
4 Saarenpää 1980 s. 57 - 58 ja 62. 
5 Saarenpää 1980 s. 58. 
6 Ks. perheoikeuden muutoksesta länsimaissa individualisoituneempaan suuntaan Glendon 1989 s. 292. 
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yksittäistapauksessa sosiaalinen oikeudenmukaisuus voisi puoltaa toisenlaista ratkaisua 

perinnönjakoon.7 Tässä yhteydessä on kuitenkin huomattava, että perinnönjakosäännösten 

joustavuuden ja tasajaon periaatteen avulla operoiden usein perinnönjaossa pystytäänkin 

toteuttamaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta perinnönjaon muodolliset oikeudenmukaisuus-

vaatimukset täyttävien kesken.8 

 

Perintökaaren yksityiskohtaisemmat säännökset ilmentävät ideologisen tavoitteen materiaalista 

sisältöä eli sitä, millaisena tasajaon periaate toteutuu käytännön perinnönjaossa. Periaate lähtee 

siis lainsäädäntöä ja laintulkintaa ohjaavasta ideologisesta tausta-ajatuksesta, päätyen lopulta 

muodollisteknisiin perintökaaresta ilmeneviin jako-ohjeisiin, jotka ilmentävät ajatusta perillisten 

yhdenvertaisuudesta. Tasajaon periaatteella on siis konkreettinen vaikutuksensa perinnönjaon 

lopputulokseen.9 Periaate ohjaa jäämistöoikeudellisena oikeudenmukaisuusperiaatteena 

keskeisesti myös pesänjakajan toimintaa.10 Tasajaon periaatteella on lisäksi funktionsa yleisten 

oppien tasolla perintökaaren säännösten jäsentäjänä ja tulkinnan apuvälineenä.11 PK 23:8:n jako-

ohje, jonka mukaan kullekin osakkaalle annetaan osa kaikenlaatuisesta omaisuudesta, on selvä 

esimerkki tasajaon periaatteen muodollisteknisestä ilmentymästä. 

 

Tasajaon periaate voidaan nähdä vahvasti nimenomaan ennakkoperintösäännöstön taustalla. 

Etenkin perintökaaren 6:1:n sisältämä, niin kutsuttu ennakkoperintöolettama, korostaa perillisten 

yhdenvertaisen kohtelun tausta-ajatusta. Ennakkoperintöolettaman mukaan se huomattava 

varallisuusarvoinen etu, mitä rintaperillinen on vastikkeettomasti vanhemmaltaan tämän eläessä 

saanut, on lähtökohtaisesti vähennettävä hänen perintöosastaan. Ennakkoperintöolettama 

kumoutuu, mikäli perittävä on niin määrännyt tai olosuhteista voidaan muuten päätellä, ettei 

vanhempi ole tarkoittanut lahjoitettua otettavaksi huomioon ennakkoperintönä. Lohi on 

ennakkoperintösäännöstön taustalla vaikuttavana periaatteena nostanut esiin laskennallisen 

 
7 Saarenpää 1980 s. 66 – 67.  
8 Saarenpää 1980 s. 68 – 69. 
9 Saarenpää 1980 s. 57 – 58. 
10 Saarenpää DL 2004 s. 606. 
11 Saarenpää 1994 s. 15. 
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eliminoinnin periaatteen, jonka tavoitteena on selvittää jäämistön laskennallisella rekonstruktiolla 

perillisille kuolinpesästä se perintöosa, joka heille olisi kuulunut ilman ennakkoluovutuksia.12 

Kyse on siis tasajaon periaatteen ilmentymästä, perillisten keskinäisen yhdenvertaisuuden 

turvaamisesta.  

 

2.2. Sopimusvapauden periaate 

Perintökaari on siten rakennettu, että sen säännökset etenevät päälinjoiltaan ajallisessa 

järjestyksessä perillisten määräytymisestä aina perinnön jakamiseen asti. Tavoitteena on 

osakkaiden yhteishallinnon toimivuus ja pesän jakokuntoon saattaminen sekä perinnön 

varsinainen jakaminen, jotta lopulta saadaan purettua perinnönjättäjän kuoleman hetkestä 

muotoutunut erillinen oikeussubjekti, kuolinpesä. Pesänselvityksen ja perinnönjaon 

menettelykysymykset ovatkin perintökaaren keskeisintä sisältöä lakiosa- ja perintöosan 

laskemissääntöjen lisäksi. Voitaisiin sanoa sääntelyn painopisteenä olevan perinnönjako. Sitä 

vastoin on nopeasti huomattavissa, että osakkaiden keskinäisiä suhteita pesän jakokuntoon 

saattamisen yhteydessä ja heidän toimiaan tältä osin ei ole yksityiskohtaisesti säännelty. Tässä on 

kyse sopimusvapauden periaatteesta. Osakkaiden keskinäisiä suhteita ja heidän solmimiaan 

sopimuksia ei ole haluttu sitoa tiettyyn muottiin yhtään sen enempää kuin mikä on välttämätöntä. 

He saavat sopia asioista pääsääntöisesti haluamallaan tavalla.13 Keskeinen ilmentymä 

sopimusvapauden periaatteesta on PK 23:3, jonka mukaisesti osakkaat saavat toimittaa 

perinnönjaon sopimallaan tavalla.  

 

Joitakin rajoituksia sopimusvapaudelle tietenkin on. PK 23:3 lähtökohtaisesti kieltää sopimusjaon 

toimittamisen silloin, kun kuolinpesässä on vajaavaltainen osakas. Tällöin perinnönjaon muotona 

on pesänjakajan toimitusjako, ellei sopimusjaolle saada holhousviranomaisen lupaa. Esimerkiksi 

alaikäiselle osakkaalle joudutaan herkästi hakemaan edunvalvojan sijaista perunkirjoitukseen ja 

vähintäänkin perinnönjakoon Digi- ja väestötietovirastolle toimitettavalla hakemuksella, sillä 

monissa tilanteissa saman kuolinpesän osakkaina saattavat olla sekä vanhempi että tämän lapsi, eli 

 
12 Lohi 1999 s. 287. 
13 Saarenpää DL 2004 s. 604-605. 
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perittävän rintaperillinen ja tämän jälkeläinen. Näin eturistiriidan mahdollisuuden vuoksi huoltaja 

ei voi toimia lapsensa edunvalvojan ominaisuudessa tällaisessa tilanteessa. HolhTL:n 34 §:n 

mukaan edunvalvojalla ei ole oikeutta ilman holhousviranomaisen lupaa tehdä sopimusta 

perinnönjaosta, joka toimitetaan ilman PK 23 luvussa tarkoitettua pesänjakajaa. Holhoustoimen 

asettamien rajoitusten lisäksi jonkun osakkaan pesäosuuden ulosmittaus rajoittaa osakkaiden 

menettelyllistä sopimusvapautta. Myös eräät velkojansuojaan liittyvät näkökohdat toimivat 

sopimusvapauden rajoittajina.14 

 

Sopimusvapauden periaate ohjaa osakkaiden toimintaa siten, että heidän tavoitteenaan on pyrkiä 

toimimaan yhdessä asioista yksimielisesti sopien. Kunkin pesäosuuden laadusta ja laajuudesta 

saadaan ainakin siviilioikeudellisesti katsoen sopia vapaasti. Verotuksellisesta näkökulmasta, 

mikäli osakkaat keskinäisin sopimuksin olennaisesti poikkeavat lakimääräisestä 

perimysjärjestyksestä ja sen laskennallisesta lopputulemasta, saatetaan enemmän omaisuutta 

saaneen osuutta pitää osittain lahjana, jolla on vaikutuksensa perillisen osalle lankeaviin 

veroseuraamuksiin15. Jopa perintökaaren laki- ja perintöosista voidaan sopia toisin osakkaiden 

keskinäisellä yhteisymmärryksellä. Sopimusvapauden periaate on kuitenkin toissijainen tasajaon 

periaatteeseen nähden. Tasajaon periaate turvaa erimielisyystilanteissa osakkaille oletusarvoisen 

oikeudenmukaisuuskäsityksen mukaisen osuutensa jäämistöstä viimesijassa lakiosasuojan 

muodossa.16 Sopimusvapaus ja tasajaon periaate muodostavatkin jännitteisen keskinäisen suhteen 

perintökaaren systeemissä matkalla kohti perinnönjakoa. Periaatteiden painoarvo vaihtelee 

kuolinpesän elinkaaren eri vaiheissa.17 

 

2.3. Tahdonvaltaisuus  

Perintökaaren ennakkoperintösäännöstö on tahdonvaltaista oikeutta. Tämä merkitsee sitä, että lain 

tasolla ei yksiselitteisesti kielletä vain yhden perillisen taloudellisen aseman kohottamisen 

 
14 Ks. esim. Saarenpää 1994 s. 7 ja 13. 
15 Saarenpää 1980 s. 7 alaviite 21. 
16 Saarenpää DL 2004 s. 606. 
17 Saarenpää DL 2004 s. 607. 
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mahdollisuutta eikä perinnön ole kaikissa tilanteissa jakauduttava perillispiirin kesken tasan.18 

Kuten Saarenpää osuvasti toteaa: ”Vähentämisvelvollisuus on eettinen ilmaisu, ei 

pakkoperintöoikeutta ilmaiseva käsky.”19 Perittävä voi määräyksillään osoittaa tahtonsa siitä, 

miten perintö olisi hänen jälkeensä jaettava ja onko mahdollisia elinaikaisia lahjoituksia käsiteltävä 

esimerkiksi ennakkoperintönä. Osakkaat voivat sopia pesän jaosta haluamallaan tavalla, ja tältä 

osin sopimusvapaus ajaa ennakkoperintösäännöstön soveltamisen ohi20. Tahdonvaltaisuus ilmenee 

myös siinä, että vaade ennakkoperinnön huomioon ottamisesta on jokaisen osakkaan itsenäisesti 

tehtävä, ja tällainen vaade ulottaa vaikutuksensa vain sen tehneen ja ennakkoperinnön saaneen tai 

vaatimuksen myöntäneen perillisen perintöosien laskemiseen.21 Tätä kutsutaan 

individuaaliperiaatteeksi. Perillisen omassa harkinnassa on se, vaatiiko hän tietyn luovutuksen 

huomioimista ennakkoperintönä vai ei. Vaikka pesänjakajalle selviäisi perittävän lahjoittaneen 

jollekin perillispiiriinsä kuuluvalle henkilölle merkittävän omaisuuserän, ei tuota lahjoitusta tule 

automaattisesti huomioida perinnönjaossa ilman perillisen vaatimusta.22 

 

2.4. Laskennallisten lisäysten järjestelmä 

Ennakkoperintö ei ole ainoa perittävän elinaikainen disponointi, jolle annetaan merkitystä hänen 

kuolemansa jälkeen. Jäämistöoikeuden järjestelmämme tunnistaa muunkinlaisia lahjoituksia, jotka 

on laskennallisesti lisättävä perittävän jälkeensä jättämän omaisuuden reaaliseen säästöön. Muut 

laskennalliset lisäykset kiinnittyvät rintaperillisen lakiosasuojaan, josta säädetään PK 7 luvussa.23 

Ennakkoperintösäännökset sijoittuvat PK 6 lukuun. Ennakkoperinnön kokonaisvaltaiseksi 

ymmärtämiseksi on siten tarpeellista luoda lyhyt katsaus myös siihen, millaisia nämä muut pesän 

säästöön laskennallisesti lisättävät erät ovat. 

 
18 Aarnio - Kangas 2016, s. 791. 
19 Saarenpää 1994 s. 132. 
20 Ks. sopimusvapaudesta laajemmin esim. Saarenpää 1994 s. 7 ja Saarenpää DL 2004 s. 604-606. 
21 Vaatimuksien yksilöllisyydestä ks. Saarenpää 1994 s. 130, jossa kirjoittaja huomauttaa käytännön perinnönjaoissa 
vaateen kohdistuvan myös toisten osakkaiden hyväksi. Perintöosien käytännön laskukaavat ennakkoperintö-
tilanteissa on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle, joten tässä tutkielmassa ei ole mahdollista ottaa kantaa 
perinnönjakojen nykytilaan tältä osin. 
22 Lohi 1999 s. 55-56.  
23 Ks. Lohi DL 2017 s. 2, jossa kirjoittaja toteaa: ”Suomalaiselle lakiosajärjestelmälle tunnusomainen piirre on 
laskennallisten lisäysten asema.” 
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PK 7:3:n mukaan pesän varoihin on lisättävä perittävän antama ennakkoperintö sekä, jollei 

erityisiä vastasyitä ole, hänen sellaisissa olosuhteissa tai sellaisin ehdoin eläessään antamansa 

lahja, että se on tarkoituksensa puolesta rinnastettavissa testamenttiin, niin myös hänen 

jälkeläiselleen tai ottolapselleen taikka tämän jälkeläiselle tahi näiden puolisoille antamansa 

sellainen lahja, jolla on ilmeisesti tarkoitettu suosia sen saajaa lakiosaan oikeutetun perillisen 

vahingoksi. Ennakkoperintö, testamenttiin rinnastuva lahja ja suosiolahja ovat siis kaikki osa 

laskennallisten lisäysten järjestelmää. Lisäksi PK 7:4 säätää, että kuoleman varalta otetun 

henkivakuutuksen ylisuuret henkivakuutusmaksut on lisättävä jäämistön säästöön, mikäli tämän 

vakuutuksen edunsaajaksi on nimetty kolmas taho.  

 

Kaikille laskennallisille lisäyksille yhteistä on se, että niiden tarkoituksena on turvata 

rintaperillisen saavan jäämistöstä vähintään tietyn minimin, lakiosan. PK 7:1:n mukaisesti lakiosa 

on puolet siitä perintöosasta, joka osoitettaisiin rintaperilliselle, kun jäämistö jaettaisiin heidän 

kesken lakimääräisen perimysjärjestelmän mukaisesti tasan. Näin toimitaan, mikäli 

perinnönjättäjä ei ole määrännyt jäämistöstään muulla tavalla. Hänellähän on mahdollisuus 

määrätä jäämistönsä jakautumisesta lakimääräisestä perimysjärjestyksestä poikkeavalla tavalla 

testamentin muotomääräyksiä noudattaen. PK 7:5 suojaa perillistä kuitenkin sellaista 

testamenttimääräystä vastaan, jonka toteuttaminen loukkaisi rintaperillisen oikeutta saada 

lakiosansa jäämistöstä.  Säännös laskennallisista lisäyseristä on otettu perintökaaren osaksi 

turvaamaan sitä, ettei PK 7:5:n säännöstä olisi mahdollista kiertää elinaikaisin lahjoituksin.  

 

Testamenttiin rinnastuvassa lahjassa on kyse perittävän elinaikanaan tekemästä sellaisesta 

luovutuksesta, jossa lahjan antamishetken olosuhteet ja lahjan ehdot osoittavat sen olevan 

testamenttiin rinnastettavissa. Kyse on usein siitä, että perittävä kuolemansa läheisyydestä 

tietoisena lahjoittaa jäljellä olevaa omaisuuttaan ”kuolinvuoteellaan”. Muista lisäyseristä poiketen 

testamenttiin rinnastuva lahja voidaan ottaa huomioon lahjansaajasta riippumatta, eli saajan ei 

tarvitse olla esimerkiksi ennakkoperinnön tavoin perillisasemassa.24 Kuoleman läheisyys on tärkeä 

 
24 Aarnio – Kangas 2016 s. 888 – 890. 
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osa sitä, että lahja voidaan ylipäänsä rinnastaa testamenttiin. Oikeuskäytännön ja -kirjallisuuden 

mukaan viimeisen kolmen vuoden ja viimeisen sairauden aikana tapahtuneet lahjoitukset ovat 

tällaisia testamentinomaisia lahjoituksia.25 Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2012:69 

kuolemaan johtavaa sairautta sairastava 88-vuotias perittävä oli pian diagnoosin saatuaan 

lahjoittanut omaisuutta alihintaisella kaupalla sisarenpojalleen noin vuosi ja yhdeksän kuukautta 

ennen kuolemaansa. Lahjoituksella perittävä varautui kuolemaansa ja muun muassa tällä 

perusteella sitä pidettiin testamenttiin rinnastuvana lahjana.26  

 

Laskennallisista lisäyksistä suosiolahja turvaa rintaperillisen lakiosaoikeutta kaikkein 

voimakkaimmin.27 Suosiolahjassa on kyse lain sanamuodon mukaisesti sellaisesta luovutuksesta, 

jolla perittävän ilmeisenä tarkoituksena on ollut suosia nimenomaan lahjansaajaa muiden 

perillisten vahingoksi. Myöskään suosiolahjan saajan ei tarvitse olla perillisasemassa, vaikkakin 

aivan kenelle tahansa annettu lahja ei voi olla suosiolahja toisin kuin testamenttiin rinnastuvassa 

lahjassa. Suosiolahja on jälkeläiselle tai jälkeläisen puolisolle annettu lahja. Suosiolahjasäännös 

on tärkeä ennakkoperintösäännöstön vaikutusten ymmärtämiseksi, sillä suosiolahja ja 

ennakkoperintö ovat kiinteässä suhteessa toisiinsa ja toistensa vastinpareja28. Mikäli lahjoitus on 

suosiolahja, ei se voi olla ennakkoperintöä suosimistarkoituksen vuoksi. Tutkielmassa tähän 

palataan jäljempänä ennakkoperintöolettaman kumoamista koskevassa luvussa 6. 

 

3. ENNAKKOPERINTÖ JÄÄMISTÖOIKEUDEN JÄRJESTELMÄN OSANA 

 

3.1. Yleistä ennakkoperinnöstä 

Ennakkoperinnöksi voidaan katsoa perittävän eläessään perilliselleen antama tavanomaista 

suurempi lahja tai lahjanluonteinen oikeustoimi, joka on hyödyttänyt perillistä taloudellisesti. PK 

6:1:n sanamuodosta ilmenee, että olennaista lahjoituksen ennakkoperintöluonteen määrittämisessä 

on perittävän tahto. Onko hän mahdollisesti lahjoitusta tehdessään tai myöhemmin ottanut kantaa 

 
25 Ks. esim. KKO 2012:69 Edilex. 
26 KKO 2012:69 Edilex.  
27 Salonen DL 2000 s. 51. 
28 Tältä osin ks. esim. Puronen 2015 s. 277, jossa kirjoittaja luonnehtii suosiolahjaa ennakkoperinnön kääntöpuoleksi. 
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lahjoituksen ennakkoperintöluonteeseen? Perittävä voi esimerkiksi määrätä luovutusta tehdessään, 

ettei lahja ole ennakkoperintöä. Hän voi myös nimenomaisesti tuoda ilmi sen, että tietty perillisen 

aiemmin saama etu on otettava perinnönjaossa huomioon ennakkoperintönä. Perittävän tahtoa 

selvitettäessä huomioidaan myös hänen oletettu tarkoituksensa. Tällöin on kysyttävä, voidaanko 

olosuhteista päätellä perittävän halunneen suosia tiettyä perillistä muiden kustannuksella. 

 

Ennakkoperinnön tunnusmerkistöjä tarkasteltaessa ensimmäisenä on syytä huomata se, ettei 

ennakkoperintö ole oma saantomuotonsa.29 Tämä merkitsee samalla sitä, että ennakkoperinnön 

keskeisen tunnusmerkistön hahmottaminen tarvitsee tuekseen tarkempaa erittelyä. 

Oikeuskirjallisuudessa onkin moneen otteeseen korostettu ennakkoperinnön olevan 

jäämistöoikeudellinen instituutio, joka rakentuu perintökaaren 6 luvun yksityiskohtaisempien 

säännösten varaan.30 

 

PK 6:1:n mukaan mitä perittävä eläessään on antanut rintaperilliselle, on ennakkona 

vähennettävä tämän perinnöstä, ellei muuta ole määrätty tai olosuhteisiin katsoen otaksuttava 

tarkoitetun. Jos ennakon saajana on muu perillinen, on vähentäminen tehtävä vain, jos omaisuutta 

annettaessa on niin määrätty tai olosuhteiden perusteella on katsottava niin tarkoitetun. Kyse on 

siis perittävän eläessään perilliselleen antamasta ennakosta, joka on laskennallisesti huomioitava 

perinnönjaossa perillisen perintöosuuden vähennyksenä, mikäli lain presumptiot tai perittävän 

tarkoituksesta ilmenevät seikat osoittavat lahjoituksen ennakkoperintöluonteen. Koska lain 

säännöksessä puhutaan antamisesta ja perinnön ennakosta, kyse on aina lahjasta tai 

lahjanluonteisesta oikeustoimesta.31 Jos omaisuudesta on suoritettu riittävä vastike, jää luovutus 

automaattisesti ennakkoperintösäännöstön soveltamisalan ulkopuolelle.32  

 

 
29 Aarnio 1974 s. 312. 
30 Ks. esim. Aarnio – Kangas 2016 s. 780,  Lohi 1999 s. 1 ja Saarenpää 1994 s. 127. 
31 Tähän on lain sanamuodon perusteella päätynyt myös Saarenpää, ks. Saarenpää 1980 s. 226, jossa kirjoittaja 
toteaa: ”Lahjanluonteisuus on ennakkoperinnön käsitteellinen perusedellytys.”  
32 Mikkola DL 2013 s. 316 ja Lohi 1999 s. 9. 
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Saantomuotoina ajatellen ennakkoperinnöksi voidaan siis lahjaoikeustoimen lisäksi katsoa yhtä 

hyvin esimerkiksi vaihto tai kauppa. Myös esimerkiksi asuntoetu etuutena, joka ei ole edes 

syntynyt saannon muodossa, on mahdollista katsoa ennakkoperinnöksi. Kuten Saarenpää toteaa: 

”Ratkaisevaa on viime kädessä se, että saanto voidaan jakotilanteessa määrittää kokonaan tai 

osaksi ennakkoperinnöksi. Sen lahjanluonteisuus on PKssa edellytettyä lahjanluonteisuutta.”33 

Ennakkoperintöä voivat olla myös esimerkiksi velan anteeksianto tai perillisen velan maksaminen 

kolmannelle tämän puolesta takaisinmaksua vaatimatta – kriteerinä on vain se, että olemassa on 

”ilmeinen epäsuhde saadun ja annetun välillä.”34  

 

Ennakkoperinnön kriteerit täyttävä perillisen perittävältä saama etuus on PK 6 luvun mukaisesti 

lisättävä laskennallisesti perillisten arvomääräiseen perintöosaan. Tällä tavoin jäämistöoikeuden 

järjestelmässä ennakkoperintö asettuu PK 7 luvun laskennallisten lisäysten kanssa samaan 

lokeroon.35 Kuten kappaleessa 2.4. on todettu, näitä rintaperillisen lakiosaa määritettäessä pesän 

varoihin laskennallisesti lisättäviä eriä ovat testamenttiin rinnastettava lahja, suosiolahja ja 

ylisuuret henkivakuutusmaksut (PK 7:3-4). Laskennallisista lisäyksistä ennakkoperintö eroaa 

siinä, että sillä on vaikutuksensa sekä perintöosan, että lakiosan suuruuteen. Kyse on siis 

laskennallisesta rekonstruktiosta, jossa ennakkoperintö otetaan huomioon perintöosia määrittäessä 

aivan kuin kyseinen omaisuuserä olisi edelleen realistisesti jäämistössä. Lopputuloksena on 

laskelma, jonka mukaisesti jäämistön varat jaetaan.  

 

Ennakkoperinnön saaneen perillisen laskennallisesta perintöosasta vähennetään hänen jo 

saamansa varallisuuden arvo. Mikäli ennakkoperintöä on saatu yli perintöosan, ei 

palautusvelvollisuutta kuitenkaan ole, ellei perittävä ole näin määrännyt (PK 6:6). Muut perilliset 

kärsivät tällöin ylisuuren ennakkoperinnön samassa suhteessa, toisin sanoen heidän kaikkien 

perintöosansa pienenee saman verran, jotta pesän arvon ylittävä ennakkoperintö tulee katetuksi. 

Arvomääräisiä perintöosia määritettäessä ennakkoperintö huomioidaan laskelmaan 

 
33 Saarenpää 1980 s. 228. 
34 Rapola 1951 s. 27. 
35 Aarnio – Kangas 2016 s. 780. 
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pääsääntöisesti sen vastaanottohetken mukaisesta arvostaan36. Ratkaisussa KKO 1995:88 

punnittiin arvostamisen pääsäännöstä poikkeamisen mahdollisuutta sen vuoksi, että 

ennakkoperintönä saadun määräalan osuuden arvo oli merkittävästi noussut perinnönjakoon 

mennessä. Asianhaaroista ei katsottu kuitenkaan johtuvan, että vastaanottohetken arvosta tulisi 

poiketa. Tapauksen olosuhteissa perittävä oli testamentannut toiselle rintaperilliselle jäljelle jäävän 

omaisuutensa, jolloin perillisten saamat osuudet olivat suhteellisen samanarvoiset. Tämän vuoksi 

ennakkoperintösäännöstöä ei tarvittu turvaamaan perillisten tasa-arvoista kohtelua. 

 

Ennakkoperintö jäämistöoikeudellisena instituutiona rakentuu useiden rakennusaineiden varaan, 

ja kaiken kantavana pohjana on ajatus perillisten yhdenvertaisuudesta. Kyse on läpi 

jäämistöoikeuden järjestelmän ilmenevästä tasajaon periaatteesta, jonka mukaan 

oikeudenmukaisen lopputuloksen saavuttamiseksi pesä on mukisematta jaettava tasan, ellei sitten 

perittävän tahdosta muuta ilmene. Jos näkökulmaa laajennetaan vanhempi – lapsi suhteesta 

kaikkiin perillisiin, kyse on siis laajemminkin ”samassa asemassa olevien perillisten 

yhdenkaltaisesta kohtelusta”.37 

 

Lain sanamuotoa erittelemällä on PK 6:1:n säännöksestä löydettävissä seuraavat ennakkoperinnön 

tunnusmerkistöt38:  suorituksen on tehnyt perittävä elinaikanaan, kyseessä on lahja eli vastikkeeton 

tai ainakin osittain vastikkeeton varallisuuden siirto, suoritus on annettu perillisasemassa olevalle 

henkilölle ja perittävän tarkoituksena on todella ollut antaa etukäteisesti perintöä, sen ennakkoa.39 

Mikäli oikeustoimi täyttää kaikki edellä mainitut kriteerit, on se ennakkoperintöä. 

 

 

 
36 Ks. Ehdotus 1935 s. 113, jossa poikkeamismahdollisuus pääsäännöstä yksittäistapauksen olosuhteiden vuoksi on 
koettu tärkeäksi. Esimerkkinä mainitaan tilanne, jossa useat lapset ovat saaneet yhtäläisen määrän samanlaatuista 
omaisuutta, kuten yrityksen osakkeita, eri aikoina. PK 6:5 käyttää poikkeamismahdollisuudesta sanamuotoa: ”-- jollei 
asianhaaroista muuta johdu”.  
37 Saarenpää 1980 s. 57 - 58. Ks. myös Saarenpää 1994 s. 127. 
38 Samansuuntaisest tunnusmerkistöt on erotellut myös Lohi 1999 s. 7 - 15.  
39 Tästä on kuitenkin syytä huomata, että termi ’perinnön ennakko’ tarkoittaa eri asiaa kuin ’ennakkoperintö’, ks.  
esim. Saarenpää 1994 s. 178.  
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3.2. Ennakkoperintösäännöstön valmistelusta 

Ennakkoperintösäännöstömme on eräitä varhaisimpia perillisten yhdenvertaisuutta suojaavia 

jäämistöoikeudellisia instituutioita. Kansainvälisesti vertaillen useimpien maiden jäämistö-

oikeuden järjestelmä tunteekin jonkinlaisen jaettavan perinnön tasausmenettelyn, vaikkakin 

sovellutukset ovat erilaisia.40 Vaikka olemmekin ennakkoperinnön muotoilun osalta ottaneet 

mallia Ruotsista, löytyvät ennakkoperintöjärjestelmämme juuret syvemmältä Keski-Euroopasta; 

1920-luvun Ruotsissa lainsäätäjät nimittäin ottivat mallia Saksan, Itävallan ja Sveitsin tuolloisista 

ennakkoperintösäännöksistä. Tämän vuoksi yhä edelleen ennakkoperinnön kiperimmissä 

tulkintatilanteissa voi apua hakea BGB:n, ZGB:n ja AZGB:n sisältä.41 Näiden esikuvien mukaisen 

järjestelmän synty liittyy Suomessa vuoden 1951 lakiosajärjestelmän uudistukseen.42  

 

Vuoden 1734 laissa ennakkoperintö oli ”isän tai äidin eläessään lapselleen antama arvokas 

omaisuus, jota he eivät ole määränneet jätettäväksi huomioon ottamatta perinnönjaossa ja joka siis 

katsotaan saajan perintöosaan kuuluvaksi”.43 Vuoden 1965 perintökaaressa säännös on hyvin 

samansisältöinen, joten ennakkoperintö on säilynyt vuosikymmenien ajan suhteellisen 

muuttumattomana.  

 

Uuden perintökaaren valmistelu oli pitkällinen, usean vuosikymmenen läpi jatkuva prosessi. 

Tämän vuoksi perintökaaren lainvalmistelutyöt ovat surullisen kuuluisia hajanaisuudestaan ja 

siitä, kuinka niistä on vaikea löytää tulkinta-apua perintökaaren soveltamiskysymyksiin. 

Lainvalmistelun aikana vuoden 1935 ehdotuksen rinnalla pyöri myös nykyään vaihtoehtoiseksi 

jäämistöoikeuden järjestelmäksi havaittava vuoden 1938 esitysehdotus. Pirstaleisuudesta kertoo 

myös se, että korkein oikeus antoi ehdotuksista useampia lausuntoja.44 

 

 
40 Saarenpää 1994 s. 127. 
41 Aarnio – Kangas 2016 s. 773. 
42 Kangas 2004 s. 576. 
43 Rapola 1951 s. 28. 
44 ks. lainvalmistelusta esimerkiksi Saarenpää 1980 s. 144 - 145. 
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Perintökaaren valmistelu eteni Ruotsin kanssa vuosien 1927-1935 aikana virallisena 

lakiyhteistyönä. Suomi tuli valmisteluun mukaan vasta hieman jälkijunassa siten, että Suomen 

lakiehdotus muovattiin ruotsalaisten ehdotusten mukaiseksi.45 Tämän vuoksi ruotsalaiset esityöt 

ovat tärkeitä lähteitä myös suomalaista perintökaarta tulkittaessa. Tulkinnassa on silti varottava 

korostamasta ruotsalaisen aineiston merkitystä liiaksi, sillä esitöiden tehtävänä on kertoa 

tulkitsijalle tarinaansa lainsäätäjän tarkoituksesta. Ruotsalaisista esitöistä on löydettävissä vain 

ruotsalaisen lainsäätäjän tarkoitus. Huomattavaa on, ettei vuoden 1935 ehdotuksessa ole viitattu 

lakiyhteistyöhön. Tästä voidaan päätellä suomalaisen lainvalmistelijan halunneen korostaa 

suomalaisen ehdotuksen erillisyyttä naapuristaan.46 

 

Jäämistöoikeuden uudistamisessa merkittävä yhdentyminen ruotsalaiseen säännöstöön tapahtui 

myös 1950-luvulla. Tuolloin pohjoismaisen lakiyhteistyön puitteissa etsittiin yhtenäisiä 

ratkaisulinjoja perhe- ja perintöoikeuden uudistamiseen.47 

 

3.3. Ennakkoperinnön ja rintaperillisen lakioikeuden välisestä suhteesta 

Ennakkoperintö ja lakiosa ovat jäämistöoikeuden järjestelmässä tiiviissä vuorovaikutuksessa 

keskenään. Molempien tarkoituksena on tarjota suojaa perittävän sellaisia elinaikaisia toimia 

vastaan, jotka olennaisesti vähentävät jaettavaksi tulevan perinnön määrää, vaikkakin perittävän 

on mahdollista omistamastaan sinänsä vapaasti määrätäkin. Kuten edellä on perintökaaren 

systeemin tarkastelun yhteydessä käynyt ilmi, sekä PK 6 luvun ennakkoperintö- että PK 7 luvun 

lakiosasäännöksillä on merkittävä asema määritettäessä perillisen osaksi tulevaa jako-osuuden 

suuruutta.48 Ennakkoperintö on perintöosaa suojaavan vaikutuksensa lisäksi myös osa 

lakiosasuojan laskennallisten lisäysten järjestelmää. Kyse on siitä, että perinnönjättäjän 

elinaikaisille lahjoitustoimille annetaan jäämistöoikeudellisia vaikutuksia. Reaalinen jäämistö 

muuntautuu laskennalliseksi jäämistöksi perillisten todellisten perintöosien suuruuden 

selvittämiseksi, kun perittävän kuoleman jälkeen jäljellä olevaan omaisuuspottiin lisätään 

 
45 Saarenpää 1980 s. 86. 
46 Ks. tältä osin esimerkiksi Rautiala 1967 s. 5 ja Saarenpää 1980 s. 87 – 88. 
47 Saarenpää 1980 s. 87. 
48 Saarenpää 1994 s. 127-128. 
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laskennallisesti aiemmin luovutettujen omaisuuserien arvoja. Perintöosat määritetään tästä 

omaisuudesta jakamalla laskennallinen jäämistön säästö perillisten kesken tasan. Vasta sitten, kun 

todelliset perintöosat ovat selvillä pesään tehtyjen lisäyserien jälkeen, saadaan selville myös 

lakiosan määrä.49 

 

Järjestelmät eroavat toisistaan edellä lausutusta huolimatta merkittävästi.50 Keskeisimmät 

eroavaisuudet liittyvät siihen, että ennakkoperintösäännöstö on korostetun tahdonvaltainen, kun 

taas lakiosa minimisuojana on pakottavaa oikeutta. Rintaperilliselle kuuluu aina lakiosa, ellei hän 

vapaaehtoisesti ole osaansa vaatimatta. Ennakkoperinnön tarkoituksena on turvata jäämistön 

jakautuminen kaikkien perillisten kesken mahdollisimman tasapuolisesti, kun taas lakiosan 

tarkoituksena on suojata ainoastaan rintaperillisten lakiosaa jäämistössä. Lakiosa toimii siis 

viimesijaisena suojana perittävän suosintatarkoitusta vastaan. On huomattava, että myös 

rintaperillisellä on oikeus vaatia PK 6 luvun mukaisesti ennakkoperinnön huomioimista, vaikkei 

hänen lakiosaoikeutensa olisikaan ennakkoperinnön vuoksi vaarassa. Järjestelmien erojen 

seurauksena laskennallisesti on ennakkoperintölaskelma ja lakiosalaskelma tehtävä erikseen siten, 

että ennakkoperintölaskelmaan voidaan huomioida vain ennakkoperinnöt, kun taas lakiosaa 

määritettäessä otetaan huomioon kaikki laskennalliset lisäykset. Suhteessa testamenttiin lakiosa 

ajaa testamentin ohi antaen suojaa lakiosaa loukkaavia testamenttimääräyksiä kohtaan, kun taas 

ennakkoperintö väistyy testamenttimääräysten tieltä. Jos pesän säästöstä ei riitä lakiosaperilliselle 

hänelle laskelman mukaan kuuluvaa osuutta, on tällöin oikeus vaatia lakiosan täydennystä ”liikaa” 

saaneelta taholta. Ylisuurta ennakkoperintöä ei sitä vastoin tarvitse palauttaa muutoin kuin 

poikkeuksellisesti silloin, jos perinnönjättäjä on näin määrännyt.51 

 

Ennakkoperinnön ja lakiosan väliset eroavaisuudet käyvät kaikkein selvimmin ilmi 

laskennallisesti perillisten jako-osuuksia määrittäessä.  Ennakkoperinnön tunnistamiseen 

keskittyvän tutkielman puitteissa ei asiaa ole tarkoituksenmukaista tämän laajemmin käsitellä. 

Yleisten suuntaviivojen hahmottaminen järjestelmien yhteisistä piirteistä ja eroavaisuuksista on 

 
49 Ks. Lohi 1998 s. 131-135, jossa on havainnollisesti käyty läpi näitä lakiosan ja ennakkoperinnön yhteisiä piirteitä. 
50 Saarenpää 1994 s. 129. 
51 Järjestelmien eroista tarkemmin Lohi 1998 s. 136 – 151 ja Saarenpää 1994 s. 143-172. 
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kuitenkin välttämätöntä ennakkoperinnön tunnusmerkistön kokonaisvaltaisemmaksi 

ymmärtämiseksi. 

 

4. ENNAKKOPERINNÖN TUNNUSMERKIT 

 

4.1. Pääsääntöisesti perittävän elinaikanaan suorittama varallisuudensiirto  

Perittävällä on määräämisvalta omistamaansa aina kuolemaansa asti. Usein jo elinaikaisin 

luovutuksin halutaan tarkoituksellisesti jakaa omaisuutta lakimääräisestä perimysjärjestyksestä 

poikkeavalla tavalla. Ennakkoperintö syntyy oikeustoimesta inter vivos, elävien kesken. Siten 

jäämistöoikeuden järjestelmässämme ei ole rajoituksia sen suhteen, kuinka lähellä perittävän 

kuolinhetkeä tehokkaat varallisuudensiirrot ovat mahdollisia.52 Kuolinhetkeä lähellä olevat 

lahjoitukset voivat tosin olla testamenttiin rinnastettavia lahjoja, jotka PK 7:3:n mukaisesti lisätään 

pesän säästöön rintaperillisten lakiosia laskettaessa. Kuolinhetken läheisyydellä ei näin ole 

vaikutusta lahjoitustoimen pätevyyteen. Kuoleman lähestyessä on lahjoitustoimissa kuitenkin 

syytä olla tarkkana, sillä jos lahjaan liitetään perittävän kuolemaan sidottuja ehtoja, on kyse niin 

sanotusta kuolemanvaraislahjasta, joka PK 17:2:n nojalla on tehoton. Kuolemanvaraiset 

määräykset on tehtävä testamentin muotomääräyksiä noudattaen.53 

 

Sille, että lahjoitus voitaisiin katsoa ennakkoperinnöksi, ei ole asetettu mitään aikarajaa. 

Perintöverotuksellisestikin ennakkoperinnöt huomioidaan verotuksessa siitä riippumatta, kuinka 

kauan aikaa sitten se on tehty; lahjoituksen täyttämisestä perinnönjättäjän kuolemaan voi helposti 

olla vaikkapa 30 vuotta ja silti sitä käsitellään ennakkoperintönä.54 Ihmisen elinkaari voi olla pitkä, 

ja sen sisälle mahtuu monenlaista varallisuudensiirtoa. Se mahdollisuus, että useita 

vuosikymmeniä sitten saatu katsotaan ennakkoperinnöksi, on oikeuskirjallisuudessa saanut 

osakseen kritiikkiäkin. Esimerkiksi kymmenen vuoden aikarajaa voitaisiin pitää perusteltuna.55  

 

 
52 Saarenpää 1985 s. 266 - 269. 
53 Mikkola DL 2013 s. 314. 
54 Puronen 2015 s. 277. 
55 Kangas on voimakkaasti puolustanut säännöstön muuttamista tältä osin, ks. esim. Kangas LM 1998 s. 1083 ja 
Kangas DL 2004 s.600. 
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Pääsääntöisesti vain perittävän tekemä varallisuudensiirto voi tulla arvioitavaksi 

ennakkoperintönä. Varallisuusarvoisen edun on täytynyt siirtyä suhteessa perittävä – perillinen. 

Ennakkoperintösäännöstö sisältää siten vaatimuksen siirron välittömyydestä, jolloin omaisuuden 

siirtyminen tapahtuu perillispiirissä. Vain tässä henkilösuhteessa tapahtuvan luovutuksen on 

luonnollisesti kuviteltavissa olevan perinnön etukäteissiirtoa. Ajatus käy selkeästi ilmi lain 

kirjaimesta, joka yksiselitteisesti toteaa: Mitä perittävä eläessään on antanut (rinta)perilliselle.56  

 

Tarkasti lain kirjaimen seuraaminen ei tältä osin kuitenkaan luo kattavaa kuvaa välittömyyden 

vaatimuksesta ennakkoperintösäännöstöä arvioidessa. Jo perintökaari itsessään sisältää tiettyjä 

aviovarallisuusjärjestelmämme aiheuttamia poikkeuksia välittömyydestä57. Lainsäätäjä on siten 

huomannut ennakkoperinnön laajemman arvioinnin osana perimyksen oikeudellista kokonaisuutta 

olevan tärkeää.58  Henkilörelaatiosta perittävä – perillinen voidaan poiketa esimerkiksi silloin, kun 

ensiksi kuolleen puolison jälkeen mahdollisesti huomioidaan eloonjääneen puolison lahjoittama 

tai tilanteissa, joissa lahjanantaja on vain muodollisesti ollut toinen henkilö, mutta toiminut 

perittävän aiemmin ilmaiseman luovutustahdon mukaisesti.59 Jälkimmäisessä tilanteessa on kyse 

luovutuksen tapahtumisesta välikäden kautta, mutta itse määräämistoimen voidaan katsoa tulleen 

perinnönjättäjältä oikeustoimen muun henkilörelaation muotoilusta huolimatta. Esimerkiksi 

tapauksessa KKO 1983 II 1260 perillinen oli saanut sedältään lahjanluonteisella kaupalla 

kiinteistön itselleen. Tosiasiassa varallisuudensiirto johtui sedän ja perillisen isän välisestä 

sopimuksesta, jossa setä oli luovutukseen lupautunut. Tämän sopimuksen täyttämisen jälkeen isä 

teki vastaavanlaisesta kiinteistöstä lahjanluonteisen kaupan toisen lapsensa kanssa. Korkein oikeus 

otti ratkaisussaan huomioon oikeustoimien kokonaisuuden. Perittävä oli kohdellut lapsiaan 

 
56 Saarenpää 1980 s. 184 ja Saarenpää 1994 s. 158. 
57 Ks PK 6:1.2, PK 6:9.1 ja PK 6:9.2. Ensinnäkin silloin, kun yhteiselle rintaperilliselle on lahjoitettu omaisuutta avio-
oikeuden alaisesta omaisuudesta, on ennakkoperintö vähennettävä jo ensiksi kuolleen puolison jälkeen. 
Lapsipuolelle tällaisesta omaisuudesta annettu on vähennettävä perinnöstä toisen puolison eli saajan oman 
vanhemman jälkeen. Kolmantena poikkeuksena välittömyyden vaatimuksesta ovat lahjoitukset, joita puolisonsa 
perinyt leski tekee toissijaisten perillisten, eli ensiksi kuolleelta puolisolta jääneiden perillisten hyväksi. Poikkeuksista 
myös Ehdotus 1935 s. 114 ja SOU 1925:43 s. 286 – 287, joissa korostetaan poikkeuksien tarpeellisuutta 
aviovarallisuusjärjestelmän vuoksi, koska tavoitteena on perinnön jakautuminen sukuhaaroille tasan.  
58 Saarenpää 1980 s. 185. 
59 Lohi 1999 s. 7 - 8. 
60 Tässä tosin arvioitiin sitä, oliko kyse testamenttiin rinnastuvasta tai suosiolahjasta. Sama oikeustoimen 
kokonaisuuden arviointi pätee kuitenkin myös ennakkoperinnön arvioinnissa, ja tämä ratkaisu onkin samalla oiva 
esimerkki ennakkoperintösäännöksen välittömyyden vaatimuksen arviointiin. 
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tasaveroisesti, kun hän oli ulkopuolisin järjestelyin varmistanut kummankin taloudellisen turvan 

samansuuruiseksi. Kokonaisuutena arvioiden perilliset olivat tässä keskenään tasaveroisessa 

asemassa. Isän luovuttamaa ei täytynyt vähentää saajansa osuudesta, koska toinen lapsista oli 

saanut isänsä järjestelyiden ansiosta saman verran omaisuutta, vaikka omaisuus tulikin nimellisesti 

hänen sedältään.  

 

Kuten ratkaisusta KKO 1983 II 12 voidaan päätellä, on ennakkoperintösäännöstön 

johdonmukaisuuden turvaamiseksi välittömyyden kriteerin täyttymisen arviointia voitava 

laajentaa niin, että huomiota kiinnitetään oikeustoimien kokonaisuuteen. Olennaista on se, onko 

perittävän määräämisvalta lahjoituksen suhteen ollut ratkaisevassa asemassa sen toteutumisessa 

toisen henkilön nimellisenä lahjoittajana toimimisesta huolimatta. Luovuttajana ei täten aina ole 

perittävä, mutta luovutustilannetta kokonaisuutena arvioiden voidaan katsoa omaisuuden 

tosiasiassa siirtyneen häneltä.61 Saarenpää kuvaa osuvasti perusvaatimuksena olevan, että 

perittävä on myötävaikuttanut perillisensä saantotapahtumaan.62 Perintökaaren järjestelmän 

kannalta olisi kestämätöntä, mikäli perillisten yhdenvertaista kohtelua turvaava ja perinnönjättäjän 

oletettua tahtoa kuvastava ennakkoperintöjärjestelmä sekä aiemmin luovutetun omaisuuden 

vaikutus perinnönjakoon voitaisiin kiertää käyttämällä bulvaania luovutuksen tekemiseen.63  

 

Toisen henkilön kautta tehty luovutus on siis mahdollista ottaa huomioon ennakkoperintönä niin 

kauan, kun voidaan todeta perittävän oikeustoimesta tosiasiassa määränneen. Miten sitten tulisi 

suhtautua luovutukseen, jonka on tehnyt perittävän omistama osakeyhtiö hänen perilliselleen? 

OYL 1:2 säätää osakeyhtiön olevan osakkeenomistajistaan erillinen oikeushenkilö, eivätkä 

osakkeenomistajat ole myöskään henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista. Osakeyhtiön ja 

sen omistajan erillisyyden saaman painoarvon64 vuoksi voisi lähtökohtaisesti ajatella olevan 

 
61 Samansuuntaisesti Saarenpää 1980 s. 185 ja Kolehmainen LM 2009 s. 606.  
62 Saarenpää 1980 s. 195. 
63 Vastaavasti Kolehmainen LM 2009 s. 606. 
64 Osakeyhtiön täydellistä erillisyyttä osakkeenomistajastaan korostaa sekin seikka, että osakeyhtiöllä 
oikeushenkilönä katsotaan olevan perusoikeuksia. Esimerkiksi omaisuuden suoja on tärkeä perusoikeus yhtiöille. 
Osakeyhtiön perusoikeuksista esim. Mähönen – Villa 2015 s. 110. 
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vaikeaa tulkita osakeyhtiön antama lahja sen osakkeenomistajan antamaksi. Oikeustoimella, jolla 

perillinen on saanut vastikkeetta varallisuusarvoisen edun perittävän omistamalta osakeyhtiöltä, 

on henkilörelaationa yhtiö – perillinen ennakkoperintösäännöstön osoittaman välittömän 

henkilörelaation perittävä – perillinen sijaan. Ennakkoperintösäännöksen sananmukaisesti 

edellyttämä välittömyys ei toteudu, kun toinen osapuoli on oikeushenkilö.65 

 

Edellä kuvatussa ennakkoratkaisussa KKO 1983 II 12 katsottiin kuitenkin täysin erillisen 

henkilön, perinnönjättäjän veljen, luovutuksen vaikuttavan sen arviointiin, voitiinko perittävän 

antamaa vähentää perinnönjaossa toisen rintaperillisen osuudesta. Vaikka tapauksessa olikin kyse 

testamenttiin rinnastuvasta lahjasta ja siten lakiosasuojan arvioinnista ennakkoperintösäännöstön 

perintöosaa suojaavan vaikutuksen sijaan, en näe estettä sille, että vastaavasti myös perittävän 

määräämisvallassa olevan osakeyhtiön tekemä lahjoitus perilliselle voitaisiin huomioida 

ennakkoperintösäännöstöä sovellettaessa. Toisaalta Saarenpää on korostanut, ettei tästä 

ennakkotapauksesta tule tehdä sitä johtopäätöstä, että kolmannen tekemä luovutus perilliselle voisi 

olla ennakkoperintöä. Hän korostaa, että tällöin vaadittaisiin painavampaa näyttöä siitä 

saantotapahtumasta, jossa perittävän määräysvalta on ollut ratkaisevassa asemassa.66 Tämän 

lausuman vuoksi en kuitenkaan näe Saarenpään suhtautuvan täysin kielteisesti toisen henkilön 

kuin perittävän lahjoittaman omaisuuden ennakkoperintöluonteeseen, vaan ymmärrykseni mukaan 

hänen pyrkimyksenään on varoittaa tekemästä liian suoria johtopäätöksiä yhden ratkaisun 

perusteella. Katsoisin, että vaikka luovutuksen on muodollisesti tehnyt eri henkilö, myös tässä 

käsiteltävä osakeyhtiö erillisenä oikeussubjektina ja oikeushenkilönä, voi aloite ja määräys 

oikeustoimeen olla lähtöisin perittävältä, jolloin varallisuudensiirto voisi olla ennakkoperintöä. 

 

On vielä mahdollista, että osakeyhtiö voidaan henkilöllisesti samastaa määräävään 

osakkeenomistajaansa. Edellä esiin ottamassani tulkintavaihtoehdossa yhtiötä ja perittävää 

pidettäisiin edelleen erillisinä henkilöinä, mutta välittömyyden vaatimuksesta joustettaisiin 

tarkasteltaessa oikeustoimea kokonaisuutena ja otettaisiin huomioon se, onko lahjoitettu kuitenkin 

 
65 Kolehmainen LM 2009 s. 600 ja 604. 
66 Saarenpää 1994 s. 161. 
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lähtöisin perittävän aloitteesta. Seuraavaksi käsiteltävässä samastamiseen liittyvässä 

tulkintavaihtoehdossa on hieman erilainen painotus. Siinä välittömyyden vaatimuksesta pidetään 

tiukasti kiinni, mutta samastuksen seurauksena yhtiön tekemiä oikeustoimia voidaan 

oikeussubjektiuden lähtökohtaisesta erillisyydestä huolimatta pitää sen omistajan tekeminä. Yhtiö 

muuntautuu perittäväksi.  

 

Osakeyhtiöoikeudellisesti samastuksella viitataan poikkeuksellisiin tilanteisiin, jolloin 

osakkeenomistaja voidaan OYL 1:2:n rajoitetusta vastuusta poiketen laittaa vastuuseen yhtiön 

velvoitteista.67 Yhtiön ja sen omistajien erillisyyden ollessa osakeyhtiölain perustavanlaatuinen 

periaate, on samastamisen mahdollisuuden kynnys asettunut yhtiöoikeudellisesti yleisesti ottaen 

korkealle. Samastaminen on vielä vaikeampaa silloin, kun kyse on luonnollisen henkilön eli 

osakkeenomistajan samastamisesta yhtiöön, verraten emoyhtiön tytäryhtiöönsä samastamiseen.68 

Kolehmainen on osakeyhtiön samastamista ennakkoperintö- ja lakiosasäännöksiä sovellettaessa 

käsittelevässä artikkelissaan painottanut sitä, että samastamisen mahdollisuutta on arvioitava sen 

oikeudenalan kannalta, jonka maaperällä liikutaan. Ennakkoperintösäännöstön soveltamisen alalla 

on samastamisen mahdollisuutta arvioitava jäämistöoikeuden erityispiirteet huomioon ottaen; 

tällöin samastus voisi tapahtua pienemmällä kynnyksellä, kun otetaan huomioon muun muassa 

perintökaaren perillisiä suojaavat tavoitteet verrattuna yhtiöoikeudessa painotettuun 

velkojansuojaan.69 

 

Samastamisen edellytyksenä on tietenkin ensinnä se, että perittävä on joko yhtiön ainoa omistaja 

tai sitten hänen määräysvaltansa on niin suuri, että yhtiön toiminta käytännössä etenee hänen 

pillinsä mukaan. Samastettava osakkeenomistaja omistaisi siis kaikki tai lähes kaikki yhtiön 

osakkeet.70 OYL 5:27 säätää, että määräenemmistöpäätös osakeyhtiön yhtiökokouksessa on 

tehtävä 2/3 äänten enemmistöllä. Näin ollen, mikäli yksi osakkeenomistaja omistaa vähintään 2/3 

äänivallan tuovista osakkeista, on hänellä määräysvalta yhtiössä.  KPL 1:5 puolestaan määrittelee 

 
67 Vastuun samastuksesta yhtiöoikeudellisesta näkökulmasta Mähönen – Villa 2015 s. 405.  
68 Mähönen – Villa 2025 s. 411. 
69 Kolehmainen LM 2009 s. 602-604. 
70 Kolehmainen LM 2009 s. 601. 
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määräysvallan niin, että toinen yhtiö on toisen kirjanpitovelvollisen määräysvallassa silloin, kun 

kirjanpitovelvollisella on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tuottamasta 

äänimäärästä ja kirjanpitovelvollisella on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä 

kohdeyrityksen hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla 

tämä nimitys- tai erottamisoikeus on. Sekä äänivallan että nimitys- ja erotusoikeuksien on 

perustuttava omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin 

verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen. Lainkohdan mukaan määräysvalta on käsillä 

myös, mikäli kirjanpitovelvollinen muuten tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa 

kohdeyrityksessä.  Yhtiöoikeudellisessa tarkastelussa vastuun samastuksen lisäedellytyksenä 

pidetään vielä sitä, että yhtiötä hyödynnetään määräävän omistajan omien tarkoitusperien 

saavuttamiseen siten, että toiminta on moitittavaa ulkopuolisiin nähden71. 

 

Kun tarkastellaan tilannetta, jossa perinnönjättäjän omistama yhtiö on siirtänyt varallisuusarvoista 

omaisuutta perilliselle, on olennaista kiinnittää huomiota perittävän määräämisvaltaan 

oikeustoimen osalta. Osakkeenomistajan rajoitetun vastuun vuoksi on myös osakeyhtiön hallinto 

järjestetty omistajistaan erilliseksi toimijaksi72. Yhtiön johdon eli hallituksen jäsenet valitaan 

yhtiökokouksessa, jolloin perinnönjättäjä, joka omistaa suurimman osan yhtiön äänivaltaisista 

osakkeista, käytännössä määrää johdon kokoonpanon. Johdon ja osakkeenomistajien erillisyyden 

osalta on siten pidettävä mielessä myös se pieni mahdollisuus, että esimerkiksi alihintainen kauppa 

olisi tehty täysin johdon omasta aloitteesta ilman perittävän myötävaikutusta. Mikäli näin on, ei 

samastaminen ennakkoperintösäännöstenkään nojalla ole mahdollista, sillä perillinen on saanut 

omaisuutta yhtiöltä, eikä perittävältä. On kuitenkin vaikeaa kuvitella, mikä voisi olla sellainen 

tilanne, jossa yhtiön johto päättäisi lahjoittaa omaisuutta yhden osakkeenomistajan perilliselle. 

Lahjoitukset kun helposti menisivät ohi OYL 1:5:n tavoitteesta tuottaa voittoa 

osakkeenomistajilleen, joskin yhtiöjärjestyksellä on toiminnan tarkoituksesta voitu poiketa. 

 

 
71 Mähönen – Villa 2015 s. 302 ja Kolehmainen DL 2009 s. 601. 
72 Tarasti - Villa 2018 s. 221. 
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Osakeyhtiön erillisyys osakkeenomistajastaan voidaan siis poikkeuksellisesti sivuuttaa, eli 

osakeyhtiö voidaan samastaa määräävässä asemassa olevaan osakkeenomistajaansa. Tällöin 

ennakkoperintösäännöksen soveltamistilanteessa yhtiötä pidetään samana oikeussubjektina kuin 

PK 6:1:n perittävää. Näin yhtiön lahjoittamaa on mahdollista käsitellä ennakkoperintönä, koska 

tosiasiassa omaisuus on perittävän lahjoittamaa. Kyse on lopulta osakkeenomistajan 

määräysvallan laajuudesta ja sen käytöstä perillisen saantotapahtumaan vaikuttavana tekijänä. 

Perittävän on täytynyt myötävaikuttaa lahjan antamiseen, ja mikäli näin ei ole tehty, on hän aidosti 

kolmas taho lahjoitustoimea tarkasteltaessa. Tällöin varallisuudensiirto on todella tapahtunut 

yhtiön toimesta, eikä välittömyyden vaatimus perittävältä perilliselle vastikkeettomasti annetusta 

toteudu, eli lahjoituksen ennakkoperintöluonteen arviointi ei tilanteessa tule edes kyseeseen.73  

 

4.2. Lahja tai lahjanluonteinen oikeustoimi 

 

4.2.1. Vastikkeettomuus 

Lähtökohtaisesti lahja tarkoittaa vastikkeetonta antamista. Yleisen määritelmän antaminen 

lahjaoikeustoimelle on kuitenkin mahdotonta sen vuoksi, että lahjan merkityssisältö vaihtelee eri 

oikeudenalojen rajojen ylittyessä. Mikä katsotaan vero-oikeudellisesti lahjaksi, ei ole sitä 

välttämättä perintöoikeudellisesta näkökulmasta. Sisältönsä lisäksi myös lahjan oikeusvaikutukset 

saattavat eri oikeudenaloilla ja eri henkilörelaatioissa poiketa toisistaan suurestikin. Lahjalle on 

kuitenkin erotettavissa joitakin yleisiä piirteitä, jotka muodostavat sen 

”minimitunnusmerkistön”.74 

 

Lahjassa on kyse varallisuusoikeudellisesta oikeustoimesta, jossa siirtokelpoinen omaisuus 

vaihtaa omistajaansa. Tapahtuu hallinnan siirto. Varallisuus siirtyy joko vastikkeetta tai 

alivastikkeellisesti lahjanantajalta lahjansaajalle omistusoikeuden siirtävin vaikutuksin. Usein 

lahjoitusta voitaisiin luonnehtia niin, että lahjanantajan omaisuus vähenee lahjansaajan hyväksi. 

Lahjoitus edellyttää pätevää omaisuuden siirtymistä, eli nimenomaista, vapaaehtoisesti annettua 

 
73 Kolehmainen LM 2009 s. 617. 
74 Kangas 1993 s. 27 – 36. 
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luopumistahdonilmaisua lahjanantajan puolelta ja myöskin nimenomaista tai konkludenttista 

vastaanottotahdonilmaisua lahjansaajalta. Lahjaoikeustoimea ei voi luonnehtia yksipuoliseksi 

muutoin kuin siitä näkökulmasta, ettei lahjanantaja voi jälkikäteen vaatia vastiketta antamastaan 

lahjasta.75 Siviilioikeudellisesti lahjan perustunnusmerkistöinä on vakiintuneesti pidetty, että 1) 

varallisuus siirtyy vastikkeetta henkilöltä toiselle, 2) varallisuuden luovutuksen seurauksena 

antajan varallisuus vähenee ja vastaanottajan varallisuus lisääntyy, 3) luovutustoimi on 

vapaaehtoinen ja 4) luovutukseen sisältyy lahjoitustahto. Siviilioikeudellinen käsitys lahjasta on 

jonkin verran laajempi kuin mitä lahjaverotuksen alalla pidetään lahjana.76 

 

Lahja on henkilökohtainen oikeustoimi, joten lahjoittaminen edellyttää lahjanantajan aitoa, omaa 

tahtoa. Tämän vuoksi esimerkiksi edunvalvoja ei voi lahjoittaa valvottavansa omaisuutta.77 

Edunvalvontavaltuutettukaan ei saa lahjoittaa valtuuttajansa omaisuutta ilman tarkkarajaista 

valtuutusta, kuten edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 18 § säätää. Lahjan antamisen 

perusteet on tällöin oltava tarkoin yksilöity valtakirjassa. Esitöiden mukaan lainsäätäjä on päätynyt 

lahjoituskiellon pääsääntöön edunvalvontavaltuutetunkin kohdalla väärinkäytösten 

minimoimiseksi. Riittävä yksilöinti lahjan antamiseen valtakirjassa sisältäisi ainakin tiedot 

lahjoituksen kohteesta, lahjan saajasta ja lahjan antamisajankohdasta tai ainakin perusteet, joiden 

mukaan ne määräytyvät.78 

 

Lahjoitus on voitu tehdä esimerkiksi varsinaisena lahjana merkkipäivän kunniaksi, tai sitten 

anteliaisuus-, edistämis- tai sukupolvenvaihdostarkoituksin. Edistämistarkoituksin tehdyllä 

varallisuudensiirrolla rahoitetaan jotakin hanketta, mutta anteliaisuudesta poiketen lahjanantajalla 

on tällöin myös oma intressinsä vaikuttamassa lahjoituksen taustalla.79 Ennakkoperintösäännöstön 

soveltamisen kannalta lahjan tunnusmerkistöistä on nähdäkseni olennaisinta ymmärtää se, että 

perittävän elinaikanaan tekemä varallisuudensiirto on ollut vastikkeeton tai ainakin osittain 

vastikkeeton. Perillinen on tällöin hyötynyt perittävän antamasta varallisuusarvoisesta edusta 

 
75 Kangas 1993 s. 34. 
76 Ossa 2014 s. 53. 
77 Aarnio – Kangas 2016 s. 776. 
78 Ks. HE 52/2006 s. 27. 
79 Norri DL 2005 s. 342. 
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ilman merkittäviä vastapalveluksia tai -suorituksia. Vain nämä kriteerit täyttävän siirron 

ennakkoperintöluonnetta voidaan ylipäänsä ryhtyä arvioimaan.  

 

4.2.2. Lahjan tavanomaisuuden vaikutus  

Toisaalta sellaisesta tavanomaisesta lahjasta, jonka arvo ei ole epäsuhteessa antajan oloihin, ei ole 

tehtävä vähennystä rintaperillisen perinnöstä (PK 6:4). Ennakkoperinnöksi voidaan täten katsoa 

ainoastaan lahja, joka on tavanomaista suurempi. Koen säännöksen olevan tarpeellinen 

ennakkoperintöjärjestelmän toimivuuden kannalta, sillä tämä rajaus ehkäisee aivan jokaisen 

pienimmän lahjoituksen kaivelua perimysriidoissa perittävän kuoleman jälkeen. Se lienee ollut 

myös säännöksen tarkoitus. Koko ennakkoperintöinstituution hahmottamiseksi on siten 

ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, mitä tavanomaisella lahjalla oikein tarkoitetaan.  

 

Tavanomaista suurempi lahja on arvokas.80 Lainvalmistelutöissä puhutaan perittävän elinaikanaan 

tietyn perillisensä hyväksi tekemistä ”erikoisista taloudellisista uhrauksista”.81 Ennakkoperintönä 

mahdollisesti huomioitavan lahjan on täytynyt tällöin olla PK:n mukaisesti arvioitavalla 

mittapuulla merkittävä. Sitä vastoin tavanomainen lahja merkitsee perittävän saamaa vähäistä 

taloudellista hyötyä.82 Lahjan tavanomaisuuden arvioinnissa voidaan apuna käyttää 

lahjaveroilmoitusvelvollisuuden rajaa, joka tällä hetkellä on PerVL 3:19a:n mukaisesti 5000 euroa. 

Lahja, josta on ilmoitus tehtävä, voitaisiin vain hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa katsoa 

tavanomaiseksi.83 Oikeuskirjallisuudessa tyypillisenä esimerkkinä lahjan tavanomaisuudesta 

käytetään erinäisiä merkkipäivälahjoja, joiden arvo ei poikkea tavallisesta antajan oloihin 

 
80 Näin myös esim. Saarenpää 1980 s. 229, Mikkola DL 2013 s. 314 ja Aarnio – Kangas 2016 s. 794, jossa itseasiassa 
myös huomautetaan vanhan vuoden 1734 lain PK 12:9:n sanamuodon kuuluneen näin: "jos äiti tai isä on jo ennen 
antanut lapsillensa jotain arvokasta", se oli perintöosuuksissa huomioitava. 
81 Ehdotus 1935 s. 112. 
82 Saarenpää 1980 s. 228. 
83 Vrt. Aarnio – Kangas 2016 s. 794, jossa kirjoittajat näyttävät tässä kohdin kannattavan suorempaa tulkintalinjausta: 
”Lahjan tavanomaisuutta on arvioitava samojen periaatteiden mukaan kuin esimerkiksi käytäessä rajaa 
ilmoitusvelvollisuuden alaisten ja siitä vapaiden lahjojen välillä.” Itse en näin ehdotonta linjausta antaisi, sillä 
kyseessä tulisi aina olla arviointi lahjan antajan oloja vasten, jolloin ilmoitusvelvollisuuden ylittävä lahjoitus saattaa 
edelleen antajallensa olla tavanomainen lahjoitus. 
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suhteutettuna.84 Ruotsalaisissa esitöissä on nimenomaisesti mainittu esimerkkinä 

tavanomaisuudesta olosuhteisiin nähden kohtuullinen joululahja.85  

 

Lainvalmistelutöiden edellä mainittu lausuma erityisistä taloudellisista uhrauksista osoittaa siten 

selkeästi, että lahjan tavanomaisuutta arvioidaan suhteessa sen antajan varallisuuteen. Perittävän 

on täytynyt uhrata jotain omistamaansa kuin uhrilahjana alttarille siten, ettei hän itse ole 

lahjoituksestaan hyötynyt. Varakkaamman perittävän huomattavan suurikin lahjoitus voidaan 

vielä katsoa tavanomaiseksi lahjaksi, mikäli se on hänen oloihinsa nähden tyypillinen 

varallisuudensiirto86. Toimea, joka ei poikkea normaalitilasta, olisikin vaikea luonnehtia 

uhraukseksi. Pääsääntöisesti PK 6:5:n mukaan ennakkoperintö vähennetään saajansa perintöosasta 

sen mukaisesti, mikä sen arvo on lahjan vastaanottohetkellä ollut. Tätä arvostamishetken 

pääsääntöä noudatetaan myös lahjan tavanomaisuuden arvioinnissa.87 Lahjan tavanomaisuutta 

arvioitaessa on siis syytä kysyä, onko lahja ollut lahjoitushetken arvoltaan merkittävä, eli 

tavanomaisesta poikkeava, suhteessa lahjoittajan lahjoitushetken varallisuusoloihin. Puronen 

kirjoittaa, että: ”lahjan tavanomaisuus on ratkaistava asianosaisten varallisuussuhteiden 

kokonaisuusarvioinnin perusteella.”88 Kieltämättä kokonaisarviointi on tärkeää, sillä näin saadaan 

muodostettua kuva siitä, onko lahjoitus ollut epäsuhteessa antajan oloihin. Kuitenkaan perillisen 

varallisuustilanteelle ei tulisi tilanteessa antaa merkitystä, kun lain sanamuotokin jo painottaa vain 

perinnönjättäjän varallisuusoloja. Vaikka saatu omaisuus olisi perilliselle ja hänen oloihinsa 

nähden erittäin arvokas, ei sitä ole ennakkoperinnöksi katsottava, jos annettu on tästä huolimatta 

perittävän näkökulmasta tavallinen omaisuuserä. Puronen on tuskin itsekään tarkoittanut 

tavanomaisuuden arviointia lisäksi perillisen näkökulmasta, sillä lausutun jälkeen hän jatkaa: 

”Lahja voi olla tavanomainen vain, jos sen arvo ei ole epäsuhteessa antajan oloihin.”89 

 

 
84 Ks. esim Rautiala 1967 s. 80, Aarnio – Kangas 2016 s. 794. 
85 SOU 1925:43, s. 277. 
86 Näin myös Aarnio – Kangas 2016 s. 794, jossa eräänä esimerkkinä on käytetty arvotaulun lahjoittamista perilliselle. 
Tällaista varallisuudensiirtoa voitaisiin varakkaamman perheen oloissa pitää tavanomaisena merkkipäivälahjana. 
87 Mikkola DL 2013 s. 314 ja Aarnio – Kangas 2016 s. 795. 
88 Puronen 2015 s. 280 ja vastaavasti asianosaisista kirjoittaen jo Puronen 2014 s. 93. 
89 Puronen 2015 s. 280 ja Puronen 2014 s. 93. 
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Lahjanantajan varallisuusoloihin nähden arvioituna arvoltaan huomattavan suurikin lahjoitus voi 

edellä todetun perusteella olla PK 6:4:n tarkoittama tavanomainen lahja. Perittävän antamaa on 

aina suhteutettava hänen varallisuustilanteeseensa ja siihen, millaiset varallisuudensiirrot ovat 

hänelle tyypillisiä. Varakkaampi henkilö on saattanut elää hyvinkin leväperäisesti ja esimerkiksi 

kuluttaa paljon myös itseensä. Toisaalta, mikäli suuren varallisuusmassan omaava henkilö on koko 

elämänsä elänyt hyvin pihisti, voitaisiin nähdäkseni tällöin suhteuttaa hänen antamansa yksittäinen 

suurempi varallisuuserä helpommin ei-tavanomaiseksi, eli ennakkoperintönä mahdollisesti 

huomioon otettavaksi eräksi. Luovutuksen huomattava suuruus voi tosin kertoa omaa tarinaansa 

siitä, ettei annettua ole tarkoitettu ennakkoperinnöksi, sillä se voisi olla osoituksena siitä, että 

perittävä on halunnut asettaa saajan muiden perillisten edelle90. 

 

Rovaniemen hovioikeuden ratkaisussa 13.5.1997 S 97/28 perittävän eläketulot olivat 5 400 

markkaa kuukaudessa ja reaalisen jäämistön säästö oli 66 000 markkaa. Lahjoitettua 80 000 

markan arvoista omaisuuserää ei voitu pitää perittävän oloihin nähden tavanomaisena lahjana, 

jolloin annettu otettiin huomioon ennakkoperintönä perillisten vaatimuksesta. Helsingin 

hovioikeuden ratkaisussa 7.4.2005 S 03/1255 jäämistön säästö oli 914 440 markkaa. Perillinen oli 

saanut lahjaksi lahjoitushetken arvoltaan 12 000 markan maalauksen, joka todettiin pesänjakajan 

ja alioikeuden kantaa mukaillen tavanomaiseksi lahjaksi. Tapauksessa korostui myös se, että 

taideteoksenkin lahjoituksen arvo saadaan lahjoitushetken tilanteesta, ja vaikka arvo olikin 

perinnönjaon toimittamiseen mennessä kasvanut jopa 80 000 markkaan, ei sillä ollut merkitystä 

lahjan tavanomaisuuden arvioinnin kannalta.91 

 

4.2.3. Osittainen vastikkeettomuus ja lahjanluonteisuus  

Saantomuotonsa puolesta ennakkoperinnön ei sinänsä tarvitse olla lahja, vaan kyseeseen tulee 

myös esimerkiksi kauppa. Tapahtunutta varallisuudensiirtoa arvioidaan siitä näkökulmasta, 

vastaako toteutettu oikeustoimi perittävän ja perillisen välillä pääasiallisen sisältönsä puolesta 

 
90 Kolehmainen 2011 s. 290. 
91 Hovioikeuden ratkaisut lähteestä Aarnio – Kangas 2016 s. 795. 
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lahjaa eli onko sen pääasiallisena luonteena vastikkeesta huolimatta lahjanluonteisuus. 

Alihintainen kauppa onkin yleisesti ilmenevä esimerkki osittaisesta vastikkeettomuudesta.92 Sillä, 

miten oikeustoimi on osapuolten kesken varsinaisesti nimetty, ei ole lahjanluonteisuuden 

arvioinnin kannalta merkitystä.93 Vaikka kokonaan vastikkeelliset oikeustoimet siis selvästi jäävät 

ennakkoperintöjärjestelmän ulkopuolelle, jää sen harmaalle alueelle niitä toimia, joissa vastiketta 

on kyllä suoritettu, mutta suoritettua määrää ei katsota siinä määrin riittäväksi, että se kumoaisi 

oikeustoimen lahjanluonteisuuden. Esimerkiksi LahjaLL 6 §:n esitöiden mukaan alihintaisia 

luovutustoimia voidaan lain soveltamisalalla pitää lahjana, kun suoritettu vastike on niin pieni, että 

sitä on pidettävä näennäisenä94.  

 

Oikeustoimen pääasiallista lahjanluonteisuutta arvioidaan jäämistöoikeudellisessa yhteydessä 

samansuuntaisesti kuin konkurssioikeudessa sovellettaessa lakia takaisinsaannista 

konkurssipesään.95 TakSL 8 § sisältää lahjaolettaman, jonka mukaan velallisen läheiselleen 

luovuttamaa pidetään kokonaan tai osaksi lahjana, jos luovutus on tapahtunut vastikkeetta tai 

sopimusta on suoritusten välisen epäsuhteen perusteella pidettävä ainakin osaksi lahjana. TakSL 

6.3 § säätää lisäksi oikeustoimen peräytymisestä lahjana, mikäli sopijapuolten suoritusten välinen 

epäsuhde sopimusta tehtäessä oli siinä määrin ilmeinen, että sopimusta osaksi on pidettävä 

lahjana. TakSL:n esitöiden mukaan lahjanluonteisuuden arvioinnissa merkitystä annetaan vain 

velallisen ja tämän sopimuskumppanin välisten suoritusten arvojen vertailulle, jolloin oikeustoimi 

voi olla lahjanluonteinen, vaikka velallinen ei olisi sitä itse lahjanluonteiseksi mieltänytkään.96 

Riittävää lahjanluonteisuuden toteamiseksi on, että oikeustoimi näyttäytyy ulkopuolisille 

tarkkailijoille siten, että se olisi tehty pääasiassa lahjoitustarkoituksin.97 

Ennakkoperintösäännöstönkin soveltamisen yhteydessä toteutunut varallisuudensiirto ei voi olla 

 
92 Aarnio 1974 s. 313 ja Saarenpää 1980 s. 235 ja Aarnio-Kangas 2016 s. 801. 
93 Näin myös esim. Saarenpää 1980 s. 235, Lohi 1999 s. 8 ja Puronen 2014 s. 91-92.  
94 Ks. HE 102/1990 s. 85. 
95 Aarnio – Kangas 2016 s. 801. 
96 Ks. HE 102/1990 s. 51. 
97 Ks. Tuomisto 2012 s. 551 konkurssioikeudellisesta lahjanluonteisuudesta. 
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ennakkoperintöä, mikäli oikeustoimelle on löydettävissä jokin muu pääasiallinen tarkoitus kuin 

pelkkä varallisuudensiirto perilliselle.98 

 

Alihintaisessa kaupassa on kyse siitä, että kaupan kohteesta ei ole annettu myyjälle sen käypää 

arvoa eli todennäköistä luovutushintaa vastaavaa suoritusta. Tilanteessa on havaittavissa ilmeinen 

epäsuhde saadun ja annetun välillä. Oikeuskirjallisuudessa on oikeuskäytäntöön tukeutuen 

katsottu, että vielä vastikkeen ollessa 60-70 prosentinkin luokkaa omaisuuden arvosta, on se 

katsottavissa alivastikkeelliseksi ja siten lahjanluonteiseksi.99 Suoritettu vastike arvostetaan 

lahjoituksen ajankohdan mukaiseksi ja samaten sen riittävyyttä arvioidaan tuon hetken käypiin 

arvoihin peilaten.100 Verotuksellisesti sellainen kauppa tai vaihto, jossa on suoritettu vastiketta 

enintään ¾ omaisuuden käyvästä hinnasta on alihintainen.101 Näin KHO:n ratkaisukäytäntöä 

voidaan jossain määrin hyödyntää arvioitaessa sitä, onko luovutusta pidettävä lahjana PK 6 luvun 

tarkoittamassa mielessä, mutta on tärkeää muistaa lahjan käsitteen eroavaisuus julkisoikeudessa ja 

siviilioikeudessa. Vaikka vero-oikeudellisen tulkinnan mukaan toimea ei katsottaisi lahjaksi, 

voidaan oikeustoimea pitää lahjana ennakkoperintösäännöstön soveltamisalalla.102 Jos alihintaa on 

maksettu, perillisen saaman ennakkoperinnön arvoksi määräytyy luonnollisesti käyvän arvon ja 

suoritetun vastikkeen välinen erotus.103 On vielä huomattava, että vastikkeen ei aina tarvitse olla 

rahaa. Lahjansaaja on voinut vastikkeena esimerkiksi luovutuskirjassa sitoutua vastaamaan 

omaisuuteen liittyvistä veloista104. 

 

 
98 Ks. esim. Kolehmainen 2011 s. 289, jossa kirjoittaja suosiolahjaa käsittelevässä artikkelissaan toteaa, että 
lahjoituksen pääasiallisena tarkoituksena on voinut olla tietyn perillisen suosiminen, tai sitten luovutukselle voidaan 
osoittaa olennaisesti jokin muu tarkoitus. 
99 Aarnio – Kangas 2016 s. 799. Vastikkeen määrästä myös Saarenpää 1980 s. 351. 
100 Saarenpää 1980 s. 379-380. 
101 Ks. PerVL 18.3 §, Puronen 2014 s. 92, Aarnio – Kangas 2016 s. 800 ja Ossa 2014 s. 62. 
102 Aarnio – Kangas 2016 s. 801. Myöskään takaisinsaannissa konkurssipesään verotuksellinen lahjanluonteisuus ei 
ole ratkaiseva, vaan pienempikin epäsuhde saadun ja annetun välillä voi johtaa konkurssioikeudellisesti sen 
pitämiseen lahjana, ks. HE 102/1990 s. 51 ja Tuomisto 2012 s. 544. 
103 Ks. esim. Puronen 2015 s. 280 ja Aarnio – Kangas 2016 s. 799. 
104 Kangas 1993 s. 293 ja siinä viitattu oikeustapaus KKO 1962 II 120 sekä Aarnio – Kangas 2016 s. 799. 
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Perhesuhteiden läheisyys voisi jossain määrin vaikuttaa lahjanluonteisuuden arviointiin, sillä 

yleisesti on katsottu olevan normaalia, että käypä hinta läheisten välisissä kaupoissa asettuu 

hieman markkinahintoja alemmalle tasolle. Lisäksi yksityishenkilöiltä ei voida olettaa samaa 

tietoa siitä, mikä olisi kohteen todellinen arvo, verraten ammattimaisesti toimiviin myyjiin.105 

Läheisten välisissä kaupoissa käypä arvo voi asettua alemmalle tasolle ilman, että tätä jonkin 

verran pienempää vastiketta voitaisiin pitää lahjana. Tältä osin oikeuskäytännössä ei kuitenkaan 

asiaan ole otettu tarkemmin kantaa.106 Kun kyse on lahjanantajan velkojien suojaamisesta, ei tätä 

yleistä periaatetta kuitenkaan Suomessa sovelleta.107 Näin ollen, kun perintökaaren 

ennakkoperintösäännöksissä tavoitellaan perinnönjättäjän perillisten yhdenvertaisen aseman 

turvaamista ja heidän suojaamistaan, on periaatteella tuskin merkittävää vaikutusta myöskään PK 

6 luvun soveltamisen alalla ja perillisen suorittaman vastikkeen riittävyyden arvioinnissa. 

 

Kaupan muodossa toteutuneelle luovutukselle on kuitenkin mahdollista antaa se merkitys 

ennakkoperintösäännöstöä sovellettaessa, ettei perittävä ole tahtonut kyseistä varallisuudensiirtoa 

otettavaksi huomioon omaisuuden saaneen perillisen ennakkoperintönä.108 Näin on varsinkin, 

mikäli kaupan alihintaisuutta on piiloteltu muilta perillisiltä. Tällainen käyttäytyminen voi toimia 

indisiona siitä, että perinnönjättäjän tarkoituksena ei ole ollut perillistensä yhtäläinen kohtelu.109  

 

Oikeustoimi on lahjanluonteinen myös silloin, kun perittävä on suorittanut perillisen nimessä 

olevan sovitun kauppahinnan kolmannelle tämän puolesta eikä voida osoittaa, että perittävän ja 

perillisen välille olisi tästä suorituksesta syntynyt todellinen velkasuhde.110 Esimerkiksi 

tapauksessa KKO 1962 II 20 vanhempi oli ostanut itselleen ja kahdelle lapselleen tilan. Poikien 

katsottiin saaneen tältä osin ennakkoperintöä.111 Oikeastaan minkä tahansa perillisen ottaman 

 
105 Kangas 1993 s. 290-291. 
106 Ks. esim Saarenpää 1980 s. 351 – 354, jonne kirjoittaja on koonnut muutamia korkeimman oikeuden tapauksia, 
joissa tätä on sivuttu. 
107 Kangas 1993 s. 291. 
108 Ks. SOU 1925:43 s. 269, Rautiala 1967 s. 78 ja Saarenpää 1980 s. 235-236. 
109 Lohi 1999 s. 9. 
110 Aarnio 1974 s. 314 ja Aarnio – Kangas 2016 s. 801-802. 
111 Ks. KKO 1962 II 20 Edilex.  
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velan suorittaminen tämän puolesta on PK:n tarkoittamalla tavalla lahja, mikäli perittävälle ei ole 

tilanteessa syntynyt regressioikeutta tai muutoinkaan keskenään sovittu perillisen olevan nyt 

velkaa hyväntekijälleen.112  

 

4.2.4. Asuntoetu ennakkoperintönä  

Rintaperillisten taloudellinen tukeminen antamalla jälkeläisen asua ilmaiseksi perittävän 

omistamassa asunnossa on monissa perheissä ilmenevä käytäntö. Myös vapaa-ajan asunnon 

käyttöön on saatettu saada lupa, kun perittävä ei itse ole vapaa-ajan asunnollaan pystynyt 

vanhuutensa vuoksi enää käymään tai siellä tiluksia huoltamaan. Perilliset usein mieltävät tällöin 

saamansa hyödyn tasoittuneen sillä, että he ovat huolehtineet mökin kunnossapidosta, mikä 

lähtökohtaisesti pitääkin paikkansa.113 Vapaa-ajan asuntoon liittyy usein sellaisia tunnesiteitä, ettei 

sitä haluta vuokrata ulkopuolisille, ja on hyvin oletettavaa, että perillisen saamaan käyttöoikeuteen 

sisältyy mökin kunnossapitoa.114Sitä, että perillinen saa vuokraa maksamatta tai ainakin osittain 

vastikkeetta eli selvästi markkinoilla vallitsevaa yleistä vuokratasoa alhaisemmalla korvauksella 

asua perittävän asunnossa, nimitetään asuntoeduksi. Perillinen saa tässä järjestelyssä osakseen 

varallisuusarvoisen edun, joka voi vaikuttaa perillisten välisiin yhdenvertaisiin suhteisiin; tätä 

vaikutusta on arvioitava tasajaon periaatteen näkökulmasta115. Asuntoedun määrä on 

verrannollinen siihen kustannustasoon, jota vastaavassa vuokra-asunnossa asuminen olisi 

perilliselle maksanut. Tähän suhteutettuna useamman vuoden ilmaisasumisella perillinen on 

voinut hyötyä merkittävästi taloudellisesti saamastaan edusta verrattuna itse asumisensa 

kustantaneihin sisaruksiinsa.116 

 

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisussa KKO 2010:57 perillinen oli asunut noin kuuden 

vuoden ajan perinnönjättäjän omistamassa asunnossa ilman rahallista korvausta niin, että 

 
112 Ks. KKO 1986-II-102, jossa perinnönjättäjä oli suorittanut mm. kiinteistön kauppahintoja ja veroja perillisten 
puolesta. 
113 Aarnio – Kangas 2016 s. 803. 
114 Aarnio – Kangas 2016 s. 807 ja KKO 1992:197, jossa asumisetua ei katsottu ennakkoperinnöksi, kun perillisen 
asumisella oli merkitystä myös ikääntyneen perittävän asumisen jatkamiselle ja myöhemmin tilan kunnossapidon 
kannalta. 
115 Saarenpää 1980 s. 228. 
116 Vastaavasti Aarnio – Kangas 2016 s. 803. 
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perillinen kuitenkin huolehti kiinteistön kunnossapidosta ja huoneiston lämmitys-, sähkö- ja 

vesimaksuista. Tämän asumisedun perinnönjättäjä oli myöhemmässä testamentissaan määrännyt 

ennakkoperinnöksi edun arvoa määrittelemättä. KKO toteaa, että kun ennakkoperinnöksi 

katsottavien varallisuudensiirtojen tai oikeustoimien piiriä ei ole laissa rajattu, voi myös asumisetu 

lähtökohtaisesti olla ennakkoperintöä niin kauan, kunhan se on vastikkeeton tai lahjanluonteinen. 

KKO on ensiksi tapauksessa arvioinut, että kun otetaan huomioon kyseessä olevan lähisukulaisten 

välinen sopimus, jossa kuitenkin on sovittu kunnossapitotöistä ja käyttömaksujen hoitamisesta, ei 

asumisetua voitaisi tapauksessa pitää ennakkoperintönä, koska se ei ole vastikkeeton. Tämän 

tapauksen yksityiskohdissa etu katsottiin kuitenkin ennakkoperinnöksi, koska perinnönjättäjä oli 

itse näin testamentilla määrännyt viimeisenä tahtonaan olevan.117  

 

Ratkaisussa perittävän tekemän testamentin määräys asumisedun ennakkoperintöluonnetta 

koskien koettiin hyvin merkitykselliseksi. Testamenttimääräykselle annettiin tapauksessa suuri 

painoarvo. Ilman testamenttia on tapauksessa korostunut se, että mikäli kunnossapidosta ja muista 

asumiseen liittyvistä velvoitteista on sovittu tai niitä joka tapauksessa tehty, ei etua pidetä 

vastikkeettomana eikä sitä voitaisi mitä todennäköisimmin ottaa ennakkoperintönä huomioon.118 

Tältä osin ratkaisun perustelut vaikuttavat hieman ristiriitaisilta ennakkoperinnön 

tunnusmerkistöön verraten. Vallitsevan oikeustilan mukaanhan, jos etu ei ole ollut vastikkeeton, 

jää ennakkoperinnön keskeinen kriteeri täyttymättä. Korkeimman oikeuden tarkoituksena on 

tuskin kuitenkaan ollut lausua, että ennakkoperinnön keskeisin tunnusmerkki, lahja tai 

lahjanluonteisuus, puuttuisi kokonaan kyseessä olevasta asuntoedusta. Myös osittainen 

vastikkeettomuus riittää siihen, että etu voidaan huomioida ennakkoperintönä. Tällöin vastike ei 

ole ollut saadun edun määrään nähden riittävä. Näin etu on voitu huomioida tapauksessa 

ennakkoperintönä, sillä on kuitenkin todettavissa, ettei vastike ole kattanut koko saadun edun 

määrää. Perustelut olisivat tältä osin voineet olla tarkempia, sillä jos saadusta on suoritettu käyvän 

arvon mukaista vastiketta, sulkee se varallisuudensiirron ennakkoperintöluonteen pois 

perinnönjättäjän testamenttimääräyksestä huolimatta. 

 

 
117 KKO 2010:57 Edilex, perustelujen kohdat 23-31. 
118 Kuten Aarnio – Kangas 2016 s. 805-806. 
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4.2.5. Lakannut tai vanhentunut velka ennakkoperintönä  

Lahjaoikeustoimen tunnistamisessa on vielä tärkeää huomata, että tietyissä tilanteissa perittävän 

perilliselleen antama velka voi tosiasiallisesti muuttua lahjaksi. Perinnönjättäjä on hyvin 

mahdollisesti voinut tarkoittaa antamansa merkittävän summan velaksi, jonka takaisinmaksua 

odotetaan. Hän on myös saattanut joutua takauksensa perusteella suorittamaan maksukyvyttömän 

perillisensä velvoitteen, jolloin perittävälle on syntynyt regressioikeus perillistään kohtaan119. 

Saamisoikeus voi olla perittävän kuolinhetkellä yhä voimassa, jolloin perillisen velka otetaan 

jaossa huomioon PK 23:8:n mukaisesti osoittamalla saaminen velallisen osuuteen.120 Mikäli velan 

vanhentumista ei ole asianmukaisesti katkaistu esimerkiksi pyytämällä maksua velan 

vanhentumisesta annetun lain mukaisessa ajassa, velvoite lakkaa vanhentumalla. Velvoitteen 

lakkaamisen myötä velallisen velvollisuus suorittaa velka poistuu. Velkaa, jolle on sovittu 

eräpäivä, koskee VanhL:n 4 §:n mukaisesti kolmen vuoden yleinen vanhentumisaika, joka alkaa 

kulua eräpäivästä. Jos kyse on toistaiseksi myönnetystä velasta, jolle ei ole sovittu eräpäivää, 

vanhenee velka VanhL:n 8 §:n mukaisesti kymmenessä vuodessa varallisuudensiirrosta. 

Vapaamuotoisesti tai oikeudellisin toimin velkaa katkaistaessa alkaa katkaisutoimesta juoksemaan 

uusi vanhentumisaika. Toisaalta silloin, kun sekä velallinen että velkoja ovat molemmat 

luonnollisia henkilöitä, vanhentuu velka lopullisesti 25 vuodessa sen erääntymisestä. 

 

Velan vanhentumaan päästäminen johtuu usein unohduksesta. Tilanne voi myös olla se, ettei iäkäs 

vanhempi yksinkertaisesti enää jaksa vaatia velan suorittamista hulttioperilliseltään. Velan 

”unohtaminen” voi olla myös tarkoituksellista, jolloin kyse voisi olla halusta kiertää 

ennakkoperintöä koskevia säännöksiä121. Tästä päästäänkin mielenkiintoiseen kysymykseen siitä, 

estääkö tällä tavoin velan vanheneminen kuitenkaan lopulta sen huomioon ottamista perintöosia 

määrittäessä. VanhL:n 2.1 § säätää lain suhteesta muihin erityissäännöksiin. Lainkohdan mukaan, 

jos muussa laissa on tästä laista poikkeavia erityissäännöksiä velan vanhentumisajasta tai muusta 

vanhentumiseen liittyvästä seikasta, noudatetaan niitä tämän lain sijasta. Poikkeavuus merkitsee, 

että muun lain säännöksiä seuraamalla velka ei välttämättä olisikaan lakannut vanhentumalla, 

vaikka VanhL:n säännöksiä noudattamalla näin olisikin.  

 
119 Aarnio – Kangas 2016 s. 774. 
120 Lohi 1999 s. 9.  
121 Saarnilehto 2009 s. 20. 
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VanhL:ia säädettäessä ei ole sen esitöissä eikä itse laissakaan otettu erikseen kantaa kysymykseen 

perittävältä saadun velan vanhentumisesta.122 Esitöissä kuitenkin todetaan, ettei vanhentunut velka 

voi perunkirjoituksessa palata uudelleen huomioon otettavaksi velaksi myöhempien olosuhteiden, 

kuten velallisen kuoleman seurauksena.123 Näkökulma on kuitenkin se, että tässä käsiteltävä 

vanhentunut velka on perittävän velkaa, ei perillisen. VanhL on vuodelta 2003, eli vuoden 1965 

perintökaarta huomattavasti tuoreempi säädös. Perintökaarta säädettäessäkään ei ole siten otettu 

kantaa kysymykseen perittävältä saadun velan vanhentumisesta, joten sieltä ei ole löydettävissä 

suoranaista erityissäännöstä velan vanhentumisajasta124. Voitaisiinko ennakkoperintösäännöstä 

kuitenkin pitää erityissäännöksenä, joka sääntelee muuta vanhentumiseen liittyvää seikkaa? 

Voisiko kyseessä olla VanhL:n syrjäyttävä erityissäännös, joka herättää henkiin jo vanhentuneen 

velan perintöosia määritettäessä?  

 

On sinänsä selvää, että VanhL on tarkoitettu yleislaiksi, ja suhteessa siihen perintökaari on 

erityislaki.125 Saarnilehto on sitä mieltä, että VanhL:n 2.1 § lain suhteesta erityislakeihin osoittaa 

selvästi myös perintökaaren etusijan suhteessa velan vanhentumiseen. Vastauksen selvyydestä 

minun on osoitettava eriävä mielipiteeni. Sanamuodon mukaisessa tulkinnassa pitäytyminen 

VanhL 2.1 §:n osalta osoittaa myöntävän vastauksen ongelmallisuuden, sillä perintökaaren 

ennakkoperintösäännöksessä ei lainsäätäjä ole varsinaisesti säätänyt velvoitteen vanhentumisesta 

erikseen. Kyse ei siis ole tarkasta erityissäännöksestä muuta vanhentumiseen liittyvää seikkaa tai 

velan vanhentumisaikaa koskien. Toisaalta, kuten yllä olen lain esitöistä esittänyt, siellä todetaan 

nimenomaisesti VanhL:n olevan yleislaki ja perintökaaren erityislaki. Kollisiotilanteissa jo 

yleisten tulkintaperiaatteidenkin mukaan erityislaki syrjäyttää yleislain, lex xpecialis derogat legi 

generali. Ennakkoperintösäännös on selkeästi ristiriidassa velan vanhentumisajan sääntelyn 

kanssa, sillä perittävän perilliselleen antama tulisi, ennakkoperinnön edellytysten täyttyessä, olla 

mahdollista ottaa huomioon perinnönjaossa. VanhL:n esitöissä vielä todetaan, ettei kaikkien 

 
122 Esitöissä perintökaaren kannalta velvoitteen vanhentumisasioita on pohdittu vain perinnönjättäjän 
velkaantumisen näkökulmata, ks. esim. HE 187/2002 vp s. 90 ”Kuolleen henkilön ja pesän velasta”.  
123 HE 187/2002 vp s. 30-31.  
124 Osittaisuudistustakaan tältä osin ei ole tehty, vaikka sellainen voisi ollakin oikeustilan selkeyttämiseksi 
perusteltua. 
125 Tämä todetaan nimenomaisesti VanhL:n esitöissä, esim. HE 187/2002 vp s. 27 ja 33. 
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erityissäännösten muuttaminen tai niiden sisällyttäminen yleislakiin ole tarpeellista eikä edes 

mahdollista, ja huomautetaan osan vanhentumissäännöksistä olevan vahvasti sidoksissa kyseisen 

alan lainsäädäntöön ja sen tavoitteisiin126. Tästä voidaan päätellä, että ristiriitatilanteessa huomiota 

tulisikin kiinnittää erityislain, tässä tapauksessa perintökaaren, tavoitteisiin. Perustavanlaatuisena 

periaatteenahan jäämistöoikeudellisessa järjestelmässämme on tasajaon periaate, jolloin tasajakoa 

tukeville tulkinnoille tulisi antaa etusija127. 

 

VanhL:n syrjäytymistä perinnönjaossa on mahdollista puoltaa myös reaalisin argumentein. Mikäli 

vanhentumaan päässyttä velkaa ei voitaisi ottaa huomioon ennakkoperintönä, tekisi tämä koko 

ennakkoperintösäännöstön kiertämisen hyvin helpoksi. Perinnönjättäjät voisivat lahjoittaa 

merkittäviäkin summia yhdelle perillisistään toisten perintö- ja lakiosia loukaten naamioimalla 

oikeustoimen velan muotoon ja päästämällä velan vanhentumaan. Lisäksi, kuten Saarnilehto 

toteaa, vanhentumislakia säädettäessä lain esitöistä ei ilmene halua samalla muuttaa perinnönjakoa 

koskevia säännöksiä miltään osin128. Iäkäs vanhempi on myös yksinkertaisesti saattanut ilman 

varsinaista kiertämistarkoitusta unohtaa antamansa velan, eikä hänen tarkoituksenaan todella olisi 

ollut antaa esimerkiksi yhdelle lapsistaan enemmän varallisuutta kuin toisille. Tällaisessa 

inhimillisessä tilanteessa olisi jopa traagista, mikäli annettua ei voitaisi pitää ennakkoperintönä, 

kun perintökaaren oletusjärjestelmässä oikeudenmukaisena perinnönjakona pidetään perinnön 

jakautumista samanarvoisten perillisten kesken tasan. Lain säännöksiä on siten tulkittava niin, että 

perintökaaren järjestelmä ajaa VanhL:ssa säädetyn velvoitteen lakkaamisen ohi129. Näin perillisen 

jo vanhentunut velka voidaan ottaa huomioon ennakkoperintönä. Toisaalta, mikäli perittävän 

tarkoituksena velan vanhentumaan päästämisessä on ollut nimenomaisesti 

ennakkoperintösäännöstön kiertäminen, toimii tämä kiertämistarkoitus osoituksena siitä, ettei hän 

ole halunnut perillisen saamaa vähennettävän hänen perintöosastaan. 

 

Aarnio ja Kangas ovat jäämistöoikeuden perusesityksessään tuoneet esiin Vaasan hovioikeuden 

ratkaisun nro 10.9.2008 S 07/627, jonka mukaan ainoastaan rintaperillisen vanhentunut velka voi 

 
126 HE 187/2002 vp s. 27. 
127 Näin esim. Saarenpää 1994 s. 14 – 15.  
128 Saarnilehto 2009 s. 21.  
129 Näin myös Saarnilehto 2009 s. 20 – 21, joka perustelee kantaansa pääosin juuri reaalisin argumentein kiertämis-
mahdollisuuden eliminoinnin kautta.  
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olla ennakkoperintöä. Tämä jättäisi muun perillisen osalta vanhentuneen velan ennakkoperintö-

säännöstön soveltamisen ulkopuolelle, jolloin se ei vaikuttaisi perinnönjaon lopputulokseen.130 

Itse olen edellä käsitellyt perittävän velan vanhenemista kaikkien, myös muiden kuin 

rintaperillisten osalta, ja todennut vanhentuneen velan huomioimisen ennakkoperintönä olevan 

mahdollista jokaisen perillisen osalta. Hovioikeuden ratkaisu on tältä osin vastakkainen 

tulkintasuositukseeni nähden. Mikä olisi perusteena perillisten erilaiselle kohtelulle tältä osin? Syy 

saattaa löytyä PK 6:1.1:n sisältämästä ennakkoperintöolettamasta, jonka mukaan rintaperilliselle 

annettu varallisuusetu oletetaan ennakkoperinnöksi, jos perittävän tarkoituksesta ei vastakkaista 

ilmene, kun taas muun perillisen osalta lähtökohtana on lahjan olleen ennakkoperintöä vain, mikäli 

voidaan näyttää perittävän tarkoittaneen lahjoituksensa ennakkoperinnöksi. Rintaperilliselle 

annettua käsitellään siis käytännössä herkemmin ennakkoperintönä. On siten totta, että muulle 

kuin rintaperilliselle annetun velan vanhetessa olisi sen huomioiminen ennakkoperintönä hyvin 

poikkeuksellista, sillä tilanteessa pitäisi pystyä vielä vahvemmin osoittamaan perittävän 

tarkoittaneen muun perillisen vanhentumaan päässeen velan ennakkoperinnöksi. Kun velka on 

vanhentunut passiivisuuden seurauksena, tällaista näyttöä pystyttäisin tuskin osoittamaan. 

Nähdäkseni on kuitenkin harhaanjohtavaa kategoristesti todeta, ettei muulle perilliselle annettua 

vanhentunutta velkaa voitaisi koskaan huomioida ennakkoperintönä.  

 

Ajatellaan esimerkiksi tilannetta, jossa selvitetään naimattomana ja lapsettomana kuolleen 

perittävän pesää. Mikäli hänen vanhempansa ovat jo kuolleet, siirtyy perintöoikeus 

testamenttimääräysten puuttuessa hänen kolmelle sisarukselleen tasaosuuksin. Jos hän on aikanaan 

antanut vaikeassa elämäntilanteessa eläneelle pikkusiskolleen huomattavan summan velaksi, 

mutta myöhemmin päästänyt velan vanhentumaan, tulisikin enemmänkin kiinnittää huomiota 

niihin olosuhteisiin, joiden vuoksi velka on vanhentunut. Vaikkei perittävä olekaan määrännyt 

lakanneen velan ennakkoperintöluonteesta, voisi edelleen olla mahdollista olosuhteiden 

perusteella päätellä, että hän onkin tarkoittanut vanhentuneen velan ennakkoperinnöksi. Tilanteen 

arviointi ei sinänsä muutu rintaperillisen vanhentuneen velan huomioimiseen verrattuna muutoin 

kuin niin, että tarvitaan jonkin verran vahvempaa näyttöä siitä, että siskolle annettu on tarkoitettu 

ennakkoperinnöksi. Sisaruksiaan huomattavasti varakkaampi perittävä on esimerkiksi saattanut 

koko elämänsä ajan, aina tasaisin väliajoin, lahjoittaa kolmelle sisarukselleen rahaa, aina saman 

 
130 Aarnio – Kangas 2016 s. 774. 
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verran kullekin. Hän on saattanut vielä lisäksi puhua siitä, kuinka hänen omaisuutensa hänen 

kuollessaan tulee jakautumaan jokaiselle sisarukselle tasan. Perintökaaren taustalla vaikuttava 

tasajaon periaate pätee muihinkin perillisiin kuin rintaperillisiin; samassa perillisasemassa olevia 

perillisiä olisi oletusarvoisesti kohdeltava samalla lailla131. Näin muiden perillisten keskinäisissä 

suhteissa ajatuksena olisi, että kukin sukuhaara saa saman verran omaisuutta. Lohi toteaa, että kun 

perittävän antaman suorituksen tarkoituksena on ollut velaksianto tai takausvastuun täyttäminen, 

voi ennakkoperintösäännöstön soveltaminen tulla kyseeseen vain silloin, kun perittävä on 

määrännyt tai tarkoittanut, ettei perillisen tarvitse maksaa velkaansa takaisin132. Yhtä lailla tämä 

arviointi perillisen tarkoituksesta pätee myös muun perillisen kuin rintaperillisen kohdalla, vaikka 

vanhentuneen velan osalta voikin olla vaikeaa osoittaa perittävän tarkoittaneen, ettei velkaa ole 

maksettava takaisin. Tähän kuitenkin pätee sama reaalinen argumentti ennakkoperintösäännöstön 

kiertämismahdollisuuden poistamiseksi, kuin rintaperillisenkin vanhentuneen velan huomioon 

ottamiseen. 

 

Perillisen velvoite maksaa saamansa velka takaisin voi myös lakata sillä perusteella, että perittävä 

antaa velan myöhemmin anteeksi. Velan anteeksiannon voisi kuvitella olevan tyypillistä juuri 

vanhemman ja lapsen välisessä suhteessa vanhemman huomatessa velan takaisinmaksun tuottavan 

rintaperilliselleen vaikeuksia. Velka voidaan luonnollisesti antaa anteeksi myös osittain, jolloin 

perillinen on saanut lahjana anteeksiannetun määrän. Toisaalta velka voidaan antaa anteeksi jotain 

toista suoritusta vastaan, jolloin perillinen antaa vastikkeeksi velasta jotain muuta, esimerkiksi 

oman työsuorituksensa133. Tällöin velallinen ei ole kuitenkaan täysin vastikkeetta saanut 

varallisuusarvoista etua itselleen, eikä kyse siis ole sellaisesta lahjasta, joka voitaisiin myöhemmin 

koko arvostaan ottaa huomioon ennakkoperintönä. Huomioida voitaisiin se osa velasta, jota 

velallisen vastasuoritus ei kata; kyseessä olisi siis osittain vastikkeeton suoritus.  

 

Velan anteeksiannon osalta lahjanlupauslaki säätää siitä, milloin lahja katsotaan täytetyksi. 

LahjaLL 3 §:n mukaisesti, kun kyseessä on tyypillisen rahavelan anteeksianto, katsotaan lahja 

 
131 Näin esim. Saarenpää 1994 s. 15. 
132 Lohi 1999 s. 9. 
133 Norros 2018 s. 571, jossa kirjoittaja mainitsee esimerkkinä annetusta muunlaisesta etuudesta lisävakuuden 
toisen velvoitteen täyttämiselle. 
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täytetyksi heti anteeksiannon hetkellä; toisin sanoen anteeksianto muotoutuu lahjaoikeustoimeksi 

välittömästi. Anteeksiantoa koskeva tahdonilmaisu voidaan tehdä vapaamuotoisesti tilanteissa, 

joissa saatava ei perustu juoksevaan velkakirjaan134. Velka voidaan antaa anteeksi myös 

pysyttelemällä passiivisena, konkludenttisesti. Juuri tämän vuoksi on lainsäätäjä kokenut 

velvoitteiden vanhentumisajat tarpeelliseksi, sillä useita vuosia hiljaisena pysyneen velkojan 

myötä saattaa velallinen olla perustellusti siinä käsityksessä, että tämä on luopunut saatavastaan.135 

Jos perittävän tarkoituksena on ollut antaa velka anteeksi hiljaisena pysyttelemällä, eikä hän ole 

tältä osin tehnyt selvää ja riidatonta tahdonilmaisua, on perittävän saamisoikeus edelleen 

kuolinhetkellä voimassa tilanteessa, jossa velan vanhentumisaika ei ole vielä kulunut. Velkaa ei 

silloin voida käsitellä ennakkoperintönä, vaan siihen sovelletaan normaaleja PK 23:8:n säännöksiä 

kuolinpesän osakkaan velkaa koskien.136 Perittävän tarkoituksena on täten täytynyt riidattomasti 

olla se, ettei perillisen tarvitse maksaa velkaansa hänelle takaisin.137 Velan nimenomaisella 

anteeksiannolla on lisäksi se vaikutus verrattuna passiivisena pysymiseen, että selkeä 

tahdonilmaisu velan perimättä jättämisestä vastaisuudessa voi osoittaa perinnönjättäjän halunneen 

suosia kyseistä perillistään muiden kustannuksella, jolloin luovutusta arvioitaisiin suosiolahjana 

ennakkoperinnön sijasta. Sitä vastoin pelkkä velan unohtaminen ei voi olla suosiolahja.138  

 

VanhL:n tavoitteita vasten tarkasteltaessa näyttää edellä kuvaamani tulkinta perintökaaren 

ensisijaisuudesta suhteessa velvoitteen vanhentumiseen myös oikealta. Vanhentumisaikojen on 

tarkoitettu toimivan nimenomaan velallisen suojaksi, sillä luottoyhteiskunnassa sopimus-

osapuolten valta-asema on usein epätasapainossa. Yksityishenkilön velkaisuus eri tahoille ja usein 

isommille toimijoille ja elinkeinonharjoittelijoille ei ole epätyypillistä. Ajatuksena on ollut 

kannustaa velkasuhteiden nopeaan selvittelyyn ja minimoida tilanteet, joissa vanhoja tositteita 

mahdollisesta maksusta jouduttaisiin kaivamaan arkistojen kätköistä suurella vaivalla. Velallisen 

luottamusta vallitseviin olosuhteisiin on haluttu suojata. Pitkään passiivisena pysyneen velkojan 

takia velallinen on hyvin perustellusti saattanut unohtaa velkansa ja suunnitella elämänsä tämän 

mukaan, jolloin vanhan velan yhtäkkinen periminen voisi romuttaa velallisen talouden täysin.139  

 
134 Norros 2018 s. 572 – 573. 
135 Linna – Saarnilehto 2016 s. 8.  
136 Aarnio – Kangas 2016 s 774.  
137 Lohi 1999 s. 9. 
138 Kolehmainen 2011 s. 303, alaviitteessä 53.  
139 HE 187/2002 vp s. 15-16.  
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Ennakkoperintösäännöstön soveltamisen tilanteessa perilliselle on toki saattanut syntyä perusteltu 

odotus siitä, että hän on saanut perittävän tahdosta velan anteeksiannolla lahjan, jota ei olisi 

tarkoitettu otettavaksi huomioon perintöosia määrittäessä. Velkasuhde on saattanut syntyä jo hyvin 

kauan aikaa sitten, ja myös ilman nimenomaista anteeksiantoa perillinen on saattanut olettaa, että 

velka on unohdettu ja vanhentunut. Hän on kuvitellut omaisuuden nyt kuuluvan hänelle tai 

saattanut itsekin helposti unohtaa koskaan ottaneensakaan velkaa perinnönjättäjältä. Perillisen 

luottamusta vallitsevaan olosuhteeseen ei ole kuitenkaan tarpeen suojata yhtä voimakkaasti kuin 

tavallisessa sopimussuhteessa, sillä velkaa ei olla nyt perinnönjaossa varsinaisesti perimässä 

takaisin. Harva perillinen todella tietää saamansa perintöosan kokonaismäärää ennen 

perunkirjoitusta, saatikka suunnittelee taloudellisia olosuhteitaan sen mukaisesti140. Perillisen 

perusteltua odotusta ei ole tässä tilanteessa tarpeen suojata, kun ennakkoperinnön huomioiminen 

ei samalla lailla romuta hänen talouttaan. Vanhentuneen velankin ennakkoperintönä käsittelystä 

seuraa ainoastaan se, että perillisen perintöosa on pienempi. Ylisuurestakaan ennakkoperinnöstä, 

eli perilliselle kuuluvan perintöosan summan ylittävästä lahjoituksesta, ei PK 6:6:n mukaisesti 

seuraa palautusvelvollisuutta ilman erillistä perinnönjättäjän tekemää määräystä141. 

Ennakkoperintösäännöstö ei siis lähtökohtaisesti horjuta status quota, asioiden vallitsevaa tilaa. 

Perillinen saa edelleen pitää aiemmin saamansa varallisuusarvoisen edun, eikä kukaan ole sitä 

häneltä pois viemässä. 

 

4.3. Luovutuksensaajan perillisasema 

Lakimääräinen perimysjärjestys määrittää sen, kenellä on oletusarvoisesti mahdollisuus periä 

perittävä. Ainoastaan lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaiselle perilliselle annettu lahja 

voidaan huomioida ennakkoperintönä.142 Edellytettävä relaatio on siis yksiselitteisesti perittävä – 

perillinen. Kuten edellä kappaleessa 4.1. on tuotu esiin, kyse on välittömyyden vaatimuksesta 

luovutussuhteessa. Olennaista on, että omaisuus on siirtynyt perittävältä perilliselle 

vastikkeettomasti, eikä siirron tarkemmalle muotoilulle anneta tässä suhteessa merkitystä. 

 
140 Ks. toisaalta Tuunainen 2015 s. 11, jossa tuodaan esille joidenkin ylivelkaantuvan juuri odotettavissa olevaa 
perintöä ajatellen – ajatuksena on, että veloista selvitään aikanaan sitten perinnön turvin. 
141 Ylisuuresta ennakkoperinnöstä ks. esim. Lohi 1999 s. 29 ”Ylisuuren ennakkoperinnön vähentämisestä”.  
142 Aarnio – Kangas 2016 s. 787. 
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Taustalla määräävänä on pidettävä ajatusta perinnön etukäteisluovutuksesta. Välittömyyden 

vaatimuksesta poiketaan siltä osin, kun kyse on avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta annetusta 

ennakkoperinnöstä (PK 6:1.2 ja PK 6:9).143  

 

Ratkaisevaa perillispiirin määrittämisessä on perittävän kuolinhetki. Vaikka suorituksen saaja ei 

olisi ollut perillisen asemassa edun vastaanottohetkellä, voidaan hänen saamansa huomioida 

ennakkoperintönä myöhemmän lähimmän perillisaseman myötä. Kun lapsenlapselle on lahjoitettu 

omaisuutta, ei hänen saamaansa huomioida ennakkoperintönä niin kauan, kuin lapsenlapsen oma 

vanhempi vielä elää. Vanhemman mahdollisesti kuollessa ennen lahjoituksen tehnyttä 

isovanhempaa siirtyy lapsenlapsi isovanhempansa lähimmän perillisen asemaan, jolloin hänen 

perintöosastaan voidaan tehdä ennakkoperintöjärjestelmän mukainen vähennys.144  

 

Toisaalta saaja on luovutuksen hetkellä saattanut olla perittävän lähin perillinen, mutta vuosien 

kuluessa perillisasemat ovat muuttuneet niin, ettei tämä enää pidä paikkansa. Mikäli lapsi on 

kuollut ennen perittävää jättämättä sijaantuloperillisiä, jää lahja pääsääntöisesti tältä osin 

vaikutuksettomaksi. Loogista on ajatella, että tällöin ei ole enää perintöosien määrittämisessä sitä 

tahoa, jonka perintöosasta ennakkoperinnön arvon mukainen vähennys voitaisiin tehdä.145 

Mielenkiintoinen huomio perittävän kuolinhetken vaikutuksesta välittömyyden arviointiin on se, 

että perillisaseman muutoksien myötä myös perittävän omille vanhemmilleen rintaperillisensä 

eläessä luovuttama voi päätyä myöhemmin arvioitavaksi ennakkoperintönä.146 

 

Välittömyyden vaatimuksesta voidaan kuitenkin poiketa jo kappaleessa 4.1. laajemmin esittämieni 

perusteluiden mukaan tilanteessa, jossa perittävän määräysvallassa oleva yhtiö on antanut 

varallisuusarvoisen edun perilliselle. Voidaan ajatella, että määräämistoimi on kuitenkin lähtöisin 

 
143 Saarenpää 1980 s. 184 - 185. 
144 Lohi 1999 s. 11, josta ilmenee myös mahdollisuus toisenlaiseen ratkaisuun: Norjan ja Saksan oikeudessa 
ratkaisevaa määrittämisessä on se, onko henkilö ollut lähimmän perillisen asemassa jo luovutushetkellä. 
145 Lohi 1999 s. 11.  
146 Aarnio 1974 s. 314. 
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perinnönjättäjältä, tai sitten osakeyhtiö samastettaisiin henkilöllisesti määräävään 

osakkeenomistajaansa. Sama on mahdollista myös toisin päin tilanteessa, jossa perittävä on 

lahjoittanut perillisen omistamalle yhtiölle omaisuutta. Tällöin perillisen määräysvallassa olevan 

yhtiön perinnönjättäjältä saamaa voitaisiin pitää ennakkoperintönä147. Tässä henkilörelaatio on 

siten perittävä – yhtiö, mutta yhtiö samastettaisiin omistajaperilliseensä.  

 

Perillisen omistaman yhtiön saama omaisuus voi siten olla ennakkoperintöä, mutta eri asia on se, 

kuinka todennäköisesti tällä tavoin siirtynyt varallisuusarvoinen etu otettaisiin huomioon 

ennakkoperintönä. Perillisen omistamalle yhtiölle lahjoitettu omaisuus voi olla osoituksena siitä, 

että perittävä ei ole halunnut omaisuutta huomioitavan ennakkoperintönä. Hänen päämääränään 

on todella saattanut olla se, että lahjoituksen saaja saisi muita enemmän varallisuutta. Voitaisiin 

ajatella, että perittävä tuskin on tarkoittanut tällä tavoin luovutetun omaisuuserän saavan 

merkitystä perinnönjaossa.148 Saarenpää ja Kolehmainen eivät näytä lahjoitustoimen 

ennakkoperintönä huomioimisen todennäköisyyttä tältä osin pohtiessaan tekevän eroa sen suhteen, 

onko kyseessä tilanne, jossa perittävän omistama yhtiö on lahjoittanut omaisuutta vai se, että 

lahjansaajana on ollut perillisen yhtiö. He ovat käsitelleet asiaa yleisesti tarkastellen tässä sitä, että 

lahjoitustoimi on ylipäätään järjestetty toisen henkilön välityksellä, välittömyyden vaatimuksesta 

poiketen. Näin molemmat tilanteet näyttäisivät heidän kirjoittamansa perusteella ilmentävän 

perittävän sellaista tarkoitusta, etteivät ennakkoperintöä koskevat säännökset tulisi tilanteessa 

sovellettaviksi.149  

 

Itse olisin taipuvainen ajattelemaan, että perillisen yhtiölle omaisuutta lahjoittaessaan on perittävä 

todennäköisemmin halunnut poiketa ennakkoperintösäännöksistä kuin tilanteessa, jossa perittävä 

on luovuttanut omaisuutta omistamansa yhtiön kautta. Kyseessä saattaa olla tilanne, jossa 

perinnönjättäjällä ei henkilökohtaisesti varallisuutta sillä hetkellä ole, mutta hänen yhtiöllään olisi 

käytettävissä olevaa lahjoituskelpoista varallisuutta. Tällöin järjestely ei johdu siitä, että 

 
147 Näin myös Kangas 1993 s. 226 ja Lohi 1999 s. 12. Ks. myös Aarnio – Kangas 2016 s. 872, jossa suosiolahjan osalta 
todetaan, ettei välittömyyden vaatimus estä pitämästä suosiolahjana sellaista lahjaa, jonka perittävä on antanut 
yhtiölle, joka on jälkeläisen määräämisvallassa. 
148 Lohi 1999 s. 12. 
149 Saarenpää 1994 s. 162 ja Kolehmainen DL 2009 s. 607. 
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perinnönjättäjä haluaisi nimenomaisesti suosia lahjansaanutta perillistään, vaan perillisen 

tarpeeseen on vain siinä hetkessä ainoastaan yhtiöltä tullut lahjoitus ollut mahdollinen. Näin 

perittävän omistamansa yhtiön kautta perilliselleen lahjoittama omaisuus voitaisiin herkemmin 

huomioida ennakkoperintönä kuin perillisen yhtiön ollessa lahjansaajan asemassa. Sinänsä 

ennakkoperintönä voitaisiin arvioida myös lahjoitusta perittävän yhtiöltä perillisen yhtiölle, 

henkilörelaatiossa yhtiö - yhtiö150. 

 

4.4. Perittävän tarkoitus 

Viimeisin, mutta kenties tärkein kriteeri varallisuusarvoisen edun huomioon ottamiseksi 

ennakkoperintönä on se, että perittävän voidaan katsoa halunneen lahjoituksen huomioimista 

hänen perintöään jaettaessa aiemmin annettuna perinnön etukäteismaksuna. Perittävän tarkoitus 

on mahdollista selvittää joko hänen antamastaan määräyksestä tai olosuhteiden perusteella 

otaksuen. Ennakkoperintösäännöstön tahdonvaltaisuus ilmenee juurikin siinä, että perittävän 

tahtoa on kunnioitettava. Perittävän tarkoitus on siten asiassa määräävä, eikä luovutusta voida pitää 

ennakkoperintönä, vaikka kaikki muut tunnusmerkit täyttyisivätkin.151 Kun perittävä on ottanut 

kantaa lahjoittamansa varallisuuden ennakkoperintöluonteeseen, kuvastaa tämä hänen ajatustaan 

siitä, miten varallisuus olisi järkevintä ja oikeudenmukaisinta kuoleman jälkeen jakaa. Hänen 

tahtonsa syrjäyttää aina sen, mitä lain ennakkoperintösäännöstö oletusarvoisesti asettaa 

oikeudenmukaisuuden toteutumisen lähtökohdaksi.152  

 

Ennakkoperintömääräys voidaan antaa esimerkiksi lahjakirjassa tai testamentissa. Tämä ei ole 

kuitenkaan välttämätöntä, vaan määräyksen antaminen on hyvin vapaamuotoista.153 Kangas on 

erottanut ennakkoperintömääräyksistä negatiivisen ja positiivisen ennakkoperintömääräyksen. 

Vaikka lähtökohtana on perittävän vapaa määräysvalta, aivan rajoituksetta hän ei voi lain 

olettamaa syrjäyttää. Negatiivinen ennakkoperintömääräys viittaa määräykseen siitä, että 

luovutettu varallisuusetu ei ole ennakkoperintöä. Positiivinen määräys on määräys siitä, että 

 
150 Kolehmainen DL 2009 s. 598 ja s. 616. 
151 Lohi 1999 s. 13. 
152 Aarnio – Kangas 2016 s. 791. 
153 Kangas 1993 s. 229 ja Saarenpää 1994 s.174. 
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luovutettu on katsottava ennakkoperinnöksi. Perittävä ei voi kaikissa tilanteissa pätevästi tehdä 

positiivista ennakkoperintömääräystä.154 

 

Rintaperilliselle luovutetun omaisuuden osalta on perittävän vielä koko jäljellä olevan elinaikansa 

mahdollista vapaamuotoisesti määrätä omaisuuden ennakkoperintöluonteesta.155 Mikäli hän on 

antanut asiassa useita määräyksiä, noudatetaan niistä tuoreinta sen parhaiten kuvastaessa 

perittävän tahtoa.156 Muulle kuin rintaperilliselle luovutetun omaisuuden osalta asettaa lain 

sanamuoto selkeän säännöksen sille, että luovutettu omaisuus voidaan vähentää perillisen 

perintöosasta ainoastaan, mikäli omaisuuden luovutuksen hetkellä on niin määrätty tai 

olosuhteiden perusteella voidaan otaksua perittävän tätä tahtoneen.157 Perittävä ei siis voi pätevästi 

myöhemmin muulle perilliselle luovutetun omaisuuden kohdalta määrätä sen olleen 

ennakkoperintöä muutoin kuin testamentin muodossa. Positiivinen ennakkoperintömääräys on siis 

tässä suhteessa pätemätön. Pakokeino tähän kuitenkin on se, että vielä voidaan määräyksen tai 

testamentin puuttuessa olosuhteiden perusteella katsoa varallisuudensiirron olleen 

ennakkoperintöä.  

 

Perittävän tahdolle annettua merkitystä kuvastaa hyvin se, että myös hänen mahdollinen 

määräyksensä lahjan ennakkoperintöluonteesta voi kumoutua muuttuneita olosuhteita koskevan 

selvityksen vuoksi.158 Mikäli nämä olosuhteet osoittavat hänen oikean tahtonsa olevan määräyksen 

kanssa ristiriidassa, voivat ne painaa arvioinnissa perittävän aiemmin antamaa määräystä 

enemmän.  

 

Ennakkoperintösäännöksen voidaan kuvata sisältävän 3 sääntöä, joiden soveltamisella on 

keskinäinen etusijajärjestyksensä. Ensinnäkin perittävän todellisella tahdolla, eli 

 
154 Kangas 1993 s. 229 – 230. 
155 Aarnio – Kangas 2016 s. 792. 
156 Ks. KKO 1996:30, jossa myöhemmin testamentissa annettu määräys kumosi aiemman lahjakirjan määräyksen. 
157 Tästä esim. Saarenpää 1994 s. 174. 
158 Ks. esim. Aarnio – Kangas 2016 s. 792. 
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ennakkoperintömääräyksellä, on suurin painoarvo. Mikäli määräystä ei ole, etsitään oletettua 

tahtoa tilanteeseen liittyvistä olosuhteista. Ellei myöskään hypoteettisesta tahdosta saada käsitystä, 

käytetään perintökaaren mukaisia olettamasäännöksiä.159 Tavanomaista on, ettei lahjoituksen 

ennakkoperintöluonteeseen ole otettu nimenomaisesti kantaa, eli määräystä ei ole. Silloin 

tilanteessa hyödylliseksi apuvälineeksi osoittautuu perintökaaren sisältämä ennakkoperintö-

olettama. 

 

5. ENNAKKOPERINTÖOLETTAMA 

 

5.1. Positiivinen ja negatiivinen ennakkoperintöolettama 

PK 6:1.1:n ennakkoperintösäännös sisältää oletussäännön, jonka mukaisesti lahjan 

ennakkoperintöluonnetta voidaan arvioida, mikäli perittävä ei ole millään lailla tuonut ilmi 

tarkoitustaan omaisuuden lahjoittamiselle. Lainkohdan mukaan ensinnäkin rintaperilliselle annettu 

lahja on vähennettävä saajansa perinnöstä, ellei muuta ole määrätty tai olosuhteisiin katsoen 

otaksuttava tarkoitetun. Näin ollen, mikäli tilanteessa operoidaan ilman parempaa tietoa, 

rintaperillisen aiemmin saamaa pidetään lähtökohtaisesti ennakkoperintönä. Tätä presumptiota on 

oikeuskirjallisuudessa laajalti nimitetty ennakkoperintöolettamaksi.160 Lainkohta kuitenkin jatkuu 

muun perillisen kuin rintaperillisen osalta seuraavanlaisesti: Jos ennakon saajana on muu 

perillinen, on vähentäminen tehtävä vain, jos omaisuutta annettaessa on niin määrätty tai 

olosuhteiden perusteella on katsottava niin tarkoitetun. Muun perillisen kohdalla siis oletussääntö 

on käänteinen, ja tämän hyväksi tehtyä varallisuudensiirtoa voidaan pitää ennakkoperintönä vain, 

mikäli perittävä on näin määrännyt tai olosuhteista ilmenevillä perusteilla hänen tarkoituksensa on 

tämä ollut.  

 

Kangas nimittää jälkimmäistä olettamaa negatiiviseksi ennakkoperintöolettamaksi ja 

rintaperillisen osalta vallitsevaa olettamaa positiiviseksi ennakkoperintöolettamaksi. Säännös 

sisältää siis kaksi eri olettamaa, vaikkakin pääsääntöisesti tässäkin tutkielmassa, mikäli puhutaan 

ennakkoperintöolettamasta, tarkoitetaan rintaperillisen osalta vallitsevaa olettamaa lahjan 

 
159 Norri 2005 s. 342. 
160 Ks. esim. Saarenpää 1980 s. 203, Kangas 1993 s. 225, Lohi 1999 s. 14 ja Aarnio – Kangas 2016  s. 783. 
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ennakkoperintöluonteesta. Negatiivisessa olettamassa vähentäminen ei ole lähtökohta, kun taas 

positiivisessa ennakkoperintöolettamassa lahjan arvon vähentämisen oletetaan olleen perittävän 

tarkoitus ja siten näin on meneteltävä.161 Sekä ruotsalaisissa että suomalaisissa esitöissä katsotaan 

erillisten olettamien olevan tarpeellisia, sillä rintaperillisiään vanhempi harvoin tahtoisi asettaa eri 

asemaan, kun taas muulle perilliselle omaisuuden lahjoittaminen on todennäköisemmin osoitus 

nimenomaisesta halusta suosia tätä henkilöä, se on osoitus erityisestä kiintymyksestä 

lahjansaajaan.162 Jos yksi rintaperillisistä on jo saanut perittävän eläessä tältä omaisuutta, hänen 

katsotaan oikeudenmukaisuusnäkökohdin jo saaneen toteutuneen vastikkeettoman edun verran 

perintöosastaan, ja hänen saamansa tasataan perillisten keskinäisissä suhteissa siten, että jokaiselle 

kuuluisi yhtä suuri osa perittävän omaisuudesta.163 Saarenpään mukaan ennakkoperintöolettama 

on oikeudellinen olettama perittävän tahdosta ylläpitää tasajaon periaatetta jäämistönsä jaossa.164 

 

5.2. Ennakkoperintöolettama-käsitteen merkityksestä 

Juridiikan saralla käsitteet ovat välttämättömiä apuvälineitä laajojen säännösten tiivistämiseksi ja 

ymmärtämiseksi. Ne toimivat ajatusprosessin tukijoina. On kuitenkin tarkoin varottava sellaista 

tilannetta, jossa juridinen ajatusprosessi tukeutuu liiaksi käsitteiden ympärille. Liian dominoivasti 

käytettyinä käsitteet voivat ohjata päättelemään niistä sellaista, mitä niihin ei ole sisällytetty. 

Määritelmissä usein on kyse nimittäin laajemman kokonaisuuden tiivistämisestä pieneen 

pakettiin.165 

 

Ennakkoperintöolettaman luonteesta on syytä muistaa jo edellä mainittu PK 6:1.1:n sanamuodon 

osoittama säännöksen soveltamisjärjestys. Lainkohdan mukaanhan rintaperillisen saama oletetaan 

ennakkoperinnöksi vain tilanteessa, jossa perittävän tarkoituksesta ei muuta tietoa ole. Osiin 

pilkottuna säännös näyttäytyy seuraavanlaisena: a) Mitä perittävä on eläessään antanut 

rintaperilliselle, on ennakkona vähennettävä tämän perinnöstä, b) ellei muuta ole määrätty tai 

 
161 Kangas 1993 s. 225 ja Aarnio – Kangas 2016 s. 783. 
162 Ehdotus 1935 s. 112 ja SOU 1925:43 s. 266. 
163 Lohi 1999 s. 13. 
164 Saarenpää 1980 s. 203.  
165 Ks. Aarnio – Kangas 2015 s. 20 testamentin määritelmää koskien.  
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olosuhteisiin katsoen otaksuttava tarkoitetun. Tilanteessa kohta a on selkeästi alisteinen osalle b, 

kuten konjunktio ”ellei” osoittaa. Tämä johtaa siihen, että ennakkoperinnön huomioimisen 

soveltamista miettivän on kiinnitettävä huomionsa ensin kohtaan b, eli perittävän tarkoitukseen. 

Vasta sen jälkeen voidaan huomio kiinnittää kohtaan a, eli lain oletussääntöön kyseisen 

ennakkoperinnön vähentämisestä perillisen perintöosasta.166  

 

Mikä siis oikeastaan on ennakkoperintöolettaman luonne? Voimmeko todella olla Saarenpään 

kanssa yhtä mieltä siitä, että PK 6:1.1 sisältää legaalisen olettaman? Oikeuskirjallisuudessa on 

ennakkoperintöolettaman täsmällisestä luonteesta esitetty toisistaan eriäviä näkökohtia.167 Tämän 

selvittämiseksi on syytä ensin tarkastella asiaa prosessioikeudellisten lasien läpi.  

 

Olettama on sama kuin presumptio. Legaalinen olettama (praesumptio juris) tarkoittaa lain 

säännöstä, jonka mukaisesti seikan X olemassaolosta seuraa myös lähtökohtaisesti seikka Y. 

Toisin sanoen seikka Y on lähtökohtaisesti tosi, koska tilanteessa vallitsee jo seikka X, joka on 

tosi.168 Ennakkoperintöolettama-termin käyttöön käännettynä, perittävän elinaikanaan 

rintaperilliselleen antama vastikkeeton etu on lähtökohtaisesti ennakkoperintöä silloin, kun nämä 

kriteerit täyttävä lahjoitus on todella tapahtunut, eli se on tilanteessa tosi. Legaalinen presumptio 

osoittaa juttua käsittelevälle tuomarille lähtökohdan, josta lähteä liikkeelle, mutta olettama on 

kumottavissa vastanäytöllä169. Täten legaalinen presumptio onkin siis todistustaakkanormi, joka 

määrää, että olettaman osoittamaa asiantilaa vääränä pitävän on näytettävä olettaman 

paikkansapitämättömyys.170 

 

Saarenpää kritisoi oikeuskirjallisuudessa paljolti käytettyä tapaa määritellä oikeudellinen olettama 

prosessioikeuden näkökulmasta, todisteluun tiiviisti liittyvänä. Hän on päätynyt siihen, että 

 
166 Näin myös Norri on eritellyt ennakkoperintöolettama-säännöstä, ks. Norri DL 2005 s. 345. 
167 Esim. Saarenpää 1980 s. 203: ”oikeudellinen olettama”,  Aarnio 1974 s. 315: ”legaalinen presumptio”, Norri DL 
2005 s. 345-346 taasen korostaa, että kyseessä EI presumptio, ei todistustaakkanormi. 
168 Lappalainen 2001 s. 143 ja https://tieteentermipankki.fi/wiki:Oikeustiede:legaalinen_presumptio, avattu 
11.2.2020.  
169 Lappalainen 2001 s. 143-144.  
170 Lappalainen 2001 s. 144 ja 323. 

https://tieteentermipankki.fi/wiki:Oikeustiede:legaalinen_presumptio
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ennakkoperintöolettama on legaalinen presumptio, mutta korostetusti materiaalinen säännös. Hän 

korostaa sitä, ettei ennakkoperintöolettama ole ainoastaan olettama perittävän todellisesta 

tahdosta. Saarenpään mukaan ennakkoperintöolettama pitää sisällään todisteluohjeen lisäksi 

tarpeen puolustaa tasajaon periaatetta saadun vähentämisellä eli näin perillisten perintöosien 

tasauksella. Mikäli perittävä ei ole määrännyt ennakkoperinnöstä mitään, voidaan olettamasta 

poiketa vain, kun tilannetta on arvioitu kokonaisuutena tasajaon periaatteen valossa.171 

Oikeuskirjallisuudessa ennakkoperintöolettaman on siis nähty korostavan tasajaon periaatteen 

toteutumista. Tältä osin säännöstä on myös laajalti nimitetty vähentämispresumptioksi.172 

Varsinkin Lohi näyttää olevan Saarenpään kanssa samaa mieltä tasajaon periaatteen turvaamisen 

merkityksestä, sillä hänen mukaansa PK 6 luvun nostattamia ongelmia arvioitaessa merkitystä 

tulee antaa sille, kuinka tehokkaasti tietty tulkinta johtaisi perillisten yhdenvertaisen kohtelun 

turvaamiseen ja siten ennakkoluovutusten vaikutusten poistumiseen.173 

 

Norri on käsitellyt ennakkoperintöolettama-termin käyttöä mielenkiintoisella tavalla. Hänen 

mukaansa termiä ensinnäkin ”viljellään” oikeuskirjallisuudessa.174 Näkemykseni mukaan tämän 

sanamuodon valitseminen itsessään jo viittaa siihen, että termiä käytetään liialti, sen vaikutuksia 

täysin ymmärtämättä. Norri toteaa: ”Prosessioikeudessa olettamasta käytetään nimitystä 

presumptio. Esitetään, että olettamaa noudatetaan, ”jos muuta ei näytetä”, ja että joka muuta 

väittää, sen on kumottava olettama. Niin ei ole säädetty.”175 Käsitykseni mukaan tässä hän yrittää 

ilmentää sitä, kuinka osa oikeuskirjallisuudessa esitetyistä ennakkoperintöolettaman kuvauksista 

näyttävät erkaantuvan sanamuodon mukaisesta tulkinnasta, jossa perittävän tarkoitus on 

ensisijainen. Lainkohdan sanamuoto ”ellei” osoittaa, ettei ennakkoperintöluonteen ole tarkoitettu 

olevan pääsääntö, joka väistyisi vasta poikkeuksellisesti muun perittävän tarkoituksesta kertovan 

tiedon tieltä. Lainkohta ilmentää perittävän tarkoituksen ensisijaisuutta, ja oletussääntöön olisi 

syytä siirtyä vasta, kun tästä tarkoituksesta ei ole tietoa. Koska perittävän tarkoituksena voidaan 

suurimmassa osassa aukkotapauksista ajatella olevan tasajaon periaatetta mukaileva perillisten 

 
171 Saarenpää 1980 s. 203-205.  
172 Ks. esim. Aarnio 1974 s. 315, Lohi 1999 s. 13. 
173 Lohi 1999 s. 287. 
174 Norri DL 2005 s. 345. 
175 Norri DL 2005 s. 345. 
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yhdenvertainen kohtelu, johtaa tulkinta lahjoituksen ennakkoperinnöksi toteavaan suuntaan, siten 

siis oletussäännön soveltamiseen. Tämän vuoksi kuvailemani kaltainen kuvaus ja terminologinen 

kritiikki ennakkoperintöolettamasta saattaa olla pilkuntarkkaa viilausta, mutta sillä on kuitenkin 

suuri vaikutus laajemman yleisön saamaan käsitykseen ennakkoperintöinstituutiosta. 

 

Asiaa on syytä vielä tarkastella esimerkin avulla. Kuten todettu, prosessioikeudellisesti presumptio 

tarkoittaa, että seikan X olemassaolosta seuraa lähtökohtaisesti seikka Y.176 Isyysolettamaa on 

Norrin tavoin hyvä käyttää apuna asian hahmottamisessa. Jos A on naimisissa B:n kanssa, voidaan 

olettaa B:n olevan avioliiton aikana syntyvän lapsen isä. Mikäli haluaisimme presumoida PK 6:1:n 

sanamuodosta jotain, etenisi ajatteluketju seuraavanlaisesti:  

1. Perittävä on eläessään antanut rintaperilliselleen lahjan (seikan X olemassaolo).  

2. Tästä seuraa, että lahjoitettu varallisuus on lähtökohtaisesti ennakkoperintöä (seikka Y).  

Tämän ajatteluketjun avulla pystymme huomaamaan, että lain sanamuotohan ei näin suoraan 

olettamaan todella anna aihetta. Kuten Norri asian ilmaisee: ”Presumptiossa laki siis sisältää 

olosuhteen eli asiantilan määritelmän. Sitä tässä ei ole. Ei ole presumptiota eli olettamaa.”177 

Lahjoitukselle saattaa olla monia muita syitä, eikä lain sanamuodosta ilmene lainsäätäjän 

halunneen luoda tällaista suoraa legaalista presumptiota. Lainvalmistelutyöt kuvastavat ainoastaan 

lainsäätäjän halua luoda oletusarvoinen sääntö tilanteisiin, joissa perittävän tarkoituksesta ei ole 

saatavilla tietoa. Tällöin palaudutaan perintökaaren järjestelmässä vallitsevan tasajaon periaatteen 

toteuttamiseen. Myös ennakkoperintösäännöstön tahdonvaltaisuus korostaa tätä perittävän 

tarkoituksen merkitystä. Yllä palasiin koottu ajatusketju ilmentää vain oletussäännön, johon 

käännytään, mikäli perittävän tarkoituksesta ei muuta ilmene. Jos ainoa tiedossamme oleva 

tosiseikka on lahjoitus rintaperilliselle, lahja on tällöin todella ennakkoperintöä. Se ei kuitenkaan 

merkitse, että säännöstä voitaisiin ongelmitta nimittää olettamaksi. Todellisuudessa 

rintaperilliselle lahjoitettu ei ole lähtökohtaisesti ennakkoperintöä, vaan aivan ensin on 

kiinnitettävä huomiota siihen, olisiko meillä käytössä muuta tietoa perittävän tarkoituksesta.  

 
176 Lappalainen 2001 s. 323. Ks. presumption tarkemmasta määritelmästä  myös esim. Kolehmainen 2011 s. 304. 
177 Norri DL 2005 s. 345. 
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Millainen muotoilu sitten osoittaisi kyseessä olevan legaalinen olettama? Isyyslain 1:2:n mukaan 

aviomies on lapsen isä, kun lapsi on syntynyt avioliiton aikana. Olettamasta puhuminen PK 6:1:n 

kohdalla voisi olla luonnollista, mikäli laissa todettaisiin yksiselitteisesti: Mitä perittävä eläessään 

on antanut rintaperilliselle, on ennakkona vähennettävä tämän perinnöstä. Todellisuudessa virke 

kuitenkin jatkuu: ellei muuta ole määrätty tai olosuhteisiin katsoen otaksuttava tarkoitetun. Tämän 

vuoksi ennakkoperintöolettamasta puhuminen PK 6:1:n kohdalla sekoittaa turhaan pakkaa. Se, että 

vanhempi lahjoittaa yhdelle lapselleen varallisuutta, ei merkitse lahjoituksen automaattisesti 

olevan ennakkoperintöä.  Se on sitä vain, mikäli varallisuudensiirrolle ei ole osoitettavissa muuta 

tarkoitusta kuin perinnön etukäteissiirto. 

 

Edellä esitellyn ajatteluketjun avulla pystyn täten varoen yhtymään Norrin esittämään 

terminologiseen kritiikkiin. Ennakkoperintöolettamasta puhuminen on harhaanjohtavaa ja saattaa 

helpostikin luoda ennakkoperintösäännöstöön perehtyville virheellisen käsityksen siitä, että 

rintaperilliselle luovutetun omaisuuden katsottaisiin useimmissa tapauksissa olevan saajansa 

ennakkoperintöä.178 Ennakkoperintöolettamasta puhuttaessa lakimiehienkin ajatukset kääntyvät 

helposti siihen suuntaan, että vain harvinaisissa poikkeustapauksissa lahjoitettua ei vähennettäisi 

saajansa perintöosasta.179 Ennakkoperintöinstituutiossakin perittävän tarkoitus on ensisijainen. 

Vaikka suurimmissa osissa tapauksista vanhemmat haluavat kohdella lapsiaan tasavertaisesti, ei 

lainkohdan sanamuodon merkitystä tulisi sumentaa puhumalla olettamasta. Olettaman käyttöön 

siirrytään vasta silloin, kun perittävän tarkoituksesta ei ole muuta tietoa. Mikäli termiä käytettäisiin 

vain viittaamaan säännöksen taustalla olevaan ajatukseen siitä, ettei perittävä ole tahtonut suosia 

yhtä rintaperillistä muiden kustannuksella, olisi terminologia tältä osin paljon selkeämpää.  

Esimerkiksi Kolehmainen toteaa ennakkoperintöolettamassa sen varsinaisen presumption olevan, 

että suosimistarkoitusta ei ole ollut.180 

 

 
178 Norri DL 2005 s. 343, jossa kirjoittajan mukaan oikeuskirjallisuuden sanavalinnat ovat luoneet käytännön 
lakimiehelle tämän virheellisen käsityksen, vaikka todellisessa käytännön oikeuselämässä ”asia on päinvastoin”. 
179 Norri 2017 s. 233.  
180 Kolehmainen 2011 s. 302, alaviite 49. 
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Ennakkoperintöjärjestelmän taustalla on siten kaunis ideaali siitä, ettei vanhempi yleensä halua 

suosia tiettyä lastaan toisten kustannuksella, vaan hän arvostaa jälkeläisiään yhtäläisesti, ja toivoisi 

jäämistön lopulta jaettavan niin, että jokainen saa hänelle kuuluvan osansa lakimääräisen 

perimysjärjestyksen mukaisesti.181 Yhtä lailla lainvalmisteluaineistosta kumpuaa myös ajatus 

samassa asemassa olevien perillisten samanarvoisesta kohtelusta. Perillisten tasaveroinen intressi 

jäämistöön kuuluvaan omaisuuteen on koettu suojaamisen arvoiseksi oikeudenmukaisuus-

näkökohtiin vedoten.182 Toisaalta tästä ajatuksesta voidaan varsinkin nykypäivän 

individualisoituneessa kulttuurissa olla perustellusti eri mieltä. Perheyksiköt eivät ole aivan yhtä 

tiiviitä yhteisöjä kuin vuosikymmeniä sitten, ja perhemuotojen moninaisuus on lisääntynyt. 

Esimerkiksi Ruotsissa esitettiin jo 1980-luvun lopulla vähentämispresumption poistamista, sillä se 

ei välttämättä enää kuvasta perittävän tarkoitusta ja on omiaan aiheuttamaan vaikeita riitoja 

perillisten kesken.183 Ehdotetut muutokset eivät kuitenkaan tulleet voimaan.  

 

6. ENNAKKOPERINTÖOLETTAMAN KUMOAMINEN 

 

6.1. Lähtökohtia 

Ennakkoperintöolettaman kumoaminen tai vahvistaminen on tahdonilmaisu, jolla perittävä 

osoittaa, ettei tahdo noudattaa PK 6:1:n mukaisia oletussääntöjä.184 Perintökaaren 

ennakkoperintösäännöstön tahdonvaltaisuudesta seuraa, että perittävä voi aina määrätä 

lahjoittamansa omaisuuden ennakkoperintöluonteesta. Ennakkoperintöolettama kumoutuu, mikäli 

asiassa esitetään näyttöä perittävän sellaisesta tarkoituksesta, jonka mukaan hänen antamaansa ei 

tulisi huomioida ennakkoperintönä. Olettama kumoutuu siis myös silloin, jos määräystä ei ole 

annettu, mutta olosuhteista voidaan muutoin päätellä perittävän halunneen antaa yhdelle 

rintaperillisistään enemmän kuin toisille tai halunneen muulle perilliselle annetun tulevan 

huomioitavaksi ennakkoperintönä. Tällä tavoin perittävän itsemääräämisoikeudelle annetaan 

sijansa. Olennaista perittävän tahtoa selvitettäessä on se, onko annettu tarkoitettu luettavaksi 

saajansa perinnön osaksi185. 

 
181 Ehdotus 1935 s. 112. 
182 Saarenpää 1994 s. 127.  
183 SOU 1988:110 s. 197. 
184 Kangas 1993 s. 230. 
185 Norri DL 2005 s. 341. 
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Jos nimenomaista tahdonilmaisua ennakkoperintömääräyksenä ei ole annettu, riidellään asiasta 

viime kädessä tuomioistuimessa. Perinnönjättäjää kun ei voida asiassa kuulla, on hänen 

tarkoituksistaan spekuloitava. Yleiset todistustaakkaa koskevat säännöt ohjaavat 

ennakkoperintöriitojen etenemistä. Perillisen, joka individuaaliperiaatetta mukaillen on vaatinut 

lahjoituksen huomioon ottamista perinnönjaossa sen saaneen perintöosan vähennyksenä, on 

esitettävä näyttöä lahjanluonteisen oikeustoimen tapahtumisesta perinnönjättäjän ja perillisen 

välillä.186 Jos saaja on rintaperillinen, ennakkoperintöolettaman vuoksi lahjansaajan on näytettävä, 

että ennakkoperintöolettama on kumottu määräyksellä tai muutoin voidaan olosuhteista otaksua 

tämän olleen perittävän tarkoituksena. Muun perillisen osaksi tulleen lahjan osalta 

”vastaolettaman” vuoksi on todistustaakka tältäkin osin lahjoitukseen vetoavalla perillisellä. 

Ennakkoperintönä huomioimista vaativan on tällöin osoitettava paitsi lahjoituksen todella 

tapahtuneen, myös se, että perinnönjättäjä on määrännyt kyseisen varallisuusarvoisen edun olevan 

ennakkoperintöä.187  

 

Ennakkoperintöolettaman kumoutuminen on tavallista tilanteessa, jossa tosiseikoista ilmenee, että 

perittävä on halunnut suosia yhtä rintaperillisistään. Tällöin viimeisen rajan perittävän 

itsemääräämisoikeudelle asettaa kuitenkin perintökaaren suosiolahjasäännös, jonka mukaisesti 

annettu suosiolahja otetaan huomioon lakiosia laskettaessa. Säännöksellä on pyritty turvaamaan 

rintaperillisten oikeus lakiosaansa jäämistöstä. Siinä missä ennakkoperintösäännöstö turvaa 

perillisten samansuuruisia perintöosia, suosiolahjasäännös suojaa perintöosan määrän puolikasta 

eli lakiosaa. Kolehmainen on osuvasti ilmaissut asian seuraavanlaisesti: ”Kun PK 6 luvun 

legaalinen presumptio perittävän halusta kohdella rintaperillisiään tasa-arvoisesti kumoutuu, 

syntyy ennakkoperintöolettaman vastainen presumptio suosiolahjan olemassaolosta.”188  

 

Omaisuuden lahjoittamiselle voidaan löytää myös jokin muu, looginen selitys. Tarkoituksena on 

voinut esimerkiksi olla perheyrityksen jatkuvuuden varmistaminen tai vanhuudenpäivillä oman 

asumisen turvaaminen kiinteistöllä velvoittaen perillinen muun muassa huolehtimaan perittävästä 

 
186 Saarenpää 1980 s.  207 ja Kolehmainen 2011 s. 305. 
187 Saarenpää 1980 s. 207. Ks. myös Aarnio – Kangas 2016 s. 786. 
188 Kolehmainen 2011 s. 304. 
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niin pitkään kuin se vain on terveydenhuollon kannalta mahdollista. Lahjoituksen pääasiallisena 

syynä ei siten ole ollut yhden rintaperillisen suosiminen, mutta perinnönjättäjä ei ole myöskään 

halunnut lahjoitusta vähennettävän saajansa perintöosasta.189 Riitaisissa tilanteissa on kyse 

kokonaisarvioinnista, jossa luovutus on asetettava oikealle paikalleen ympäröivien olosuhteiden 

keskelle. Saarenpään mukaan ennakkoperintöolettaman kumoamiseen riittävää on se, että käsillä 

on sellainen ennakkoluovutus, jolla perinnönjättäjä on pyrkinyt jäämistösuhteiden 

kokonaisjärjestelyyn.190  

 

Suosimistarkoitukseen ennakkoperintöolettaman kumoavana seikkana palaan tarkemmin 

kappaleessa 6.3. Ensin on syytä luoda tarkempi katsaus siihen, miten ennakkoperintömääräys olisi 

syytä tehdä, ja miten perittävän tarkoitus voidaan olosuhteista selvittää määräyksen puuttuessa. 

Ennakkoperintöolettaman kumoamisessa on lopulta kyse kokonaisarvioinnista ja siitä, saadaanko 

perittävän oletetusta tarkoituksesta olosuhteet huomioon ottaen riittävä varmuus191.  

 

6.2. Perittävän tahdon selvittäminen 

 

6.2.1. Ennakkoperintömääräys perittävän tahdon osoittajana 

Perittävä voi parhaiten turvata itsemääräämisoikeutensa toteutumisen määräämällä lahjoittamansa 

omaisuuden ennakkoperintöluonteesta. Ennakkoperintösäännöstön tahdonvaltaisuudesta seuraa, 

ettei perittävän ole pakko alistua järjestelmään, jossa perintö jaetaan perillisten kesken tasan, vaan 

esimerkiksi yhden lapsen suosiminen on mahdollista. Selkeintä on antaa ennakkoperintömääräys 

nimenomaisesti jo lahjoituksen hetkellä mahdollisessa lahjakirjassa192. Perittävä voi vielä lausua 

lahjoitustarkoituksistaan testamentissaan. Viisaasti toimiva perinnönjättäjä on määrännyt 

ennakkoperinnöstä nimenomaisesti, sillä määräys toimii tehokkaana riitojen ennaltaehkäisijänä193. 

Perittävän itsensä kirjaama määräys tietenkin todennäköisimmin kuvastaa hänen todellista 

tarkoitustaan.  

 

 
189 Lohi DL 2017 s. 5-6 ja Kolehmainen 2011 s. 288. 
190 Saarenpää 1980 s. 245. 
191 Aarnio – Kangas 2016 s. 793. 
192 Tähän kannustavat myös Aarnio – Kangas – Puronen – Räbinä 2016 s. 273. 
193 Norri 2017 s. 230. 
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Ennakkoperintömääräyksellä on mahdollista merkittävästi vaikuttaa jäämistön jakoon, ja poiketa 

perintökaaren oletusarvoisesta tasajaosta.  Määräyksellä perittävä esittää kantansa siitä, onko 

lahjoitusta huomioitava perillisen perintöosan vähennyksenä vai ei, jolloin hänen mielipiteensä 

vaikuttaa haudan takaa perinnönjaon lopputulemaan. Määräyksen on kuitenkin luonnollisesti 

pysyttävä ennakkoperintöjärjestelmän sallimissa rajoissa, mikä tarkoittaa sitä, ettei lakimääräisen 

perimysjärjestyksen ulkopuolella olevalle henkilölle, kuten serkulle tai avopuolisolle annettua voi 

määrätä ennakkoperinnöksi194. Ennakkoperinnöksi ei myöskään ole mahdollista määrätä 

omaisuutta, josta on luovutuksen hetkellä maksettu sen käyvän arvon mukainen vastike, vaikka 

luovutetun omaisuuden käypä arvo vuosien kuluessa jyrkästi nousisikin.195 Lahjanluonteisuutta 

arvioidaan luovutushetken tilanteen mukaan. Mikäli omaisuudesta on maksettu riittävä vastike, ei 

ostettu omaisuus voi määräyksistä huolimatta olla ennakkoperintöä sen olennaisimman 

tunnusmerkin, lahjanluonteisuuden, puuttuessa.196 Samoista syistä myöskään tavanomaista lahjaa 

ei voida huomioida ennakkoperintönä, vaikka perinnönjättäjä kuinka tätä haluaisi.197 

 

Perintökaaren järjestelmämme ei sisällä tarkkaa lain säännöstä siitä, millä tavoin, missä muodossa 

ja milloin ennakkoperintömääräys olisi tehtävä. Vapaamuotoisen määräämistoimen on oltava 

selkeä pääsääntö, koska lain kirjaimeen ei voida tulkinnallisesti sisällyttää muotomääräystä. PK 

6:1:n lisäys olosuhteiden perusteella selvitettävästä perittävän tarkoituksesta, tai olosuhteisiin 

katsoen otaksuttava tarkoitetun, on ruotsalaisista esitöistä päätellen otettu säännökseen juuri 

vapaamuotoisuuden korostamisen ja turvaamisen vuoksi; lainsäätäjän tarkoituksena ei ollut, että 

määräykseen vaadittaisiin testamentin muoto.198  

 

Se, kuinka vapaamuotoisesti lahjoituksen ennakkoperintöluonteesta todella voidaan määrätä, 

riippuu siitä, onko lahja annettu rintaperilliselle vai muulle perilliselle. Kun lahjoitus on tehty 

 
194 Kangas 1993 s. 229-230, jossa kirjoittaja korostaa systeemirajojen osalta sitä, että ennakkoperintöjärjestelmä on 
lakimääräisen perintöosan suuruutta koskeva säännöstö. 
195 Lahjoituksen arvon merkittävätkin muutokset ovat yleisiä riidan aiheita pesäosakkaiden kesken, sillä lahjoitus on 
saatettu tehdä hyvin kauan ennen kuolemaa. Ks. Mikkola DL 2013 s. 316. 
196 Ks. KKO 1994:52, jonka kuvauksen mukaan: ”Pesänjakaja oli pitänyt vanhempien ja lapsen välillä tehtyjä 
kiinteistönkauppoja lahjanluontoisina ja ottanut kiinteistöjen arvon osaksi ennakkoperintönä huomioon. Kun 
kauppahinnat olivat kuitenkin vastanneet tilojen käypää arvoa luovutushetkellä, ei myyjä ollut voinut enää 
myöhemmin tekemällään testamentilla määrätä kaupankohteita miltään osin ostajan ennakkoperinnöksi.” 
197 Kangas 1993 s. 233. 
198 SOU 1925:43 s. 257. Tästä myös Kangas 1993 s. 230 – 231 ja Aarnio – Kangas 2016 s. 792. 
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rintaperilliselle, on määrääminen hyvin vapaamuotoista. Lahjoitetun ennakkoperintöluonteesta on 

mahdollista määrätä sekä ennen varallisuudensiirron että sen jälkeen. Määräys voi olla myös 

luonteeltaan yleinen, jolloin sitä ei ole kohdistettu tiettyyn oikeustoimeen. Perittävä voi 

esimerkiksi määrätä kaikki tekemänsä tai myöhemminkin mahdollisesti toteutuneet luovutuksensa 

rintaperillisille ennakkoperinnöksi.199 Kuitenkin, mikäli lahjoitus on annettu muulle perilliselle, 

aiheuttaa tilanne joitakin ajallisia rajoituksia perittävän määräämisvaltaan. Tällöin vallitseva 

oikeuskirjallisuudessa esitetty kanta on se, että vaikka määräys sinänsä on vapaamuotoinen, ei sitä 

voi antaa milloin tahansa. Jos lahja on ennakkoperintöä, siitä on määrättävä lahjoituksen hetkellä. 

Tätä myöhempi ennakkoperinnön perustava määräystoimi muulle kuin rintaperilliselle luovutetun 

osalta on tehtävä testamentin muodossa.200  

 

Erilainen suhtautuminen ennakkoperinnön perustavan määräyksen vapaamuotoisuuteen johtuu PK 

6:1:n asettamista erilaisista olettamista. Rintaperilliselle luovutettu oletetaan ennakkoperinnöksi, 

ellei muuta näyttöä tarkoituksesta ole saatavilla. Muun perillisen osalta käänteisesti on 

vähentäminen tehtävä vain, jos omaisuutta annettaessa on niin määrätty tai olosuhteiden 

perusteella on katsottava niin tarkoitetun.  Valittu sanamuoto selkeästi osoittaa, että lahjoitettaessa 

omaisuutta muulle perilliselle kuin rintaperilliselle on lahjoituksen ennakkoperintöluonteen 

perustaminen tehtävä lahjoituksen hetkellä.201 Jos määräystä ei ole annettu, voidaan perittävän halu 

lukea luovutus ennakkoperinnöksi päätellä vielä määräyksen vapaamuotoisuutta korostaen muista 

ympäröivistä olosuhteista, mutta muun perillisen tapauksessa on lain sanamuotoon tukeutuen 

olosuhteidenkin osoitettava nimenomaisesti luovutushetken tarkoitukseen, eikä sen jälkeiseen 

aikaan. Perittävän on muunkin perillisen osalta mahdollista kuitenkin vapaasti ja tehokkaasti 

kumota aiemmin antamansa määräys siitä, että lahja on ennakkoperintöä, tai varmuuden vuoksi 

muun perillisenkin osalta vain vahvistaa jo lain olettaman siitä, että annettu ei ole ennakkoperintöä. 

Mikäli perittävä haluaa määrätä muulle perilliselle antamansa ennakkoperinnöksi lahjoituksen 

ajankohdan jälkeen, on tämä tehtävä testamentin muotomääräyksiä noudattaen.202 

 

 
199 Saarenpää 1980 s. 211 – 212.  
200 Aarnio – Kangas 2016 s. 792, Lohi 1999 s. 15 ja Saarenpää 1994 s. 174. 
201 Näin myös Saarenpää 1980 s. 213. 
202 Vastaavasti Saarenpää 1994 s. 174-175.  
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Testamentti on laatijansa viimeisen tahdon ilmentymä. Testamenttioikeudellisesti voidaan puhua 

viimeisen tahdon kunnioittamisen periaatteesta, jonka vuoksi testamentin peruuttaminen on tehty 

helpoksi.203 Luonnollisesti ennakkoperintösäännöstö väistyykin testamentin määräysten tieltä.204 

Testamentissa on mahdollista määrätä lahjoitetun omaisuuden ennakkoperintöluonteesta toisin 

kuin mitä esimerkiksi lahjoituksen hetkellä lahjakirjassa on kirjattu. Merkitystä ei ole sillä, onko 

aiempi määräys ollut ennakkoperintöluonteen toteava vai sen kumoava; perittävä saa 

testamentissaan vapaasti määrätä aiemmin lahjoitetun olleenkin ennakkoperintöä tai peruuttaa 

aiemman ennakkoperinnön toteavan määräyksensä.205 Jo ruotsalaisissa varhaisissa esitöissä on 

korostettu testamenttausvapautta ja siten myös muulle perilliselle annetun kohdalla myöhemmän 

ennakkoperinnön perustavan määräyksen olevan testamentilla mahdollista.206 Oikeuskäytännössä 

esimerkiksi tapauksessa KKO 1996:30 katsottiin lahjakirjan ennakkoperintömääräys kuoleman 

varalta annetuksi määräykseksi, jonka perittävä voi siis testamenttimääräyksellään muuttaa, sillä 

ratkaisevaa on perinnönjättäjän viimeinen tahto. Perittävä oli kiinteistön lahjakirjassa määrännyt, 

ettei lahjoitusta ole vähennettävä saajansa perintöosasta. Testamentissaan hän kuitenkin peruutti 

tämän määräyksen, joten hänen päivittyneen tarkoituksensa mukaisesti lahja oli ennakkoperintöä. 

Tuoreemmassa ennakkoratkaisussa KKO 2010:57 todetaan edelleen, että perittävällä on aina 

oikeus testamentilla määrätä tekemiensä varallisuudensiirtojen ennakkoperintöluonteesta ja myös 

muuttaa aiempia ennakkoperintömääräyksiään207. 

 

Siviilioikeudellisesti ennakkoperinnössä on kyse lahjasta, jonka täyttämistä koskee oma 

siviilioikeudellinen normistonsa.208 Näin ennakkoperintömääräysten tarkastelun yhteydessä on 

kiinnitettävä huomiota vastakkaisiin intresseihin: Lahjanantajan oikeuksiin lahjaoikeustoimessa 

verraten lahjansaajan oikeuksiin. Voitaisiin ajatella, että eikö lahjansaajan kannalta olisi 

kohtuutonta, että aiemmin annettu myöhemmin muuttuu ennakkoperinnöksi perittävän 

testamentin sisällön seurauksena. Siviilioikeudellisestihan lahjanantaja ei voi jälkikäteen lisätä 

 
203 Viimeisen tahdon kunnioittamisen periaattesta Aarnio – Kangas 2015. s. 421-422.  
204 Saarenpää 1994 s. 173 ja Kolehmainen – Räbinä 2012 s. 265. 
205 Aarnio – Kangas 2015 s. 92. 
206 SOU 1925:43 s. 272 – 273. 
207 Ks. KKO 2010:57 perustelujen kohta 31. Tapauksessa perittävä oli testamentillaan määrännyt perillisensä 
asumisedun ennakkoperinnöksi, sen määrää tarkemmin yksilöimättä. 
208 Mikkola DL 2013 s. 314. 
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lahjoitukseensa lisäehtoja, jotka huomattavasti muuttaisivat saajan asemaa sitä heikentäen. Vaikka 

periaate onkin yleisesti tärkeä, ei se koske mahdollisuutta arvioida lahjan merkitystä kuoleman 

jälkeen. Määräyksellä perittävä määrää jäämistönsä jakotavasta, eikä suoraan liitä lahjaan ehtoa 

inter vivos. Sen jäämistöoikeudellinen luonne on tässä siviilioikeuden lahjaoikeustoimea koskevia 

säännöksiä tärkeämmällä sijalla, joten ennakkoperintösäännöstön tahdonvaltaisuuden vuoksi on 

ennakkoperinnön luonteesta voitava määrätä vapaammin.209  

 

Perinnönjättäjän itsemääräämisoikeutta ennakkoperinnön osalta kunnioitetaan lisäksi siinä määrin, 

että hän voi määrätä ennakkoperintönä annetun omaisuuden arvostamisen ajankohdasta PK 6:5:n 

luovutushetken arvosta poikkeavalla tavalla. Hän voi myös määrittää antamansa 

varallisuusarvoisen edun huomioon otettavan arvomäärän suoraan. PK 6:6:n ylisuuren 

ennakkoperinnön palauttamattomuudesta on myös mahdollista poiketa ja siten määrätä, että 

perillisen perintöosan ylittävä arvo on palautettava kuolinpesään täysimääräisesti tai tietyn 

määrätyn summan verran. Omaisuus voidaan vieläpä lahjoittaa siten, että lahjoituksen yhteydessä 

on määrätty lahjoitetun omaisuuden suorasta palauttamisesta pesään, jolloin lahjansaaja onkin 

oikeastaan todellisuudessa saanut vain määräaikaisesti käyttöoikeuden omaisuuteen. Hänen 

ennakkoperintönään on tällöin ollut käyttöoikeuden arvo.210 

 

Ennakkoperintömääräyksen tekemiseen tuleekin kannustaa. Määräys toimii tehokkaana riitojen ja 

epäselvyyksien ennaltaehkäisijänä.211 Vaikka lahjoitetun omaisuuden vaikutuksesta 

perinnönjakoon onkin mahdollista lausua hyvin vapaamuotoisesti, ei estettä ole testamentin 

muodon suosittamiselle. Testamenttimääräys ehkäisee spekulaatiot olosuhteiden perusteella 

pääteltävästä perittävän tarkoituksesta tehokkaasti, perittävän tahdon toteutumista turvaten.212 

Erityisen tärkeää määräyksen antaminen oman tahtonsa varmistamiseksi on silloin, kun 

omaisuutta on annettu lapselle, ottolapselle tai tämän jälkeläiselle rintaperillistä koskevan 

vahvemman ennakkoperintöolettaman vuoksi. Tietenkään, mikäli lahjanantajan tahto lahjan 

vaikutuksesta jäämistön jakoon ei poikkea ennakkoperinnön oletussäännöksistä, ei määräystä ole 

 
209 Ks. Kangas 1993 s. 232. 
210 Mikkola DL 2013 s. 316-317. 
211 Näin esim. Mikkola DL 2013 s. 315. 
212 Saarenpää 1994 s. 175. 
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välttämätöntä antaa.213 Myös esimerkiksi lapsenlapselle lahjoitetun osalta määräyksen antaminen 

olisi varminta johtuen PK 6:8:n säännöksestä, jonka mukaan ennakkoperintö on vähennettävä 

perillisen jälkeläisten perintöosista, mikäli ennakkoperinnön saanut perillinen onkin kuollut ennen 

perittävää. Samaten se, että perillisen ei tarvitse lahjoituksen hetkellä olla lähimmän perillisen 

asemassa, saattaa ilman ennakkoperintömääräyksiä aiheuttaa yllätyksellisiä tilanteita 

perinnönjakoon, kun lahjoituksen saanut onkin kuolinhetkellä lähimmän perillisen asemassa. 

Vielä parempi olisi, kuten Mikkola toteaa, että merkittävän omaisuuden lahjoittanutta neuvottaisiin 

lahjakirjassa tai viimeistään testamentissaan selittämään auki ne syyt, joiden vuoksi hän on 

päätynyt tietynlaisten määräysten antamiseen, eli minkä vuoksi hänen käsityksensä mukaan 

esimerkiksi rintaperilliselle annettua ei ole ennakkoperintönä huomioitava214. Tällä tavoin toimien 

mahdollistettaisiin perittävän tarkoituksen toteutuminen varmimmin. Lopullisen rajan perittävän 

mahdollisuudelle määrätä omaisuutensa jakautumisesta kuoleman jälkeen asettaa 

lakiosajärjestelmä, jonka mukaisesti rintaperillisille turvataan oikeus saada vähintäänkin puolet 

perintöosiensa arvosta215.  

 

6.2.2. Olosuhteiden perusteella oletettu tahto 

Ennakkoperintömääräyksen antaminen on kuitenkin lopulta vain ihanne, johon on hienoa pyrkiä, 

mutta joka reaalimaailmassa harvoin toteutuu. Perinnönjättäjä ei muiden murheidensa keskellä 

välttämättä ole edes tietoinen ennakkoperintösäännöksestä ja sen vaikutuksesta tulevaan jälkeensä 

jättämänsä omaisuuden jakoon. Ihmiset eivät aina pysty toimimaan kovinkaan suunnitelmallisesti, 

mitä lahjoituksiin tulee. Maallikot tuskin useinkaan mieltävät ennakkoperintösäännöstön 

soveltuvuutta lahjoittamaansa, eikä heidän mielessään tällöin edes käy lahjoituksen arvioiminen 

tulevan perinnönjaon kannalta. Tämä vielä korostuu, kun lahja on voitu antaa useita 

vuosikymmeniä ennen kuolemaa. Ennakkoperintömääräyksen puute johtaa vaikeisiin 

pohdintoihin siitä, mitkä perittävän subjektiiviset tarkoitusperät ovat oikeastaan olleet, eli miten 

hän on tarkoittanut lahjoitustaan arvioitavan216. Kuten todettu, näissä tilanteissa auttavat PK 6:1:n 

oletussäännöt, ”ennakkoperintöolettamat”. Mikäli muuta näyttöä on kuitenkin saatavilla, tulisi 

 
213 Kangas 1993 s. 230. 
214 Mikkola DL 2013 s. 323. 
215 Kolehmainen – Räbinä 2012 s. 265. 
216 Aarnio 1974 s. 315. 
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perittävän tahdon aina ajaa myös olettamien ohi. Tällöin voidaan lähteä etsimään perittävän 

oletettua tahtoa ympäröivistä olosuhteista, kuten PK 6:1:n ennakkoperintösäännös osoittaa. 

Perillinen, jonka saamaa väitetään ennakkoperinnöksi, voi suojautua väitettä vastaan vedoten 

perittävän olosuhteista ilmenevään vastakkaiseen tarkoitukseen217. Mikkola on osuvasti 

kirjoittanut: ”-- kyse ei ole vain siitä, onko lahja katsottavissa ennakkoperinnöksi vai ei. Tärkeäksi 

käyvät myös lahjan antamisen taustalta löytyvät tarkoitukset ja se, onko perittävä halunnut 

lahjoituksellaan suosia lahjan saanutta perillistä muiden kustannuksella.”218 

 

Omaisuuden siirtäminen sukupolvelta toiselle voidaan toteuttaa hyvin erilaisin keinoin ja 

järjestelyin. Jokainen perinnönjako on erilainen, ja perhesuhteisiin liittyvät ympäröivät olosuhteet 

voivat siten olla hyvin erilaisia. Perinnönjako liittyy laajempaan kokonaisuuteen, johon voivat 

yhdistyä muun muassa henkivakuutukset, testamenttimääräykset sekä lahjoitukset ja 

ennakkoperinnöt.219 Aarnio on perimyksen kokonaiskuvan piirtämisen tärkeydestä kirjoittaessaan 

havainnollistanut asiaa ”saantosuoran” avulla, jolla hän kuvastaa laajempaa tapahtumaketjua 

omaisuuden siirtymisessä sukupolvelta toiselle. Saantosuoralle asettuvat toimet ennen 

perinnönjättäjän kuolemaa, kuten vaihto, kauppa, lahja, adoptio, perintösopimukset sekä 

perittävän kuoleman kohdalla ajankohtaistuvat testamentti, perintö ja lahjanlupaukset, siirtyen 

pesänselvitykseen ja lopulta perinnönjakoon. Perintökaaren säännöksiä soveltavan lakimiehen on 

kyettävä arvioimaan ja huomioimaan useita erilaisia ja pitkällekin aikavälille sijoittuvia 

tapahtumia, eivätkä saantosuoralle tässä esimerkissä sijoitetut toimet ole ainoita mahdollisia.220 

Näin ollen myös perittävän tarkoitusta ilmentävien olosuhteiden tyhjentävä luettelointi on 

mahdotonta, sillä kyse on aina kokonaisarvioinnista. Joitakin yleistäviä suuntaviivoja siitä, 

millaiset olosuhteet voivat olla osoituksena perittävän tahdosta poiketa ennakkoperintöolettamista, 

voidaan kuitenkin hahmottaa. 

 

 
217 Aarnio – Kangas 2016 s. 786. 
218 Mikkola DL 2013 s. 323. 
219 Norri 2017 s. 232. 
220 Aarnio 1974 s. 1-4. Sivulla 1 kirjoittaja kiteyttää: ”Näkökulmamme ei kuitenkaan saa estää havaitsemasta, että 
varsinainen perimys on ainoastaan yksi osa laajasta kokonaisuudesta, tapahtumaketjusta, jolla omaisuutta siirtyy 
sukupolvelta toiselle.”  
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Ympäröivien olosuhteiden huomioimisessa on kyse lahjoituksen taustalla vaikuttavan syyn 

selvittämisestä. Kun syy on selvillä, perittävän tarkoitus annetun ennakkoperintöluonteesta 

voidaan johtaa siitä. Liikkeelle on lähdettävä kysymällä: Minkä takia perittävä on päätynyt 

antamaan asiassa tarkasteltavan merkittävän varallisuusarvoisen edun perilliselleen?221 

Olosuhteiden perusteella tarkoituksen selvittäminen perustetaan säännönmukaisuuksiin, joiden 

mukaan tiettyjen samojen olosuhteiden vallitessa ihmiset yleensä käyttäytyvät samalla tavoin. 

Lain sanamuodon mukaisesti perittävän tarkoitus ”otaksutaan” olosuhteista, tai ”on katsottava” 

olosuhteiden perusteella tarkoitetun. Tämä osoittaa, että kyse on subjektiivisesta tulkinnasta. Näin 

tulkitsijan on asiassa asetuttava perinnönjättäjän asemaan. Olosuhteiden perusteella otetaan 

tilanteessa huomioon kaikki, mitä perinnönjättäjän elämäntilanteesta ja luonteesta tiedetään, ja 

mitkä näistä voisivat vaikuttaa nimenomaan hänen kantaansa liittyen omaisuutensa jakamiseen. 

Näin hänen asemaansa asettuminen voisi edes jossain määrin olla mahdollista. Kun 

perinnönjättäjän tarkoitusta ”otaksutaan”, voidaan näin selvitettyä tarkoitusta nimittää myös 

perittävän hypoteettiseksi tahdoksi.222 Saarenpää kirjoittaa olosuhteisiin perustuvan harkinnan 

olevan laveaa, arvostuksiin ja käsityksiin sidottua. Hän korostaa harkinnassa käsillä olevan 

vastakkainasettelu perintökaaren olettamien ja tapauskohtaisen hypoteettisen tahdon välillä, 

jolloin argumentoidaan tasajaon periaatteen puolesta ja sitä vastaan.223 

 

Perittävän oletettu tarkoitus voidaan päätellä hänen ”kokonaiskäyttäytymisestään”, jonka 

perusteella tehdään johtopäätöksiä siitä, millaisia vaikutuksia hän on luovutuksella ja siihen 

mahdollisesti liittyvillä muilla oikeustoimilla tavoitellut.224 Perittävän tahdon selvittämisestä 

voidaan tulkinta-apua hakea myös testamenttioikeudellisesta näkökulmasta. PK 11:1:n mukaisesti 

testamentin tulkinta on tehtävä tavalla, jonka voidaan otaksua vastaavan testamentin tekijän tahtoa. 

Jos testamentista ei tuo tarkoitus ilmene, voidaan käyttää ympäröivistä olosuhteista ilmenevää 

oletettua, hypoteettista tahtoa. Tässä voidaan kiinnittää huomiota perittävän elämänhistoriaan, 

hänen luonteeseensa ja perhesuhteisiin ja lausumiin ennen ja jälkeen testamentin tekemisen. 

Perinnönjättäjän tahto voidaan myös tietää testamenttimääräyksen epäselvyydestä tai puutteesta 

 
221 Norri 2017 s. 234. 
222 Norri DL 2005 s. 346 ja Norri 2017 s. 237-238. 
223 Saarenpää 1980 s. 208. 
224 Aarnio – Kangas 2016 s. 792-793. 
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huolimatta esimerkiksi silloin, kun testamentin tekijä on ilmaissut tahtonsa selvästi ja 

systemaattisesti useille eri todistajille.225 Jos ennakkoperintömääräys on annettu testamentin 

muodossa, sovelletaan tulkintaan suoraan tätä PK 11:1:n testamentin tulkintaa koskevaa säännöstä. 

Kun määräystä ei ole annettu, voidaan kuitenkin analogisesti testamenttioikeuden lähteistä 

arvioida, millaiset olosuhteet ilmentävät perittävän tiettyä tarkoitusta. 

 

Ennakkotapauksessa KKO 1992:197 aviopuolisot olivat keskinäisessä testamentissaan 

määränneet, että omaisuus olisi jaettava molempien kuollessa perillisten kesken tasan. 

Perinnönjaossa perillisinä olivat tytär ja kolme menehtyneen pojan lasta. Nämä lapsenlapset 

vaativat, että omaisuus olisi jaettava jokaiselle tasan, ¼ osa kullekin. Tapauksen olosuhteet 

kuitenkin osoittivat, että testamentintekijät olivat tarkoittaneet omaisuuden jaettavan 

lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaisesti – siis tyttärelle kuuluisi puolet pesän varoista ja 

menehtyneen pojan lapset saisivat hänen sijaantuloperillisinään jakaa toisen puolikkaan 

keskenään, eli heille tulisi 1/6 pesän säästöstä kullekin. Olosuhteista osoitettiin esimerkiksi, että 

testamentti laadittiin kaavamaisesti valmista mallia käyttäen pääasiallisena tarkoituksenaan lesken 

suojaaminen keskinäisellä testamentilla kiinnittämättä tarkemmin huomiota toissijaismääräyksen 

sanamuotoon. Olosuhteista ei myöskään voitu havaita tahtoa suosia pojan lapsia varsinkaan, kun 

tytär oli saanut perinnönjaossa huomioituja ennakkoperintöjäkin, jotka osaltaan tukivat käsitystä 

tyttären läheisistä suhteista vanhempiinsa. Korkein oikeus kiinnitti huomiota siihen, että 

testamentin sanamuodon mukainen tulkinta merkitsisi olennaista poikkeamista lakimääräisestä 

perimysjärjestyksestä, minkä ei tapauksen olosuhteiden perusteella voitu olettaa olevan 

tarkoituksena. Testamenttimääräykselle annettiin siis tässä sen sanamuodosta poikkeava tulkinta 

perittävän tahtoa painottaen ja tasajaon periaatteella oli ratkaisussa painoarvoa.226 

 

Ympäröivien olosuhteiden tarkastelu ei kuitenkaan tarkoita kaikkien asiaan liittyvien seikkojen 

huomioon ottamista, sillä olosuhde on seikkaa suppeampi käsite. Huomioitavia olosuhteita ovat 

periytymiseen, omaisuuden siirtämiseen tai siirtymiseen sukupolvelta toiselle liittyvät asiat. 

Olosuhde voi liittyä perittävään, perilliseen tai heihin molempiin. Tärkeintä on tarkastella 

perittävän ja perillisten välisiä suhteita sekä heidän suhdettaan suhteessa luovutettuun 

 
225 Hypoteettisesta tahdosta ks. Mäki-Petäjä-Leinonen 2003 s. 224 ja Aarnio-Kangas 2015 s. 953. 
226 Ks. KKO 1992:197 Edilex. 
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omaisuuteen. Täten huomiota ei voida kiinnittää sellaisiin seikkoihin, kuten perillisen ja perittävän 

harrastukset, perittävän tottumukset, terveydentila tai sivistystaso. Perittävään liittyvä olosuhde, 

joka on vaikuttanut luovutukseen, voi olla se, että hän on itse tullut kykenemättömäksi käyttämään 

omaisuuttaan tai hän voi haluta turvata huolenpitonsa pidättämällä hallintaoikeuden omaisuuteen 

eliniäksi. Perilliseen liittyvä olosuhde olisi se, että esimerkiksi yhdelle on haluttu antaa enemmän 

omaisuutta kuin toisille jostain perillisiin liittyvästä syystä.227 Mikäli perinnönjättäjä on antanut 

yhdelle enemmän kuin toisille tai jättänyt muille kokonaan lahjoitukset tekemättä, on luonnollista 

olosuhteiden perusteella otaksua, että tarkoituksena on todella myös ollut tämän perillisen saavan 

muita enemmän.228 Edellä mainittu korostuu, mikäli tämän lisäksi havaitaan muitakin olosuhteita, 

joiden perusteella perittävän tarkoituksena ei ollut antaa ennakkoperintöä. Tässä on kuitenkin 

syytä muistaa PK 6:1:n ennakkoperintöolettama, jonka mukaisesti rintaperilliselle annettu 

oletetaan herkemmin ennakkoperinnöksi, vaikka omaisuutta olisikin annettu vain yhdelle 

jälkeläiselle. 

 

Perimykseen ja perhesuhteisiin liittyviä erilaisia elämäntilanteita ja olosuhteita perittävän elämästä 

hahmotettaessa huomiota on kiinnitettävä etenkin aviosuhteiden moninaisuuteen. Avioerot ja 

uudelleenavioituminen ovat yleisiä ja perittävällä voi olla lapsia monesta erilaisesta suhteesta. 

Vanhemmat ovat saattaneet elää ja kasvattaa lasta yhdessä, tai sitten rintaperillinen on syntynyt 

yhden illan hairahduksen jäljiltä ”vahinkolapsena”. Lapsi on voinut elää perittävän kanssa tai 

perittävä on voinut olla vain välillisesti lapsen elämässä elättäjän roolissa. Vastaavasti lapsi voi 

olla hyvin läheinen vanhempansa kanssa ja esimerkiksi työskennellä vanhempansa kanssa yhdessä 

perheyrityksessä.229 Perhesuhteiden moninaisuus on muovannut perimystilanteista 

monimutkaisempia kokonaisuuksia kuin esimerkiksi muutama vuosikymmen sitten.230 

Huomionarvoista on, että naimaton ja lapseton perinnönjättäjä on saattanut kohdella kaikkia 

sisarustensa lapsia tasaveroisesti aivan kuin nämä olisivat hänen omia lapsiaan, tai sitten hän on 

saattanut koko elämänsä ajan lahjoittaa omaisuuttaan vain yhdelle sukuhaaralle. Tältä osin 

voitaisiin pohtia, että vaikka kyseessä ei ole rintaperilliselle lahjoitettu omaisuus, voitaisiinko 

kuitenkin olosuhteista päätellä, että perittävä oli tarkoittanut omaisuutensa jakautuvan kaikille 

 
227 Norri 2017 s. 239. 
228 Norri 2007 s. 263. 
229 Vastaavasti Norri 2017 s. 238.  
230 Räbinä 2014 s. 342. 
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sukuhaaroille tasan, kun hän oli jo elämänsä aikana tehnyt tasaisesti samansuuruisia lahjoituksia 

kaikille sisaruksilleen tai heidän lapsilleen.  

 

Merkittäviä olosuhteita kartoittaessa on kiinnitettävä huomiota myös siihen, että lahjoitetulla 

omaisuudella on erilaisia käyttötarkoituksia, jotka määrittävät syytä luovutuksen tekemiselle. 

Toisaalta on myös huomattava, että perillisten ominaisuudet ovat erilaisia; esimerkiksi toisella on 

perheyrityksen jatkamiseen vaadittava taito, toisella ei, tai toinen tarvitsee omaisuutta sekä itsensä 

että muiden hyväksi välittömästi, kun taas toisella on varallisuutta paljon eikä elätettäviä tai halua 

käyttää varallisuuttaan muiden hyväksi.231  

 

Etenkin elinkeino-omaisuuden sukupolvenvaihdostilanteissa on helposti kyse olosuhteista, joiden 

perusteella voidaan havaita perinnönjättäjän tarkoitus perintökaaren tasajaosta poikkeavaan 

perinnönjakoon. Yritysomaisuuden, maatilan tai muun yritysvarallisuuden luovuttamisella 

perilliselle pyritään yleensä elinkeinotoiminnan jatkamiseen. Yrityksen toiminnan turvaaminen on 

siten se syy, jonka vuoksi lahjoitustoimeen on lähdetty. Omaisuus on luovutettu esimerkiksi 

yritystoiminnan jatkamiseen kiinnostuksensa osoittaneelle rintaperilliselle, eikä tätä lahjoitusta 

siten ole luettava saajansa perintöosaan. Muille perillisille osoitetaan omaisuutta vain sen verran 

kuin sitä yritystoiminnan jatkamisen turvaamisen jälkeen jäisi jäljelle. Toiminnan jatkamisen 

edellytykset voisivat heikentyä, mikäli luovutus huomioitaisiin ennakkoperintönä tai 

suosiolahjana. Tämä tuskin voisi olla perittävän tarkoituksena yrityksen 

sukupolvenvaihdostilanteessa.232 Tässä luovutustilanteessa voidaan nähdä myös se antajaan 

liittyvä olosuhde, että yritysvarallisuuden siirto palvelee samalla antajaa itseäänkin ja hänen 

tarkoitusperiään.233 

 

Olosuhteista voidaan otaksua perittävän ennakkoperintöolettamista poikkeavaa tarkoitusta myös 

silloin, kun useammat oikeustoimet tai oikeustoimien kokonaisuus viittaavat perittävän 

ennakkoperintöolettamista poikkeavaan tahtoon omaisuutensa jakautumisessa. Jo aiemmin esille 

tuodussa ennakkoratkaisussa KKO 1983 II 12, jossa perittävä oli sopinut veljensä kanssa tämän 

 
231 Norri 2017 s. 238. 
232 Aarnio – Kangas 2016 s. 786-787 ja Norri 2017 s. 241. 
233 Norri 2017 s. 240. 
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lahjoittavan toiselle lapselle samanarvoisen kiinteistön kuin mitä perittävä lahjoittaisi lapsista 

toiselle, korkein oikeus kiinnitti huomiota oikeustoimien kokonaisuuteen ja siihen, kuinka isä oli 

varmistanut tällä ulkopuolisella sopimuksella rintaperillisten saavan saman verran varallisuutta 

osakseen. Oikeustoimien kokonaisuutta tarkasteltaessa useampikin perittävän toimi voi osoittaa 

hänen tahtoneen suosia muita perillisiään, eli perittävän ja perillisten välisisiä suhteita 

tarkasteltaessa voidaan havaita useampi suosimistarkoitukseen viittaava toimi. Lahjoituksen 

lisäksi on voitu esimerkiksi tehdä testamentti samaan sukuhaaraan, joka on aiemmin annetusta 

hyötynyt, jättäen testamentissakin mainitsematta osattomaksi jäänyt sukuhaara.234 Perittävä on 

saattanut myös samaan oikeustoimikokonaisuuteen liittyen lahjoittaa omaisuuttaan saman verran 

kaikille rintaperillisilleen, mikä toimii osoituksena siitä, että hän on halunnut kohdella heitä 

tasapuolisesti. Tällaisessa kokonaisuudessa ei luultavimmin ole tarkoituksena ollut lahjoitusten 

arvioiminen ennakkoperintönä, kun perilliset ovat joka tapauksessa saaneet lahjoja tasaisesti.235 

 

Ympäröivät olosuhteet voivat myös osoittaa, että perillisen saamaan on sen lahjanluonteisuudesta 

huolimatta liittynyt joitakin ehtoja tai sellaisia vastasuorituksia, ettei perittävän voida otaksua 

tarkoittaneen sen olevan perintöomaisuuden ennakkoluovutus. Tällainen 

ennakkoperintöolettaman kumoava tarkoitus voidaan usein havaita esimerkiksi maatilan 

syytinkikaupoissa, joihin sisältyy luovuttajalle eläkkeen suorittaminen tämän loppuelämän ajan.236 

Myös tilanteissa, joissa perittävä on antanut lapsensa asua omistamallaan kiinteistöllä vastiketta 

maksamatta useampia vuosia, voisi lähtökohtaisesti kyse olla ennakkoperinnöstä, mutta olosuhteet 

voivat osoittaa asumisen hyödyttäneen myös perittävää itseään. Tapauksessa KKO 1992:197 

perillisen asumisetua ei katsottu ennakkoperinnöksi, koska perillisen asuminen tilalla oli 

hyödyttänyt perinnönjättäjää perillisen huolehtiessa muun muassa kiinteistönhuollosta, eikä 

kaiken lisäksi asumisoikeus ja irtaimiston käyttöoikeus ollut vähentänyt pesän arvoa.237 

 

Nähdäkseni voitaisiin varsinkin asumisedun ennakkoperintöluonnetta arvioitaessa kiinnittää 

laajemminkin huomiota juuri siihen, jos asumisetu ei ole vähentänyt pesän varallisuutta. Vaikka 

 
234 Kolehmainen 2011 s.291. 
235 Aarnio – Kangas 2016 s. 793. 
236 Syytingistä ks. esim Saarenpää 1980 s. 237. 
237 Ks. KKO 1992:197 Edilex ja samasta tapauksesta aiemmin huomioitu testamentin tulkitseminen sen 
sanamuodosta poikkeavalla tavalla, jolloin perintöä ei jaettu ”tasan perillisten kesken” vaan lakimääräisen 
perimysjärjestyksen mukaisesti tyttärelle puolet pesän säästöstä ja kuolleen pojan rintaperillisille kullekin 1/6.  
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perillinen on epäilemättä saanut varallisuusarvoisen edun tällaisesta järjestelystä itselleen, ei tämä 

ole vähentänyt kaikille perillisille jaettavaksi tulevan omaisuuden määrää. Järjestelyllä voi 

olosuhteisiin katsoen olla myös sosiaalista merkitystä perinnönjättäjälle, vaikka perillinen ei 

varallisuusarvoista vastiketta esimerkiksi kiinteistön hoidon muodossakaan asumisestaan 

suorittaisi. Voidaan myös esimerkkinä ajatella tilannetta, jossa perinnönjättäjä olisi lastensa täysi-

ikäistymisen jälkeen palannut maalle synnyinpaikkakunnalleen paluumuuttajana. Hän ei 

kuitenkaan ole rintaperillistensä lapsuudenkotia ja kaupunkikotiaan halunnut myydä, sillä hän on 

halunnut säilyttää mahdollisuutensa käydä usein kaupungissa vierailuilla ja majoittautua silloin 

tähän kaupunkikotiin. Vaikka yksi lapsista saisi asua tässä kaupunkikodissa vastikkeettomasti, voi 

olosuhteista ilmetä, että periaatteessa kaikilla lapsilla olisi ollut mahdollisuus hyödyntää tätä 

asumisetua niin halutessaan. Se, että vain yksi lapsista on etua hyödyntänyt, ei voi hänelle 

kostautua myöhemmin muiden vaatimuksina siitä, että hänen saamansa asumisetu olisi otettava 

ennakkoperintönä huomioon. Perittävä ei ole tarkoittanut tällaisin ehdoin toteutettua 

asumisjärjestelyä ennakkoperinnöksi.  

 

Perittävän oletettu tahto saa siinä määrin sijaa, että joskus voi käsillä olla myös tilanne, jossa 

perittävän ennakkoperintömääräyksen voidaan todeta olevan tosiasiassa hänen viimeisen tahtonsa 

vastainen. Toisaalta Norri näyttää suhtautuvan kielteisesti siihen, että ennakkoperintömääräyksen 

vastainen olosuhteista ilmenevä hypoteettinen tahto ajaisi määrätyn ohi. Hänen mielestään 

olosuhteet eivät vaikuta harkintaan, jos määräys on olemassa, vaikka ne vahvastikin viittaisivat 

perittävän tarkoituksen olleen erilainen.238 Huomattavaa on, että tilanteessa, jossa olosuhteiden 

perusteella havaittava perittävän tahto ajaa hänen antamansa määräyksen ohi, voi kyse olla siitä, 

että perittävä ei ole pystynyt määräyksillään luomaan ristiriidatonta kokonaisuutta. Perittävän 

tahdon tulkinnassa haetaan kuitenkin johdonmukaisuutta239 ja perittävän määräysten tulisi 

muodostaa jäämistöoikeudellisesti järkevä kokonaisuus. Mikäli havaitaan, ettei perittävä ole 

voinut tarkoittaa lahjoituksen kaikissa sivullissuhteissaan saavan toteutuvaa merkitystä, ei 

ennakkoperintöluonnetta koskevalle määräykselle tule tilanteessa antaa juridista merkitystä.240 

Kyse voi olla myös mielenmuutoksesta. Perittävä on saattanut muuttaa mieltänsä vain ajan 

 
238 Norri 2017 s. 236. Näin jo Norri 2007 s. 257. 
239 Myös testamentin tulkinnassa johdonmukaisuus on tärkeässä osassa, ks. Aarnio – Kangas 2015 s. 953 – 954. 
240 Mikkola DL 2013 s. 324. 
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kuluessa, jolloin hänen viimeinen tahtonsa on ratkaiseva. Myöhempi uudenlainen kannanotto 

asiaan saattaa olla myös seurausta siitä, että siihen on tarkemmin ja harkiten perehdytty, jolloin 

tiedon lisääntyessä perinnönjättäjä on antamansa edun ennakkoperintöluonteesta päätynyt 

toisenlaiseen lopputulemaan.241 Mielenmuutos on mahdollista havaita olosuhteista, vaikkei siitä 

nimenomaisesti aiemman määräyksen muuttavaa asiakirjaa olisi tehtykään.  

 

Lohi on ennakkoperinnön laskennallisiin ongelmiin keskittyneessä teoksessaan tuonut esiin 

pohdintaa siitä, tulisiko olosuhteiden perusteella perittävän tarkoitusta selvitettäessä antaa 

merkitystä niihinkin ennakkoperintönä huomioitavan lahjoituksen aiheuttamiin 

oikeusvaikutuksiin, joita lahjoittaja ei varmasti ole osannut ottaa huomioon. Tässä viitataan 

etenkin lesken tai testamentinsaajien asemiin aiheutuviin vaikutuksiin ennakkoperintösäännösten 

soveltamisen yhteydessä. Voisiko olla mahdollista arvioida samaa luovutustoimea 

ennakkoperintönä tietyssä vaikutussuhteessa, mutta toisessa ei? Kuten Lohi itsekin näyttää 

toteavan, tällainen ”perittävän tarkoitusten hajautettu tulkinta” tuskin olisi järjestelmän selkeyden 

kannalta toivottavaa.242 

 

6.3. Suosimistarkoitus: Suosiolahja ennakkoperinnön vastinparina 

Kun perittävä on antanut rintaperilliselleen varallisuusarvoisen edun, eikä hänen tarkoituksestaan 

ole muuta tietoa, pidetään hänen lahjoittamaansa ennakkoperintönä. Perittävä ei tällöin ole 

lahjoitusta tehdessään kumonnut ennakkoperintöolettamaa määräyksellä, ja lisäksi hän on 

kohdellut elämänsä aikana lapsiaan tasaveroisesti, jolloin hänen tarkoituksensa voidaan olettaa 

olleen oletussäännöksen mukainen tasajaon periaatetta toteuttava yhdenvertainen kohtelu. 

Määräyksen ja muun tiedon perittävän tarkoituksesta puuttuessa, ennakkoperinnön oletussäännön 

kumoamiseksi on rintaperillisen pyrittävä näyttämään, että perittävän tarkoituksena todella on 

ollut suosia häntä muiden rintaperillisten kustannuksella.  Tällöin kyseistä lahjoitettua omaisuutta 

pidettäisiin siten suosiolahjana ennakkoperintöolettaman kumoutuessa. Suosiolahja on tällä tavoin 

ennakkoperinnön vastinpari243.  

 

 
241 Norri 2017 s. 235-236. 
242 Ks. Lohi 1999 s. 290. 
243 Saarenpää 1980 s. 327 ja Aarnio – Kangas 2016 s. 878. 
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Suosiolahja on osa laskennallisten lisäysten järjestelmää. Se suojaa rintaperillisten oikeutta 

lakiosaan. Säännös otettiin lakiin vuoden 1951 lakiosasäännöstä säädettäessä eduskunnan 

lakivaliokunnan esittämänä244, koska ennakkoperintösäännöksen tahdonvaltaisuuden vuoksi 

ennakkoperinnön ei katsottu suojaavan lakiosaperillisten osuutta jäämistöstä riittävästi. 

Lakiosaperillisten oikeus haluttiin turvata järeämmin keinoin, jotta lakiosaoikeuden tyhjäksi 

tekeminen erinäisin lahjoituksin olisi haastavampaa.245 Ennakkoperintösäännöksessä aiemmin 

kuvailemani sanamuodon mukaisen tulkinnan mukaan painotetaan perittävän tahtoa ja hänen 

mahdollisuuttaan määrätä omaisuuden ennakkoperintöluonteesta, mutta suosiolahja on viimeinen 

portti suojaamaan lakiosaperillisten oikeutta saada osansa. Siinä, missä ennakkoperintöinstituutio 

suojaa perillisen perintöosaa, suosiolahja suojaa pienempää määrää, eli perintöosan puolikasta – 

lakiosaa.  

 

Suosiolahjasäännös on suomalaiselle lakiosajärjestelmälle tunnusomainen piirre, eikä vastaavaa 

sisälly muiden maiden järjestelmiin.246 Lakiosaan oikeutettujen perillisten suojan korostamisen 

vuoksi lakiosaoikeuden kiertäminen on tehty vaikeaksi ulottamalla suosiolahjasäännös 

ennakkoperinnöstä poiketen myös muille kuin perillisille tehtyjen luovutusten arviointiin.247 

Lakiosaa määrättäessä on PK 7:3:n mukaisesti pesän varoihin lisättävä paitsi ennakkoperintö ja 

testamenttiin rinnastettava lahja, myös hänen lapselleen, ottolapselleen tai näiden lapsille (eli 

perittävän lapsenlapsilleen) tai näiden puolisoille annettu sellainen lahja, jolla on ilmeisesti 

tarkoitettu suosia sen saajaa lakiosaan oikeutetun perillisen vahingoksi. Huomionarvoista on, ettei 

perittävän puolisoa ole kuitenkaan sisällytetty tähän laajennettuun henkilöpiiriin. Osaltaan tämä 

johtuu siitä, että aviopuolisoiden välinen lahjoituskielto kumottiin vasta vuonna 1991, eikä 

perintökaaren lakiosasäännöksiä muotoillessa tarvinnut miettiä aviopuolisoiden välisiä 

lahjoituksia, kun ne tuohon aikaan olivat vielä pätemättömiä248.  

 

 
244 Saarenpää 1994 s. 187. 
245 Lohi DL 2017, s. 4. Ks. myös Saarenpää  1994 s.187, jossa hän toteaa suosiolahjan olevan ”lakiosajärjestelmän 
tehonyrkki”. 
246 Aarnio – Kangas 2016 s. 870. 
247 Lohi DL 2017 s. 7.  
248 Lohi LM 1996 s. 632. 
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Henkilöpiirin laajentamisen taustalla on ajatus sukuhaarojen yhdenvertaisesta kohtelusta249. Läpi 

perintökaaren ilmenevä tasajaon periaate ulottaa vaikutuksensa siis tähänkin säännökseen. Mikäli 

lahja on annettu tähän laajennettuun henkilöpiiriin kuuluvalle, ei lahjan ennakkoperintöluonnetta 

ole tietenkään tarpeen arvioida saajan perillisaseman puuttumisen vuoksi250. Silloin arviointi 

tehdään suosimistarkoituksen mukaan. Lohen mukaan rintaperilliselle ennakkoperintöolettaman 

kumoavin määräyksin annettu lahja sisältää suosimisolettaman, ja samanlainen suosimisolettama 

sisältyisi myös laajennettuun henkilöpiiriin kuuluvalle lahjoitettuun perintökaaren taustalla 

vallitsevan tasajaon periaatteen vaikutuksesta251.  

 

Mitä sitten tarkoitetaan suosimistarkoituksella? Tällaisin tarkoituksin tehdyllä luovutuksella on 

suosittu sen saajaa siten, että lopputuloksena lakiosaperillinen on kärsinyt tästä vahinkoa eli 

hänelle kuuluva lakiosa-osuus on pienentynyt tai huvennut kokonaan. Tilanteessa tulisi ajatella 

perittävän subjektiivista tahtotilaa, minkä selvittäminen toki on vaikeaa252. Arvioinnissa 

merkitystä on sillä, mitkä ovat perittävän tarkoitusperät. Jos lahjoitukselle on osoitettavissa 

olennaisesti jokin muu tarkoitus, ei se ole suosiolahjaa, vaikka lahjansaajaa luovutustoimella 

sinänsä suosittaisiinkin. Tärkeänä vastasyynä on perittävän oman edun turvaaminen lahjan 

antamisella, esimerkiksi syytinkikaupoissa perittävä turvaa itselleen jäljelle oleville elinvuosilleen 

eläkkeen. Mikäli perittävän tekemälle lahjoitukselle on havaittavissa tarkoituksena sekä oman 

edun turvaaminen että yhden läheisen suosiminen, asia ratkeaa sen mukaan, kumpi tarkoituksista 

on määräävin. Ratkaisevaa on myös se, olisiko perittävän lahjoituksellaan tavoittama tarkoitus 

voitu saavuttaa jollain muulla tavoin, ilman suosimista. Erityisen huomattava lahjoitus osoittaa 

herkästi suosimistarkoituksen olemassaolon suuntaan.253 

 

Suosiolahjasäännöstä on myös ”kateuspykäläksi” nimitetty.254 Suosiolahjasta riidellään pesissä 

paljon ja suuri osa lakiosan täydennyskanteista rakennettiinkin suosiolahjaväitteen varaan 1990-

luvulla255. Tilanne on tuskin tästä merkittävästi muuttunut. 

 
249 Lohi DL 2017 s. 7.  
250 Lohi DL 2017 s. 7. 
251 Lohi DL 2017 s. 8.  
252 Kolehmainen 2011 s. 284. 
253 Kolehmainen 2011 s. 286-291. 
254 Aarnio – Kangas 2016 s. 870. 
255 Salonen 2000 s. 51 ja 53. 
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7. KOKOAVIA HAVAINTOJA 

 

Ennakkoperintö jäämistöoikeudellisena instituutiona rakentuu monien eri ainesosien varaan ja 

välillä ennakkoperinnön tunnistaminen saattaa sen näennäisestä käsitteellisestä helppoudesta 

huolimatta tuottaa vaikeuksia. Sen vuoksi jokaisen jäämistöoikeuden parissa työskentelevän tulisi 

todella pohtia, miten ennakkoperintö tunnistetaan. Käsitteellisenä lähtökohtana on tietenkin aina 

se, että ennakkoperintö on lahja tai lahjanluontoinen oikeustoimi. Jos omaisuudesta on maksettu 

sen käyvän arvon mukaista vastiketta niin, ettei luovutusta ole katsottavissa osittain 

vastikkeettomaksi, jää luovutus automaattisesti ennakkoperintösäännöstön soveltamisalan 

ulkopuolelle. Myöhemmin mahdollisesti realisoituvalla huomattavallakaan arvonnousulla ei ole 

tässä suhteessa merkitystä, koska omaisuudesta suoritetun vastikkeen riittävyyttä arvioidaan 

varallisuusarvon luovutushetken mukaan256. Itse oikeustoimen muodolla ei siis ole väliä, vaan 

huomiota kiinnitetään sen tosiasiallisiin seurauksiin; onko varallisuusarvoinen etu siirtynyt ennen 

kuolemaa perittävältä, perittävän omasta tahdosta, perillisasemassa perittävän kuolinhetkellä 

olevalle henkilölle vastikkeetta tai osittain vastikkeetta, esimerkiksi alihintaisella kaupalla tai 

velaksiannolla. Perittävän tarkoituksella on siten ennakkoperintöluonteen luova vaikutus; mikäli 

hän ei ole tarkoittanut lahjoitusta otettavan ennakkoperintönä huomioon, ei näin myöskään tulisi 

menetellä.  

 

Perintökaaren ennakkoperintösäännökset ovat tahdonvaltaisia, jolloin perittävä voi itse vaikuttaa 

siihen, miten hänen elinaikaisia lahjoituksiaan perinnönjaon yhteydessä tulkitaan. 

Ennakkoperintömääräyksen tekemiseen tulisikin kannustaa257. Etenkin rintaperillisille annettavien 

luovutusten kohdalla tulee määräysten suhteen olla tarkkana, sillä perintökaari asettaa 

olettamasäännön, jonka mukaisesti rintaperilliselle luovutettu katsotaan ennakkoperinnöksi, jollei 

muuta ole määrätty tai olosuhteista voida vastakkaiseen suuntaan muuten päätellä. Muiden kuin 

rintaperillisten osalta oletusarvona ei ole lahjoituksen ennakkoperintöluonne, mutta olosuhteista 

 
256 Mikkola DL 2013 s. 316 ja Lohi 1999 s. 9. 
257 Kuten Mikkola 2013 s. 315. 
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voidaan tällöin myös se päätellä tai lahjoitushetkellä voidaan määrätä kyseisen varallisuuserän 

olevan ennakkoperintöä. 

  

Ennakkoperintösäännöstö on säilynyt suhteellisen muuttumattomana monta vuosikymmentä, ja 

myöskin oikeuskirjallisuudessa käytetyt termit ovat melko lailla vakiintuneita. Esimerkiksi 

säännönmukaisesti käytetään PK 6:1:n kohdalla termiä ennakkoperintöolettama, vaikka tämä voi 

mielestäni johtaa ennakkoperintöjärjestelmän kokonaisvaltaisesta ymmärtämisestä harhaan. Tämä 

johtuu siitä, että prosessioikeudellisesti olettama tarkoittaisi sitä, että mikäli arvioitavassa 

tilanteessa on tosiseikkana toteutunut huomattava lahjoitus perittävältä rintaperilliselleen, olisi se 

lähtökohtaisesti ennakkoperintöä. Aivan näin suoraan olettamaan eivät lainkohdan sanamuoto tai 

ennakkoperintösäännöstön esityöt kuitenkaan anna aihetta, sillä olettama on PK 6:1:ssä suoraan 

alisteinen perittävän tarkoitukselle. Toteutunut varallisuudensiirto ei voi mitenkään olla 

ennakkoperintöä, mikäli perittävän tarkoitus on todistetusti ollut toisenlainen. Jos perinnönjättäjä 

ei siis ole halunnut lahjoitusta vähennettävän perillisensä perintöosasta aikanaan perinnönjaossa, 

ei näin tule menetellä.  

 

Voidaan myös perustellusti kysyä, vastaako tällainen olettama perinnön tasapuolisesta jaosta 

perillisten kesken perittävän todellista tahtoa individualisoituneessa nyky-yhteiskunnassa. Vaikka 

aiemmin on epäselvissä tilanteissa tullut valita tasajaon periaatetta toteuttava tulkinta, tulisi 

laintulkinnan muuttua merkittävän yhteiskunnallisen muutoksen mukana lain sanamuodon 

muuttumattomuudesta riippumatta. Tällöin myös tulkinnallisissa tilanteissa annettaisiin perittävän 

oletetullekin tarkoitukselle aikaisempaa suurempi painoarvo. Perintökaari on staattisuudestaan 

huolimatta kokenut merkittävän systeemin muutoksen jo lesken asemaa parantavien säännösten 

lisäämisen myötä. Jo näillä ratkaisuilla on pienennetty perintökaaressa perillisille eli suvulle 

annettavaa suojaa. Systeemin muutoksen edessä eivät tulkintaohjeetkaan voi säilyä 

muuttumattomina. 

 


