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1 Johdanto 

1.1 Jäämistösuunnittelusta yhteiskunnallisena ilmiönä 

Suomalaisen kansallisvarallisuuden määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä, ja kansa-

laisten varallisuusasema on parantunut. Suuret vaurastuneet sotien jälkeiset ikäluokat ovat 

eläköitymässä, ja yhä useammalle suomalaiselle on ajankohtaista miettiä, kenelle hänen 

omaisuutensa periytyy. Näihin pohdintoihin kuuluvat myös mietteet puolison  asemasta les-

keksi jäämisen jälkeen. Näiden ohella perimyksestä aiheutuvien veroseuraamusten mini-

mointi askarruttaa yhä useampia.1 Jokainen aihepiiristä kiinnostunut henkilö voi omatoimi-

sesti ottaa selvää periytymistä ja sen verotuksellisia vaikutuksia koskevista määräyksistä tu-

tustumalla esimerkiksi asiaa koskeviin lehtiartikkeleihin, alan kirjallisuuteen sekä esimer-

kiksi käymällä perimystä ja sen veroseuraamuksia koskevilla luennoilla. Käytännössä kui-

tenkin perimykseen ja perimyksen veroseuraamuksiin sekä näihin vaikuttamisen mahdolli-

suuksiin liittyvän aihepiirin hallinta vaatii syvällistä perehtymistä lainsäädäntöön, oikeus-

käytäntöön ja oikeuskirjallisuuteen. Näiden syiden vuoksi yhä useampi nk. tavallinen ihmi-

nen palkkaa avukseen asiaan perehtyneen lakimiehen halutessaan toteuttaa jäämistösuunnit-

telua. Jäämistösuunnittelun piiriin perehtyneiden lakimiesten joukkoon kuuluu todellisuu-

dessa monenlaisia oikeuden ammattilaisia. Jäämistösuunnittelua saattavat harjoittaa asian-

tuntijan tittelillä varustetut oikeustieteen ylioppilaat, ja lisäksi heidän joukkoonsa kuuluu 

mm. oikeusnotaareja, lakimiehiä, asianajajia ja varatuomareita. 

Jos perinnönjättäjä ei ole elinaikanaan halunnut toteuttaa jäämistösuunnittelua, sovelletaan 

perimykseen ja aviovarallisuussuhteisiin hänen poismenonsa jälkeen lain kaavamaisia sään-

nöksiä, jotka määräävät omaisuuden siirtymisestä sekä aviovarallisuussuhteen purusta.2 Jos 

taas henkilö haluaa vaikuttaa jäämistöönsä, toteuttaa hän elinaikaisia sekä kuoleman varalta 

tehtyjä toimia, jotka vaikuttavat hänen tulevan kuolinpesänsä hallintoon, jaettavaan omai-

suuteen sekä jako-osuuksiin ja edunsaajiin.3  

Perintösuunnittelu käsitteenä on termi, jota näkee usein käytettävän perintöverosuunnittelua 

tarjoavien yritysten markkinoinnin yhteydessä. Usein perintösuunnittelulla viitataan testa-

mentin tekemiseen, lahjakirjojen laatimiseen tai henkivakuutuskorvauksiin jäämistösuun-

 
1 Puronen 2009, s. 15 
2 Puronen 2009, s. 16 
3 Kolehmainen - Räbinä 2012, s. 1 
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nittelun välineinä. Palvelun markkinointi perustetaan ajatukselle oman tahdon toteutumisen 

varmistamisesta sen suhteen, kenelle omaisuus siirtyy perintösuunnittelijan kuollessa sekä 

toisaalta veroseuraamusten lailliseen minimointiin perimyksen yhteydessä. Perintösuunnit-

telu on käytännössä nähdäkseni lähes samaa tarkoittava asia kuin jäämistösuunnittelu, joka 

on nykyisin oikeuskirjallisuudessa usein käytetty termi toimille, joihin sisältyvät myös pe-

rintö- ja perintöverosuunnittelutoimet.  

Antti Kolehmainen ja Timo Räbinä teoksensa Jäämistösuunnittelu (2012) esipuheessa to-

teavat, että jäämistösuunnittelu ei ole vakiintunut termi perhe- ja jäämistöoikeutta koske-

vissa oikeuslähteissä. Kirjoittajat ovat löytäneet virallislähteistä kaksi osumaa jäämistösuun-

nittelu- sanalla. Toinen maininta löytyy korkeimman oikeuden ratkaisusta (KKO 2004:40) 

ja toinen hallituksen esityksestä (HE 44/2001). Kolehmainen ja Räbinä kuvaavat jäämistö-

suunnittelu-termin sisältävien tekstien liittyvän perittävän tahdonvallan vapauteen ja säänte-

lyn asettamiin rajoitteisiin sekä taloudellisiin intresseihin ja niiden suojaamiseen.4   

Perintöverosuunnittelua koskien ilmestyi vuonna 2009 Pertti Purosen teos Näin onnistut pe-

rintöverosuunnittelussa. Tämä kirja sekä vuonna 2011 ilmestynyt Perunkirjoitus ja perinnön 

veroseuraamukset olivat 2010- luvulla vakiintuneesti käytettyjä työvälineitä jäämistösuun-

nittelua harjoittavien asiantuntijoiden keskuudessa ainakin omassa työyhteisössäni. Tein itse 

jäämistösuunnittelijan työtä oikeustieteen ylioppilaana asiantuntijan nimikkeellä yli kymme-

nen vuoden ajan vuosina 2006 – 2017. Perintösuunnittelusta on nähdäkseni muokkaantunut 

käytännössä osa jäämistösuunnittelua sen myötä kun jäämistöä koskevassa suunnittelussa 

on haluttu alkaa tietoisesti lisääntyvässä määrin perinteisten veroseuraamusten minimoinnin 

lisäksi laillisin keinoin myös vaikuttamaan kokonaisuutena yksityisoikeudellisin toimin laa-

jemmin omaisuuden ohjautumiseen jäämistösuunnittelijan itsensä valitsemille tahoille. 

Kolehmainen ja Räbinä teoksessaan selostavat, että Ahti Saarenpään mukaan jäämistösuun-

nittelu voidaan jakaa seitsemään osa-alueeseen: 

1) sukupolvenvaihdosta koskevaan 2) jäämistön ohittamiseen tähtäävään 3) yksilön varalli-

suusasemaa koskevaan  4) edunvalvontaa koskevaan 5) parisuhdeoikeudelliseen                           

6) jäämistön haltuunottoa koskevaan ja 7) jäämistösaantoja koskevaan osa-alueeseen.5 

 
4 Kolehmainen-Räbinä 2012, s. 1 - 2 
5 Kolehmainen-Räbinä 2012 s. 4. Kolehmainen ja Räbinä viittaavat Ahti Saarenpään julkaisemat-

tomaan esitelmään Talentum Lakikoulutuksen Jäämistösuunnittelu 2011- seminaarissa 16.12.2010, 

s. 5 
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1.2 Tutkimuskohteen valikoitumisesta 

Puhuttaessa jäämistösuunnittelun lainmukaisuudesta törmää useimmiten pohdintaan, joka 

koskee laillisen verosuunnittelun ja laittoman veronkierron välistä häilyväistä rajaa. Tässä 

pohdinnassa erotetaan toisistaan toiminta, joka toisaalta on verolainsäädännön mukaista ja 

toisaalta toiminta, joka aiheuttaa tavoiteltua ankaramman veronmaksuvelvollisuuden tai räi-

keimmässä muodossaan jopa rikosoikeudellisen vastuun. Harvemmin jäämistösuunnittelun 

yleistä lainmukaisuutta julkisuudessa koskevassa pohdinnassa on mielestäni nähnyt kannan-

ottoja koskien sitä, voisiko jäämistösuunnittelullinen oikeustoimi tulla pätemättömäksi esi-

merkiksi alentuneen toimintakyvyn, avustajan harjoittaman johdattelun, lesken tai laki-

osaperillisen oikeuksien sivuuttamisen tai oikeustoimilain kolmannen luvun pätemättö-

myysperusteiden nojalla.  

Luettuani Reijo Knuutisen Verotus-lehdessä (1/2015) ilmestyneen artikkelin Mitä on ns. ag-

gressiivinen verosuunnittelu alkoi mielessäni sanoittua vuosien saatossa eräiden mutkikkai-

den ja monivaiheisten perintösuunnittelujärjestelyiden yhteydessä ajatuksissani kuplinut 

epämääräinen, aiemmin sanoittamaton ajatus sitä koskien, tarvitsisiko jäämistösuunnittelija 

mahdollisesti käyttöönsä helposti löydettävissä olevan ja ymmärrettävän koonnin jäämistö-

suunnittelun hyväksyttävänä pidettävistä rajoista.  

Artikkelissaan professori Knuutinen käsittelee erityisesti yritysvero-oikeudellisesta näkö-

kulmasta toimintaa, jossa periaatteessa pitäytymällä toteutetuissa toimissa lain kirjaimen pii-

rissä hyökätään jotakin ”oikeana tai hyväksyttävänä pidettävää tavoitetta, perusajatusta tai 

normia vastaan.” Tämä toiminta tapahtuu lain puutteita tai aukkoja hyödyntämällä tilan-

teissa, joissa taloudellista tuloerää ei verolain mukaan katsota verolliseksi ja verottomuu-

delle ei ole esitetty veropoliittisia tai muitakaan perusteita. Knuutisen mukaan oikeudellisesti 

hyväksyttävässä aggressiivisessa verosuunnittelussa etsitään lain aukkoja, puutteellisuuksia 

ja tulkinnanvaraisuuksia, joita hyödynnetään, eikä toiminnassa kunnioiteta verosäännöksen 

tai verolain tarkoitusta vaan nojaudutaan pelkästään formalistisesti lain kirjaimeen. Tällaista 

sinänsä laillista verosuunnittelua voidaan pitää epäasianmukaisena, erotuksena asianmukai-

seen verosuunnitteluun, joka sekin hyödyntää lainsäädännön epäjohdonmukaisia piirteitä tai 
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jännitteitä, mutta kuitenkin sellaisessa tilanteessa, jossa lainsäätäjä on tarkoituksella jättänyt 

tai hyväksynyt nämä epäjohdonmukaisuudet tai jännitteet.6  

Knuutisen kuvaaman aggressiivisen verosuunnittelutoiminnan rajojen hahmottaminen ja 

löytäminen olisi oma kiinnostava tutkimuksensa, joka arvatenkin olisi sekä valtavan laaja 

että haastava työsarka. Itse kiinnostuin Knuutisen artikkelin antaman alkusysäyksen jälkeen 

pohtimaan, voisinko minä omassa tutkielmassani ryhtyä systematisoimaan jäämistösuunnit-

telun tavanomaisia rajoja sekä tarvittaessa tulkitsemaan tutkielman asettamissa rajoissa asiaa 

koskevien oikeuslähteiden merkitystä jäämistösuunnittelun rajojen kannalta. Päätin ryhtyä 

tähän toimeen ja aiheen laajuuden vuoksi rajata pohdinnan koskemaan tilannetta, jossa jää-

mistösuunnittelua harjoittavat avioliitossa olevat puolisot, joilla on rintaperillisiä. Toki tietyt 

pohdinnan yhteydessä esille tulevat seikat koskevat kaikkia toimijoita, kuten esimerkiksi 

yleinen kelpoisuus tehdä aihepiriin liittyviä oikeustoimia tai  lakimiehen roolin sallittavuu-

den rajat jäämistösuunnittelun yhteydessä. 

1.3 Kuinka rajojen noudattamatta jättäminen tulee ilmi? 

Kuinka käytännön elämässä huolehditaan siitä, että jäämistösuunnittelu toteutuu ja on to-

teutunut lain sallimissa rajoissa?  

Perimystä koskeva yleislakimme perintökaari asettaa omalta osaltaan rajansa sille, kuinka 

paljon perinnönjättäjä saa poiketa lain mukaisesta perimysjärjestyksestä omin määräämis-

toimin. Perintökaari tuntee esimerkiksi rintaperillisen lakiosasuojan ja lesken asumisoikeu-

den (nk. lesken vahva suoja), joista ei lähtökohtaisesti voida sopia toisin lesken tai lakiosape-

rillisen vahingoksi ilman että näillä tahoilla olisi mahdollisuutta puuttua oikeudenloukkauk-

seen. Toki kumpainenkin taho voi ollessaan täysivaltainen luopua näistä suojistaan tai pidät-

täytyä niitä vaatimasta. Perintökaari sisältää toisin sanoen normistoa, joka on pakottavaa 

lainsäädäntöä jäämistösuunnittelijan näkökulmasta katsottuna ja joka asettaa rajoja jäämis-

tösuunnittelun toteuttamiselle. Samalla tavalla avioliittolaki sisältää määräyksiä, jotka aset-

tavat omat rajansa jäämistösuunnittelulle naimisissa olevien henkilöiden tapauksessa. Avio-

liittolaki on parisuhdenormisto, joka mm. takaa aviopuolisolle tai leskelle tietyntasoisen 

lainsäädännöllisen suojan sellaisia jäämistösuunnittelutoimia vastaan, jotka loukkaavat les-

kelle tai perheelle tärkeitä intressejä. Esimerkiksi avioliittolain mukaiset vallinnanrajoitus-

säännökset ovat jäämistösuunnittelijaa velvoittavaa oikeutta, joiden painoarvoa korostaa 

 
6 Knuutinen, Verotus 2015, s. 5 ja 7 
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avioliittolain 133 §. Sen mukaan, vaikka puolisoiden aviovarallisuussuhteet määräytyisivät 

toisen maan lain mukaan, Suomessa olevan omaisuuden luovutukseen sovelletaan avioliit-

tolain mukaisia vallinnanrajoitussäännöksiä, jotka ovat omiaan huolehtimaan perheen yhtei-

sestä edusta.7  

Perintökaaren ja avioliittolain perimystä ja ositusta koskevat tavallisimmat määräykset tule-

vat tiettyyn pisteeseen asti huomioiduksi tavanomaisessa osituksessa ja perinnönjaossa käy-

tännön toimien yhteydessä.  

Mikäli leski ja vainajan perilliset toimittaisivat osituksen ja perinnönjaon asiantuntijan 

luona, antaisi säntillisesti toimiva asiantuntija lähtökohtaisesti kaikille vainajan oikeuden-

omistajille ohjeita heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä lain sisällöstä. Säännök-

set tulisivat huomioiduiksi asiantuntijan ohjauksen välityksellä.  

Tässä tutkielmassani yhtenä tutkimuskohteena on asiantuntijan rooli jäämistösuunnittelussa. 

Keskityn tarkastelemaan asiantuntijan toiminnan rajoja nimenomaan jäämistösuunnittelun 

näkökulmasta ennen osituksen ja perinnönjaon toimittamista jäämistösuunnittelijan elinai-

kana.  

Jos taas osakkaat toimittavat osituksen ja perinnönjaon itse, kasvaa usein virheriski. Mikäli 

ositus ja perinnönjako toimitettaisiin väärin tuntematta lain sisältöä tai väärin laadittujen jää-

mistösuunnitteluasiakirjojen pohjalta, oli sitten asiantuntijaa käytetty apuna tai ei, leski ja 

perilliset epäilemättä kohtaisivat vaikeuksia yrittäessään siirtää vainajan omaisuutta ni-

miinsä ja omistukseensa esimerkiksi pankissa tai Maanmittauslaitoksella. Nämä tahot vir-

kansa puolesta pyytäisivät oletettavasti lisäselvitystä tai oikaisua ja pidättäytyisivät ennen 

tätä siirtämästä omaisuutta pois kuolinpesän omistuksesta. Peruste pankin toiminnalle löytyy 

Finanssivalvonnan (ent. Rahoitustarkastus) antamasta ohjeesta luottolaitoksille koskien lain 

luottolaitoksista 95 §:n mukaisen huolellisuusvelvoitteen täyttämistä kuolinpesäasioinnissa. 

Sen mukaan pankin tulee pyytää vähintään kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumus oi-

keustoimelle, joka toteutetaan valtakirjoin. Lisäksi pankki tarvitsee asiointia varten perukir-

jan, testamentin ja täydellisen sukuselvityksen tai vahvistetun perukirjan.8  

 
7 Aarnio-Kangas 2010, s. 114 ja 128 
8 https://www.finanssivalvonta.fi/kuluttajansuoja/kysymyksia-ja-vastauksia/kuolinpesan-asiat/ 

2020 
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Käytännössä pankit kuitenkin useimmiten pyytävät vielä tätä perustellumpia asiakirjaselvi-

tyksiä kuolinpesiin liittyen. Puutteet lain noudattamisessa ja laadituissa asiakirjoissa tulevat 

usein esiin tällaisessa yhteydessä.  Toki pankitkaan eivät välttämättä puutu muuhun (esimer-

kiksi väärin laskettuihin jako-osuuksiin) kuin siihen, että kaikki osakkaat antavat valtakir-

jalla tai henkilökohtaisesti suostumuksensa toteutettavaan varojen siirtoon.  

Samaa valvontaa toteuttaa esimerkiksi maanmittauslaitos perustuen maakaaren 12: 1 §:ään, 

jonka perusteella lainhuudon hakijan on esitettävä selvitys saantonsa laillisuudesta. Lain-

huutohakemukseen on liitettävä saannon perusteena oleva asiakirja. Lainhuudatettavan pe-

rintösaannon ollessa kyseessä vaatii lainhuudatusviranomainen nähtäväkseen samat asiakir-

jat kuin pankki, mutta lisäksi myös saantoasiakirjan (perukirja, perinnönjakosopimus tai tes-

tamentti liiteasiakirjoineen). Näin lainhuudatus ei onnistu pelkästään kaikkien osakkaiden 

suostumuksen antamisella eli valtakirjalla. Osakekirjojen sähköistäminen ulottaa saman val-

vonnan koskemaan myös asunto-osakkeita.  

Käytännön elämässä tallaiset kirjaamisviranomaisten tai rahalaitosten lakiin tai ohjeisiin pe-

rustuvat toimintaansa koskevat määräykset kuolinpesäasiointia koskien edistävät nähdäk-

seni paljonkin jäämistöomaisuuden perintökaaren ja avioliittolain mukaista osittamista ja ja-

kamista.  Ainakin henkilökohtaisen kokemukseni perusteella moni kuolinpesä palkkaa laki-

miehen perinnönjakosopimuksen laatijaksi siinä kohden, kun pankki kieltäytyy sinnikkäästi 

luovuttamasta kuolinpesän varoja ilman asianmukaista, lain mukaan laadittua perinnönjako-

sopimusta.  

Perinnönjättäjän elinaikana tapahtuvaan jäämistösuunnitteluun tällainen jälkikäteinen osi-

tuksen ja perinnönjaon yhteydessä olemassa oleva käytännön valvontamekanismi saattaa 

ulottaa vaikutuksensa siten, että myös jäämistösuunnittelua aletaan haluta jatkossa toteuttaa 

asiaan perehtyneen lakimiehen neuvojen pohjalta mahdollisesta vahingosta viisastuneina. 

Elinaikana toteutetun jäämistösuunnittelun mahdollisia virheitä ei useissa tapauksissa huo-

mata oikeustoimen tekijän yhä eläessä, koska kyse on monesti kuolemanvaraistoimista tai 

elinaikana toteutetuista oikeustoimista, joiden kokonaisvaikutukset ilmenevät vasta jäämis-

tösuunnittelija kuoleman jälkeen. Tällaisten oikeustoimien kohdalla ei välttämättä ole enää 

olemassa syntyneen virheen korjaamismahdollisuutta jäämistösuunnittelijan kuoleman jäl-

keen, ja virheiden vaikutukset voivat olla pahimmillaan dramaattisiakin. 
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1.4 Tutkimuksen kohde ja sen rajaaminen  

Tämän tutkielmani tarkoituksena on hahmottaa vastauksia perintösuunnittelun rajoihin pe-

rintösuunnittelijaa itseään, perintösuunnittelua harjoittavaa asiantuntijaa sekä sivullista kol-

matta osapuolta koskien.  

Aihe ja alue on todella laaja, eikä tämän tutkielmani tarkoitus ole löytää kaikkia rajoja tai 

vastauksia, saati ottaa yksityiskohtaisesti kantaa jokaiseen tilanteeseen tai nyanssiin. 

Tarkoituksena on löytää valitsemalleni toimijalle (perheyksikkö, johon kuuluu aviopuolisot 

ja rintaperillisiä) merkityksellisimmät valittujen lakien asettamat rajat toteuttaa jäämistö-

suunnittelua. Sen jälkeen pohdin asiantuntijan ja sivullisen henkilön roolien rajoja jäämistö-

suunnitteluun liittyvinä osapuolina.  

Lopuksi tulen pohtimaan, kuinka tarkoituksenmukaista ja tärkeää on ylipäätään miettiä pe-

rintösuunnittelun rajoja. Entä miten eri toimijoiden noudatettavat jäämistösuunnittelun rajat 

nyt muodostuvat, ja voisiko rajoja tuoda tehokkaasti tunnetuiksi ja niiden etukäteisen nou-

dattamisen valvontaa järjestää jollakin tavalla? Entä voisiko perintösuunnittelun rajojen tun-

netuksi tuomisen ja valvonnan tarpeen poistaa muuttamalla jotakin nykyisessä järjestelmäs-

sämme? 

1.5 Tutkimusmetodista 

Kaarlo Tuori kuvaa teoksessaan oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt käsitystään nyky-

aikaisesta oikeudesta järjestelmäksi, jossa oikeuden ajatellaan olevan positiivista eli asetet-

tua. Oikeus on ”paitsi asetettuja normeja, myös yhteiskunnallisia käytäntöjä, jotka muokkaa-

vat normeja.”9   

Oikeustiede tutkii oikeutta.10 Oikeustiede jakaantuu lainoppiin, oikeusteoriaan ja monitie-

teellisiin oikeusoppeihin (esim. oikeusteoria, oikeussosiologia, oikeushistoria, oikeustalous-

tiede), joista lainoppi tulkitsee ja systematisoi olemassa olevaa oikeutta.11 Tuorin mukaan 

oikeustiede kuluu osaksi normeja muokkaavia yhteiskunnallisia käytäntöjä tuottaessaan lain 

tulkintasuosituksia ja systematisointiehdotuksia. Esimerkiksi Tuori nostaa oikeustoimilain 

33 §:n, joka sisältää kunnianvastaisen ja arvottoman olosuhteen käsitteen. Oikeustiede 

 
9 Tuori 2013. s. 13 
10 Hirvonen 2011, s. 21 
11 Hirvonen 2011, s. 35 
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kannanotoillaan systematisoi sitä, mitä olosuhdetta voi tulkita kunnianvastaiseksi ja arvot-

tomaksi. Samalla oikeustiede systematisoi oikeudenalan yleisiä periaatteita sekä luo oikeus-

järjestykselle yhteisiä yleisiä oppeja.12 

Kuinka oikeustiedettä sitten luodaan? Tieteen luomista varten on olemassa tieteenalan omia 

metodeja eli tutkimusmenetelmiä, joiden avulla voi tulkita ja analysoida oikeutta ja tutkia 

sen oikeudenmukaisuutta.13  

Oikeustieteen metodit eivät ole itsenäisiä, vaan ne ovat riippuvaisia tutkittavasta oikeustie-

teen osa-alueesta. Oikeutta tulkitseva ja systematisoiva lainoppi sisältää tulkintametodeja ja 

oikeuslähdeopin, joita tutkimustyössä tulee noudattaa. Niiden avulla oikeuden tulkintaa ja 

systematisointia toimitetaan. Tulkintaoppeja ovat ainakin sanamuodon mukainen tulkinta, 

analoginen tulkinta, vertaileva tulkinta, historiallinen tulkinta, arvoperusteinen tulkinta, ob-

jektiivinen eli auktoriteettiperusteinen tulkinta ja systemaattinen tulkinta. Oikeuslähdeoppi 

pitää sisällään mm. normihierarkian säännöt sekä oikeuslähdeopin oikeuslähteiden käy-

töstä.14   

Tutkielmani tarkoitus on lainopin metodin avulla systematisoida ja tulkita olemassa olevia 

jäämistösuunnittelun rajoihin liittyviä oikeuslähteitä. 

Oikeuslähdeopin osalta noudatan Aulis Aarnion perusteoriaa ja jaottelua vahvasti velvoitta-

viin, heikosti velvoittaviin ja sallittuihin oikeuslähteisiin.15 Työssäni on mukana sallittujen 

oikeuslähteiden joukossa myös käytännöllisiä sekä eettisiä ja moraalisia argumentteja. 

Lainsäädännön ymmärtäminen on hankalaa, mikäli se irrotetaan lainsäätäjän tarkoituksesta, 

joka on heijastellut lain säätämisen aikaisia yhteiskunnallisia arvoja ja periaatteita. Sen 

vuoksi tutkielmassani on käytössäni myös teleologinen ja osin jopa historiallinen tulkinta-

oppi, jonka käytössä uskon jo tässä vaiheessa muodostuvan jonkinlaisen ongelman siksi, että 

tarkasteltavanani olevaa aihealuetta koskeva lainsäädäntö on suhteellisen vanhaa eivätkä sen 

taustalla vaikuttaneet arvot ja periaatteet ole ehkä pysyneet yhteiskunnan uudistumisen 

vauhdissa. Toisaalta oletan iäkkäiden lakien lukuisten osauudistusten vaikuttaneen 

 
12 Tuori 2013, s. 22 
13 Hirvonen 2011, s. 5 
14 Hirvonen 2011, s. 41, 44 ja 56 
15 ks. esim. Aarnio, Laintulkinnan teoria, Juva 1989, s. 220 ss. 
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lainsäädännön sisäiseen johdonmukaisuuteen, joka toisaalta mahdollisesti korostaa auktori-

teettiperusteisen tulkinnan merkitystä.  

 

2 Perhe- ja perintölainsäädännön asettamat rajat  

2.1 Johdanto ja rajausta 

Perintökaari on suomalainen lakimääräistä perintöoikeutta ja testamenttioikeutta koskeva 

yleislaki. Perintökaaren säännökset asettavat yhdessä mm. aviovarallisuussuhteita sääntele-

vän avioliittolain kanssa osaltaan raaminsa sille, kuinka jäämistösuunnittelua Suomessa voi-

daan toteuttaa. Perimystä sekä aviovarallisuussuhteita koskevaa lainsäädäntöä on syytä tut-

kia yhdessä oikeuskäytännön ja oikeuskirjallisuuden kanssa, kuten myös Aulis Aarnio ja 

Urpo Kangas toteavat teoksensa Suomen jäämistöoikeus I esipuheessa. Tämä johtuu mm. 

siitä, että sekä perintökaari että avioliitolaki molemmat ovat iäkkäitä säädöksiä.  Tästä joh-

tuen tutkimukseni käsillä olevassa jaksossa, joka käsittelee jäämistösuunnitteluun keskei-

sesti liittyvän perintö- ja aviovarallisuuslainsäädännön määräyksiä, tarkastellaan myös 

edellä mainittuja asiaan liittyviä oikeuslähteitä yhdessä lain säädöksen kanssa. 

Jäämistösuunnittelijan tulee tuntea ainakin tietyssä määrin myös lakien esityöt. Esimerkkinä 

tästä on adoptiolapsen perimystä koskevat eräät normit, joiden merkitys tulee oikeastaan 

lukea lain esitöistä.  

Hyvä on myös tiedostaa, että toisinaan jäämistösuunnittelijan on oltava tietoinen muutetun 

tai kumotun lainsäädännön sisällöstä. Vanhojen lakien aikaiset säädökset voivat tulla yhä 

tietyissä tilanteissa sovellettaviksi. Tästä esimerkkinä on adoptiolainsäädäntö. Jos jaetaan 

kuolinpesää, jossa perittävä on kuollut 1.7.2012 tai myöhemmin ja adoptio tapahtunut ennen 

1.1.1980 eikä adoptiota ole siirretty uuden lain alaisuuteen, sovelletaan yhä vanhan adoptio-

lain perimystä koskevia sääntöjä. Samoin esimerkiksi puolisoiden välisten lahjojen tai lah-

janluontoisten kauppojen osalta saattaa yhä olla merkitystä avioliittolain puolisoiden välistä 

lahjoituskieltoa koskevalla määräyksellä, joka  lakkasi lainuudistuksen jälkeen olemasta voi-

massa vuonna 1992. Tällaisiin erityistilanteisiin, joita oikeudenalan piirissä on paljon mui-

takin, ei tässä tutkimuksessa kiinnitetä huomiota, koska tarkoituksena on löytää yleiset lain-

säädännölliset rajat jäämistösuunnittelulle. 
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Rajaan tässä luvussa tarkasteluni avioliittolain ja perintökaaren määräysten tarkasteluun. En 

keskity koko perintökaaren ja avioliittolain läpikäymiseen, vaan rajaan tarkasteluni tutki-

muksen kohteeksi rajattuun tavanomaiseen jäämistösuunnittelijaperheeseen, johon kuuluu 

aviopuolisot ja rintaperillisiä. Toisaalta en selosta näitäkään ryhmiä koskevia perintökaaren 

ja avioliittolain säännöksiä kokonaisuudessaan vaan keskityn tarkastelemaan aviopuolison, 

lesken sekä rintaperillisen keskeisten suojasäännösten sisältöä, jotka asettavat rajat jäämis-

tösuunnittelulle. En kiinnitä huomioita adoption mukanaan tuomiin kysymyksiin, koska ny-

kyisen lainsäädännön tarkoitus on rinnastaa adoptoitu rintaperillinen biologiseen rintaperil-

liseen. Maatilan ja yrityksen sukupolvenvaihdos sekä henkivakuutukset on myös rajattu tut-

kielman ulkopuolelle, vaikka niillä toki on keskeistäkin merkitystä tietyissä kuolinpesissä.  

Työni kolmannessa jaksossa tarkastelen perintöverolakia, koska verotus näyttelee keskeistä 

roolia jäämistösuunnittelun kannalta.  

Perintökaaren, avioliittolain ja perintöverolain lisäksi jäämistösuunnitteluun vaikuttaa moni 

muukin laki sekä lakia alemman asteinen säädös. Ulosottokaari esimerkiksi määrää perintö-

suunnittelun rajat suhteessa velkojaan ja laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta 

osaltaan suhteessa avopuolisoon. Toisaalta laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 

määrittelee jäämistösuunnittelun rajat suhteessa yleisesti hyväksyttävänä pidettävään menet-

telyyn oikeustoimia tehtäessä. Oikeustoimilain oikeustoimen pätemättömyyttä koskevat 

säännökset tulevat tarkasteltaviksi tutkimukseni neljännessä luvussa käsiteltäessä sivullisiin 

liittyviä kysymyksiä, vaikka itsestään selvää toki on, että jäämistösuunnittelijakaan ei saa 

toteuttaa jäämistösuunnittelutoimia oikeustoimin, joita rasittaa OikTL: n mukainen pätemät-

tömyysperuste. 

2.2 Perintökaari 

2.2.1 Perintökaareen sisältyvä jäämistöoikeudellinen lesken suojajärjestelmä 

2.2.1.1 Yleistä 

Perintökaaren 2:1 §:ssä määrätään, että lähinnä saavat perinnön rintaperilliset yhtä suurin 

osuuksin. Suomessa leski ei ilman asianomaista testamenttimääräystä peri puolisoaan, mi-

käli perinnönjättäjällä oli elossa olevia lapsia tai heidän jälkeläisiään. Tässä yhteydessä 
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huomautettakoon, että asiantila on toinen esimerkiksi Ruotsissa. Ruotsissa leskellä on oikeus 

perintöön ennen yhteisiä rintaperillisiä.16  

Jos perinnönjättäjä oli naimisissa, perintökaaren 23: 1.2 §: n mukaan ennen perinnönjakoa 

on toimitettava ositus. Ositus määrittelee aviopuolisolle ja pesälle kuuluvan osuuden perin-

nönjättäjän varoista. Perinnönjättäjä ei voi myöskään määrätä testamentilla omaisuudesta, 

joka menee rintaperilliselle lakiosana. Testamenttausoikeus on perusoikeuksiin rinnastuvana 

vapautena lähtökohtaisesti rajoittamaton, mutta sitä on kuitenkin Suomessa rajoitettu siten, 

että testamentti ei saa loukata lesken tai rintaperillisten lakisääteistä oikeutta.17  

Miten perintökaari sitten määrittää lesken lakisääteisen oikeuden, jolla testamenttausoi-

keutta ja sitä kautta jäämistösuunnitteluvapautta on rajoitettu?  

2.2.1.2 Jakamattomuussuoja 

Perintökaareen lisättiin vuonna 1983 lesken jakamattomuussuojaa koskevat säännökset. Toi-

sinaan jakamattomuussuojan kohdalla puhutaan myös lesken vahvasta suojasta, joka onkin 

tässä yhteydessä tarkastelun kohteena. Jakamattomuussuojan loukkaamaton ydin, lesken oi-

keus hallita jakamattomana puolisoiden yhteisenä kotinaan käyttämää asuntoa ja koti-ir-

taimistoa rintaperillisen jakovaatimuksesta huolimatta, muodostaa tärkeimmän loukkaamat-

toman rajan jäämistösuunnittelulle suhteessa leskeen. 

Kokonaisuudessaan jakamattomuussuojaa koskeva säännös kuuluu seuraavasti:  

Perintökaareen 3 luvun 1a § 

Eloonjäänyt puoliso saa pitää kuolleen puolison jäämistön jakamattomana hallinnas-

saan, jollei rintaperillisen jakovaatimuksesta tai perittävän tekemästä testamentista 

muuta johdu. 

 

Rintaperillisen jakovaatimuksen ja testamentinsaajan oikeuden estämättä eloonjäänyt 

puoliso saa pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn 

tai muun jäämistöön kuuluvan eloonjääneen puolison kodiksi sopivan asunnon, jollei 

kodiksi sopivaa asuntoa sisälly eloonjääneen puolison varallisuuteen. Yhteisessä ko-

dissa oleva tavanmukainen asuntoirtaimisto on aina jätettävä jakamattomana eloon-

jääneen puolison hallintaan. 

 

  

Jakamattomuussuojan ytimessä on kyse lakiosasuojankin edelle menevästä lesken vahvasta 

oikeudesta. Suojasäännöksen säätämisen taustalla on hallituksen esityksen perusteluiden 

 
16 Oikeusministeriön työryhmämietintö 2004: 6, s. 10 
17 Aarnio – Kangas 2015 (2), s. 84 
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mukaan mm. se, että perinnönjättäjät olivat lakimuutoksen säätämisen aikoihin usein iäk-

käitä henkilöitä ja rintaperilliset työiässä olevia aktiiviväestöön kuuluvia henkilöitä. Halli-

tuksen esityksen mukaan perintö ei enää lakimuutoksen aikoihin ollut useinkaan merkityk-

sellinen seikka perillisen toimeentulon kannalta, vaan mieluumminkin se lisäsi perillisen va-

rallisuutta. Eloonjääneen puolison asemaa taas koettiin merkitykselliseksi parantaa entisestä, 

koska iäkäs, usein eläkkeellä oleva leski on asumissuojan tarpeessa. Hallituksen esityksessä 

pohditaan jopa lakiosasäännöstön kumoamista kokonaan tai puolison asettamista perimyk-

sessä rintaperillisten edelle tai rinnalle. Näitä vaihtoehtoehtoja pidettiin liian pitkälle mene-

vinä, ja toisaalta todettiin, että PK 8 luvun avustussäännökset ja puolisoiden mahdollisuus 

turvata toisiaan testamentilla ajavat riittävässä määrin lesken suojan asiaa.18  

 

Kun säännöstä luetaan tarkasti, voidaan huomata, että PK 3:1a §:n nojalla leski saa rintape-

rillisen jakovaatimuksesta huolimatta hallita jakamattomana puolisoiden yhteisenä kotinaan 

käyttämää asuntoa koti- irtaimistoineen, mikäli lesken omiin varoihin ei sisälly kodiksi so-

pivaa asuntoa.  Käytännössä kysymyksen on herättänyt se, minkälainen eloonjääneen puoli-

son varoihin sisältyvä asunto voidaan katsoa lain tarkoittamaksi ”kodiksi sopivaksi” asun-

noksi. Tätä rajanvetoa on selvitetty mm. lain esitöissä sekä oikeuskäytännössä. 

 

Lain esitöissä lesken suojasäännöksen tarkoituksena selvitetään olevan turvata leskelle saa-

vutetun asumistason säilyminen myös puolison kuoleman jälkeen. Vastaavaksi kodiksi so-

pivan asunnon huoneluvun tulisi vastata puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn asunnon huo-

nelukua, ja toisaalta mukavuustason olisi oltava sama kuin yhteisen kodin mukavuustason. 

Lain esitöiden mukaan olisi kuitenkin suositeltavaa lesken saada siirtyä toiseen, jäämistöön 

sisältyvään pienempään asuntoon, jos tämä on lesken oma toive, joka ei aiheuta muita on-

gelmia. Toisaalta lain esitöissä myös todetaan lesken omassa omistuksessaan olevaan pie-

nempään kotiin siirtymisestä, että lähtökohtana voidaan pitää samaa huonelukua, paitsi, 

jollei eloonjääneen puolison voida olettaa tulevan toimeen pienemmässäkin asunnossa. Ta-

vanomaisella asuntoirtaimistolla taas tarkoitetaan omaisuutta, joka palvelee asumisen tar-

koitusta yhteisessä kodissa. Asumisen tarkoitusta hallituksen esityksen mukaan palvelevat 

huonekalut, kodinkoneet, erilaiset liinavaatteet ja muut tekstiilit, ruokailu- ja keittiövälineet 

 
18 HE 1982/225 s. 3 – 4 
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sekä koriste- ja muut vastaavat esineet. Erikseen mainitaan, että kokoelmat ja muut erityistä 

arvoa omaavat irtaimet esineet eivät kuulu koti-irtaimistoon.19  

 

Myös omistuksella on merkitystä lesken vahvan suojan kannalta. Vuokra-asunto tai työsuh-

deasunto eivät poista lesken oikeutta asumissuojaan.20 

 

Kodiksi sopivan asunnon määritelmä on täsmentynyt oikeuskäytännössä tärkeällä tavalla  

seuraavan KKO:n  ennakkopäätöksen myötä: 

KKO 1992: 94 

 

Tapauksessa korkein oikeus vahvisti, että lesken omiin varoihin sisältyvän asunnon 

tulee olla suuruudeltaan ja varustetasoltaan puolisoiden yhteisenä kotinaan käyttämää 

asuntoa vastaava, jotta leski menettäisi oikeuden käyttää ensin kuolleen puolison va-

roihin kuulunutta asuntoa kotinaan. Kun lesken varallisuuteen sisältynyt asunto oli 

pinta-alaltaan huomattavasti pienempi kuin ensin kuolleen puolison varoihin kuulut 

yhteisenä kotina käytetty asunto, jota se ei tiloiltaan ja varustetasoltaankaan vastannut, 

sen ei katsottu olleen lesken kodiksi sopiva. 

 

Saarenpää puhuu lesken suojan yhteydessä järjestelmästä, joka perustuu ”elämisen laatuun 

ja jatkuvuuteen”. Järjestelmä ei ole tarveharkintaan perustuva.21 Norri taas muistuttaa, että 

”täysimittainen maatalouskiinteistö ei ole koti”. Asuntoviljelystila, johon kuuluu vain vähän 

elinkeinotoiminnan ulkopuolella olevaa viljelyspinta-alaa, on koti.22 

2.2.1.3 Avustus 

Lesken asumisen suojaa koskevassa asiayhteydessä hallituksen esityksessä 225/1982 tode-

taan, että leskelle lain uudistuksen yhteydessä ehdotettu avustusjärjestelmä olisi tarkoitettu 

osaltaan edistämään lesken asunnon hankintaa varten tarvittavan alkupääoman kokoamista 

niissä tapauksissa, kun avioliitto on esimerkiksi kestänyt niin vähän aikaa, että ensimmäistä 

omaa asuntoa ei ole vielä ehditty hankkia.23 Näin ensivaikutelmana lukijalle voi muodostua 

käsitys, että leski voisi avustuksena saada rahaa asunnon hankintaan jäämistövaroista. 

 

Perintökaaren 8: 2 § sisältää säännökset lesken avustuksesta. Lain mukaan leski, kihlakump-

pani tai avopuoliso voi saada avustuksena pesän varoista rahaa, muuta omaisuutta tai 

 
19 HE 1982/225 s. 10-12 
20 Mikkola 2010, s. 36 
21 Saarenpää 1994, s. 72 
22 Norri 2009, s. 177 
23 HE 1982: 225 vp, s. 10 – 11 
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käyttöoikeuden omaisuuteen, jos hänen toimeentulonsa perittävän kuoleman vuoksi on hei-

kentynyt ja avustus on tarpeen hänen toimeentulonsa turvaamiseksi. Nämä avustussäännöt 

tai lesken vahva suoja eivät edellytä sitä, että aviopuolisoilla olisi ollut avio-oikeus toistensa 

omaisuuteen.24 Lesken avustus ei saa ilman erittäin painavaa syytä loukata lakiosaa. 

Oikeuskirjallisuudessa avustuksen suorittamisella leskelle ei niinkään viitata asunnon tar-

peeseen. Puhutaan mieluumminkin avustuksen maksamisesta, mikäli lesken toimeentulo on 

siitä riippuvainen tai leski ei voi maatilaperimyksen tai velkojen takia käyttää PK 3:1a §:n 

mukaista hallintaoikeuttaan. Avustuksen ei ole lesken iästä riippuen välttämättä tarkoitus 

taata lesken toimeentuloa koko hänen loppuiäkseen, vaan sen on tarkoitus turvata ylimeno-

kauden toimeentulo. Avustusten käyttö on myös melko harvinaista.25  

Kuitenkin jäämistösuunnittelussa on hyvä muistaa myös se tosiasia, että leskelle voidaan 

määrätä avustusta maksettavaksi jäämistön varoista, joka voi vaikuttaa jäämistösuunnitel-

man kohteena olevan varallisuuden laajuuteen kuolinhetkellä sitä pienentävästi. 

2.2.1.4 Yleisiä huomioita 

Jämistösuunnittelun rajat leskeen nähden piirtyvät perintökaaressa käytännössä lesken asun-

non ja koti-irtaimiston jakamattomuussuojan myötä.  

Vaikka asumissuoja on vahva, sillekin asetetaan tietyt rajat. Leski voi esimerkiksi menettää 

oikeutensa hallita puolisoiden yhteisenä kotinaan käyttämää asuntoa myös toimitetun osi-

tuksen ja perinnönjaon jälkeen, mikäli hän saa omistukseensa PK 3: 1a §:ssä tarkoitetun 

kodiksi sopivan asunnon. Toisaalta taas se, että leski solmii uuden avioliiton, ei tarkoita asu-

missuojan lakkaamista.26  

On myös tärkeää muistaa, että asumissuoja voi koskea vain sellaista asuntoa, joka oli ensin 

kuolleen puolison omistuksessa kokonaan. Siten yhteisomistuksessa sivullisen kanssa ole-

vaan asuntoon suoja ei ulotu. Asumissuoja ei myöskään siirry uudelle puolisolle, jos leski 

solmii uuden avioliiton eikä uudenkaan puolison varoihin sisälly kodiksi sopivaa asuntoa. 

Toisin on tietysti asian laita, jos lesken eläessä toimitetaan ositus ja kotina käytetty asunto 

siirtyy osituksessa kokonaan lesken omistukseen.  

 
24 Mikkola 2010, s. 52 

25 Ks. Mikkola 2010, s. 52 - 53 ja Aarnio – Kangas 2010, s. 420 – 421 

26 Mikkola 2010, s. 38 ja s. 47 
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2.2.2 Perintökaaren määräykset rintaperillisen perintöosan suojasta 

2.2.2.1 Lakiosa 

Perintökaaren 7. luku sisältää säännökset lakiosasta. Lakiosa on ensimmäiseen parenteeliin 

kuuluville perillisille tarkoitettu oikeus, joka tarkoittaa toisaalta sitä, että perinnönjättäjä ei 

saa loukata lakiosaa testamentilla. Toisaalta se tarkoittaa sitä, että lakiosaperillisillä on oi-

keus vaatia tiettyjen vastikkeettomien saantojen huomioimista lakiosaa laskettaessa.27  

Lakiosa on puolet siitä, minkä määrän perintöä ensimmäisen parenteelin perillisryhmään 

kuuluva perillinen ilman testamenttia saisi. Lakiosa asettaa tiukan rajan jäämistösuunnitte-

lulle, koska perinnönjättäjä ei saa sivuuttaa voimassa olevan lain mukaan testamentilla suo-

raan alenevassa polvessa olevaa perillistään kuin lakiosan ylittävältä osalta poikkeuksena 

lakiperusteinen oikeus tehdä rintaperillinen perinnöttömäksi. Lakiosaa laskettaessa perilli-

sen itsensä vaatimuksesta jäämistöön lisätään laskennallisena eränä ennakkoperintö, testa-

menttiin rinnastuva lahja ja suosiolahja. Lisäys tehdään, vaikka ennakkoperintö olisi huomi-

oitu jo osituksessa AL 94a §:n mukaisesti.28  

Lakiosan saaminen vahvoista suojasäännöksistä huolimatta edellyttää lakiosaperillisen 

omaa aktiivisuutta. Sekä lakiosaa että sen laskemiseen liittyvien jäämistöön lisättävien erien 

huomioimista tulee aktiivisesti kunkin lakiosaperillisen vaatia. Jäämistösuunnittelijan on 

kuitenkin syytä huomioida lakiosasäännöstön merkitys, koska sen huomioimatta jättämisellä 

on helposti suuria vaikutuksia jäämistön jakamisen lopputulokseen. 

Joskus jäämistösuunnittelua tehdään siksi, että joku perillisistä on viettänyt rikollista elämää 

tai hän on esimerkiksi pahasti päihderiippuvainen. Näissä tilanteissa lainsäätäjä on taannut 

jäämistösuunnittelijalle oikeuden määrätä testamentilla omaisuudestaan myös lakiosan 

osalta. Perinnöttömäksi tekemistä koskevat säännökset löytyvät perintökaaren 15: 4 §:stä. 

2.2.2.2 Elinaikana annetut lahjat ja rintaperillinen  

Ennakkoperintö 

Perintökaaren kuudes luku sisältää säädökset ennakkoperinnöstä ja sen vähentämisestä pe-

rillisen perintöosuudesta lopullisen perinnönjaon yhteydessä. Ennakkoperintö on perinnön-

jättäjän elinaikana perilliselle antama lahja. Lahjana voidaan huomioida sekä 

 
27 Kolehmainen – Räbinä 2012, s. 268, Saarenpää 1980, s. 350 - 351 
 
28 Kolehmainen – Räbinä 2012, s. 271 ja Aarnio – Kangas 2010, s. 386 – 387 
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omistusoikeuden vastikkeeton siirtyminen että oikeus käyttää vastikkeetta toisen omai-

suutta. Ennakkoperinnön arvo vähennetään pääsäännön mukaan perillisen perintöosasta pe-

rittävän kuoleman jälkeen lisäämällä sen arvo laskennallisesti pesän reaaliseen arvoon ja 

vähentämällä perillisen perintöosuudesta. Kuitenkin, PK 6:1.2 §:n mukaan yhteiselle rinta-

perilliselle jommankumman puolison avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta annettu lahja 

vähennetään jo ensin kuolleen puolison jälkeen.29 Perintökaaren 6: 6  §:n mukaan sellaista 

ennakkoperintöä, jota ei voida vähentää perillisen perintöosasta, ei hän ole velvollinen pa-

lauttamaan, ellei niin ole määrätty ennakkoa annettaessa. Ennakkoperintö arvostetaan anta-

mishetken arvoonsa PK 6: 5 §:n mukaan, jos ei erityisestä asianhaaroista (kuten esimerkiksi 

lahjakirjan määräyksestä) muuta johdu. Perinnönjättäjän varallisuustasoon nähden tavan-

omaisina pidettäviä lahjoja ei voida pitää ennakkoperintönä, vaan ennakkoperinnön on ol-

tava aina arvokas. PK 6: 8 §: n mukaan, mikäli perillinen, joka on saanut ennakkoperintöä, 

on kuollut ennen perittävää, on ennakko vähennettävä hänen jälkeläistensä perintöosista. 

Ennakkoperinnön antaja ei voi ottaa antamaansa lahjaa takaisin ennakkoperinnön saajan 

kuolinpesästä.30  

Laki ei lähtökohtaisesti aseta perinnönjättäjälle rajoitusta olla määräämättä omaisuudestaan 

jäämistösuunnittelumielessä elinaikanaan lahjoituksin, joten jokainen voi halutessaan har-

joittaa jäämistösuunnittelua ja taata näin tietyn nimisen tai laatuisen omaisuuden siirtymisen 

haluamalleen perillistaholle.  

Lahjoituksin perinnönjättäjän elinaikana toteuttama perintösuunnittelu ei aina kuitenkaan 

ole ennakkoperintöjen antamista, jos esimerkiksi lahjakirjassa ei oteta kantaa asiaa tai olo-

suhteista voidaan muuta päätellä. Perinnönjättäjällä voi myös olla tarkoitus suosia lahjan-

saajaa muiden lakimääräisten perillisten kustannuksella.  

Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena olevan henkilöryhmän on tärkeää tiedostaa lesken 

ja rintaperillisten intressien suojaamiseksi lahjoittamiselle asetetut rajat. Lesken ositusintres-

sin huomioimista suhteessa elinaikana tehtyihin lahjoituksiin käydään läpi jäljempänä avio-

liittolain jäämistösuunnittelulle asettamien rajojen tarkastelun yhteydessä. Ennakkoperintö-

jen antamiseen läheisesti liittyvää suosiolahjasäännöstä taas käsitellään jäljempänä. 

 
29 Aarnio – Kangas 2015 (1), s. 824 
30 Aarnio – Kangas 2015 (1), s. 810-811 ja s. 824 
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Ennakkoperintö vai elinaikana annettu lahja? 

Lahjan antaja ei aina halua, että hänen elinaikanaan antamaansa ennakkoperintö huomioi-

daan lopullisessa perinnönjaossa. Ongelmaa lahjanantajan tahdon tulkinnassa ei ole, jos lah-

jan antaja on selvästi ilmaissut tahtonsa lahjakirjan yhteydessä tai esimerkiksi ottamalla asiaa 

koskevan määräyksen testamenttiinsa.31  

Rintaperillisiä koskee nk. positiivinen ennakkoperintöolettama. Jos perinnönjättäjä ei ole 

lahjakirjassa erikseen maininnut, että lahjaa ei ole katsottava saajansa ennakkoperinnöksi, 

tulkitaan lahjan antajan tarkoittaneen olla suosimatta ketään rintaperillistä toisen vahingoksi. 

Jos taas kyse on muusta perillisryhmästä kuin rintaperillisestä, ennakkoperintöolettama on 

päinvastainen. Jos lahjan saaja ei ole lahjan antajan perillinen, lahja ei voi tulla otetuksi huo-

mioon ennakkoperintönä. Tämä on asiatila esimerkiksi lesken saamien lahjojen suhteen.32  

Rintaperilliselle jommankumman puolison antama ennakkoperintö vähennetään ensin kuol-

leen puolison jälkeen toimitettavassa perinnönjaossa, jos lahja on annettu avio-oikeiden alai-

sesta omaisuudesta. Sääntöä ei kuitenkaan oteta huomioon, jos lasketaan lakiosaa ensin kuol-

leen puolison jälkeen ja ennakkoperinnön (tai suosiolahjan) antaja oli leski. Tällöin lesken 

antama ennakkoperintö (tai suosiolahja) huomioidaan vasta lesken jälkeen toimitettavassa 

perinnönjaossa.33 

Ennakkoperintöolettamaa koskevilla säännöksillä on merkitystä sen suhteen, minkä suurui-

sen perintöosan muut perilliset saavat, mutta myös verotuksen suunnittelun kannalta. Omai-

suutta siirretään elinaikana lahjan saajille paitsi esimerkiksi turvaamaan heidän toimeentu-

loaan, varmistamaan tietyn nimisen ja laatuisen omaisuuden siirtymisen valitulle perillisille, 

myös siksi, että jäämistösuunnittelija haluaa minimoida perinnön veroseuraamuksia. Siksi 

tapauksella KHO 1987-B-625 on merkitystä erityisesti jäämistösuunnittelijan näkökulmasta 

hahmoteltaessa rajanvetoa sille, mitä olosuhteisiin katsoen on lahjan antaja otaksuttava tar-

koitetun lahjan ja ennakkoperinnön suhteen. Tapauksessa perinnönjättäjä oli antanut kah-

delle ottolapselleen kolmentoista vuoden aikana neljä eri kertaa yhtä suuret rahalahjat. Lah-

jakirjoihin ei ollut merkitty, että lahjaa ei ole katsottava saajansa ennakkoperinnöksi. Otto-

lapset olivat lahjan antajan ainoat perilliset. Tapauksessa KHO katsoi, että olosuhteista voi-

tiin päätellä, ettei lahjan antaja ollut tarkoittanut lahjoja saajiensa ennakkoperinnöksi. Näin 

 
31 ks. KKO 1996:30 
32 Aarnio – Kangas 2010, s. 389; Aarnio – Kangas 2015 (2), s. 782 
33 Aarnio-Kangas 2010, s. 408, KKO 1998:137 
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lahjoja ei lisätty jäämistövaroihin laskettaessa perillisten perintöveroa perinnönjättäjän jäl-

keen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta, joka otti kantaa siihen, mitä lainsäätäjä on 

tarkoittanut PK 6:1 §:n määräyksellä, voidaan päätellä, että ainakaan perintöoikeudellisen 

normiston kohdalla lainsäätäjä ei ole tarkoittanut antaa verottajan verotusintresseille suojaa 

pohdittaessa lahjanantajan tarkoitusta. Kyse on enemminkin puhtaasti siitä, mikä on ollut 

perinnönjättäjän oletettu tarkoitus omien perillistensä perintöosuuksien suuruuden suhteen 

jäämistönsä jakamisessa.  

Tätä tulkintaa tukee se, että lahjan saajan ollessa ainoa perillinen sitä ei ole verotuksessa 

huomioitu saajansa ennakkoperintönä.34  

Suosiolahja 

Perintökaaressa suosiolahjasäännös on sijoitettu eri lukuun ennakkoperintöä koskevien sään-

nösten kanssa. Suosiolahjasäännös löytyy lakiosaa koskevasta perintökaaren 7. luvusta. Suo-

siolahjasäännös on lakiosasäännöstön ja lesken vahvan suojan lisäksi merkittävin perintö-

kaaren asettamista rajoista tarkastelun kohteena olevalle jäämistösuunnittelijalle. Suosiolah-

jan huomioiminen lakiosaa laskettaessa ohittaa perinnönjättäjän omaa tahtoa sen suhteen, 

kenelle hän haluaa omaisuutensa periytyvän kuolemansa jälkeen.  

Käytännön jäämistösuunnittelijan on otettava suosiolahjamääräykset jäämistösuunnittelun 

yhteydessä huomioon ennakkoperintöä koskevien määräysten ohella, jos asiakas haluaa to-

teuttaa jäämistösuunnittelutoimia antamalla lahjoja. Valveutunut jäämistösuunnittelija tie-

dostaa ja ilmaisee asiakkaalleen sen riskin, joka on olemassa, mikäli omaisuutta lahjoitetaan 

epäsuhtaisesti rintaperillisille. Tällöin lakiosaa laskettaessa on lakiosaan oikeutetun vaati-

muksesta käytännössä huomioitava suosiolahjat lahjakirjan määräyksestä huolimatta, jolla 

lahjan antaja ilmoittaa, että lahjaa ei ole katsottava saajansa ennakkoperinnöksi. Perinnönja-

ossa on helposti käsillä riitatilanne, kun lakiosan täydennyksen yhteydessä suosiolahjan saa-

jat vetoavat perinnönjättäjän viimeiseen tahtoon eivätkä ymmärrä, että tätä tahdonvapautta 

on rajoitettu lakiosaan oikeutetun perillisen suojaksi PK 7: 3.3 §:n määräyksellä. Saatetaan 

helposti joutua tilanteeseen, jossa neuvotteluyhteys katkeaa ja maalaisjärjellä tilannetta tar-

kasteleva perillinen päätyy hakemaan kuolinpesään pesänselvittäjää ja -jakajaa 

 
34 Aarnio – Kangas 2015 (1), s. 785 ja KHO 19.10.1984 T 4518 
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käräjäoikeudelta. Traagisuus tällaisessa tilanteessa liittyy erityisesti virallisselvityksen ja vi-

rallisjaon aiheuttamiin kustannuksiin sopimushallintoon ja sopimusjakoon verrattuna.  

Suosiolahjasäännös asettaa huomioitavan lahjansaajapiirin laajemmaksi kuin ennakkoperin-

töä koskevat määräykset, koska lakiosaa laskettaessa suosiolahjasäännöksen valossa on ar-

vioitava myös sellaisia perinnönjättäjän antamia lahjoja, jotka on annettu suoraan alenevan 

polven puolisoille. Suosiolahjasta on kyse, mikäli lahjan antamisella on ilmeisesti tarkoitettu 

suosia sen saajaa lakiosaan oikeutetun perillisen vahingoksi. Kangas luonnehtii suosiolah-

jasäännöstä "kateuspykäläksi", joka on ”innostanut vanhempien kuoltua sisarukset toisiaan 

vastaan lukemattomissa oikeudenkäynneissä”. Lisäksi suosiolahjan avoin tunnusmerkistö on 

ollut syynä lukuisiin oikeudenkäynteihin. Vallitseva tulkinta, jonka mukaan lahjan antajan 

määräys sitä koskien, että lahja ei ole ennakkoperintöä, on indisio suosimisen tarkoituksesta, 

lisää käytännössä lähes kaikki suosiolahjasäännöksen määräämän henkilöpiirin saamat lah-

jat suosiolahjojen ryhmään, jos ne poikkeavat muiden rintaperillisten saamista lahjoista mää-

ränsä puolesta. Kuitenkin aika voi asettaa rajansa huomioimiselle.  Vaikka suosiolahjan huo-

mioimiselle ei laissa ole asetettu aikarajaa, oikeuskirjallisuudessa aikarajana on pidetty kym-

mentä vuotta.35  

Jotta lahja voitaisiin katsoa suosimistarkoituksessa annetuksi, se ei voi olla lahja, jonka 

kaikki perilliset ovat saaneet yhdenmukaisen suuruisena. Tämä sääntö vastaa oikeuskäytän-

töä, joka kumoaa positiivisen ennakkoperintöolettaman. Lisäksi suosimistarkoituksen puut-

teesta on katsottu oikeuskäytännössä kertovan sen, että lahjanantaja on itse hyötynyt oikeus-

toimesta esimerkiksi saamalla lahjoituksen kautta tilanpidolle jatkajan eikä lahjanantajan 

päätarkoitus ole ollut perillisen suosiminen.36  

Oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa suosiolahjaksi on katsottu myös alihintaiset 

kaupat. Suosiolahjan muodostaa käyvän hinnan ja maksetun vastikkeen välinen erotus.. 

Kaikkia alihintaisia kauppoja ei kuitenkaan suosiolahjasäännöksen piiriin voida nivoa. Ko-

lehmaisen ja Räbinän mukaan suuntaa antava rajana voitaisiin mahdollisesti pitää kauppoja, 

joissa kauppahinta on 2/3 käyvästä arvosta. Saarenpää on pitänyt rajana 60 - 70 %.37  

 
35 Aarnio – Kangas 2015 (1), s. 870 ja 876 - 879 
36 Kolehmainen – Räbinä 2012, s. 271 
37 Kolehmainen – Räbinä 2012, s. 268 ja Saarenpää 1980, s. 350 - 351 
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Lahjanlupaus kuoleman varalta 

PK 17.2 §: n perusteella lahjanlupaukseen, joka on annettu perittävän eläessä, on sovellet-

tava, mitä testamentista on säädetty. Nämä säädökset tarkoittavat, että oikeustoimet kuole-

man varalta eli mortis causa on tehtävä perintökaaren 10 luvun muotomääräyksiä noudat-

taen, jotta ne olisivat päteviä. Toisaalta Kolehmainen ja Räbinä huomauttavat, että PK 17.2 

§:n merkitystä ”ei tule liioitella”. Jos kuolemanvaraislahja olisi annettu, vaatisi sen tehotto-

maksi tuleminen ainakin toisten perillisten aktiivista asiaa koskevaa vaatimusta.38 Tämä 

kanta on linjassa sen kanssa, että perilliset voivat yksimielisesti hyväksyä perinnönjättäjän 

laatiman testamentin siinä olevasta tietystä muotovirheestä huolimatta ja sitoutua olemaan 

testamenttia muotovirheen perusteella moittimatta. Tällä tavoin testamenttia rasittava muo-

tovirhe korjaantuu.39 Sama on asiantila, mikäli lakimääräiset perilliset eivät nosta testamen-

tin moitekannetta määräajassa. Korkein oikeus on toisaalta ratkaisukäytännössään suhtautu-

nut tilanteissa, joissa perilliset eivät ole hyväksyneet testamentin muotovirhettä, muotovir-

heisiin ankarasti, mistä kertoo esimerkiksi tapaus  KKO 1985 II 103. Tapauksessa testamen-

tin tekijä oli ilmaissut useasti tahtonsa tehdä tietyn sisältöinen testamentti. Lopulta se oli 

tehty, mutta toinen todistajista oli poistunut paikalta ennen testamentin allekirjoittamista. 

Testamentin oli toisena todistajana allekirjoittanut myöhemmin toinen henkilö. Testamentti 

julistettiin pätemättömäksi. 

Jäämistösuunnittelijan ei ole syytä ottaa minkäänlaisia riskejä laatimalla asiakirjoja muussa 

muodossa kuin mitä laki edellyttää. Vaikka hyvän tuurin vuoksi kukaan ei puuttuisikaan 

määräämistoimen muotovirheeseen, sitä koskeva riski on todellinen. Riskin realisoituminen 

tarkoittaisi perintösuunnitelman tarkoituksen vesittymistä. 

2.2.3 Testamentti 

Perintökaaren 9: 1 §:n mukaan täysi-ikäinen, ja tietyin poikkeuksin nuorempikin henkilö,  

saa määrätä jäämistöstään testamentilla. Testamentilla voidaan poiketa lain mukaisesta pe-

rimysjärjestyksestä. Testamentti on mahdollisesti yleisimmin käytetty jäämistösuunnittelun 

väline.40 Testamentin laaja suosio liittyy paitsi sen mahdollistamiin jäämistösuunnittelun 

 
38 Kolehmainen – Räbinä 2012, s. 304 - 305 
39 ks. esimerkiksi KKO 1959 II 100 
40 Kolehmainen – Räbinä 2012, s. 303 
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yksityisoikeudellisiin vaikutuksiin myös siihen, että oikein laaditulla testamentilla voidaan 

laillisesti minimoida perinnön veroseuraamuksia hyvinkin helposti. 

Perintökaari asettaa omat rajansa myös tämän jäämistösuunnitteluvälineen käytölle ja laati-

miselle. Ensinnäkin perintökaaren ja avioliittolain leskeä ja rintaperillisiä koskevat säännök-

set rajaavat osaltaan sen omaisuuden ulottuvuuden, jonka puitteissa omaisuudestaan voi  tes-

tamentilla määrätä. Näitä lesken ja rintaperillisen kannalta merkityksellisimpiä rajoja hah-

motellaan tämän tutkielman avioliittolain ja perintökaaren määräysten läpikäymisessä. Toi-

saalta testamentin ulkoinen määrämuoto ja laatimistapa ovat tarkkaan laissa säänneltyjä asi-

oita. Testamentti ei siis ole vapaamuotoinen oikeustoimi, vaan laki asettaa sille tarkan mää-

rämuodon. Toisaalta jäämistösuunnittelija ei voi sisällyttää testamenttinsa kiellettyjä mää-

räyksiä eikä hän voi tehdä omaa testamenttia toissijaismääräyksen alaisista varoista. Toisin 

sanoen testamentin tekijän on kunnioitettava rajoja, jotka hänelle hänen omassa saanto-

asiakirjassaan mahdollisesti asetettiin.   

2.2.3.1 Testamentti määrämuotoisena oikeustoimena 

Ennen perintökaaren vuoden 1954 osauudistusta Suomessa oli sallittua tehdä testamentti 

suullisesti. Osauudistuksen yhteydessä perintökaareen lisättiin uudet nykyisin voimassa ole-

vat säännökset testamentin määrämuodosta. Määrämuotosäännöksillä haluttiin ilmeisesti vä-

hentää suullisista testamenteista aiheutuneita oikeusriitoja sekä lisätä perimyksen lakimää-

räistä suojaa.41  

PK 10: 1-2 § sisältävät määräykset testamentin muodosta ja todistamisesta. Kiteytetysti tes-

tamentti on tehtävä kirjallisesti, ja testamentin tekijän tulee allekirjoittaa se kahden esteettö-

män todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä todistamassa testamenttia nimikirjoituksillaan. To-

distajien esteettömyysvaatimukset käyvät ilmi PK 10: 4 §:stä. Todistajien tulee vähintään 

tietää, että he ovat todistamassa testamentin laatimista. Todistajien ei kuitenkaan tarvitse olla 

tietoisia testamentin sisällöstä. Käytännössä testamentti on varmuuden vuoksi hyvä laaditut-

taa asiantuntijan luona. Asiantuntija osaa laatia testamenttiasiakirjan niin, että lain edellyt-

tämät seikat käyvät asiakirjasta selvästi ilmi. Testamentissa käytetään yleisesti testaattorin 

allekirjoituksen alapuolella lausumaa, josta käy ilmi todistajien yhtä aikaa läsnäolo sekä se, 

että he olivat tietoisia laaditun asiakirjan luonteesta. Tähän lausumaan kirjataan myös ylei-

sesti myöhempää todistelua helpottamaan, että todistajien käsityksen mukaan testaattori teki 

 
41 Aarnio – Kangas 2015 (2), s. 160 
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testamentin omasta vapaasta tahdostaan ymmärtäen laatimansa asiakirjan merkityksen. Näin 

toimitaan siksi, että testamentin todistajat voivat olla joko tavoittamattomissa tai kuolleita 

testaattorin poismenon aikaan. Toisaalta myös PK 10: 2.2 §:ssä määrätään, että ”todistajain 

testamenttiin merkitsemää todistusta siitä, että testamenttia tehtäessä on menetelty 1 §:ssä 

säädetyllä tavalla, on, milloin kanne nostetaan, pidettävä uskottavana, jollei esiinny seikkoja, 

jotka vähentävät sen luotettavuutta.” 

Poikkeuksena edellisestä määrämuotovaatimuksesta laki tuntee hätätilatestamentin, jonka 

muotomääräykset ovat tavallista testamenttia huomattavasti väljemmät. Hätätilatestamentin 

voi tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti ilman todistajia. Perusteita hätätilatestamentin teke-

miselle voivat olla esimerkiksi kuolemansairaus tai loukkaantuminen onnettomuudessa, 

joista johtuen testamenttia ei ehditä tehdä lain määrämuotosäännösten edellyttämällä tavalla. 

Tällaisia tilanteita voi syntyä sodassa, lento-onnettomuuksissa haaksirikossa tai esimerkiksi 

itsemurhan yhteydessä. Henkilön hätätila voi siis olla myös psyykkinen.42   

Hätätilatestamenttia ei kuitenkaan voi suositella käytettäväksi yleisenä jäämistösuunnittelun 

välineenä paitsi juuri tilanteessa, jossa hätätila aidosti väliaikaisesti estää normaalin testa-

mentin tekemisen. Näin siksi, että hätätilan lakattua on testaattorin laadittava viipymättä lain 

määrämuotosäännösten mukainen testamentti. Hätätilatestamentteja koskien löytyy run-

saasti oikeuskäytäntöä, mutta tässä yhteydessä tähän oikeuskäytäntöön ei ole perustetta pe-

rehtyä syvällisemmin, koska hätätilatestamentti ei ole normaalin suunnitelmallisen jäämis-

tösuunnittelun keskiössä. Se ainoastaan laajentaa jäämistösuunnittelun rajoja silloin, kun ai-

kaa jäämistösuunnittelulle on hätätilanteen takia vain niukasti. 

Muotomääräysten vastaisesti laadittu testamentti on lähtökohtaisesti pätemätön, paitsi mi-

käli perinnön saajat hyväksyvät testamentin muotovirheestä huolimatta tai sitä ei moitita lain 

mukaisessa määräajassa tiedoksisaannista.  

2.2.3.2. Testamenttimääräysten luokittelusta ja kielletyistä testamenttimääräyksistä 

Testamentti voi sisältää monenlaisia ehtoja. Velvoittavat ehdot voidaan jakaa kolmeen ryh-

mää sen perusteella, mihin aikaan ehto kohdistuu. Puhutaan lykkäävistä ja purkavista eh-

doista sekä tarkoitemääräyksistä. Lisäksi testamentissa voidaan esittää neuvoja ja toiveita 

sekä muita ei-velvoittavia ehtoja.  

 
42 Aarnio – Kangas 2015 (2), s. 188 
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Lykkäävällä ehdolla tarkoitetaan määräystä, jonka toteutuminen on riippuvainen jostakin 

tulevaisuuden tapahtumasta. Tällainen ehto voi olla esimerkiksi määräys, jolla omaisuus 

määrätään toissijaiselle saajalle ensisaajan kuoltua. Purkava ehto taas sitoo oikeuden pysy-

vyyden johonkin toiseen seikkaan. Testamentissa voidaan esimerkiksi määrätä, että rintape-

rilliset saavat rajoitetusta puolison hyväksi laaditusta omistusoikeustestamentista huolimatta 

vaatia jakoa jo lesken elinaikana, jos leski avioituu uudelleen. Tarkoitemääräyksellä taas 

kavennetaan normaalia omistajan määräämisvaltaa asettaen esimerkiksi testamentinsaajalle 

velvollisuus sallia jotakin tai velvollisuus suorittaa jotakin. Esimerkki tarkoitemääräyksestä 

on ehto, jolla testamentinsaajayhdistys velvoitetaan käyttämään testamentilla saadut varat 

yhdistyksen määrätyn toiminnan rahoittamiseen. Jos testamentin ehto on oikeusjärjestyksen 

hyväksymä, tulee testamentinsaajan ehtoa noudattaa.43 

Mikä sitten asettaa jäämistösuunnittelussa rajat sille, minkälaisia ehtoja testamenttiin voi-

daan sisällyttää?  Kaikki ehdot eivät ole sallittuja. Kiellettyjen ehtojen joukkoon kuuluvat 

ensinnäkin pakottavan lain säännöksen, viranomaismääräyksen, pakottavan asetuksen tai 

kansainvälisen sopimuksen vastaiset ehdot. Lisäksi hyvän tavan vastaiset ehdot sekä perus- 

ja ihmisoikeuksia loukkaavat ehdot kuuluvat kiellettyjen ehtojen joukkoon.44  

Hyvän tavan vastaisuus on kulttuurisidonnainen asia. Suomessa sellaiseksi voidaan katsoa 

esimerkiksi epäsiveellinen käyttäytyminen.45 Oikeuskirjallisuudessa esitellään mm. seuraa-

vat oikeustapaukset, jotka valottavat hyvän tavan vastaisuutta: 

KKO 1945 I 18 

Testamentin purkava ehto katsottiin pätemättömäksi, koska sen perusteella testamen-

tin saajan yhdyselämä tai avioliitto määrätyn henkilön kanssa olisi johtanut oikeuden-

menetykseen. 

KKO 1956 II 40 

Tapauksessa testaattori oli asettanut perintöosan saamisen ehdoksi, että perillisen oli 

asuttava kotona, kunnes perinnönjako hänen jälkeensä toimitetaan. Perinnönjako tuli 

toimittaa, kun nuorin lapsista saavutti määrätyn iän. Ehto katsottiin hyvän tavan vas-

taisena pätemättömäksi. 

 

 
43 Aarnio – Kangas 2015 (2), s. 574 – 582 ja s. 611 
44 Kolehmainen – Räbinä 2012, s. 91-92 
45 Kolehmainen – Räbinä 2012, s. 91-92 ja Aarnio – Kangas 2015 (2), s. 613 
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2.2.3.3 Testamentin pätemättömyys perintökaaren mukaan 

Perintökaari asettaa omat rajansa sille, missä tilanteessa koko testamentti on pätemätön pel-

kän yksittäisen ehdon sijasta. Tällainen pätemättömyys voi liittyä ensinnäkin testamentin 

muotovirheeseen tai puuttuvaa kelpoisuuteen tehdä testamentti. Muotovirheeseen liittyvää 

pätemättömyyttä on käsitelty edellä. Muut perintökaaren pätemättömyysperusteet liittyvät 

joko testaattorin liikaa alentuneeseen kykyyn ymmärtää tekemänsä oikeustoimen sisältöä 

sekä testaattorin tahdonmuodostuksessa tai testamentin tekemisen olosuhteissa olevaan vir-

heeseen. Tuntuu luonnollisemmalta erottaa näiden pätemättömyysperusteiden käsittely lu-

kuun neljä käsiteltäväksi rinnakkain lain varallisuusoikeudellisista oikeustoimista tarkaste-

lun yhteydessä. 

2.2.4 Muita huomioitavia määräyksiä 

2.2.4.1 Sopimus elossa olevan jäämistöstä 

Perintökaaren 17.1 §:n nojalla sopimus elossa olevan henkilön jäämistöstä on mitätön. Tämä 

tarkoittaa yksinkertaistetuimmillaan sitä, että jäämistösuunnittelija ei voi pätevästi elinaika-

naan laatia ja allekirjoituttaa sopimusta perintönsä jakamisesta perillistensä kesken. Jäämis-

tösuunnittelijalle tällainen mahdollisuus olisi toki yksinkertaisin ja vaivattomin tapa toteut-

taa jäämistösuunnittelua. Kiellon vuoksi tulevat perilliset eivät myöskään voi tehdä sopi-

muksia kolmannen henkilön jäämistön jakamisesta tämän elinaikana tai sopimusta tulevan 

perintöosuuden luovutuksesta. Myöskään ei voi laatia nk. positiivista perintösopimusta, jolla 

perinnönjättäjä määrää osan jäämistöstään tai koko jäämistönsä sopimuskumppanilleen kuo-

lemansa sattuessa. Kuitenkin on muistettava, että tällainen sopimus on pätevä, jos se on tehty 

ennen nykyisen perintökaaren voimaantuloa 1.1.1966.46  

Perintökaaren 17.1 §:n säännös ulottaa toisaalta vaikutuksensa myös avioehtosopimusten 

puolelle, jossa perintökaaren säännös asettaa rajansa myös avioehtosopimuksen soveltamis-

perusteen valinnalle. Kuten tämän tutkielman avioehtosopimuksia koskevasta jaksosta käy 

ilmi, oikeuskirjallisuudessa katsotaan, että avioehdon soveltamista ei saa sopia riippu-

vaiseksi puolison kuolemasta juurikin PK 17.1 §:n vuoksi. Toisaalta avioehtosopimukseen 

avioeron varalta ei suhtauduta pidättyvästi.47 Testamentin voi kuitenkin perillinen hyväksyä 

 
46 Kolehmainen – Räbinä 2012, s.304 – 305 
47 Mikkola 2010, s. 128 
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jo testamentin tekijän eläessä, joka ei kuitenkaan poista oikeutta vaatia lakiosaa testamentin 

tekijän kuoleman jälkeen. 

2.2.4.2 Virallisselvityksen ja jaon kustannukset 

Kaikkiin perillisryhmiin vaikuttavana perintökaaren säännöksenä on syytä huomioida perin-

tökaaren 19: 20 §:n ja 23: 4.4. §:n määräykset pesänselvittäjän ja pesänjakajan oikeudesta 

saada palkkionsa pesän varoista. Mikäli jäämistösuunnittelija laatii esimerkiksi epäselviä 

määräyksiä jäämistöään koskien, lisääntyy virallisselvityksen ja virallisjaon mahdollisuuden 

riski. Virallisselvitystä ja -jakoa haetaan tarkasteltavana olevan kaltaisiin kuolinpesiin 

yleensä sopimukseen perustuvan yhteishallinnon ajauduttua umpikujaan, esimerkiksi epä-

selvyyden aiheuttaman riitatilanteen vuoksi. Virallisselvitys ja -jako takaa toki yleensä puo-

lueettoman ja oikean sisältöisen lopputuloksen perinnön selvittämissä ja jakamisessa, mutta 

sen kääntöpuoli on korkea kustannus sopimukseen perustuvaan yhteishallintoon ja jakoon 

verrattuna. Toisaalta, mikäli perintösuunnittelua harjoitetaan siten, että omaisuutta siirtyy 

kuolemanvaraistoimin alaikäisille perillisille, voi olla helpompaa asioiden hoitamiseksi ha-

kea kuolinpesään pesänselvittäjä ja -jakaja. Tällöin omaisuuden jakaminen onnistuu ilman 

aikaa vievää ja maistraatin lupamenettelyyn sidottua perinnönjakoa.  

Omassa käytännön työssäni jäämistöoikeuden parissa törmäsin pariinkin tapaukseen, joiden 

yhteydessä huomattavan suuruisen pesän käteisvarat olivat huvenneet pesänselvittäjän ja       

-jakajan palkkioon. Tämä voi aiheuttaa harmillisia ongelmia testamentin toimeenpanossa, 

jos testamentin tekijän tahto on ollut määrätä esimerkiksi kiinteä omaisuus tietylle saajalle 

ja pesänselvitys ja -jakopalkkioihin huvenneet rahavarat tietylle saajalle. 

Kuten Pertti Puronen toteaa: Onnistuneen jäämistösuunnittelun pohjana on aina aito keskus-

teluyhteys antajan ja saajan välillä sekä avoimuus puhua omista ajatuksista.48 

2.3 Avioliittolaki  

2.3.1 Tarkastelun lähtökohdista 

Kolehmainen ja Räbinä nimeävät teoksessaan Jäämistösuunnittelu (Helsinki 2012) avioliit-

tolain mukaiset jäämistösuunnitteluun vaikuttavat normit parisuhdenormistoksi.  Lähtökoh-

tana parisuhdenormistolle ja jäämistösuunnittelun rajoille on, että avioliiton kestäessä kum-

pikin aviopuoliso määrää itse omasta omaisuudestaan. Tämä perustuu avioliittolain 36 §:n 

 
48 Puronen 2009, s. 19 
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nimenomaiseen määräykseen, joka takaa avioliitossa olevalle vallintaoikeuden omaan omai-

suuteensa. Omistuskysymykset avioliiton kestäessä määräytyvät näin ollen yleisten yksityis-

oikeudellisten sääntöjen mukaisesti.49   

Lisäksi avioliittolain 33 § määrää, että avioliitto ei rajoita puolison oikeutta tehdä sopimuk-

sia, mikäli lain 2 luvussa ei toisin säädetä. Vallinnalla tarkoitetaan oikeustoimia, jotka kos-

kevat omistusoikeudesta määräämistä.50 

Edellä selvitetystä johtuen toisaalta avioliitossa oleva henkilö saa elinainakaan harjoittaa 

omaa omaisuuttaan koskevaa jäämistösuunnittelua. Toisaalta parisuhdenormisto asettaa jää-

mistösuunnittelulle omat rajansa, kun jäämistösuunnittelutoimia toteutetaan inter vivos. 

Nämä rajat on jäämistösuunnittelijan hyvä tiedostaa, koska tietty avio-oikeuden alaista tai 

erityistä omaisuutta koskeva oikeustoimi voi kyllä olla mahdollista toteuttaa avioliiton kes-

täessä, mutta rikkoessaan avioliittolain mukaisia rajoja oikeustoimi voi tulla tehottomaksi 

myöhemmin.  

2.3.2 Avioliittolain vallinnanrajoitussäännökset 

AL 37 § Puoliso hoitakoon omaisuutta, johon toisella puolisolla on avio-oi-

keus, niin, ettei se aiheettomasti vähene tämän vahingoksi. 

AL 38 § Puoliso ei saa ilman toisen puolison kirjallista suostumusta luovuttaa 

kiinteää omaisuutta, joka on tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä 

kotina. 

AL 39 §  Puoliso ei saa ilman toisen puolison suostumusta luovuttaa tai siir-

tää toiselle: 

…. 

2) osakeyhtiön osakkeita, vuokraoikeutta tai muita oikeuksia, jotka oikeuttavat 

hallitsemaan huoneistoa, joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tarkoitettu käy-

tettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina; 

3) irtainta omaisuutta, joka kuuluu puolisoiden yhteisesti käytettävään asun-

toirtaimistoon; 

4) toisen puolison käytettävinä olevia tarpeellisia työvälineitä; eikä 

5) irtainta omaisuutta, joka on tarkoitettu toisen puolison tai lasten henkilökoh-

taista käyttöä varten. 

 

 
49 Kolehmainen-Räbinä 2012, s. 57 
50 Aarnio-Kangas 2010, s. 113 
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Avioliittolain mukaiset vallinnanrajoitussäännökset ovat pakottavaa oikeutta, joiden paino-

arvoa korostaa avioliittolain 133 §. Sen mukaan, vaikka puolisoiden aviovarallisuussuhteet 

määräytyisivät toisen maan lain mukaan, Suomessa olevan omaisuuden luovutukseen sovel-

letaan avioliittolain mukaisia vallinnanrajoitussäännöksiä, jotka ovat omiaan huolehtimaan 

perheen yhteisestä edusta. Vallinnanrajoitusnormit suojaavat asumista sekä välillisesti osi-

tusintressiä sekä oikeutta tasinkoon.51 

 

Tapani Lohi mainitsee vallinnanrajoitusnormiston yhdeksi tehtäväksi myös yhteistoiminnal-

lisuutta tukevan tehtävän. Tällä tarkoitetaan sitä, että vallinnanrajoitussäännöstö ohjaa puo-

lisot tekemään perheen elämisen ja asumisen kannalta tärkeät oikeustoimet yhdessä.52 

 

Avioliitolain 37 § asettaa puolisoille huolellisuusvelvoitteen avio-oikeuden alaisen omaisuu-

den hoitamisessa. Tämä huolellisuusvelvoite koskee myös avioliiton kestoaikaa, jolloin mo-

lemmat saavat vallita vapaasti omissa nimissään olevaa omaisuutta. Mikäli puoliso on poi-

kennut tästä huolellisuusvelvoitteestaan ja aiheuttanut toiminnallaan avio-oikeuden alaisen 

omaisuutensa merkittävää vähentymistä, voidaan nk. vastikesäännöstön nojalla (AL 93-96 

§) puuttua tilanteeseen ottamalla laskennallinen omaisuuden vähentyminen huomioon osi-

tuksessa vahingonkärsijän eduksi. 

 

Avio-oikeuden alaisen omaisuuden huolimattomana hoitamisena voidaan oikeuskäytännön 

nojalla pitää esimerkiksi sitä, että puoliso on myynyt avio-oikeuden alaista omaisuuttaan ja 

sijoittanut myydyt varat avio-oikeudesta vapaan omaisuuden parantamiseen. Samoin perin-

nöstä luopuminen ositusperusteen syntyhetken jälkeen mutta ennen ositusta on katsottu oi-

keuskäytännössä vastikeoikeuden synnyttäväksi tapahtumaksi. Myös avio-oikeuden alaisen 

omaisuuden lahjoittaminen voi olla vallinnan väärinkäyttöä. Oikeuskirjallisuudessa vallin-

nanrajoitussäännöstöön kiinteästi liittyvää vastikesäännöstöä luonnehditaan nk. ennallista-

missäännöstöksi, jolla pyritään samaan ositukseen aikaan sellainen tilanne kuin mikä se olisi 

ollut, jos puolisot olisivat hoitaneet avio-oikeuden alaista omaisuuttaan huolellisesti.53 Vas-

tikesäännöstön sovellettavaksi tuleminen edellyttää, että avio-oikeuden alaisen omaisuuden 

vähentyminen on ollut merkittävää.54  

 
51 Aarnio-Kangas 2010, s. 114 ja 128 
52 Lohi 2016, s. 204 
53 Mikkola 2010, s. 5 
54 Aarnio-Kangas 2010, s. 190 
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Toisaalta, mikäli oikeustoimen kohteessa on kyse puolisoiden yhteisenä kotinaan käyttä-

mästä asunnosta, koti-irtaimistosta tai puolison työvälineistä tai puolison tai lasten henkilö-

kohtaisista tarvikkeista, on vallintaoikeutta joka tapauksessa rajoitettu, vaikka siihen ei vält-

tämättä liity ollenkaan omaisuuden merkittävää vähentymistä.55 

Jos puoliso avioliiton kestäessä ilman toisen puolison suostumusta myy, lahjoittaa tai muulla 

tavalla määrää puolisoiden yhteisestä kodista, asuntoirtaimistosta, toisen puolison käytettä-

vinä olevista tarpeellisista työvälineistä tai lasten tai puolison henkilökohtaisessa käytössä 

olevasta omaisuudesta, voivat loukattu puoliso tai tämän jälkeläiset nostaa kanteen oikeus-

toimen julistamiseksi pätemättömäksi. Kanneoikeuden määräaika on kolme kuukautta siitä, 

kun loukattu puoliso tai tämän perilliset saivat tiedon oikeustoimesta. Jos loukattu puoliso 

saa tiedon oikeustoimesta ja kuolee ennen kanteen nostamista, on hänen perillisillään käy-

tettävissä sama aika kuin edesmenneellä loukatulla puolisolla oli. Puoliso tai tämän jälkeläi-

set voivat halutessaan antaa suostumuksensa vallintarajoituksia vastaan rikkoneelle oikeus-

toimelle. Pätemättömyys korjaantuu myös, mikäli puoliso ei reagoi oikeustoimeen.56  

Puolison tai tämän oikeudenomistajien antaman luvan voi korvata tuomioistuimelta haettu 

lupa oikeustoimelle. Irtaimen omaisuuden osalta puolison suostumus ei ole lain mukaan ole 

lainkaan tarpeen, mikäli sen saaminen poissaolon tai muun tähän verrattavan esteen vuoksi 

aiheuttaisi kohtuutonta haittaa ja viivytystä. Tuomioistuimen lupaa voi hakea sekä tilan-

teessa, jossa puolisot ovat eri mieltä tehtävästä oikeustoimesta, että silloin, kun puoliso on 

estynyt ilmaisemasta mielipidettään sairauden, poissaolon tai muun vastaavan syyn joh-

dosta.57 

Huomionarvoista tässä kohtaa on, että AL 38-39 § suojaavat vain kotia, joka on puolison tai 

puolisoiden yksinomaisessa omistuksessa. Lainkohdan perusteella ei suojata puolisoiden yh-

teisenä kotinaan käyttämää asuntoa, josta osuuden omistaa kolmas eikä myöskään asuntoa, 

joka on kuolinpesän omistuksessa.58 Huomautuksena tässä kohden toistetaan edellisessä jak-

sossa selvitetty se tosiasia, että myöskään PK 3:1a § eli lesken vahva asumissuoja ei koske 

asuntoa, joka on puolison edesmenneen puolison kuolinpesän omistuksessa. Niinpä, jos leski 

avioituu uudelleen ja asettuu uuden puolisonsa kanssa asumaan asuntoon, joka kuuluu ensin 

kuolleen puolison ja lesken osittamattomaan ja jakamattomaan kuolinpesään, ei uuden 

 
55 Mikkola 2010, s. 11 
56 Aarnio-Kangas 2010, s. 119 
57 Lohi 2016, s. 222 ja 230 
58 Lohi 2016, s. 363 
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avioliiton leski saa asumissuojaa tähän asuntoon. Niinpä jäämistösuunnittelua voikin, yllät-

tävää kyllä, toteuttaa uuden leskenkin vahvasta suojasta huolimatta puolisoiden yhteisenä 

asuntona käytetyllä omaisuudella, joka on peräisin ensimmäisen avioliiton osittamattomasta 

ja jakamattomasta kuolinpesästä. Käytännössä, jos tällaiseen pesään kuuluisi esimerkiksi sa-

manarvoinen asunto ja kesämökki, voisivat leski ja ensin kuolleen puolison perilliset sopia 

osituksessa lesken uutta aviopuolisoa kuulematta myös, että leski ottaa omistukseensa kesä-

mökin ja asunto menee ensin kuolleen puolison perillisille. Ensimmäisen avioliiton lesken 

vahva perintökaaren 3:1a §:n mukainen asumissuoja säilyy asunnossa lesken elinajan, mutta 

lesken solmiman avioliiton päättyessä ei toisen avioliiton leski eli uusi puoliso voi enää hal-

lita asuntoa jakamattomana kuolemaansa saakka. Tällainen järjestely käytännössä voi tulla 

yllätyksenä uuden avioliiton leskelle, joka ei vastoin käsitystään pääsekään nauttimaan asu-

missuojasta avioliiton päättyessä puolison kuolemaan. Tilanne voi olla jopa sellainen, että 

asunto on ollut avioitumishetkellä kokonaan puolison nimissä, mutta ensimmäisen avioliiton 

päättymisen jälkeisessä osituksessa asunto on siirretty ensin kuolleen puolison perillisten 

nimiin. Tällainen jäämistösuunnittelu laillisuudestaan huolimatta ei nähdäkseni olisi aina-

kaan hyvän tavan mukaista. 

Vallinnanrajoitussäännökset tarkoituksensa vuoksi suojaavat puolisoa tai tämän oikeuden-

omistajia vain avioliiton kestäessä tehdyiltä oikeustoimilta inter vivos eli käytännössä myy-

miseltä, käyttöoikeuden perustamiselta ja hallinnan luovutukselta tai muun oikeuden perus-

tamiselta. Sen sijaan testamentin avulla tapahtuva jäämistösuunnittelu on sallittua. Samoin 

Lohen mukaan sallittuja ovat ”lahjana tai kauppana toteutetut luovutukset, joiden voimaan-

tulo on kytketty määrääjän kuolemaan”.59 Vaikka avioliittolain vallinnanrajoitussäännökset 

eivät sellaisenaan estäkään vallinnanrajoitussääntöjen alaisen omaisuuden jäämistösuunnit-

telutoimia kuoleman varalta, voivat niiden toteutumistehokkuuteen vaikuttaa ositusta ja pe-

rinnönjakoa koskevat säädökset, määräykset ja osapuolten vaatimukset.   

2.3.3 Vallinnanrajoitussäännösten tehosteet avioliittolaissa 

Avioliittolain mukaisia vallinnanrajoitussäännöksiä tehostavat AL 40a §, AL 86,2-3 § ja AL 

93-94 §:n mukaiset määräykset. Näiden sääntöjen perusteella toista puolisoa suojataan toi-

sen puolison toimenpiteitä vastaan siten, että suoritettu oikeustoimi peräytetään joko tosiasi-

allisesti tai laskennallisesti. Näin pyritään ennallistamaan ositustilanne vastamaan kiellettyä 

loukkaavaa oikeustoimea edeltävää tilaa vastaavaksi. Säännösten sovellettavaksi tuleminen 

 
59 Lohi 2016, s. 212 



 

30 
 

kuitenkin vaatii avio-oikeuden alaisen omaisuuden olennaista vähentymistä, joten niillä ei 

suojata tunnearvoa tai muita vastaavia intressejä.  

 

Seuraavaksi keskitytään tarkastelemaan niitä edellä mainittuja avioliittolain säännöksiä, 

jotka näkemykseni mukaan ovat tavallisimpia merkityksellisimmistä avioliittolain määräyk-

sistä nimenomaan jäämistösuunnittelun rajojen asettamisen näkökulmasta. Niinpä tarkaste-

lun ulkopuolelle on jätetty esimerkiksi avioliittolain 93 §, joka koskee tietyntyppisesti vel-

kojen huomioimista osituksessa vastikkeena. Toki mahdollista on, että joku ottaisi jäämis-

tösuunnittelumielessä velkaa avio-oikeudesta vapaan omaisuutensa parantamiseen ja sittem-

min lahjoittaisi tämän omaisuutensa kolmannelle, jolloin velka tulisi huomioida vastikesään-

nösten perusteella osituksessa, mutta pidän tällaista melko harvinaisena  tapana toteuttaa 

jäämistösuunnittelua. Myös avioliittolain 95 § sivuutetaan huomauttamalla, että 93 §:n mu-

kaisen velanottotilanteen lisäksi vastikeoikeuden synnyttää tilanne, jossa avio-oikeudesta 

vapaata omaisuutta hankitaan tai parannetaan varoilla, jotka on saatu avio-oikeuden alaisesta 

omaisuudesta aiheuttaen sen olennaista vähentymistä. Kyse hyvin selvästä ja yleistajuisesta 

säännöstä, jonka problematiikka liittyy enemminkin arvostuskysymyksiin. Tarkastelussa 

keskitytään avioliittolain 40 a§:n, 86 §:n ja 94 § - 94a §:n määräyksiin.   

2.3.3.1 AL 40a § 

Avioliittolain 40a § suojaa toista puolisoa osituksessa tilanteilta, joissa toinen puoliso on 

lahjoittanut avio-oikeuden alaista omaisuuttaan pois aiheuttaen sen olennaisen vähentymi-

sen. Näin saattaa tapahtua esimerkiksi jäämistösuunnittelutoimien yhteydessä. Jos tätä olen-

naista omaisuuden vähentymistä ei voida korvata vastikesäännösten mukaisen vastikkeen 

maksulla muusta lahjan antajan omaisuudesta, voi lahjoittaja joutua palauttamaan lahjan tai 

sen arvon siltä osin kuin se on tarpeen loukatun puolison oikeuden toteuttamiseksi. Määrä-

aika tällaisen palautuskanteen nostamisesta on viimeistään vuoden kuluttua osituksen toi-

mittamisesta ja kuitenkin viimeistään kymmenen vuoden kuluttua lahjan täyttämisestä.60 

Lahjan tai sen arvon palauttamiseen liittyvän tietoisuusvaatimuksen katsotaan täyttyvän, jos 

esimerkiksi avio-oikeuden alaisen omaisuuden lahjansaajana on puolison rintaperillinen 

edellisestä avioliitosta.61 Avioliittolain 40a § suojaa myös lahjoituksella loukatun puolison 

oikeudenomistajia toimien suojakeinona myös heille.  

 
60 Mikkola 2010, s. 122 
61 Aarnio-Kangas 2010, s. 132 
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Lainkohdan sanamuoto ei ota kantaa siihen, minä ajankohtana tehdyiltä lahjoituksilta toista 

puolisoa suojataan. Kuitenkin sekä oikeuskirjallisuudesta että oikeuskäytännöstä käy ilmi, 

että avioliittolain 40a §:ää voidaan soveltaa vain tilanteissa, joissa lahjoitus on tapahtunut 

ennen ositusperusteen syntyhetkeä.62 Ositusperusteen syntyhetken ja osituksen välisenä ai-

kana tehtyihin toista puolisoa loukkaaviin lahjoihin puututaan yksinkertaisesti soveltamalla 

restituutioperiaatetta. Osituskirjaan merkitään puolisoiden varat ja velat sellaisina kuin ne 

ositusperusteen syntyhetkellä hetkellä olivat, koska kyseinen ajankohta määrää osituksen 

piiriin kuuluvan omaisuuden. Puolisoiden osuudet avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta las-

ketaan ottamalla laskelmassa huomioon poislahjoitettu omaisuus, joka voidaan näin ollen 

esimerkiksi sisällyttää lahjoittajapuolison varoihin. Jos tasinkoa tulee maksettavaksi ositus-

perusteen syntyhetken jälkeisellä lahjoituksella loukatulle puolisolle, voidaan tasinko suo-

rittaa muilla varoilla. Avioliitolakihan muutoinkin lähtee siitä, että tasingon suorittamiseen 

velvoitettu puoliso voi itse päättää, minkä nimisellä ja laatuisella omaisuudella hän tasingon 

suorittaa (AL 103 §). 

Myös oikeuskäytännössä on otettu kantaa tilanteeseen, jossa avioliittolain 40a §:n perus-

teella on ositusperusteen syntyhetken jälkeen lahjoitettua omaisuutta  pyritty saamaan takai-

sin yhteiseen (ositettavaan) pesään lahjansaajalta. Tapauksessa KKO 1983-II-2 A oli lahjoit-

tanut äidilleen C:lle osuuden ennen ositusperusteen syntyhetkeä kuolleen isänsä D:n kuolin-

pesässä loukaten puolisonsa B:n oikeutta osituksessa. B vaati, että toimitettua ositusta muu-

tetaan siten, että ”B:lle olisi vastikkeena määrättävä puolet A:lle kuuluvasta lahjoitetusta 

pesäosuudesta D:n kuolinpesästä… sekä että C:lle annettu lahja tai sen arvo avioliittolain 40 

a §:n nojalla määrättäisiin palautettavaksi B:n ja A:n yhteiseen pesään siinä määrin, kun se 

oli tarpeen B:n avio-oikeuden toteuttamiseksi tai vaihtoehtoisesti A:n ja C:n velvoittamista 

yhteisvastuullisesti suorittamaan B:lle mainittu vastike.” 

Tapauksessa A:lla ja B:llä kummallakaan ei ollut muuta avio-oikeuden alaista omaisuutta 

kuin edellä selvitetty A:n osuus D:n jakamattomaan kuolinpesään. Alemmat oikeusasteet 

katsoivat mm. että C oli vaurastuttanut kuolinpesää D:n kuoleman jälkeen ja että C oli lah-

joitusta vastaanottaessaan ollut tietämätön siitä, että lahjoitus loukkasi B:n oikeutta A:n ja 

B:n välisessä osituksessa. Toisaalta myöskään osituksen ulkopuolista tahoa C:tä ei katsottu 

voitavan velvoittaa suorittamaan vastiketta A:n ja B:n välisessä osituksessa, johon hän oli 

täysin ulkopuolinen. B:llä taas ei ollut varoja suorittaa vastiketta, joten alemmissa 

 
62 Aarnio-Kangas 2010, s. 132 
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oikeusasteissa B:n kanne hylättiin ja tämä velvoitettiin suorittamaan A:lle ja C:lle oikeuden-

käyntikuluja. 

KKO otti asiaan toisen kannan. Se katsoi A:n toiminnan loukanneen B:n oikeutta osituksessa 

ja velvoitti A:n heti kuittia vastaan suorittamaan B:lle tasinkona osituskirjassa vastikkeeksi 

mainitun määrän. KKO velvoitti kaikki osapuolet (myös C:n asian laadun vuoksi) vastaa-

maan itse omista oikeudenkäyntikuluistaan. Tuomiossaan KKO pysyi myös alempien oi-

keusasteiden ottamassa kannassa, jonka mukaan avioliittolain 40a §:ää ei voitu soveltaa luo-

vuttajan ositusperusteen syntyhetken ja osituksen välisenä aikana tehtyyn lahjoitukseen. 

Tästä asiasta esitti kuitenkin eri mieltä oleva jäsen lausunnon, jonka mukaan C:n tuli avio-

liittolain 40a §:n nojalla palauttaa A:n ja B:n pesään saamansa lahjan arvo vastikkeen suo-

rittamista varten. Asiaa perusteltiin mm. sillä, että vastiketta ei voitu muutoin tosiasiassa 

suorittaa, koska sen suorittamiseen ei ollut muita varoja. Tähän kantaan yhtyi myös toinen 

KKO:n jäsen. Eri mieltä olevat jäsenet ottivat lisäksi kantaa C:n vilpittömään mieleen kat-

soen, että tämän täytyi tietää lahjoituksen loukkaavan B:n oikeutta olosuhteiden perusteella. 

Tapaus valottaa toisaalta sitä, että avioliittolain 40 a §:n soveltamisen mahdollistavat lahjoi-

tuksen tekemisen aikarajat eivät ole täysin selviä. Olihan tapauksessa kaksi jäsenistä enem-

mistön kannasta poiketen sitä mieltä, että AL 40a §:ää voidaan soveltaa myös ositusperus-

teen syntyhetken jälkeisen lahjan tapauksessa.  

 

2.3.3.2 AL 86 § 

Avioliittolain 86 § ulottaa vallinnanrajoitussäännökset avioliiton päättymisen jälkeiselle 

ajalla siihen saakka, kunnes ositus toimitetaan. Lainkohdan mukaan ”olkoon…puolisolla 

avioliiton purkautuessa ollut omaisuus edelleen hänen vallittavanaan, niin kuin avioliitto 

vielä jatkuisi.” Lisäksi pykälän toisen momentin mukaan avioliiton päätyttyä kuolemaan tu-

lee lesken hankkia joko oikeuden lupa tai perillisten kirjallinen suostumus sellaisiin (omaa 

omaisuuttaan koskeviin) toimiin, joihin avioliiton kestäessä olisi AL 38 §: n tai 39 §: n pe-

rusteella tarvittu puolison suostumus. Ensin kuolleen puolison omaisuuden vallinta järjestyy 

perintökaaren, ei avioliittolain, säännösten mukaisesti. 

Näillä määräyksillä toisaalta turvataan ositusintressin toteutumista ja toisaalta otetaan huo-

mioon se, että puoliso saattaa saada hakemuksella asumisoikeuden puolisoiden yhteisenä 

kotinaan käyttämään asuntoon tai tiettyyn irtaimistoon, vaikka se olisi toisen puolison 
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omistuksessa. Jos vallinnanrajoitusmääräykset eivät ulottuisi avioliiton päättymisen ja osi-

tuksen väliseen aikaan, ei avioliittolain 24 §:n mukaisilla suojasäännöksillä olisi käytännön 

merkitystä. Toisaalta, avioliittolain 86 § suojaa myös erääntyneen puolison elatusavun suo-

rittamista sekä sitä, että puoliso saa tarvittaessa osituksessa omistukseensa elinkeinon har-

joittamisensa kannalta tärkeää irtainta omaisuutta.63  

Korkein oikeus laajensi ratkaisullaan KKO 1972 II 36 vallinnanrajoitukset ulottumaan osi-

tuksen toimittamisesta vielä pidemmälle ajanjaksolle eli tasingon suorittamiseen saakka. 

Edellä mainitussa tapauksessa vaimo oli myynyt avio-oikeuden alaiset kiinteistöosuutensa 

ilman miehensä suostumusta, ja kauppa julistettiin miehen kanteesta pätemättömäksi.64  

Jäämistösuunnittelunäkökohdista käsin avioliittolain 86 § asettaa puolisolle ainakin yhden 

käytännössä erittäin merkityksellisen rajoituksen: säilyttää puolisoiden yhteinen koti-ir-

taimisto jakamattomana viralliseen ositukseen asti. Toisaalta käytännön elämässä hyvin 

usein myöskään leski ei ymmärrä, että hänellä ei ole oikeutta omin päin jakaa tai lahjoittaa 

ensin kuolleen puolison perillisiä kuulematta koti-irtaimistoa päättämilleen tahoille, vaikka 

puolison kanssa olisi tehty suullinen sopimus tällaisesta käytännön jäämistösuunnittelutoi-

mena. Vaikka koti-irtaimisto on monesti muihin ositettaviin varoihin nähden vähäarvoista, 

se omaa useimmiten suurimman tunnearvon. Niinpä ei ole merkityksetöntä perillisten kan-

nalta, kuinka koti-irtaimiston kanssa toimitaan. Koti-irtaimisto myös käytännössä katsotaan 

useimmiten puoliksi omistetuksi (AL 89 §), koska harva säilyttää kuitteja liinavaatteiden, 

lakanoiden tai muiden vastaavien hankinnasta. Näin leski ei myöskään ole oikeutettu yksi-

puolisesti muita kuulematta päättämään oman kantansa mukaan lähtökohtaisesti edes itse 

hankkimiensa koti-irtaimisto esineiden kohtalosta. 

  

 

 

 
63 Lohi 2016, s. 215 -216 
64 Lohi 2016, s. 215 
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2.3.3.3 AL 94 § ja 94 a § 

AL 94 § 

Avioliittolain 94 §:n mukaista vastiketta on nimitetty nk. hukkaamisvastikkeeksi. Sitä voi 

saada laskennallisena vastike-eränä, mikäli toinen puoliso on hoitanut huolimattomasti avio-

oikeuden alaista omaisuuttaan ja aiheuttanut sen olennaisen vähentymisen. Vastike arvoste-

taan siihen arvoonsa, joka sillä luovutushetkellä oli. Mikäli vastiketta ei voida ottaa koko-

naan puolisoiden yhteisen avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöstä, otetaan siitä vain 

puolet muusta omaisuudesta eli avio-oikeudesta vapaasta omaisuudesta. Vastike ei avioliit-

tolain 96 §: n  mukaisesti jää velaksi, eli se ei synnytä saamisoikeutta siinä tapauksessa, jos 

sitä ei voi osituksessa suorittaa.65 Huolimattoman vastikeoikeuden synnyttävän valinnan tar-

kempaa tunnusmerkistöä ei löydy laista, mutta oikeuskäytännön perusteella monien tuttujen 

jäämistösuunnittelun keinojen käyttäminen voi johtaa vastikeoikeuden syntymiseen: 

KKO 1983-II-2 

A oli ositusperusteen syntyhetken jälkeen luopunut vastikkeetta perintöosuu-

destaan isänsä jälkeen. KKO katsoi, että tapauksessa oli kyse vallinnan väärin-

käytöstä. A tuomittiin maksamaan tasinkona oikeustoimella loukatulle ex- 

puolisolleen B:lle puolet lahjoitetun pesäosuuden arvosta perintöosuuden 

muodostettua ositushetkellä kaiken avio-oikeuden alaisen ja lisäksi ainakin 

kaiken A:n omaisuuden. 

 

Jutussa KKO 2003:95 taas perinnöstä luopuminen oli tapahtunut ennen ositusperusteen syn-

tymistä. Tällaista menettelyä ei katsottu vallinnan väärinkäytöksi, eikä tapaukseen sovellettu 

avioliitolain 94 §:ää. Näiden kahden tapauksen vertaamisesta voitaisiin vetää se johtopäätös, 

että ennen ositusperusteen syntymistä suoritettu jäämistösuunnitteluna tapahtuva perinnöstä 

luopuminen ei olisi AL 94 §:n mukaista vastikeoikeudella ennallistettavaa omaisuuden huk-

kaamista, mutta ositusperusteen syntyhetken jälkeinen luopuminen tasinko-omaisuuden 

hukkaamisena sitä taas on. Tapauksen KKO 2003:95 perusteluissa todetaan, että vastikeoi-

keuden syntyminen perinnöstä luopumisen perusteella edellyttää erityisiä syitä, joiden pe-

rusteella menettelyn katsotaan loukanneen luopujan puolison oikeutettuja etuja. Puolison oi-

keutetuksi eduksi ei voitaisi katsoa odotuksia toisen puolison mahdollisesta perinnöstä koi-

tuviin varallisuusetuihin. Näiden tapausten perusteella voitaisiin päätellä ennen osituksen 

 
65 Aarnio-Kangas 2010, s. 195 – 196 
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toimittamista omistukseen saadun tasinkovarallisuuden hukkaamisen olevan vasteoikeuden 

synnyttävää menettelyä, mutta sen sijaan puolisot kumpikin voisivat lähtökohtaisesti harjoit-

taa jäämistösuunnittelua luopumalla perinnöstä avioliiton voimassaoloaikana siitä huoli-

matta, että aviopuolisolla olisi ollut avio-oikeus perintönä saatuun omaisuuteen, jos luopuja 

olisi ottanut luopumisen sijasta perinnön vastaan. 

KKO:1978-II-38 

Tapauksessa A oli myynyt omistamansa asunto-osakkeen pois ”asumuseroju-

tun vireillä ollessa”. Kauppahinta on jäänyt ostajan velaksi myyjää kohtaan.  

Saatava osoittautui osituksessa arvottomaksi, eli se jäi myyjän vahingoksi. 

KKO katsoi tämän avioliittolain 94 §:n mukaiseksi omaisuuden huolimatto-

maksi vallinnaksi, joka synnytti loukatulle osapuolelle vastikeoikeuden. Ta-

pauksessa on huomionarvoista se, että vastike synnytti loukatulle osapuolelle 

saamisoikeuden vastikkeeseen AL 96 §:stä huolimatta, kun vastiketta ei voitu 

osituksessa suorittaa puolison varojen vähyyden takia. 

Tapauksen ratkaisu toistaa sitä linjaa, että ositusperusteen syntyhetken jälkeinen tasinko-

omaisuuden hukkaaminen, tapahtuipa se sitten huolimattomasti tehdyllä kaupalla tai lah-

jalla, on vallintaoikeuden väärinkäyttöä, joka synnyttää oikeustoimella loukatulle puolisolle 

vastikeoikeuden.  

Nämä kolme tapausta herättävät väkisinkin kysymyksen siitä, onko AL 94 §:n soveltamiselle 

olennaista vain se, onko kyse lahjasta vai perinnöstä luopumisesta.  

Ositusperusteen syntyhetken jälkeen saatu perintö ei edes voisi kuulua ositettavan omaisuu-

den piiriin ositusperusteen syntyhetken määrätessä osituksen kohteena olevat varat. Henki-

lön ryhtyessä perintöön ei oikeastaan voida enää puhua perinnöstä luopumisesta, vaan ky-

seessä on luopujan lahja (mahdollisesti sijaan tulevan) toisen perillisen hyväksi.  

KKO mainitsee tapauksen 2003:95 perusteluissa, että perintökaaren 17 luvun 2 a §:n mukaan 

perillisellä on oikeus luopua oikeudestaan perittävän kuoltua siihen saakka, kunnes hän on 

ryhtynyt toimiin, joilla hänen katsotaan ottaneen perinnön vastaan. 16 luvun 2 §:n 1 momen-

tin mukaan tällaisia toimia ovat mm. pesän hoitoon ottaminen tai perinnönjakoon osallistu-

minen. Eri mieltä oleva jäsen on ottanut perusteluissaan enemmistöä jyrkemmin kantaa sii-

hen, että perinnöstä luopuminen ei voisi ylipäätään muodostaa perustetta vaatia avioliittolain 

94 §:n mukaista vastiketta. Perusteluissaan hän toteaa, että ”perinnöstä luopuminen koroste-

tusti perillisen ja perittävän väliseen suhteeseen perustuvana henkilökohtaisena ratkaisuna 

on sitova kaikkiin tahoihin ja siten myös perillisen lähipiiriin kuuluvaan puolisoon nähden”. 
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Kun perintöön ei ole ryhdytty, se ei ole myöskään muodostunut osaksi perinnöstä luopuja 

varallisuuspiiriä, vaan kyseessä on enemmin hypoteettinen omaisuuserä, joka olisi voinut 

tulla osaksi perinnöstä luopujan varoja. Mikäli perintöön on ryhdytty ja siitä on sittemmin 

luovuttu (mahdollisesti sijaan tulevan) toisen perillisen hyväksi, voitaisiin tähän oikeustoi-

meen käsitykseni mukaan puuttua taas avioliittolain 40a §:n perusteella, jos kyseessä olisi 

avioliiton voimassaoloaikana avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta annettu lahja, jonka an-

tamisesta ei ole ehtinyt kulua yli kymmentä vuotaa. Avioliittolain 40 a § ei sulje vastikeoi-

keuden syntymisen ulkopuolelle sellaisen avio-oikeuden alaisen omaisuuden lahjoittamista, 

joka on saatu perintönä.  

Tapauksen KKO 1983-II-2 selostuksesta käy ilmi, että A on perinyt isänsä yhdeksän vuotta 

ennen osituksen ja perinnönjaon toimittamista. Toisaalta tapauksessa on ryhdytty ositus- ja 

perinnönjakotoimiin. Näin voidaan päätellä, että A on ottanut perinnön isänsä jälkeen vas-

taan. Perintö on tullut osaksi hänen varallisuuttaan ja se on ollut sitä yhdeksän vuoden ajan 

ennen avioeroa. Selvää on, että korkein oikeus katsoo ositusperusteen syntyhetken jälkeen 

tapahtuneen avio-oikeuden alaisen omaisuuden hukkaamisen huolimattomalla toiminnalla 

vastikeoikeuden synnyttäväksi tilanteeksi avioliitolain 94 § perusteella. Jos asiassa KKO 

1983-II-2 tarkastellaan tapahtunutta oikeustoimea sellaisena, joka se todellisuudessa tosi-

seikastonsa perusteella on – lahjana - voitaisiinko tästä vetää se johtopäätös, että AL 40a §:n 

kaltaista suojaa halutaan kuitenkin ulottaa myös ositusperusteen syntyhetken jälkeisiin lah-

joituksiin? Tapauksen perusteluiden mukaan ei.  

Tietyltä kannalta tarkasteltaessa näitä oikeustapauksia voisi myös ajatella olevan avioliitto-

lain hengen vastaista, mikäli puoliso voi viisi kuukautta ennen ositusperusteen syntyhetkeä 

luopua vastikkeetta tasinkoon oikeutetun puolison vahingoksi avio-oikeuden alaisesta omai-

suuserästä, kunhan hän ei ryhdy siihen, mutta mikäli hän on ottanut perinnön vastaan ja luo-

puminen tapahtuu vasta sen jälkeen lahjana, siihen voidaan mahdollisesti puuttua. 
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AL 94a § 

Avioliittolain 94 a §:n perusteella puolisoiden avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta antamat 

lahjat otetaan huomioon jäämistöosituslaskelmaa tehtäessä. Kyse on laskennallisesta erästä, 

joka vaikuttaa jälkikäteen sekä leskelle osituksessa tulevan omaisuuden määrään että peril-

listen perintöosien suuruuteen. Ennakkoperinnöillä on jälkikäteen lisäksi vaikutusta perintö-

veron määrään. Ennakkoperintö kasvattaa kuolinpesän varojen määrää, jolloin kaikkien pe-

rintöveroprosentti voi nousta. Kuitenkaan ennakkoperinnöstä ei tarvitse maksaa veroa uu-

delleen siltä osin, kun lahjasta on aikanaan maksettu lahjaveroa, vaan maksettu lahjavero 

huomioidaan perintöveropäätöksessä vähentämällä jo maksettu vero nyt maksettavan veron 

määrästä.  

Ennakkoperintöjä koskee rintaperillisten osalta nk. positiivinen ennakkoperintöolettama; jos 

erikseen ei ole mainittu, että lahjaa ei ole katsottava saajansa ennakkoperinnöksi, se katso-

taan ennakkoperinnöksi ja se tulee huomioida osituksessa ja perinnönjaossa sekä perintöve-

rotuksessa.66 Tämän vuoksi jäämistösuunnittelussa on suositeltavaa laatia lahjakirja yhdessä 

asiantuntijan kanssa, että sen sanamuoto varmasti vastaisi lahjanantajan tahtoa ja tarkoitusta 

ja olisi verotuksellisesti mahdollisimman tarkoituksenmukainen. Ennakkoperintö on mah-

dollista ottaa ositus- ja perinnönjakolaskelmassa huomioon vain siltä osin, kun se voidaan 

vähentää saajansa perintöosasta.67  

Tässä yhteydessä on tarpeellista mainita, että myös perintökaari sääntelee puolisoiden yhtei-

selle rintaperilliselle annetun ennakkoperinnön huomioimista perinnönjakolaskelmassa. PK 

6: 1.2 §:n mukaan rintaperilliselle jommankumman puolison antama ennakkoperintö vähen-

netään ensin kuolleen puolison jälkeen toimitettavassa perinnönjaossa, jos lahja on annettu 

avio-oikeiden alaisesta omaisuudesta. Sääntöä ei kuitenkaan oteta huomioon, jos lasketaan 

lakiosaa ensin kuolleen puolison jälkeen ja ennakkoperinnön (tai suosiolahjan) antaja oli 

leski. Tällöin lesken antama ennakkoperintö (tai suosiolahja) huomioidaan vasta lesken jäl-

keen toimitettavassa perinnönjaossa.68 

Ylisuuri ennakkoperintö voi aiheuttaa hankaluuksia perintöosuuksia laskettaessa ja toisaalta 

se voi vaikuttaa myös lesken avio-osuuteen. Ennakkoperintöä ensin kuolleen puolison jäl-

keen ei voi vähentää enempää kuin mikä perillisen laskennallinen perintöosuus on. Mikäli 

 
66 Kolehmainen- Räbinä 2012, s. 229 
67 Kolehmainen- Räbinä 2012, s. 246 
68 Aarnio-Kangas 2010, s. 408, KKO 1998:137 
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kaikkea ei voida vähentää ensin kuolleen puolison jälkeen toimitettavassa perinnönjaossa, 

vähennetään loput lesken kuoltua. Tässä tapauksessa leskelle menevä osuus voi olla jo pie-

nempi kuin mikä se olisi ollut ilman ylisuurta ennakkoperintöä, esimerkiksi, jos lahjan anta-

misesta on kulunut hyvin pitkä aika. Jos loppua ennakkoperinnöstä ei saada vähennettyä 

leskenkään jälkeen toimitettavassa perinnönjaossa, jää loppu muiden perillisten vahingoksi, 

paitsi mikäli lakiosamääräyksistä tai lahjakirjan ehdoista muuta johtuu.69 Puolisolla on oi-

keus avioliittolain 40a §:n nojalla puuttua myös annettuihin ennakkoperintöihin avioliiton 

kestäessä. Kuitenkin oletettavasti kynnys tällaiseen puuttumiseen on korkealla tilanteissa, 

joissa ennakkoperinnön saajana on yhteinen rintaperillinen sen lisäksi, että puuttumismah-

dollisuuteen liittyy edellä selvitetty ajallinen rajoite. 

Edellä selvitetyt ennakkoperinnön vähennys- ja laskusäännöt aiheuttavat helposti sen, että 

elinaikana annetun ennakkoperinnön huomioiminen on hankala, ja se saattaa heikentää sekä 

lesken että toisten perillisten asemaa pienentämällä avio-osuutta ja jako-osuuksia. Mutkik-

kuus lisääntyy erityisesti, mikäli pesässä on annettu useita ennakkoperintöjä epämääräisin 

saantoasiakirjoin kertomatta ennakkoperintöjen antamisesta muille oikeudenomistajille. Pa-

himmillaan ennakkoperintöjen hämäryys ja epäsuhtaisuus voivat johtaa riitatilanteeseen, 

jonka seurauksena joku perillisistä hakee kuolinpesän virallisselvitykseen. Tällöin kuolin-

pesälle aiheutuu turhia kustannuksia juristin suorittamasta selvitystyöstä, joka pienentää pe-

rintöosuuksia entisestään.  

2.3.3.4 Tasinkoetuoikeus  

Avioliittolain 103.2 §: n mukaan lesken ei tarvitse luovuttaa osituksessa tasinkoa ensin kuol-

leen puolisonsa perillisille. Saman lainkohdan mukaan leski eivätkä perilliset joudu luovut-

tamaan tasinkoa, jos toinen puoliso on asetettu konkurssiin. Toisaalta puolison ylivelkaisuu-

teen voi varautua yksipuolisestikin jo ennen ositusperusteen syntyhetkeä, jos toisen puolison 

omaisuus on luovutettu konkurssiin, tekemällä kirjallisesti Digi- ja väestötietovirastoon il-

moituksen, joka poistaa kummankin puolison avio-oikeuden. Tätä koskeva säännös löytyy 

avioliittolain 35.4 §: stä. 

Tasinkoetuoikeus on vain leskelle kuuluva oikeus. AL103.2 §:ään eivät näin ollen voi vedota 

leskenä kuolleen puolison perilliset. Jotta perilliset voisivat lesken tasinkoprivilegiin 

 
69 Aarnio-Kangas 2010, s. 408, KKO 1998:137 
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vetoamisesta hyötyä, tulee ositus toimittaa loppuun ennen lesken kuolemaa. Pelkkä vetoa-

minen tasinkoprivilegiin esimerkiksi perukirjassa ei riitä.70  

Oikeuskirjallisuudessa on muistutettu, että perimystilanteessa selvästi varakkaamman avio-

puolison on hyvä pohtia, ottaako hän perintöä vastaan ensin kuolleen puolisonsa jälkeen. 

Tämä koskee siis pääsääntöisesti tilannetta, jossa on kyse avioliittolain 3 luvun mukaisesta 

perimyksestä eli ensin kuolleella puolisolla ei ollut lapsia. Korkeimman oikeuden ratkaisu-

käytännössä on nimittäin todettu, että tasinkoprivilegiin ei voida lesken toimesta vedota, jos 

leski on perillisen asemassa.71 Olemalla ottamatta vastaan perintöä ensin kuolleen puoli-

sonsa jälkeen leski voi vapaasti määrätä omasta omaisuudesta ilman pelkoa siitä, että tasin-

kona ensin kuolleen puolison perillisille maksettavia varoja ohjautuu myöhemmin vieraa-

seen sukuun.  

Tässä tutkimuksessani käsittelen jäämistösuunnittelun rajoja tilanteessa, jossa perheeseen 

kuuluu aviopuolisot ja rintaperillisiä. Lesken tasinkoprivilegiin vetoaminen ei tunnu välttä-

mättä perillisten kannalta erityisen lopulliselta, mikäli perheessä on vain yhteisiä lapsia. Ta-

sinkoprivilegin merkitys voi kuitenkin korostua, jos aviopuolisoilla on eri perilliset eikä 

avioehtosopimusta ole solmittu. Näissä tilanteissa, mikäli vähemmän omistava puoliso kuo-

lee ensin, voi ainakin vanhemmalla iällä solmittujen avioliittojen kohdalla leski kokea tär-

keäksi lopullisen osituksen toimittamisen itsensä ja ensin kuolleen puolison perillisten välillä 

elinaikanaan siitä huolimatta, että puolison aikana olisi muuta puhuttu. Tämän vuoksi puo-

lisoiden on hyvä muistaa, että joskus perimykseen voi vaikuttaa hyvinkin satunnaiset tekijät 

kuten se, kumpi puolisoita menehtyy ensin.  

Lesken tulee muistaa, että mikäli hän laiminlyö osituksen toimituttamisen loppuun saakka 

elinaikanaan, ei hänen ole mahdollista puolisonsa kuoleman jälkeen määrätä jäämistösuun-

nittelullisin toimin tehokkaasti omasta omaisuudestaan kokonaisuudessaan haluamiensa ta-

hojen hyväksi, koska hänen kuolemansa jälkeen on jäämistöstä suoritettava tasinko ensin 

kuolleen puolison perillisille.  

Puolisot saattavat myös solmia keskinäisen hallintaoikeustestamentin, jossa omaisuus mää-

rätään molempien kuoleman jälkeen kummankin perilliselle lain mukaan. Testamentissa 

saatetaan vielä esittää toive, että kummankaan puolison perilliset eivät esittäisi 

 
70 Aarnio – Kangas 2015 (1), s. 1013 
71 Aarnio – Kangas 2015 (1), s. 608 – 609 

 
 



 

40 
 

lakiosavaatimusta ensin kuolleen puolison jälkeen. Jos lakiosavaatimusta ei esitetä, ei 

yleensä toimiteta myöskään ositusta. Tällöin lesken kuoleman jälkeen omaisuus jakaantuu 

molempien perillisille niin, että tasinkoprivilegiä ei voi enää huomioida. Kuvatun kaltaisessa 

tilanteessa varakkaamman lesken on hyvä tiedostaa, että lakiosan vaatimiseen kannustami-

nen johtaa osituksen toimittamiseen ja poistaa leskeltä rajoituksen suorittaa jäämistösuun-

nittelullisia toimia kaikkea osituksessa nimiinsä tulevaa omaisuuttaan koskien. Tasin-

koetuoikeuteen vetoamalla tämä määrä jää suuremmaksi. Toisaalta vähemmän omistavan 

puolison on taas hyvä muistaa, että enemmän omistava puoliso voi vetoamalla tasinkoetuoi-

keuteen ja toimituttamalla osituksen elinaikanaan ohjata enemmän  varojaan omille perilli-

silleen. 

AL 103.2 § voi myös aiheuttaa epäselvyyttä tilanteessa, jossa leski kuolee ennen aloitetun 

osituksen voimaansaattamista. KKO otti ratkaisussaan 2001:12 kantaa asiaan. Sen mukaan 

ositus on saatava toimitettua loppuun, että tasinkoprivilegiin vetoaminen jää voimaan les-

kenkin jälkeen.72  

2.3.3.5 Avio-oikeus ja jäämistösuunnittelu 

Toisaalta puolisot  voivat sopimusvapautensa puitteissa solmia avioliittolain 3 luvun mukai-

sesti avioehtosopimuksen, jonka tekemällä aviopuolisot voivat sulkea pois avio-oikeuden 

välillään valitsemallaan tavalla. Avio-oikeus voidaan sulkea pois joko 

1) täydellisesti siten, että kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toistensa omai-

suuteen 

2) osittaisesti siten, että kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta tiettyyn toistensa 

omaisuuteen tai 

3) yksipuoleisesti niin, että toisella aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta osaan tai mihin-

kään toisen puolison omaisuuteen.73  

Siihen kysymykseen, voiko avio-oikeuden poissulun kytkeä ositusperusteen syntytapaan, on 

Mikkolan mukaan esitetty oikeuskirjallisuudessa eriäviä näkemyksiä. Mikkola kuvaa Saa-

renpään kirjoittavan, että avioehtosopimus muuttuisi kuolemanvaraistoimeksi, jos sen sovel-

taminen sidottaisiin ositusperusteeseen (toisen puolison kuolemaan). Tämän Saarenpää kat-

soo olevan ristiriidassa sen kanssa, että perintökaari sisältää säädökset sallituista 

 
72 ks. Mikkola 2010, s. 24-25 
73 Aarnio – Kangas 2010, s. 95 
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kuolemanvaraistoimista tyhjentävällä tavalla. Mikkola kirjoittaa myös, että Litmalan empii-

risen tutkimuksen mukaan sopimuskäytännössä ositusperusteeseen sidotut avioehtosopi-

mukset ovat yleisiä.74  

Ratkaisussa KKO 2000:100 korkein oikeus on katsonut, että avio-oikeuden poissulun voi 

liittää ositusperusteen syntytapaan. Tätä perustellaan 1.1.1988 voimaan tulleella avioliitolain 

muutoksella, jossa vallinnanrajoitusjärjestelmän sidonnaisuus avioliiton aikana avio-oikeu-

teen on poistettu. Tapauksen perusteluiden mukaan avio-oikeuden poissulun voisi sitoa sii-

hen, että avioliiton päättymistapa on avioero.  

Mikkola huomauttaa, että avio-oikeuden laajuuden sitominen puolison kuolemaan on perin-

tökaaren 17:1 § :n säännöksen nojalla kielletty sopimuksena elossa olevan jäämistöstä.75  

Aarnio ja Kangas taas pitävät asiantilaa epäselvänä, koska  ratkaisu KKO 2000: 100 saattaisi  

ehkä antaa ymmärtää, että avio-oikeuden ulottuvuus voisi riippua myös toisen puolison kuo-

lemasta PK 17:1 §:stä huolimatta.76  

Avio-oikeus voidaan myös sulkea pois omaisuuden saantoasiakirjalla kolmannen toimesta. 

Perinnönjättäjä tai lahjan antaja voivat määrätä testamentilla tai lahjakirjalla, että perinnön-

saajan tai lahjansaajan nykyisillä tai tulevilla aviopuolisoilla ei ole avio-oikeutta perintönä 

tai lahjana saatuun omaisuuteen, sen sijaan tulleeseen omaisuuteen tai omaisuuden tuottoon. 

Tällaiset määräykset ovat päteviä, koska laki ei kiellä perinnönjättäjää tai lahjan antajaa sul-

kemasta pois saajan aviopuolisoiden avio-oikeutta saatuun omaisuuteen. Perinnön tai lahjan 

saaja voi kuitenkin puolisonsa kanssa sopien siirtää tällaisen omaisuuden ehdosta huolimatta 

avio-oikeuden alaisen omaisuuden piiriin. Tällainen menettely ei kuitenkaan saa huonontaa 

puolison velkojan asemaa.77  

Avio-oikeus voi katketa myös siitä syystä, että aviopuolisot ovat hakeneet avioeroa, toimit-

taneet heti ositusperusteen syntymisen jälkeen osituksen mutta pidättäytyneet sittemmin ha-

kemasta lopullista avioeroa. Tätä koskeva määräys sisältyy avioliittolain 107 a §:ään. Mikäli 

avioliittoaan avioerohakemuksesta huolimatta jatkaneet aviopuolisot haluavat palauttaa kes-

kinäisen avio-oikeuden, on palauttaminen suoritettava solmimalla ja rekisteröimällä avio-

oikeuden palauttava avioehtosopimus. 

 
74 ks. Aarnio – Kangas 2010, s. 95, Mikkola 2010, s. 128 ja Saarenpää 1992, s. 109 
75 Mikkola 2010, s. 128  
76 Aarnio – Kangas 2010, s. 96 
77 Aarnio – Kangas 2010, s. 94 
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Avio-oikeus ja avio-oikeuden ulottuvuuteen vaikuttavat laista sekä sopimuksista ja saanto-

asiakirjojen määräyksistä johtuvat seikat asettavat merkittävät rajat jäämistösuunnittelulle.  

Avio-oikeuden kautta jäämistöstä erotettava osa määrää, kuinka suureen määrään tai mihin 

omaisuuteen liittyen voi määräämistoimia omaisuudestaan tehokkaasti tehdä. Avio-oikeu-

den laajuuteen vaikuttavan sääntelyn huomioimatta jättäminen jäämistösuunnittelussa voi 

helposti johtaa koko suunnitelman vesittymiseen. Avio-oikeudella on jäämistösuunnittelussa 

toki suuri merkitys sen vuoksi, että tasinkona siirtyvä omaisuus on saajalleen verotonta. Osi-

tuksessa voidaan myös vaihdella lesken ja ensin kuolleen puolison nimissä olevaa omai-

suutta ilman, että vaihtelusta seuraisi varainsiirtovero-, luovutusvoittovero- tai lahjaveroseu-

raamuksia. Toki veroseuraamuksilta välttyminen edellyttää tiettyjä seikkoja. Jotta vältyttäi-

siin lahjaveroseuraamuksilta, tulee suoritettavien toimien tapahtua avioliittolain säännöksiä 

noudattaen. Toisaalta varainsiirtoverolta välttyminen edellyttää, että osituksessa ei käytetä 

pesän ulkopuolisia varoja.78 Luovutusvoittoverotus ei tule kyseeseen, jos perukirja laaditaan 

pitäen silmällä suunniteltua ositusta. Merkitsemällä perukirjaan omaisuus arvoon, jota käy-

tetään osituksessa, ei luovutusvoittoveroa tarvitse maksaa perintösaannon toimiessa hankin-

tamenona. Jos kyseessä on omaisuuserä, jonka arvonnousu riippuu esimerkiksi markki-

noista, voidaan tällainen omaisuus osittaa ja jakaa tasaisesti lain mukaisin osuuksin saajil-

leen, jolloin luovutusvoittoveroseuraamusta ei synny siitä huolimatta, että esimerkiksi osak-

keiden arvo olisi kohonnut perinnönjättäjän kuolinhetkestä. Tämä siis edellyttää myös sitä, 

että tätä omaisuutta ei myydä. Lähtökohtaisesti siis, jos omaisuutta myydään tai luovutetaan 

perintöverotusarvosta ylöspäin poikkeavalla hinnalla, tulee luovutushinnan ja perintövero-

tusarvon välisestä erotuksesta maksaa luovutusvoittoveroa, paitsi mikäli verovelvollisella on 

vielä mahdollisuus oikaista perintöverotusta vahingokseen tietyn omaisuuden osalta. Näin 

hän välttyy maksamasta luovutusvoittoveroa, joka on ainakin ensimmäiseen perintövero-

luokkaan kuuluvien osalta suuruudeltaan jopa kolminkertainen vero perintöveroon verrat-

tuna. 

Huolellisesti suunnitellulla perukirjalla ja ositus- ja perinnönjakosopimuksella voidaan myös  

kotimaisesta perintöverotuksen omaisuuden arvojen polkemista ennaltaehkäisevästä  luovu-

tusvoittoverokytkennästä huolimatta minimoida perinnön veroseuraamuksia sopimalla yh-

teistuumin jo perukirjan laatimisen hetkellä, kuka ottaa osituksessa ja perinnönjaossa 

 
78 Puronen 2009, s. 218 – 219 
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mitäkin omaisuutta. Arvostamalla kaikki ositettavat ja jaettavat varat samansuuruisesti mie-

luummin niiden arvoasteikon maltillisempaan päähän voittavat kaikki perilliset perintövero-

tuksen jäädessä hieman matalamme tasolle. Tämä tosin vaatii, että pesä koostuu muusta(kin) 

omaisuudesta kuin rahasta tai julkisen kaupankäynnin kohteena olevista varoista. Lisäksi 

tällaisessa järjestelyssä ei voi liioitella, koska perintö- ja lahjaverolain mukaan varat tulee 

arvostaa perukirjaan niiden käypään arvoonsa. Käypä arvo on kuitenkin esimerkiksi kiin-

teistön ollessa kyseessä hyvin suhteellinen käsite, koska jokainen kiinteistö on oma yksi-

lönsä eikä tilastoituja myyntihintoja voi verrata suoraan toisiinsa. Kyse on siis siitä, että va-

litaan johdonmukaisesti maltillisemmat arvostukset sallittuna pidettävän vaihteluasteikon 

alapäästä. 

Edellä selvitetty tuo hyvin esiin jäämistösuunnittelun, perintöoikeuden, aviovarallisuusoi-

keuden ja perintöverotuksen vahvaa keskinäistä kytkentää. 

2.3.4 Johtopäätöksiä 

Edellä selvitetystä päätellen voitaisiin vetää johtopäätös, että perinnöstä luopuminen nyky-

oikeuskäytännön valossa ennen perintöön ryhtymistä on sekä selkeydessään turvallisin että 

yleisesti hyväksyttävin tapa harjoittaa jäämistösuunnittelua avioliittolain määräysten näkö-

kulmasta avioliiton kestäessä. Sen sijaan avio-oikeuden alaisen omaisuuden lahjoittaminen, 

myös jos on kyse vastaanotetusta perinnöstä, ei lähtökohtaisesti avioliittolain määräysten 

valossa näyttäydy jäämistösuunnittelutoimenpiteenä, jota ei olisi mitenkään rajoitettu. Toki 

on muistettava, että näissä pohdinnoissa on otettava huomioon, että esimerkiksi puolisoiden 

varallisuustaso vaikuttaa siihen, tuleeko esimerkiksi vastikesäännöstö ylipäätään sovelletta-

vaksi. Mitä runsaammin omaisuutta on, sitä sallitumpaa on avioliittolain säännösten valossa 

harjoittaa myös muunlaisia jäämistösuunnittelua kuin perinnöstä luopumista. Samoin lah-

joittajan avio-oikeuden alaisen omaisuuden määrään nähden kohtuulliset lahjat, olivatpa ne 

ennakkoperintöä tai ei, vaikuttavat avioliittolain näkökulmasta turvalliselta tavalta harjoittaa 

jäämistösuunnittelua. Toisaalta puolisot voivat aina yhteistuumin harjoittaa jäämistösuun-

nittelua myös lahjoittamalla, kunhan he huomioivat lakiosamääräyksistä johtuvat vaikutuk-

set. Lesken ei ole pakko osituksessa käyttää avioliittolain takaamaa suojaansa puolison te-

kemiä lahjoitustoimia koskien, jos hän ei itse halua. 
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3 Verolainsäädännön asettamat yleiset rajat jäämistösuunnittelulle 

3.1 Perintöverotuksesta Suomessa 

Perintöverotuksen juuret juontavat Suomessa 1600-luvun loppuun ja Ruotsi-Suomen leima-

verosäännöstöön, jonka pohjalta vuonna 1660 leimaveroasetuksessa säädettiin testament-

tien, pesäluetteloiden, ja perinnönjakokirjojen laatimisesta leimapaperille. Leimapaperista 

perittiin veroon rinnastuva maksu. Vuonna 1803 verotuksen määrä siirtyi riippuvaiseksi pe-

sän säästöstä. Varsinainen laki perintö- ja lahjaverotuksesta astui voimaan vuonna 1919. En-

nen perintö- ja lahjaverolain säätämistä Ruotsi-Suomessa oli käytössä leimaverojärjestelmän 

lisäksi muitakin rinnakkaisia verotusjärjestelyjä, jotka omasivat liittymiä perintöverotuk-

seen.79  

Suomessa on yhä voimassa perintö- ja lahjaverolaki, joka johtaa sekä pohjoismaalaisittain 

että kansainvälisesti vertailtuna ankaraan perinnön verotukseen.80 Perintö- ja lahjaverotus 

poistettiin esimerkiksi Ruotsissa vuonna 2005 ja Norjassa vuonna 2014.81  Myöskään Venäjä 

tai Viro eivät peri perintöveroa.82  

Perintöveron perimistä puoltava argumentteina esitetään mm. valtion varaintarpeen tyydyt-

tämistä sekä sitä, että perintö on perillisen vastikkeetta saama taloudellinen etuus, joka nos-

taa verovelvollisen veronmaksukykyä. Toisekseen verotus – myös perintöverotus – tasaa 

tuloeroja yhteiskunnassa. Toisaalta perintöverotusta vastustetaan mm. sillä perusteella, että 

perintönä saaduista tuloista on jo kertaalleen maksettu verot ja ankara verotus estää varalli-

suuden kertymisen yhteiskunnassa. Veron tuotto on myös suhteellisen pieni mm. veron pe-

rimiseen liittyvien verotuskustannusten vuoksi. Toisaalta verotusjärjestelmämme vuotaa. 

Veronkiertosäännös on melko tehoton, ja taitavalla verosuunnittelulla voidaan laillisesti ja 

tehokkaasti minimoida perinnön veroseuraamuksia. Näin järjestelmä ei välttämättä myös-

kään täytä oikeudenmukaisuuden vaatimuksia.83   

 
79 Linnakangas 2013, LM s. 83 - 84  
80 Andersson, Verotus 2007, s. 222 
81 Ossa 2020 
82 Linnakangas 2016, lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle metsälahjavähennystä koske-

vaksi lainsäädännöksi, s. 8 
83 Linnakangas 2016, lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle metsälahjavähennystä koske-

vaksi lainsäädännöksi, s. 12 - 14 
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3.2 Mitä laillinen perintöverosuunnittelu on? 

”Perintö- ja lahjaverotuksen veropohja on aukollinen ja vero on muutoinkin altis verosuun-

nittelulle”, todetaan verotuksen kehittämisryhmän loppuraportissa vuodelta 2010. Samassa 

raportissa verosuunnittelua kiihdyttäneeksi tekijäksi todetaan perintöveroasteikon verotetta-

van perinnön alarajan nostaminen 20 000 euroon vuonna 2008, mikä kannusti kansalaisia 

verosuunnittelun keinoin pilkkomaan perintöosuuksia pienempiin osiin.84  

Perintöverosuunnittelussa perinnönjättäjän tarkoituksena on verosuunnittelun keinoin pyr-

kiä laillisesti minimoimaan jälkeensä maksettavaksi tulevat perintöverot. Laillinen vero-

suunnittelu hyödyntää lainsäädännön epäjohdonmukaisia piirteitä tai jännitteitä. Olosuhteet 

ja toimenpiteet valikoituvat sen mukaisesti, että toimintatapa tuottaa verovelvolliselle mah-

dollisimman pienen verorasituksen. Tämä hyödyntäminen tapahtuu kuitenkin sellaisessa ti-

lanteessa, jossa lainsäätäjä on tarkoituksella jättänyt tai hyväksynyt nämä epäjohdonmukai-

suudet tai jännitteet.85 Perintöosuuksien pilkkomisessa kyseeseen käytettävänä laillisena jää-

mistösuunnittelukeinona tulee esimerkiksi testamentti, jolla omaisuus määrätään yhtä suurin 

osuuksin perinnönjättäjän lasten edustamille sukuhaaroille,  mutta perintö pilkotaan testa-

mentilla sukuhaaran edustajien kesken niin, että annetaan mahdollisimman monta perintö-

verosta vapaata 19 999 euron arvoista osuutta esimerkiksi lapsenlapsille ja lapsien puoli-

soille. 

Verosuunnittelun avulla verovelvollinen pyrkii valitsemaan optimaalisimman toimintavaih-

toehdon kokonaisuuden kannalta.86 Mm. KHO:n oikeuskäytännössä esiintyvien ratkaisujen 

perusteluiden mukaan verovelvollisella on myös oikeus valita käytettävistä menettelyvaih-

toehdoista itselleen verotuksellisesti edullisin.87 

Perintöverosuunnittelu on elimellinen osa jäämistösuunnittelua, ja se saattaa olla monelle 

verosuunnittelija painavin syy ryhtyä jäämistösuunnittelutoimiin. Jäämistösuunnitteluun 

kuuluvan verosuunnittelun toteuttamisen välineitä ovat esimerkiksi testamentti, avioehtoso-

pimus, amaatitaitoisesti laadittu ositus- ja perinnönjakosopimus sekä erilaiset kauppa- ja lah-

jakirjat.  

 
84 Verotuksen kehittämisryhmän loppuraportti 2010, s. 200 
85 Knuutinen 2015, Verotus s. 5 ja 7 sekä Veron kiertämissäännöksen soveltaminen, s. 1 
86 Tikka 1972, s. 33 
87 Holkeri – Rajala, Verotus 2015, s. 47 
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3.3 Veronkierto 

3.3.1 Mitä veronkierto on? 

Kari S. Tikka kuvaa veronkiertoa menettelyksi, jolle tyypillistä on tavoitella lainsäätäjälle 

vierasta veroetua verovelvollisen tavallisesta poikkeavin disponoinnein. Seuranneille tilan-

teille on tyypillistä säännöksen tarkoituksen ja lain sanamuodon välinen jännite.88 Weck-

ström kuvaa tilannetta muodon ja sisällön väliseksi ristiriidaksi, jolla toimenpiteelle on an-

nettu sen todellista sisällöllistä tarkoitusta vastaamaton muoto veron kiertämisen tarkoituk-

sessa.89 

3.3.2 Veronkiertoa koskevat säännökset ja jäämistösuunnittelu 

3.3.2.1 Yleinen veronkiertosäännös ja perintö- ja lahjaverolain veronkiertosäännös 

Suomessa yleinen verokiertoa koskeva säännös löytyy VML 28 §:stä. Sen sisältö kuuluu 

seuraavasti: 

 

Jos jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen oikeudellinen muoto, 

joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, on verotusta toimitettaessa 

meneteltävä niin kuin asiassa olisi käytetty oikeaa muotoa. Jos kauppahinta, muu vas-

tike tai suoritusaika on kauppa- tai muussa sopimuksessa määrätty taikka muuhun toi-

menpiteeseen on ryhdytty ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että suoritettavasta verosta 

vapauduttaisiin, voidaan verotettava tulo ja omaisuus arvioida. 

 

Jos on ilmeistä, että verotusta toimitettaessa olisi meneteltävä 1 momentissa tarkoite-

tulla tavalla, on verotusta toimitettaessa huolellisesti tutkittava kaikki ne seikat, jotka 

voivat vaikuttaa asian arvostelemiseen, sekä annettava verovelvolliselle tilaisuus esit-

tää selvitys havaituista seikoista. Mikäli verovelvollinen ei tällöin esitä selvitystä siitä, 

että olosuhteelle tai toimenpiteelle annettu oikeudellinen muoto vastaa asian varsi-

naista luonnetta tai tarkoitusta taikka ettei toimenpiteeseen ole ryhdytty ilmeisesti 

siinä tarkoituksessa, että suoritettavasta verosta vapauduttaisiin, verotusta toimitetta-

essa on meneteltävä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

 

Vuonna 1995 hallitus antoi eduskunnalle esityksen oman veronkiertosäännöksen lisäämi-

sestä perintö- ja lahjaverolakiin. Lain esitöiden mukaan uudella erityislakiin otettavalla ve-

ronkiertoa koskevalla säännöksellä voitiin poiketa verotuksesta, jos  perinnönjakosopimuk-

selle, luovutustoimelle tai lahjaverotukseen vaikuttavalle oikeustoimelle on annettu sellai-

nen sisältö tai muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta. Lain esitöissä 

 
88 Tikka 1972, s. 26 
89 Weckström 2015, Verotus, sivu 385 (Weckström viittaa omassa artikkelissaan Reijo Knuutisen 

artikkeliin Muoto ja sisältö vero-oikeudessa, LM 5/2006, s. 789-808) 
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esimerkkinä esitetään tapaukset, joissa on selvästi kysymys lahjasta, vaikka on ilmoitettu, 

että kysymyksessä on lainasopimus. Hallituksen esityksen mukaan verovelvollinen saisi va-

lita verotuksellisesti edullisimman vaihtoehdon menettelylleen, ”jos se vain vastaa oikeus-

toimen todellista luonnetta ja tarkoitusta sekä sisällöltään että muodollisesti.”90  

 

Perintö- ja lahjaverolain 33 a § sisältö on seuraava: 

Jos perinnönjakosopimukselle, luovutustoimelle tai muulle perintö- tai lahjaverotuk-

seen vaikuttavalle oikeustoimelle on annettu sellainen oikeudellinen sisältö tai muoto, 

joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, tai jos on ryhdytty muuhun 

toimenpiteeseen ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että perintö- tai lahjaverosta vapau-

duttaisiin, on perintö- tai lahjaverotuksessa meneteltävä asian varsinaisen luonteen tai 

tarkoituksen mukaisesti. 

 

Jos on ilmeistä, että perintö- tai lahjaverotusta toimitettaessa olisi meneteltävä 1 mo-

mentissa tarkoitetulla tavalla, on perintö- tai lahjaverotusta toimitettaessa huolellisesti 

tutkittava kaikki ne seikat, jotka voivat vaikuttaa asian arvostelemiseen, sekä annet-

tava verovelvolliselle tilaisuus esittää selvitys havaituista seikoista. Ellei verovelvol-

linen tällöin esitä selvitystä siitä, että perintö- tai lahjaverotukseen vaikuttavalle oi-

keustoimelle annettu oikeudellinen sisältö tai muoto vastaa asian varsinaista luonnetta 

tai tarkoitusta taikka ettei muuhun toimenpiteeseen ole ryhdytty ilmeisesti siinä tar-

koituksessa, että suoritettavasta verosta vapauduttaisiin, perintö- tai lahjaverotusta toi-

mitettaessa on meneteltävä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. (12.1.2018/17) 

 

Molemmat veron kiertoa koskevat säännökset ovat tunnusmerkistöltään avoimia, mikä on 

johtanut siihen, että yleislausekkeen sisältö määräytyy oikeuskäytännössä.91 Oikeuskirjalli-

suudessa on kuitenkin esitetty, että KHO:n ratkaisukäytäntö (erityisesti ratkaisun 2008:6) 

ilmentää KHO:n haluttomuutta toimia verolainsäädännön sisällönmäärittäjänä.92 

Veromenettelylain ja perintö- ja lahjaverolain säädösten sisältö näyttävät vastaavan pitkälti 

tosiaan, mutta toki perintö- ja lahjaverolain säädöksen sisällössä viitataan kyseisen lain no-

jalla verotettaviin saantoihin. Lain esitöissä todetaankin, että vastaavanlainen erityislakikoh-

tainen veronkiertosäädös löytyy useista muista verolaeista.93 Näin voisi ehkä mahdollista 

olla päätellä, että uudistuksen yhtenä päämääränä on ollut lainsäädännön yhtenäistäminen. 

 

 
90 HE 68/1995, s. 5 
91 Ossa 2009, s. 20 
92 Weckström 2015, Verotus, sivu 387 
93 HE 68/1995, s. 5 
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3.3.2.2 Oikeuskäytäntöä 

KHO 1973-B-II-567 

Tapauksessa K oli ensin vuonna 1966 ostanut kolme tonttia. 1967 hän oli lahjoitta-

nut ne kolmelle lapselleen, yhden kullekin. Vuonna 1968 K oli lakimääräisenä hol-

hoojana ryhtynyt toimiin mm. tilojen rakennusoikeuden lisäämiseksi ja vuonna 1969 

tilat myytiin lakimääräisen holhoojan ominaisuudessa pois. K:n kolme lasta olivat 

1969 tehdyn kaupan jälkeen suorittaneet pois K:n tontteja varten olevan velan. Ta-

pauksessa katsottiin, että lahjoitukselle oli annettu sellainen muoto, joka ei vastannut 

asian todellista luonnetta. 

KHO 21.08.2001/1893 

Tapauksessa X ja Y olivat tehneet keskinäisen testamentin. Muun ohella he olivat 

määränneet testamentissaan molemmille hallintaoikeuden toisen omaisuuteen, ja 

eloon jääneellä oli oikeus käyttää rahavarat ja talletukset omaan elämiseensä. Mo-

lempien kuoltua X:n omaisuus, joka oli jäljellä, oli määrätty meneväksi yleishyödyl-

liselle säätiölle. X kuoli ensin ja Y teki säätiön kanssa sopimuksen testamentin tul-

kinnasta, jonka perusteella säätiö sai omistukseensa sijoitusrahastoihin sijoitettuja 

X:n varoja ja Y niiden laskennallisena tuottona 10 000 mk kuukaudessa lopun elä-

mänsä ajan. Sopimuksessa ei ollut varaumaan tuoton tarkastamisesta. KHO:n mu-

kaan sijoitusrahastojen arvo oli luettava Y:n testamentilla saamaksi omaisuudeksi., 

KHO 2013:52 

Tapauksessa A, B ja C olivat vaatineet vain osaa lakiosastaan. Näin tehdessään hei-

dän ei katsottu ryhtyneen täyteen lakiosaansa, josta he sitten osittain luopuisivat. 

KHO katsoi, että kyseessä ei ollut osittainen perinnöstä luopuminen eikä veron-

kierto. 

Tarkastelun kohteena olevissa tapauksissa veronkierroksi katsotut tilanteet edustavat hyvin 

monimutkaista menettelyä, jota ei yleisesti esiinny verovelvollisten keskuudessa. Vuosien 

1973 ja 2001 tapauksissa on esimerkiksi tehty monivaiheisia, mutkikkaita oikeustoimia, 

joissa varat ikään kuin lähtevät alkuperäisen omistajan vaikutuspiiristä vain palatakseen eri-

koisen järjestelyn kautta hyödyttämään häntä ainakin osittain. 

Tarkasteltavana oleva vuoden 2013 ratkaisu edustaa taas kannanottoa hyvin selkeään tilan-

teeseen, jossa KHO on laajentanut ratkaisukäytännöllään entisestään jäämistösuunnittelun 

mahdollisuuksia verotuksen näkökulmasta. Ratkaisun myötä lakiosan vaatiminen vain osit-

tain tuli jäämistösuunnittelun piirissä yleisesti tiedetyksi uudeksi mahdollisuudeksi, jonka 

avulla perinnön veroseuraamuksia voitiin minimoida laillisesti. Myös moni muu KHO:n rat-

kaisu toimii jäämistösuunnittelijan osaamisen lisääjänä, koska niiden avulla on mahdollista 

hahmottaa sallitun verosuunnittelun rajoja. 
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3.4 Säännöstön merkityksen arviointia ja johtopäätöksiä 

Jo perintö- ja lahjaverolain esitöiden mukaan uuden veronkiertosäännöksen soveltamisen oli 

tarkoitus tulla kyseeseen vain harvoin. Sen merkityksen oli tarkoitus olla lähinnä ennakkoes-

tävä.94 Lain esitöissä todettu voisi osaltaan selittää sitä, miksi KHO ei mahdollisesti ole ollut 

hanakka soveltamaan veronkiertosäännöstä käytännössä. Sallituissa oikeuslähteissä tode-

taankin myös monessa kohdin perintö- ja lahjaverolain veronkiertosäännöksen olevan melko 

tehoton.95  

 

Edellä selvitetyn perusteella voidaan päätellä, että jäämistösuunnittelijan tulee pidättäytyä 

toimista, joilla tehtävä oikeustoimi puetaan muotoon, joka ei vastaa sen todellista luonnetta 

tai tarkoitusta. Myös toimet veron välttämiseksi on kielletty. Verotusjärjestelmän voidaan 

selvitetyn perusteella todeta olevan aukollinen, mikä mahdollistaa verosuunnittelun eri muo-

toja. Jos jäämistösuunnittelija haluaa hyödyntää tehokkaasti nykyisen järjestelmän suomia 

verosuunnittelumahdollisuuksia, on turvallista pitäytyä ajan tasalla KHO:n ratkaisukäytän-

nöstä ja tarpeen mukaan hakea verotuksen ennakkoratkaisua suunniteltavalle toimelle.  

 

4 Jäämistösuunnittelun eri toimijoille asetetut rajat 

4.1 Asiantuntija 

Oikeustoimien tekemisen taustalla vaikuttaa tahtotila oikeustoimien tekemiseen. Jäämistö-

oikeuden alalla avuksi oikeustoimiin ja niiden suunnitteluun palkataan usein asiantuntija. 

Koska mahdollisimman tarkoituksenmukaisen jäämistösuunnittelun toteuttaminen edellyt-

tää laajaa lainsäädännön, oikeuskäytännön ja oikeuskirjallisuuden tuntemusta, ei asiakas 

palkkaa oikeuden ammattilaista useinkaan ennalta valitsemansa asiakirjan laatimista varten. 

Asiantuntija palkataan myös suunnittelemaan valittavien oikeustoimien kokonaisuus. Mitkä 

ovat asiantuntijan toiminnan haasteet ja rajat jäämistösuunnittelussa? Entä kuinka asiantun-

tijan tulee omalla toiminnallaan rajoittaa jäämistösuunnittelun epävarmuustekijöitä? 

 
94 HE 68/ 1995, s. 5 
95 Ks. esim. Puronen 2009, s. 21, Weckström 2015, Verotus, s. 387 ja Linnakangas 2016, s. 14 
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4.1.1 Sovellettavat oikeuslähteet  

Jäämistösuunnittelija ei ole yleisesti tunnettu ammatti. Tämän vuoksi tälle elinkeinonharjoit-

tajien ryhmälle ei ole olemassa esimerkiksi omaa ammattiliittoa, joka tuottaisi hyvää jäämis-

tösuunnittelutapaa koskevia ohjeita ammatinharjoittajien käyttöön. Myöskään laissa ei ole 

määräyksiä erikseen jäämistösuunnittelijoiden toimintaa koskien. Jäämistösuunnittelua to-

teuttavat erilaiset oikeuden ammattilaiset, joista asianajajat ja luvan saaneet oikeudenkäyn-

tiavustajat ovat yksi ryhmä. Asianajajien toimintaa säännellään laissa asianajajista ja lupala-

kimiehien laissa luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista. Tämä lainsäädäntö asettaa näi-

den ammattiryhmien toimijoille tietyt yleiskriteerit, joita kaikessa asianajajien ja lupalaki-

miesten toiminnassa yleisesti tulee noudattaa. Tämä koskee myös jäämistösuunnittelua. 

Suomen Asianajajaliitto on lakiin perustuva julkisoikeudellinen yhteisö. Se on tuottanut hy-

vää asianajotapaa koskevat ohjeet ja niiden kommentaarin.  

Tämän lisäksi erilaiset oikeuden ammattilaisten yhdistykset ovat antaneet omia toimintaoh-

jeitaan. Suomen Lakimiesliitto r.y: n valtuuskunta on hyväksynyt lakimiehen eettiset ohjeet. 

Suomen Lakimiesliitto on kaikkien lakimiesten ja oikeustieteen opiskelijoiden yhteinen etu- 

ja palvelujärjestö. Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) taas on antanut 

eurooppalaisten asianajajien tapaohjeet, joiden noudattamiseen Suomen Asianajaliiton jäse-

net sitoutuvat. 

Sekä lainsäädäntö että ohjeet muodostavat kokonaisuuden, josta voidaan saada käsitys asia-

miehen yleisesti hyväksyttävästä tavasta harjoittaa ammattiaan. Esimerkiksi asianajajiin 

nähden sekä määrätty lainsäädäntö että ohjeet ovat sitovasti velvoittavia.  

4.1.2 Lainsäädännössä ja ohjeissa ilmaistut ja keskeisimmät menettelyohjeet 

Tässä tutkielmassa ei eritellä kaikkia niitä rajoja, jotka edellä mainitusta lainsäädännöstä ja 

ohjeista seuraavat jäämistösuunnittelijan toiminnalle. Vertaan seuraavaksi asianajajia kos-

kevan lain, hyvää asianajotapaa koskevat ohjeiden, lakimiehen eettisten ohjeiden sekä eu-

rooppalaisten asianajajien tapaohjeiden sisältöä nostaen esiin muutamia eettisiä ohjeita tai 

sääntöjä, jotka tuntuvat erityisen merkityksellisiltä jäämistösuunnittelijan toiminnan kan-

nalta. 
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4.1.2.1 Totuudessa pysyminen 

Asianajajalain 5 § :n mukaan asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle 

uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa. Hyvää asian-

ajajatapaa koskevien ohjeiden mukaan ”oikeusvaltio perustuu lain ja oikeuden kunnioitta-

miselle, mitä asianajajakunnan tulee toiminnallaan tukea”. Asianajaja on velvollinen luopu-

maan tehtävästään, mm. jos asiakas vaatii asianajajaa menettelemään vastoin lakia. Asi-

anajaja ei saa myöskään antaa tai kiistää lausumia totuudenvastaisesti suhteessa tuomiois-

tuimeen.96 

Lakimiesliiton eettisten ohjeiden mukaan ”lakimiehen on pysyttävä totuudessa”.97   

Eurooppalaisten asianajajien tapaohjeen kohdan 2.2. mukaisesti luottamuksellinen suhde 

edellyttää, että ”asianajajan henkilökohtainen kunnia, rehellisyys ja lahjomattomuus ovat 

epäilyjen ulkopuolella”. Kohdassa 2.7. asianajaja velvoitetaan noudattamaan kaikessa toi-

minnassaan lakia. Lisäksi kohtien 4.3. ja 4.4. mukaan asianajan on ajettava asiakkaansa etua 

rehellisesti eikä hän saa antaa tuomioistuimelle tahallaan vääriä tai harhaanjohtavia tietoja.98 

4.1.2.2 Oikeudenmukaisuus 

Hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden mukaan sen lisäksi, että asianajajan on oltava lo-

jaali omaa päämiestään kohtaan, hänen on kohdeltava asiakkaiden vastapuolia asiallisesti 

sekä kunnioitettava heidän laillisia oikeuksiaan.  

Lakimiesliiton eettisten ohjeiden mukaan ”Lakimiehen on toimittava oikeudenmukaisesti ja 

tavoiteltava oikeudenmukaista lopputulosta” sekä lisäksi tämän on ”pyrittävä kehittämään 

yhteiskuntaa oikeudenmukaisuuden edistämiseksi”.  

Eurooppalaisten asianajajien tapaohjeen kohdan 1.1. mukaan ”asianajajan ammatillisen teh-

tävän kunnioittaminen on oikeusvaltion ja demokratian toteutumisen perusedellytys.”99 

 
96 Suomen asianajajaliitto, Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet, s. 10 ja 13 sekä Hyvää asianaja-

jatapaa koskevien ohjeiden kommentaari 2011, s. 23 
97 Suomen Lakimiesliitto r.y. Lakimiehen eettiset ohjeet 1995, kohta 4 
98 Eurooppalaisten asianajajien tapaohje, kohta 2.2 
99 Suomen asianajajaliitto, Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet, s. 7, Suomen Lakimiesliitto r.y. 

Lakimiehen eettiset ohjeet 1995, kohdat 1 ja 11 sekä eurooppalaisten asianajajien tapaohje, kohta 

1.1. 
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4.1.2.3 Huolellisuus ja ammattitaitoisuus 

Hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden mukaan asianajajan on hoidettava tehtävänsä 

huolellisesti, eikä hän saa ottaa tehtävää hoidettavakseen, jos hänellä ei ole sen edellyttämää 

ammattitaitoa. Lakimiesliiton eettisten ohjeiden mukaan ”lakimiehen on hoidettava hänelle 

uskotut tehtävät ammattitaitoisesti, huolellisesti ja viivyttelemättä”. 

Eurooppalaisten asianajajien tapaohjeen kohdan 3.1.2. mukaan ”asianajajan tulee neuvoa ja 

edustaa päämiestään joutuisasti, huolellisesti ja ahkerasti”.100 

4.1.2.4 Kielto käyttää väärin ymmärtämättömyyttä laista 

Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet asettavat asianajajalle kiellon johtaa vastapuolta 

harhaan antamalla tälle tosiseikoista tai oikeussäännöksistä tietoja, jotka hän tietää vää-

riksi. Asianajajan on tarvittaessa kehotettava vastapuolta käyttämään omaa asianajajaa.  

Lakimiesliiton eettisten ohjeiden mukaan ”lakimies ei saa käyttää väärin toisen ymmärtä-

mättömyyttä tai tietämättömyyttä lain sisällöstä. Hänen on tarvittaessa kehotettava tätä käyt-

tämään asiantuntevaa apua”. 

Eurooppalaisten asianajajien tapaohje ei sisällä erillistä määräystä kiellosta käyttää väärin 

vastapuolen ymmärtämättömyyttä laista. Vaikka tällaista erillistä kieltoa ei ohjeessa ole-

kaan, ohjeen velvollisuus ajaa asiakkaansa etua rehellisesti käytännössä ulottanee vaikutuk-

sensa myös tähän seikkaan.101 

4.1.2.5 Johtopäätökset 

Vertailtaessa asianajajia koskevan lain, hyvää asianajotapaa koskevat ohjeiden, lakimiehen 

eettisten ohjeiden sekä eurooppalaisten asianajajien tapaohjeiden sisältöä niiden kaikkien 

perussanoma tuntuu samalta: Asian hoitamisessa on noudatettava lakia, oltava rehellinen ja 

oikeudenmukainen sekä huomioitava tiettyyn rajaan asti oman asiakkaan edun lisäksi myös 

vastapuolen etu. Toisaalta toimeksiannot on hoidettava huolellisesti ja ammattitaitoisesti. 

 

Jäämistösuunnittelullisten toimeksiantojen yhteydessä tämä tukisi ajatusta siitä, jäämistö-

suunnittelija ei saa ryhtyä järjestämään esimerkiksi valeoikeustoimeksi tietämäänsä 

 
100 Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet, s. 8 , Suomen Lakimiesliitto r.y:n Lakimiehen 

eettiset ohjeet, kohta 3 sekä Eurooppalaisten asianajajien tapaohje, kohta 3.1.2 
101 Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet, s. 12/kohta 7.4., Suomen Lakimiesliitto r.y:n Lakimie-

hen eettiset ohjeet, kohta 9 sekä Eurooppalaisten asianajajien tapaohje, kohta 4.4. 
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järjestelyä jäämistösuunnittelullisten intressien vuoksi. Tämä koskee toki myös jäämistö-

suunnittelijaa itseään. Myös tietoinen verotuksen kiertämistä edistävä toiminta on lainavas-

taisena kiellettyä. Toisaalta, mikäli jäämistösuunnittelullisiin järjestelyihin liittyy kolmansia 

osapuolia, ei heitä ole sallittua harhauttaa huonon laintuntemuksen vuoksi tekemään tai hy-

väksymään toimia, jotka ovat heidän etunsa vastaisia. Lisäksi jokaisessa tarkasteltavassa oh-

jeessa mainittu huolellisuus- ja ammattitaitovelvoite ohjaavat perehtymään hoidettavaan asi-

aan riittävällä tasolla.   

4.1.3 Ohjeistamisen ja taivuttelun rajanveto asiakkaan ja asiantuntijan suhteessa 

Jäämistösuunnittelu on monia osatekijöitä omaavaa kokonaissuunnittelua.102 Saadakseen 

kokonaiskuvan asiakkaan tilanteesta hänen tahtonsa toteuttamiseksi on asiantuntijan käytävä 

asiakkaansa kanssa laajoja keskusteluita. Näiden keskusteluiden aikana kartoitetaan paitsi 

asiakkaan tahtoa myös mm. asiakkaan siviilisääty ja aiemmat avioliitot osituksineen, mah-

dollinen avioehtosopimus, mahdolliset aiemmin laaditut testamentit, saadut sekä annetut 

lahjat ja ennakkoperinnöt, saadut perinnöt sekä niihin liittyvät määräykset, lakimääräiset pe-

rilliset ja aiemmat testamentit. Keskustelut päämiehen kanssa on syytä käydä mieluiten kah-

denkeskeisesti, ainakin ilman jäämistösuunnittelutoimesta hyötyvän läsnäoloa. Tämän käy-

tännön puolesta puhuu esim. tapauksen KKO 2004:8 perusteluista käy ilmi käyvä seikka, 

jonka mukaan lääkärin antaman lausunnon luotettavuutta koskien testamentin tekijän kykyä 

ymmärtää testamentin tekemisen merkitys heikensi se, että testamentin saaja oli ollut sa-

massa huoneessa tutkittavan testamentin tekijän kanssa lääkärin haastatellessa testaattoria. 

Kun asiantuntija hoitaa jäämistösuunnittelutoimeksiantoa, hän on aina vuorovaikutustilan-

teessa asiakkaansa kanssa. Asiantuntijan tulee kyselemällä ja kuuntelemalla pyrkiä pääse-

mään selvyyteen niistä seikoista, joita asiakas jäämistösuunnittelulla tavoittelee. Lisäksi asi-

antuntija selvittää asiakkaan taustan. Taustan avulla asiantuntija hahmottaa noudatettavasta 

jäämistösuunnitteluun vaikuttavasta  lainsäädännöstä johtuvat seikat, joka asettavat rajat asi-

akkaan mahdollisuudelle päättää jäämistösuunnittelun keinoin jäämistöstään. Toisaalta se-

lostamalla ja kuvailemalla käytettävissä olevia keinoja asetettuun tavoitteeseen pääsemiseksi 

asiantuntija ohjaa asiakkaansa valitsemaan toteutettavat toimia. Tämä vaihe on syytä toteut-

taa huolellisesti, koska asiantuntija voidaan katsoa tärkeimmäksi linkiksi asiakkaan jäämis-

tösuunnittelutahdon toteutumisessa.103  

 
102 Puronen 2009, s. 19 
103 Mäki-Petäjä-Leinonen – Kiukkonen – Juva, DL 5/2011, s. 626 
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Vuorovaikutustilanne perustuu aina molemminpuoliseen vaikuttamiseen.  Vääränlainen vai-

kuttaminen jäämistösuunnittelijan tahdonmuodostukseen voi aiheuttaa oikeustoimea rasitta-

van tahtovirheen, jolla on kielteisiä vaikutuksia oikeustoimen pätevyyden kannalta.104 Tätä 

periaatetta ilmaistaan paitsi OikTL 31 §:ssä myös PK 13:1 §:n 4-kohdassa. Varallisuusoi-

keudellisia oikeustoimia silmällä pitäen laadittu OikTL 31 § puhuu toisen ymmärtämättö-

myyden hyväksikäyttämisestä oikeustoimen tekemisen yhteydessä, josta tietoiseen suh-

teessa ei oikeustoimi sido sen tekijää. PK 13:1 §:n 4- kohta koskee testamentin pätemättö-

myysperusteena tilannetta, jossa testamentin tekijä on taivutettu oikeustoimeen käyttämällä 

hyväksi tämän ymmärtämättömyyttä. PK 13:1 §:n pätemättömyysperusteet vaikuttavat myös 

henkilöihin, jotka eivät olleet niistä tietoisia. 

Kangas jakaa vaikuttamisen sallittuun ja kiellettyyn. Sallittu vaikuttaminen ei ole ymmärtä-

mättömyyden hyväksikäyttöä vaan esimerkiksi oikeudellista tarkoituksenmukaista avusta-

mista ja neuvomista, joka jättää asiakkaalle mahdollisuuden omasta vapaasta tahdostaan 

tehdä lopullisen päätöksen esimerkiksi haluamansa testamentin sisällöstä. Lakimies saattaa 

jopa taivutella päämiestään testamentin tekemiseen vaikuttaen jopa sen sisältöön, mihin la-

kimiehiä Kankaan mukaan oikeuskirjallisuudessa ”suorastaan kehotetaan”. Tämän lisäksi 

lakimies myös laatii testamenttiasiakirjan teknisesti allekirjoitusta vaille valmiiksi. Kaikki 

tällainen vaikuttaminen pysyy sallitun vaikuttamisen rajoissa, koska avustajan käyttäminen 

ja avustajan harjoittama oikeudellinen neuvominen on täysin sallittua.105 

4.1.4 Asiantuntijan rooli ja keinot pätemättömyysperusteiden tunnistamisessa  

Lakimiehen tulee toimia ammatissaan huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Hyvää asianajaja-

tapaa koskevien ohjeiden kommentaarissa huolellisuusvelvoitteella kuvataan tarkoitettavan 

sitä, että annettavat neuvot perustuvat tosiseikkojen ja oikeuden sisällön riittävään tutkimi-

seen. Ohjeessa todetaan, että myös asiakkaan persoonallisuuteen ja olosuhteisiin liittyvät 

seikat on huomioitava ja että asiakasta on puhutettava vastavuoroisesti myös kysymyksiä 

esittäen.106 

Jotta asiakkaan olosuhteita ja persoonallisuutta voitaisiin tarpeellista huolellisuutta noudat-

taen selvittää, on hänen kanssaan käytävän keskustelun oltava tarpeeksi laajaa ja tarpeeksi 

systemaattista. Tällaisen puhuttamisen eräs tärkeä motiivi mm. asiakkaan perhe- ja 

 
104 Aarnio, DL 4/ 2004, s. 559-562 
105 Kangas, DL 2/2015, s. 265 
106 Hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden kommentaari 2011, s. 73 
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aviovarallisuussuhteiden selvittämisen lisäksi on erityisesti ikääntyvän jäämistösuunnitte-

lija-asiakaskunnan kohdalla päästä selvyyteen päämiehen kelpoisuudesta tehdä oikeustoi-

mia.  

Lakimiehellä ei ole käytettävissään mitään ohjekirjaa koskien oikeustoimen tekijän ymmär-

ryskyvyn arviointia. Voidaankin esittää kysymys, olisiko lakiin syytä lisätä vaatimuksia oi-

keudellisen toimintakyvyn arvioimiseksi tai lääketieteelliseksi todistamiseksi tietyissä tilan-

teissa. Lisäksi esimerkiksi testamentin kohdalla voitaisiin palata testamentin tallettamisjär-

jestelmään ja alkaa tarvittaessa kuulemaan tuomioistuimen toimesta testamentin tekijää vas-

taisen varalta hänen ymmärryskykynsä arvioimiseksi.107 

Mäki-Petäjä, Leinonen ja Kiukkonen esittävät nykyisessä tilanteessa oikeudellisen arvioin-

tikyvyn kartoittamisen apuvälineeksi esimerkkinä järjestelmällistä puhuttamista, jossa arvi-

oidaan päämiehen kykyä ymmärtää testamentin luonnetta ja tarkoitusta, testamentin tekemi-

sen vaikutuksia, omaisuuden määrää ja mahdollisia perillisten taholta tulevia vaatimuksia. 

Lisäksi orientaatiota voi selvittää aikaa ja paikkaa koskevilla kysymyksillä sekä mahdollista 

aiempaa testamenttia koskevalla tiedustelulla. Käydyt keskustelut ja esimerkiksi omaisuutta 

koskevat tiedot on syytä kirjata muistiinpanoina ylös ja säilyttää. Henkilön ymmärryskyvyn 

alentuminen esimerkiksi etenevän dementian perusteella määrää sen, kuinka laajoja ja mut-

kikkaita järjestelyitä päämiehen on mahdollista ymmärtää ja sitä kautta tehdä. Oikeustoimia 

tehtäessä on lisäksi aina mahdollista turvautua lääkärintodistuksen hankkimiseen, mikäli se 

katsotaan tarpeelliseksi. Todistus tulee olla päivätty mahdollisimman lähelle oikeustoimen 

tekemisen ajankohtaa.108  

Myös molemmat testamentin todistajat voivat minimoida oikeustoimen pätemättömyysris-

kiä puhuttamalla testamentin tekijää testamentin laatimisen yhteydessä ja kirjaamalla toi-

mistaan lain pakollista määrämuotoa laajemman selostuksen tai todistuslausuman laaditta-

vaan asiakirjaan. 

Kuten edellä mainittiin, päämiehen puhuttamisen tarkoitus ei ole pelkästään hänen ymmär-

ryskykynsä arvioiminen. Tarkoituksena on myös saada esiin se tosiseikasto, jonka perus-

teella jäämistösuunnittelutoimet osaltaan valitaan. Päämies ei välttämättä itse ymmärrä 

tuoda esiin kaikkia tilanteen kannalta relevantteja seikkoja, minkä vuoksi hänen tarpeeksi 

 
107 Mäki-Petäjä - Leinonen – Kiukkonen – Juva, DL 5/2011, s. 628 
108 Mäki-Petäjä - Leinonen – Kiukkonen – Juva, DL 5/2011, s. 629-630 
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laaja-alaisen puhuttamisensa merkitys on huomattava. Puhuttamisella on syytä pyrkiä ennal-

taehkäisemään pätemättömyyttä myös erehdystilanteiden välttämisen kautta.109  

4.2. Jäämistösuunnittelija 

4.2.1 Kuka on jäämistösuunnittelija? 

Jäämistösuunnittelija käsitetään tässä tutkielmassa henkilönä, joka on ryhtynyt aktiivisiin 

toimiin toteuttaakseen jäämistösuunnittelua. Jäämistösuunnittelutoimia toteutetaan inter vi-

vos mm. kauppa- ja lahjakirjoin ja toisaalta mortis causa yleisimmin testamentein. 

Kaikki henkilöt eivät kuitenkaan saa jäämistösuunnittelutoimia tehdä. Laki asettaa vaati-

muksia sille, kuka on kelpoinen jäämistösuunnitteluun. 

Toisinaan myös kolmas henkilö esimerkiksi valtakirjoin suorittaa jäämistösuunniteluun lu-

keutuvia toimia valtuuttajan puolesta. Tässä luvussa ei keskitytä tarkastelemaan valtuutta-

miseen tai valtuutetun toimintaan liittyviä näkökohtia. Tämä siirretään tehtäväksi kohdassa 

4.3. tarkasteltaessa jäämistösuunnittelua ja kolmatta osapuolta.   

4.2.2. Yleinen kelpoisuusvaatimus 

Olli Norros kirjoittaa teoksessaan Velvoiteoikeus, että ”oikeuskirjallisuudessa vakiintuneen 

käsityksen mukaan oikeustoimella tarkoitetaan yksityistä tahdonilmaisua, jolla oikeuksia pe-

rustetaan, muutetaan ja kumotaan”.110 Myös toimet, joita tehdään jäämistösuunnittelun yh-

teydessä, sisältyvät tämän määritelmän piiriin.  

Suomessa pääsääntönä on, että oikeustoimia tekevän henkilön on oltava täysivaltainen ol-

lakseen oikeustoimikelpoinen eli kelpoinen tekemään mm. jäämistösuunnittelutoimia. 

HolhTL 1: 2 § määrittää, että vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä (ala-

ikäinen) ja sellaista 18 vuotta täyttänyttä henkilöä (täysi-ikäinen), joka on julistettu vajaa-

valtaiseksi. Siten täysivaltaisuus edellyttää 18 vuoden ikää sekä sitä, että henkilöä ei ole 

julistettu vajaavaltaiseksi.111 

 

Aina rajanveto täysi- ja vajaavaltaisuuden välillä ei ole selvää. Henkilölle voidaan vajaaval-

taiseksi julistamisen sijasta määrätä edunvalvoja vain tiettyjä oikeustoimia ja tietyn 

 
109 Voipio 1974, Lakimiesliiton koulutuskeskuksen julkaisusarja N:o 13, s. 178 
110 Norros 2018, s. 69 
111 Tornberg - Kuuliala 2015, s. 346 
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omaisuuden hoitamista varten. Näin henkilö säilyttää jopa täyden toimintakelpoisuuden tai 

ainakin kelpoisuutensa vallita yksin määrättyä omaisuutta ja tehdä sitä koskevia oikeustoi-

mia sekä tehdä yksin edunvalvontapäätöksen ulkopuolisia oikeustoimia.  

 

Täysivaltainen henkilö voi itse tehdä haluamiaan jäämistösuunnittelutoimia lainsäädännön 

asettamissa rajoissa, ja hän voi myös valtuuttaa toisen täysivaltaisen henkilön tekemään 

puolestaan oikeustoimia, paitsi mikäli oikeustoimi on esimerkiksi liian henkilökohtaisena 

suljettu valtuuttamismahdollisuuden ulkopuolelle. Tällainen tilanne koskee esimerkiksi tes-

tamentin laatimista. 

4.2.3 Edunvalvonnassa olevan ja alaikäisen henkilön toimintakelpoisuus  

Lain mukaan sekä alaikäinen että vajaavaltaiseksi julistettu henkilö saavat kumpikin tehdä 

tiettyjä oikeustoimia. Ensinnäkin täysi-ikäinen vajaavaltainen saa päättää itse henkilöään 

koskevasta asiasta, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen ja mikäli laissa ei toi-

sin säädetä. Henkilöä koskevia asioita, joihin edunvalvoja ei voi päämiehensä puolesta antaa 

lain mukaan suostumusta, ovat esimerkiksi suostumus avioliittoon ja lapseksiottamiseen, 

isyyden tunnustaminen sekä testamentin tekeminen.  

Se, että täysi-ikäinen vajaavaltainen henkilö ei pysty antamaan korostetun henkilökohtaisiin 

asioihin päämiehensä puolesta suostumusta, ei tarkoita, että edunvalvonnassa oleva henkilö 

ei näitä toimia voisi lainkaan tehdä. Tämä edellyttää asian merkityksen ymmärtämisen li-

säksi kysyä ilmaista asiaa koskeva tahtonsa.112  

Sekä alaikäiset henkilöt että täysi-ikäiset vajaavaltaiset henkilöt saavat tehdä oikeustoimia, 

jotka ovat tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Lisäksi he saavat itse määrätä niistä 

varoista, jotka he ovat vajaavaltaisuutensa aikana omalla työllään ansainneet ja lisäksi niistä 

varoista, jotka edunvalvoja on määrännyt HolhTL 38 §:n nojalla heidän vallittavakseen. Tä-

hän sääntöön sisältyy myös poikkeus, jonka perusteella edunvalvoja voi päämiehensä suo-

jaamiseksi ottaa hallintaansa edellä mainittuakin omaisuutta, jos päämies käyttää tällaisia 

varoja etunsa vastaisesti tai siihen on ilmeinen vaara.  

Mikä merkitys näillä säännöillä on jäämistösuunnittelun kannalta? 

Ensinnäkin, kuten olemme edempänä tässä tutkielmassa hahmottaneet, aviovarallisuusmää-

räyksillä on yksityishenkilön varallisuusaseman kannalta suurta merkitystä siitä huolimatta, 

 
112 Mäki-Petäjä - Leinonen - Nieminen, s. 357 
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että (täysivaltaiset) aviopuolisot vallitsevat omia varojaan avioliiton kestäessä. Siten avio-

liitto on paitsi korostetun henkilökohtainen oikeustoimi, myös toimi, jolla on jäämistön kan-

nalta merkityksellistä vaikutusta. Tärkeimpänä vaikutuksena avioliitosta seuraa leskelle asu-

misoikeus puolisoiden yhteisenä kotinaan käyttämään asuntoon ja koti-irtaimistoon. Kun 

avioliiton solmiminen on myös täysi-ikäiselle vajaavaltaiselle mahdollista tietyin edellytyk-

sin, ei vajaavaltaisuus tai toimintakelpoisuuden rajoittaminen estä pariskuntaa solmimasta 

avioliitto myös jäämistösuunnittelullisessa mielessä.  

Sinänsä avioliiton solmimismahdollisuus tuntuu hieman ristiriitaiselta sitä taustaa vasten, 

että ilman avioehtosopimusta solmittu avioliitto voi vaikuttaa rajustikin varakkaamman, 

edunvalvonnassa olevan aviopuolison varallisuuteen. Kuitenkaan edunvalvojalla ei ole oi-

keutta (koskaan) solmia avioehtosopimustakaan päämiehensä puolesta113, joten jos päämies 

itse ei avioehtosopimusta lähde puuhamaan, ositetaan puolisoiden omaisuus avioliiton päät-

tyessä avioliittolain määräyksiä noudattaen. Avioliiton kohdalla lainsäätäjä on kuitenkin 

päätynyt asettamaan itsemääräämisoikeuden ja ihmisarvon kunnioittamisen muun edelle, 

mikä voinee johtua siitä, että avioliittoa ei lähtökohtaisesti solmita varallisuusoikeudellisista 

syistä vaan muilla perusteilla. 

Testamentin ollessa kyseessä tarkastellaan tilannetta PK 13:1 §:n nojalla. Kyseinen säädös 

ei kiellä täysi-ikäistä vajaavaltaista tekemästä testamenttia. Kyseisen lainkohdan mukaan  

testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi mm. jos sen tekemiseen on vaikuttanut testa-

mentin tekijän muu sieluntoiminnan häiriö. Tällainen syy voi toki olla sama, joka on johtanut 

edunvalvojan määräämiseen. Kuitenkaan automaattisesti ei tällaista syy-yhteyttä ole ole-

massa. Myöskään kaikille henkilöille, joiden ”sieluntoiminta on häiriintynyt”, ei ole mää-

rätty edunvalvojaa. Siksi kysymystä testamentin tekokelpoisuuden rajoista tarkastellaan yh-

tenä kokonaisuutena. 

Kun kyse on alaikäisestä henkilöstä, tilanne on erilainen avioliiton solmimisen ja testamentin 

tekemisen suhteen. Perintökaaren lähtökohtana on, että kelpoisuus tehdä testamentti edellyt-

tää 18 vuoden ikää. PK  9:1 §:n mukaan kuitenkin ”testamentin saa tehdä nuorempikin, jos 

hän on tai on ollut naimisissa, ja viisitoista vuotta täyttänyt muutoinkin siitä omaisuudesta, 

jota hänellä on oikeus itse hallita”. Kun alaikäisen mahdollisuus solmia avioliitto poikkeus-

luvalla poistettiin laista kesäkuussa 2019, ei edellä mainitulla määräyksellä tule olemaan 

Suomessa enää jatkossa käytännön merkitystä. Tosin poikkeuksen voi muodostaa tilanne, 

 
113 Tornberg - Kuuliala 2015, s. 3 
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jossa Suomessa asuvan alaikäisen henkilön avioitumiseen liittyy yhteys jonkin toisen maan 

avioliittolainsäädäntöön, joka mahdollistaa alle 18- vuotiaan avioitumisen. Näin alaikäiseltä 

on nykyisin voimassa olevan lainsäädännön nojalla evätty sekä mahdollisuus avioitua että 

käytännössä tehdä testamentti. Kuitenkin 15 vuotta täyttänyt voi tehdä testamentin omilla 

työllä ansaitsemista varoista ja niiden tuotosta.114 

Kun on kyse kaupasta, on kauppaan pyydettävä aina edunvalvojan suostumus tai jopa maist-

raatin lupa kaupan kohteesta riippuen. Toki tätä koskee edellä mainittu poikkeus edunval-

vonnan kestäessä hankituista varoista. Lahjan antamiseen päämiehen varoista (joksi myös 

lahjan luontoinen kauppa vastikkeettomalta osalta katsotaan) ei  HolhTL:n mukaan voi edun-

valvoja antaa lupaa, jos ei kyse ole tavanomaisesta ja taloudelliselta merkitykseltään vähäi-

sestä lahjasta. Niinpä jäämistösuunnittelulliset lahjat ovat lähtökohtaisesti poissuljettuja. 

Tämä on saanutkin monet ikääntyneet henkilöt laventamaan jäämistösuunnittelun mahdolli-

suutta myös sellaisen tilanteen varalta, että henkilö tulee kykenemättömäksi päättämään 

omista taloudellisista asioistaan, laatimalla riittävän yksityiskohtaisen edunvalvontavaltakir-

jan. Se mahdollistaa sisällöllisesti oikein laadittuna jäämistösuunnittelun myös lahjoituksin, 

vaikka jäämistösuunnittelijan oikeudellista toimintakelpoisuutta olisi rajoitettu.115 Muistet-

tava on kuitenkin taas se, että edunvalvontamääräyksen laajuus ratkaisee sen, minkä omai-

suuden suhteen päämies ei voi toimia itsenäisesti. Toisaalta huomionarvoinen on HolhTL 

34.1 §: n määräys, jonka mukaan perinnöstä luopuminen on luvanvarainen toimi. Näin pe-

rinnöstä luopuminen ei ainakaan lain sanamuodon mukaan ole yhtä ehdottomasti kiellettyä 

kuin lahjan antaminen päämiehen varoista. Kuitenkin perinnöstä luopumiseen on maistraatin 

(nyk. Digi- ja väestötietoviraston) ratkaisukäytännössä suhtauduttu kielteisesti.116  

HolhTL 24:2 §:n mukaan lahja tai irtainta omaisuutta koskeva lahjanlupaus, joka on annettu 

vajaavaltaiselle ilman edunvalvojan myötävaikutusta, sitoo antajaa, jos vajaavaltainen on 

ymmärtänyt asian merkityksen. Lahjaan liitetty omaisuuden hoitoa koskeva ehto ei kuiten-

kaan välttämättä ole sitova, jos siinä esimerkiksi määrätään ulkopuolinen omaisuuden hoi-

tajaksi päämiehen lukuun. Asia ratkaistaan päämiehen edun kannalta harkiten.117   

 
114 Aarnio – Kangas 2015 (2), s.312 
115 Antila 2007, s. 110 
116 Tornberg - Kuuliala 2015, s. 501 ja KKO: 2003:7 
117 Tornberg - Kuuliala 2015, s. 484 
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4.2.4. Jäämistösuunnittelijan alentunut kyky itsenäiseen tahdonmuodostukseen 

4.2.4.1. Yleistä 

Toisinaan siitä huolimatta, että henkilön toimintakelpoisuutta ei ole virallisesti rajoitettu, 

hänen kykynsä ymmärtää tekemänsä oikeustoimien merkitys saattaa olla heikentynyt joko 

väliaikaisesti tai jopa pysyvästi. Tällöin suoritettua oikeustoimea voi rasittaa pätemättö-

myysperuste. Suomessa yleiset oikeustoimia koskevat pätemättömyysperusteet löytyvät 

lain varallisuusoikeudellisista oikeustoimista kolmannesta luvusta. Tutkittaessa oikeustoi-

milain tuntemien pätemättömyysperusteiden sanamuotoa voi huomata, että OikTL:n mukai-

set pätemättömyysperusteet liittyvät erehdystä lukuun ottamatta tilanteisiin, joihin väistä-

mättä liittyy kolmannen henkilön eli sivullisen aktiivista toimintaa. Tutkittaessa oikeuskäy-

täntöä voidaan huomata, etteipätemättömyysperusteiden soveltaminen välttämättä edellytä 

myöskään alentuneen ymmärryskyvyn käsillä oloa. Erehdys pätemättömyysperusteena taas 

ei edellytä kolmannen henkilön aktiivista toimintaa. 

 

OikTL:n esitöiden mukaan perhe- ja jäämistöoikeudelliset oikeustoimet eivät lähtökohtai-

sesti ole lain tarkoittamia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia, mutta lain analogiasovelta-

mista perhe- ja jäämistöoikeudellisiin oikeustoimiin ei suljettu pois.  OikTL on lähes sata 

vuotta vanha laki, joten sen esitöissä ei luonnollisesti ole voitu huomioida 2020-luvun muut-

tunutta maailmaa. Nykyisin perhe- ja jäämistöoikeudellisiin oikeustoimiin voidaan laajassa 

mielessä katsoa kuuluvan esimerkiksi jäämistösuunnittelulliset kaupat sekä lahjat, jotka pe-

rinteisesti ovat kuuluneet OikTL:n tarkoittamien varallisuusoikeudellisten oikeustoimien 

joukkoon. Toisaalta esimerkiksi avioehtosopimuksien ja ositussopimuksien voi katsoa liit-

tyvän niin kiinteästi varallisuusoikeudellisiin oikeustoimiin, että niidenkin kohdalla lain 

suora soveltaminen tulisi kyseeseen.118  

Ennen perehtymistä syvällisemmin OikTL:n pätemättömyysperusteiden tarkasteluun luon 

katsauksen jäämistösuunnitteluun liittyvän perintökaaren määräyksiin oikeustoimen päte-

mättömyysperusteista, joihin liittyy edellytys oikeustoimen tekijään liittyvästä subjektiivi-

sesta ominaisuudesta, joka aiheuttaa syy-yhteystarkastelun perusteella tietyissä tapauksissa 

pätemättömyyden. Käytännössä tarkastelun kohteena on PK 13:1 §: n kolmas kohta.  

 
118 Kaisto 2015, s. 63 
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4.2.4.2 Testamentin pätemättömyydestä PK 13: 1 §: n kohdan 3 perusteella 

Perintökaari asettaa omat rajansa sille, missä tilanteessa koko testamentti on pätemätön. Täl-

lainen pätemättömyysperuste voi perintökaaren mukaan liittyä mm. testamentin tekijän lii-

kaa alentuneeseen kykyyn ymmärtää tekemänsä oikeustoimen merkitys tai hänen tahdon-

muodostuksessaan olevaan virheeseen: 

Ote PK 13: 1 §:stä: 

 

Testamentti voidaan moitteen johdosta julistaa pätemättömäksi: 

… 

3) jos testamentin tekemiseen on vaikuttanut mielisairaus, tylsämielisyys tai 

testamentin tekijän muu sieluntoiminnan häiriö 

 

Mikäli henkilö kärsii mielisairaudesta, tylsämielisyydestä tai muusta sieluntoiminnan häiri-

östä, voi hänen tahdonmuodostukseensa testamentin tekemiseen liittyen sisältyä virhe, jolla 

on ollut vaikutus oikeustoimen tekemiseen. Tahto laatia asiakirja voi siis olla olemassa, 

mutta se on häiriötekijän vuoksi muodostunut väärin ja tätä seikka on vaikuttanut testamen-

tin tekoon. Perintökaaren säännöksellä viitataan mm. psykoosin ja niihin verrattavan tilan 

kuten vanhuuden dementian aiheuttamaan virheeseen tahdonmuodostuksessa. Myös eri sai-

rauksien aiheuttama delirium, sekavuustila, ahdistuneisuushäiriöt, skitsofrenia tai syvä hu-

malatila voivat joissakin tapauksissa muodostua lain tarkoittamaksi pätemättömyysperus-

teeksi. Näistä tilanteista on erotettava testamentin tekijän persoonallisuuteen liittyvien piir-

teiden äkkipikaisuuden, epäluuloisuuden ja ailahtelevaisuuden vaikutus testamentin tekemi-

seen. Ne eivät ole lain tarkoittamia pätemättömyysperusteita. Ennen 1950 -luvulla tapahtu-

nutta lain uudistusta sieluntoiminnan häiriön asemasta puhuttiin terveen ja täyden ymmär-

ryksen puuttumisesta, joka heijastuu vanhemman asiaa koskevan oikeuskäytännön peruste-

luiden sanamuotoon. Lainkäytössä heikkolahjaisuus on asetettu näyttökynnykseltään korke-

aksi pätemättömyysperusteeksi.119 

 

Tapauksessa KKO T. 1923 II 530 testamentin tekijän ei katsottu olevan terveessä ja täydessä 

ymmärryksessä vanhuudenhöperyyden vuoksi, joka johti kiivastumiseen ja testamentin pe-

ruuttamiseen. Tapauksessa KKO 1932 II 521 testamentin tekijän ei katsottu olevan terveessä 

ja täydessä ymmärryksessä aivohalvauksen takia. Tapauksessa KKO 1936 II 249 aivoveri-

suonten häiriöin ja aivoverenvuodon aiheuttamat muutokset aivoissa johtivat KKO:n 

 
119 Aarnio – Kangas 2015 (2), s. 325-326, 335 ja 391 
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näkemyksen mukaan vakavaan sieluntoiminnan häiriöön, jonka vuoksi testamentin tekijän 

ei katsottu olleen terveessä ja täydessä ymmärryksessä. 

 

Uudempana oikeuskäytäntönä nostettakoon tapaukset KKO 2004:8 ja KKO 1991:7. Tapauk-

sessa KKO 2004:8 testamentin tekijä oli sairastanut Alzheimerin taudista johtuvaa demen-

tiaa. Korkein oikeus katsoi, että testamentin tekijältä oli dementian vuoksi puuttunut kyky 

itsenäiseen tahdonmuodostukseen. Tapauksessa KKO 1991:7 Downin syndrooman aiheut-

tama mongolismi oli vaikuttanut testamentin tekijään siten, että hän oli älyllisesti 7-8-vuoti-

aan lapsen tasolla. KKO katsoi, että testamentin tekijältä puuttui  kyky itsenäiseen tahdon-

muodostukseen.  

 

Mietittäessä rajanvetoa testamentin pätevyyden kannalta merkitykselliseen ja merkitykset-

tömään testaattorin sieluntoiminnan häiriöön Aarnio ja Kangas toteavat, että  ”Oikeuskirjal-

lisuudessa on yksiselitteisesti painotettu, ettei esimerkiksi sieluntoiminnan häiriö ole päte-

mättömyysperuste, jollei se ole de facto vaikuttanut testamentin tekemiseen.” 120 

 

Jos henkilön pysyvänkin sieluntoiminnan häiriötilan aiheuttava sairaus tai vamma on laa-

dultaan sellainen, että henkilöllä on toisinaan nk. parempia jaksoja, voidaan testamentti laa-

tia pätevästi tällaisen jakson aikana edellyttäen, että vaiva ei laatimishetkellä vaikuta testa-

mentin tekemiseen. Näin pysyväisluontoinenkaan ei sieluntoiminnan häiriö ei muodostu pä-

temättömyysperusteeksi. Voidaan puhua nk. valoisista hetkistä, joita esiintyy esim. demen-

tian alkuvaiheessa. Tällaisesta tilanteesta on hyvä hankkia testamentin laatimisajankohdalta 

lääkärintodistus testamentin liitteeksi.121  

4.3 Sivullinen 

4.3.1 Aluksi 

Sen lisäksi, että jäämistösuunnitteluun liittyy aina oikeustoimen tekijä ja usein asiantuntijana 

lakimies, myös sivullisilla tahoilla on oma roolinsa jäämistösuunnittelussa. Tässä yhteydessä 

sivullisilla tahoilla tarkoitetaan kolmansia henkilöitä, esimerkiksi jäämistösuunnittelijan su-

kulaisia ja läheisiä sekä henkilöitä, jotka ehkä myös jollakin tavalla hyötyvät tehtävistä 

 
120 Aarnio – Kangas 2015 (2), s. 331. Teoksessa viitataan muuna oikeuskirjallisuutena seuraaviin 

lähteisiin: Rautiala: Perintö ja testamentti, s. 346. Arnholm: Arverett, s. 176 ss. Walin: Kommentar 

till Ärvdabalken. Del I, s. 291 ss. 
121 Aarnio – Kangas 2015 (1), s. 335 
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jäämistösuunnittelutoimista. Kolmansille osapuolille jäämistösuunnittelun rajat tarkoittavat 

niitä toimia, joista kolmansien osapuolien on pitäydyttävä jäämistösuunnittelutoiminnan yh-

teydessä. Käytännössä puhutaan ei-sallittavasta menettelystä, joka voi aiheuttaa oikeustoi-

men pätemättömyyden. 

Oikeustoimi on yksityinen tahdonilmaisu, jolla oikeuksia perustetaan, muutetaan, kumotaan 

tai siirretään.122 Sopimus taas koostuu toisiinsa liittyvistä oikeustoimista.123 Jäämistösuun-

nittelijan tahtoa ilmaisevia yleisimpiä oikeustoimia ovat avioehtosopimus, lahjakirja, testa-

mentti, kauppakirja ja edunvalvontavaltakirja. Jäämistösuunnittelullisia sopimuksia taas 

ovat esimerkiksi ositussopimus, perinnönjakosopimus ja avioehtosopimus. 

Tosinaan oikeustoimi ei saa sitä sisältöä, jonka oikeustoimen tekijä on sille tarkoittanut. Oi-

keustoimen muodossa, sanamuodossa tai sisällössä on tällöin virhe.124 Virheet ilmenevät eri 

sisältöisinä ja ne voivat liittyvät tavalla tai toisella jäämistösuunnittelijan tahdonmuodostuk-

seen vaikuttaneisiin seikkoihin. Tahdonmuodostus on voinut vääristyä  jäämistösuunnitteli-

jasta itsestään riippumattomista syistä. Tahdonmuodostuksen vääristyminen on voinut ta-

pahtunut oikeustoimesta hyötyvän sivullisen vaikutuksesta, jossa hyväksi on käytetty esi-

merkiksi jäämistösuunnittelijan pulaa, ymmärtämättömyyttä, riippuvaista asemaa (OikTL 

31 §), petollista viettelyä (OikTL 30 §), tai oikeustoimi on tehty olosuhteissa, joista tietoisen 

olisi kunnianvastaista ja arvotonta vedota oikeustoimeen (OikTL 33 §). Joskus taas kyse voi 

olla pakottamisesta (OikTL 28-29 §). En seuraavassa käsittele erikseen erehdystä pätemät-

tömyysperusteena, koska erehdykseen ei liity välttämättä sivullisen  aktiivista toimintaa. 

Erehdyksestä on kyse, kun oikeustoimi on saanut toisen sisällön kuin on tarkoitettu tai ym-

märretty. Erehdys voi kuitenkin olla esimerkiksi testamentin pätemättömyysperuste, ja sillä 

voi olla vaikutusta myös varallisuusoikeudellisen oikeustoimen sitovuuteen.  

Suomessa keskeinen oikeustoimioppia koskeva yleissäädös on laki varallisuusoikeudelli-

sista oikeustoimista. Lain kolmannesta luvusta löytyy sääntely oikeustoimen pätemättö-

myysperusteista, joita edellä luettelonomaisesti tarkasteltiin. Näiden pätemättömyysperus-

teiden käsillä olo voi tehdä oikeustoimesta tai sopimuksesta pätemättömän kokonaan tai osit-

tain.  

 
122 Kaisto ja Tuomisto 2008, s. 3 
123 Kaisto 2015, s. 23 
124 Kaisto 2015, s. 46 
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Oikeustoimilain pätemättömyysperusteiden lisäksi myös perintökaaresta löytyy testamentin 

pätemättömyyttä koskevia määräyksiä, jotka muistuttavat muodoltaan ja tarkoitukseltaan ai-

nakin joiltakin osin oikeustoimilain pätemättömyysperusteita. Perintökaaren säännös ei ole 

yleinen jäämistöoikeudellisia oikeustoimia koskeva määräys, vaan se koskee pelkästään tes-

tamentin tekemistä. OikTL:n pätemättömyysperusteet on taas säädetty koskemaan varalli-

suusoikeudellisia oikeustoimia yleisesti.  

Oikeustoimioppia koskeva suomalainen yleislaki oikeistoimilaki on vuodelta 1929, ja sitä 

on uudistettu merkittävimmin 1980-luvun alussa.125 Jo yksin voimassaoloaikansa vuoksi 

laista on olemassa paljon oikeuskäytäntöä. Toisaalta korkeimman oikeuden oikeustoimilakia 

sivuavaa oikeuskäytäntöä on syntynyt varmastikin siksi, koska 90 vuodessa on maailma 

muuttunut paljon lain säätämisen ajoista. Lakia on analogiatulkinnan kautta sovellettu mo-

nenlaisiin oikeustosiaseikastoihin. Kaiston mukaan perhe- ja perintöoikeuden alalta voidaan 

erottaa useita oikeustoimia tai niiden kokonaisuuksia (sopimuksia), joihin oikeustoimilaki 

soveltuu vähintään analogisesti. Perhe- ja perintöoikeudellisina oikeustoimikokonaisuuksia, 

joihin oikeustoimilain soveltaminen liittyisi jopa suoraan, Kaisto mainitsee avioehtosopi-

mukset, ositussopimuksen ja perinnönjaon.126 

4.3.2 Pakko 

Pakko on peruste, joka sekä PK 13:1 §:n 4. mukaan toimii testamentin pätemättömyysperus-

teena että OikTL 28 § ja 29 §:n mukaan toimii varallisuusoikeudellisen oikeustoimen päte-

mättömyysperusteena. Ketään ei siis saa pakottaa tekemään varallisuusoikeudellisia oikeus-

toimia tai testamenttia uhin, että ne voidaan julistaa pätemättömäksi.127 Mikäli pakkoa tes-

tamentin tekemisessä käytetään siten, että siihen liittyy fyysistä pakottamista, kyseessä on 

ineksistenssi, jonka seurauksena oikeustoimi on mitätön. Tällöin oikeustoimen pätemättö-

myyteen ei edes tarvitse vedota, koska oikeustoimea ei katsota tehdyn. Testamentin tekemi-

sen näkökulmasta pakottamisen ja taivuttelun välinen ero on vähäinen.128 

KKO:1950-II-54 

Tapauksessa miehen katsottiin OikTL 29 §:n nojalla pakottaneen antamaan kiinteis-

tön kaupalle suostumuksensa. Siten kanteen nosto ei ollut sidoksissa AL38:2 §:n mu-

kaiseen määräaikaan. 

 
125 Kaisto 2015, s. 56 
126 Kaisto 2015, s. 62-63 
127 Kaisto 2015, s. 377 ja Aarnio – Kangas  2015 (2), s. 894 
128 Aarnio – Kangas 2015 (2), s. 896 
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4.3.3 Petollinen viettely 

Petollisesta viettelystä on testamentin pätemättömyysperusteena kyse, kun joku on aktiivi-

sella toiminnallaan vietellyt tai tavutellut toisen tekemään testamentin joko omaksi tai ha-

luamansa tahon hyväksi.129 

Varallisuusoikeudellisten oikeustoimien puolella petollista viettelyä koskeva säädös löytyy 

OikTL 30 §:stä, jonka soveltamisesta alla oleva tapaus antaa esimerkin: 

KKO:1932-II-268 

A oli B:n kehotuksesta allekirjoittanut asiakirjan, jonka B kertoi olevan tarpeen perin-

töverotusta varten. Kyseessä oli asiakirja, joka selvitti B:n omistavan puolet A:n pe-

rimästä kiinteistöstä. Oikeustoimi ei sitonut A:ta. 

4.3.4 Kiskominen  

Varallisuusoikeudellisten oikeustoimien ollessa kyseessä kiskomisesta puhutaan, kun joku 

käyttäen hyväksi toisen pulaa, ymmärtämättömyyttä, kevytmielisyyttä tai riippuvaista ase-

maa edustaa itselleen jotakin vastikkeetta tai epäsuhtaisin vastikkein. Varallisuusoikeudelli-

siin oikeustoimiin liittyvää kiskontaa koskeva säädös löytyy OikTL 31 §:stä. 

KKO:1950-II-471 

Tapauksessa myyjä oli myynyt huomattavaan alihintaan omistamansa kiinteistön van-

huudenheikkoudestaan ja muistamattomuudestaan johtuvassa tilassa. Kun ostajat oli-

vat olleet tietoisia siitä, että tila oli kauppahintaa huomattavasti arvokkaampi, kauppa 

julistettiin pätemättömäksi. 

KKO:1949-II-266 

Tapauksessa kauppa julistettiin mitättömäksi, koska ostaja oli käyttänyt hyödykseen 

myyjän mielenjärkytyksestä johtunutta ymmärtämättömyyttä sekä kevytmielisyyttä, 

joka aiheutui myyjän ostajalle tarjoaman alkoholin vaikutuksesta. 

 

Testamentin tekemisessä kiskonnan tyyppisessä tilanteessa mainitaan PK 13: 1 §:n 4. koh-

dassa muutoin samat perusteet kuin OikTL 31 §:n tekstissä, mutta kevytmielisyyden sijasta 

puhutaan tahdonheikkoudesta. Testamenttausoikeudessa kiskomisen tyyppiseen tilantee-

seen liittyy kiellettynä pidettävää vaikuttamista eli taivuttelua. Testamentin tekijä taivutel-

laan tekemään testamentti käyttäen hyväksi tämän ymmärtämättömyyttä, pulaa, tahdonheik-

koutta tai riippuvaista asemaa. Esimerkiksi testamentintekijän taivuttelu tekemään testa-

menttiasiakirja käyttäen hyväksi hänen humalatilaansa voisi olla tässä tarkoitettu 

 
129 Aarnio – Kangas 2015 (2), s. 898 
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testamentin pätemättömyysperuste. Lisäksi testamentin tekemisen pätemättömyyden kan-

nalta relevanttia ymmärtämättömyyttä voi olla esimerkiksi vanhuudesta johtuva vainohar-

haisuus. Riippuvaisella asemalla viitataan esimerkiksi tilanteeseen, jossa uskonnollisessa 

yhteisössä taivutellaan yhteisön jäsen tekemään testamentti vetoamalla tämän uskonnollisiin 

tunteisiin. Tahdonheikkoudesta taas voi olla kyse esimerkiksi silloin, kun läheissuhteessa 

heikompi osapuoli alistuu vahvemman tahtoon ja tekee tämän taivuttelun vuoksi testamen-

tin.130 

KKO: 2012:103 

Tapauksessa B oli tehnyt testamentin C: n ja D: n hyväksi. A myötäpuolineen vaati 

testamentin pätemättömäksi julistamista, koska A:n mukaan C ja D olivat taivutelleet 

B: n tekemään testamentin käyttäen hyväksi tämän ymmärtämättömyyttä, tahdonheik-

koutta ja riippuvaista asemaa. 

Tapauksen todistelun myötä kävi ilmi, että C on voimakastahtoinen, mutta toisaalta, 

että B:lläkin oli omaa tahtoa.  

B oli asunut kuusi vuotta C:n ja D: n luona. C ja D olivat B:n läheiset, eikä yhteyden-

pitoa sukulaisiin ollut rajoitettu. Yhteydenpito sukulaisiin oli tosin hiipunut. C:n ja D: 

n luona asumisen aikana B oli tehnyt säännöllisiä suuria tilisiirtoja, eikä rahojen käyt-

tökohdetta pystytty selvittämään. B katsottiin myös tilisiirtojen lisäksi lahjoittaneen 

sekä C:lle että C:n pojalle ja tämän vaimolle yhteensä yli 200 000 markka rahaa ja 

vielä D:lle noin 20 000 markkaa. C oli varannut ajan testamentin tekemistä varten 

sekä varannut lääkäriajan asiaa koskien. 

Valviran lausunnon mukaan B oli heikkolahjainen ja hän kärsi sekä sodan aikaisesta 

aivovammasta että aivohalvauksesta, jotka vaikuttivat hänen päättelykykyynsä. Kui-

tenkin Valviran lausunnon mukaan tästä huolimatta hän erittäin todennäköisesti ym-

märsi tekemänsä testamentin merkityksen sekä sisällön ja oli ollut myös testamentin-

tekokelpoinen.  

Käräjäoikeus julisti tuomiollaan testamentin pätemättömäksi sillä perusteella, että se 

katsoi korkeassa iässä olleen B:n olleen täysin riippuvainen C:stä ja D:stä. Nämä sei-

kat yhdistettynä B:n heikkolahjaisuuteen, tietämättömyyteen rahan arvosta ja sairauk-

siin osoittivat käräjäoikeuden mukaan, että C ja D olivat käyttäneet hyväksi B:n ym-

märtämättömyyttä ja tahdonheikkoutta sekä riippuvaista asemaa.  

Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion. Hovioikeuden mukaan suoraa näyttöä 

siitä, että C ja D olisivat taivutelleet B:tä tekemään testamentin olosuhteita sekä B:n 

ymmärtämättömyyttä ja tahdonheikkoutta sekä riippuvaista asemaa hyväksi käyttäen 

ei ollut esitetty. 

Hovioikeuden tuomion perusteluista käy ilmi, että oikeusaputoimisto oli haastatellut 

testamentin tekijää ilman muiden henkilöiden läsnäoloa, joka oli vakiintunut käytäntö. 

Toisaalta C ja D olivat olleet ainoat henkilöt, jotka olisivat käytännössä voineet avus-

taa B:tä testamentin tekemisen käytännön järjestelyissä.  

Korkein oikeus pysyi hovioikeuden kannassa. Sen mukaan A:lla ja hänen myötäpuo-

lillaan oli todistustaakka moiteperusteen läsnäolosta. Taivuttelulle otollisten 

 
130 Kangas 2015, DL s. 268 – 273 
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olosuhteiden käsillä olosta huolimatta jutussa ei korkeimman oikeuden mukaan ollut 

näytetty, että taivuttelemista olisi todellisuudessa tapahtunut. 

KKO 1923 tuomio 381: A 

Tapauksessa C, joka oli aiemmin toiminut A:n ja B: n edunvalvojana oli A: n ja B:n 

heikkoudentilaa hyväksi käyttäen taivuttanut A:n ja B:n tekemään hyväkseen testa-

mentin. Testamentti julistettiin mitättömäksi. 

4.3.5 Kunnianvastaiset ja arvottomat olosuhteet 

Perintökaaren testamentin pätemättömyyttä koskevassa lainkohdassa ei mainita erikseen 

olosuhdetta, josta tietoisen olisi kunnianvastaista ja arvotonta vedota testamentin syntymi-

seen. Sen sijaan varallisuusoikeudellisten oikeustoimien ollessa kyseessä ei oikeustoimi ole 

pätevä, ”jos se on tehty sellaisissa olosuhteissa, että niistä tietoisen olisi kunnian vastaista ja 

arvotonta vedota oikeustoimeen, ja sen, johon oikeustoimi on kohdistettu, täytyy olettaa 

niistä tietäneen”. OikTL 33 §:n soveltamisella on ollut  

KKO 1962: II-80 

Tapauksessa aviopuoliso oli tehnyt tulevan avioeron johdosta toimitettavaa ositusta 

silmällä pitäen velkakirjan kolmannen kanssa rahaeristä ja ruoasta. Korkein oikeus 

katsoi, että vain osan velan määrästä voitiin katsoa olevan todellista velkaa. KKO kat-

soi olevan ilmeistä, että velkakirja oli laadittu toimitettavaa ositusta silmällä pitäen 

toista osituksen osapuolta vahingoittavassa tarkoituksessa OikTL 33 §:n mukaisissa 

olosuhteissa.   

KKO 1975:II-89 

Tapauksessa aviomies oli myynyt ennen osituksen toimittamista seurustelukumppa-

nilleen omistamansa avio-oikeuden alaiset asunto-osakkeet yleistä hintatasoa alhai-

semmalla hinnalla loukatakseen entisen vaimonsa tasingonsaantioikeutta. Ostajan 

katsottiin olleen olosuhteista tietoinen. Kauppa julistettiin oikeustoimilain 33 §:n no-

jalla pätemättömäksi. 

KKO 2007: 21 

Tapauksessa B lahjoitti äidiltään perintönä saamaansa omaisuutta puolisolleen D:lle. 

Äidin testamentin mukaan omaisuuden olisi pitänyt mennä B:n kuoleman jälkeen tä-

män rintaperillisille. D:n tuli palauttaa lahjojen arvosta käräjäoikeuden määräämä ra-

hallinen osuus kantajalle. Eri mieltä oleva oikeusneuvos perusteluissaan katsoo, että 

D:n on ollut tietoisena lahjoituksen olosuhteista ollut kunnianvastaista ja arvotonta 

vedota lahjoituksiin. 

4.3.6 Päätelmiä pätemättömyysperusteista 

Perintökaaren 13: 1 § ulottaa pakottamiseen, testamentin tekemiseen taivuttelun käyttämällä 

hyväksi testamentin tekijän ymmärtämättömyyttä, tahdonheikkoutta tai riippuvaista asemaa 

sekä petolliseen testamentin tekemiseen johtaneen viettelyn perustuvan pätemättömyyden 

koskemaan niitäkin tilanteita, joissa testamentin saaja oli vilpittömässä mielessä eli hän ei 



 

68 
 

ollut tietoinen oikeustoimea rasittavasta pätemättömyysperusteesta. Sen sijaan OikTL:n mu-

kainen pätemättömyys ei vaikuta oikeustoimen pätevyyteen suhteessa ulkopuoliseen, joka 

oli vilpittömässä mielessä. Tästä poikkeuksena on OikTL 28 §:n mukaisen pakottamisen 

kestäessä tehtävä oikeustoimi, joka ei sido edes vilpittömässä mielessä olleeseen kolmanteen 

tahoon nähden, jos pakotettu heti pakon lakattua ilmoittaa asiasta tälle kolmannelle taholle. 

Siten PK 13:1 §:n mukaisissa tilanteissa ei ulkopuolinen voi hyötyä kolmannen lain vastai-

sesta menettelystä, joka on aiheuttanut oikeustoimen pätemättömyyden. Muiden oikeustoi-

mien kohdalla taas voidaan teoriassa katsoa olevan mahdollista edistää jäämistösuunnitte-

lullisia toimia kyseenalaisilla keinoilla esimerkiksi läheisensä hyväksi, kunhan läheinen ei 

tule tietoiseksi tällaisesta toiminnasta.  

Kangas kuvaakin testamenttioikeuden eroavan vastikkeellisista oikeustoimista juuri siltä 

osin, että testamentin pätevyyden kannalta ei ole merkityksellistä, kuka epäasiallista menet-

telyä käytti ja kuka siitä oli tietoinen.131 

4.3.7 Kolmannen mahdollisuudesta vedota pätemättömyysperusteeseen 

Mikäli oikeustoimessa oleva virhe on suoraan lain säädöksen nojalla pätemätön, on sen seu-

raukset helppo ja yksinkertainen eliminoida. Tällainen on tilanne, jos esimerkiksi testaattori 

T on määrännyt testamentillaan omistamansa kiinteistön A:lle, mutta kiinteistöä koskee tois-

sijaismääräyksestä johtuva testamenttauskielto. Näin voi olla asiantila, mikäli T on saanut 

itse kiinteistön testamentin perusteella omistukseensa ja testamentissa on kiinteistön omis-

tusoikeutta koskeva toissijaismääräys esimerkiksi B:n hyväksi T:n kuoleman jälkeen. Täl-

löin toissijaismääräyksen kanssa ristiriitaista T:n testamenttimääräystä ei panna täytäntöön 

ja testamentin toimeenpano tapahtuu niin kuin kiellettyä ehtoa ei olisi kirjoitettu lainkaan.  

Oikeustoimilain mukaiset pätemättömyysperusteet eivät toimi samalla tavalla automaatti-

sesti. Oikeustoimilain mukaisiin pätemättömyysperusteisiin tulee erikseen vedota, jotta ne 

saisivat merkitystä. Vetoaminen taas edellyttää prosessioikeudellisesta näkökulmasta nk. 

asialegitimaatiota, asiavaltuutta ajaa kannetta.132  

Tilanne on yksinkertaisimmillaan, kun kyse on sopimuspuolten välisestä relaatiosta. Tällöin 

ei luonnollisesti vallitse minkäänlaista epäselvyyttä sen suhteen, onko sopimuspuolella asia-

legitimaatiota vedota oikeustoimilain 3 luvun mukaisiin pätemättömyysperusteisiin. 

 
131 Kangas 2015, DL s. 271 
132 Tammi-Salminen 2007, s. 433 
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Kuitenkin tästäkin yksinkertaiselta vaikuttavasta pääsäännöstä on olemassa poikkeus: moi-

tittavasti menetellyt sopijakumppani ei voi vedota pätemättömyyteen. Siten moitittavaa me-

nettelyä käyttänyt tai siitä tietoinen sopimuskumppani ei voi myöhemmin halutessaan esi-

merkiksi oman muuttuneen etunsa takia irtaantua oikeustoimesta tehdä tätä, vaan hän on 

sidottu oikeustoimeen. Myös mikäli oikeustoimen loukattu osapuoli haluaa loukkauksesta 

huolimatta hyväksyä oikeustoimen jälkikäteen, tulee hän sidotuksi oikeustoimeen pätemät-

tömyyden korjaantuessa jälkikäteisellä hyväksynnällä.133 

Pääsäännön mukaan siis oikeustoimilain mukaisiin pätemättömyysperusteisiin voi vedota 

sopimuspuolen asemassa oleva pätemättömyysperusteella loukattu henkilö. Monimutkai-

sempaan kysymyksenasetteluun vetoamisoikeudesta päästään tilanteessa, jossa pätemättö-

myysperusteen sisältävä oikeustoimi ulottaa vaikutuksensa kolmanteen, sopimusrelaation 

ulkopuoliseen tahoon. Voiko sopimussuhteen ulkopuolinen henkilö vedota oikeustoimilain 

28 – 33 §:ssä tarkoitettuihin pätemättömyysperusteisiin? Tähän asiaan ei voimassa oleva 

lainsäädäntömme ota kantaa, vaan kannan ottaminen on jäänyt oikeuskirjallisuuden ja oi-

keuskäytännön varaan. 

Zittingin mukaan oikeustoimilain 28 – 33 §:n mukainen pätemättömyys on relatiivista. Pä-

temättömyyteen voisivat vedota tahot, joita pätemättömyyssääntelyllä on haluttu suojata. Si-

vulliset eivät Zittingin mukaan periaatteessa voisi vedota pätemättömyyteen, mutta sivulliset 

voisivat vedota siihen, että tahdonilmaisun antaja ei ole sidottu ja tämä ei ole vielä vedonnut 

pätemättömyyteen.134 Kaiston ja Tuomiston mukaan Zittingin ilmaisusta ei voida vetää pit-

källe meneviä johtopäätöksiä sivullisen oikeudesta vedota oikeustoimilain mukaiseen päte-

mättömyysperusteeseen.135 

KKO:n ratkaisussa 1933 I 53 KKO on katsonut, että OikTL 33 §:ää ei voida soveltaa tilan-

teessa, jossa pätemättömyysperusteeseen vetoava ei ole sopimussuhteen osapuoli. 

Toisaalta Tammi-Salminen kirjoittaa KKO:n ratkaisua 2007:18 koskevassa kommentaari- 

artikkelissaan, että oikeustoimilain pätemättömyysperusteiden tarkoituksena on oikeuskir-

jallisuudessa nähty yleisten etujen suojaamisen sijasta pikemminkin sopimuspuolien 

 
133 Kaisto ja Tuomisto 2008, s. 25 - 26 ja 31 
134 Zitting 1956, s. 66 
135 Kaisto ja Tuomisto 2008, s. 31 
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päätäntävapauden suojaaminen ja että pätemättömyysperusteisiin voi vedota vain loukattu 

osapuoli.136 

Tammi-Salminen pitää epäselvänä, onko säännösten tarkoituksena ollut suojata myös kol-

matta osapuolta (sivullista). Hän kirjoittaa, että ainakin Y. J. Hakulinen teoksessaan Velvoi-

teoikeus I (toinen laajennettu painos, Helsinki 1965 s. 135) on todennut, että ”epäilyksetöntä 

on, että kolmatta henkilöä vastaan suunnattu kunniaton menettely saattaa olosuhteista riip-

puen aiheuttaa sopimuksen pätemättömyyden (OikTL 33 §:n) yleislausekkeen nojalla. Kol-

mas voi vastustaa sopimukseen vetoamista ja hänellä on oikeus nostaa pätemättö-

myyskanne”. Tammi-Salminen tuo samaisessa artikkelissa esiin, että ainakin kunnianvastai-

nen ja arvoton menettely lähenee yleisenä oikeusperiaatteena voimassa olevaa hyvän tavan 

vastaisen menettelyn kieltoa.137 

Korkein oikeus on tietyissä ratkaisuissaan julistanut pätemättömäksi oikeustoimia, joiden 

tarkoituksena on ollut loukata kolmannen osapuolen oikeutta.138 Myös Tammi-Salminen to-

teaa, että sivullisen vetoamisoikeuteen on jouduttu ottamaan usein kantaa oikeuskäytän-

nössä, joka osaltaan on vaikuttanut olemassa olevaan epäselvyystilaan kolmannen vetoamis-

oikeudesta. Oikeuskäytännöstä on saatavissa tukea tälle vetoamisoikeudelle, jota laki ei sel-

laisenaan tunne.139 

KKO 1961: II-100 

Tapauksessa sopimuksen pätemättömyyteen OikTL 33 §:n perusteella vetoava osa-

puoli oli vaihtunut alkuperäisestä, eli hän oli todellisuudessa sivullistaho. Tapaus 

koski tilannetta, jossa ennen rakennusliikkeen myyntiä sen väistyvät johtaja sitoi yh-

tiön kalliimpaan rakennuttamissopimukseen kuin mistä ostajille oli kauppojen yhtey-

dessä taloussuunnitelmassa esitetty. Urakkasopimus katsottiin OikTL 33 §:n perus-

teella pätemättömäksi siltä osin, kun sopimus ylitti taloussuunnitelmaan merkityn 

summan.   

KKO 2007:18 

Tapauksessa KKO 2007:18 KKO otti selvästi kantaa sivullisen mahdollisuuteen ajaa 

kannetta sopimuksen julistamiseksi pätemättömäksi OikTL 3 luvun mukaisilla päte-

mättömyysperusteilla. A oli vuokrannut C:lle maata, vaikka A:n saantoasiakirjassa 

myyjä B:n kanssa oli lunastuslauseke B:n läheisten hyväksi. Kanteen nosti B:n lähei-

nen D, joka olisi halunnut lunastaa A:n C:lle sadaksi vuodeksi vuokraaman maan lu-

nastuslausekkeen nojalla. 

Käräjäoikeus ja hovioikeus olivat hylänneet sivullisen oikeustoimilain pätemättö-

myysperusteella nostaman kanteen asiassa, koska tämä ei ollut maanvuokrasopimuk-

sen sopimuspuoli. KKO palautti asian käräjäoikeuden käsiteltäväksi, koska D:n 

 
136 Tammi-Salminen, LM 2007, s. 433 
137 Tammi-Salminen, LM 2007, s. 433 
138 ks. KKO 2007:21, eri mieltä olevan jäsenen oikeusneuvos Välimäen lausunto KKO 2007:21  
139 Tammi-Salminen, LM 2007, s. 434 
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puhevallan kannalta KKO:n mukaan merkitystä asiassa ei ollut sillä, onko D maan-

vuokrasopimuksen osapuoli vai ei. Merkitystä oli sillä, että sopimusjärjestelyn tarkoi-

tuksena oli loukata D:n lunastusehtoon perustuvia oikeuksia. 

KKO 2007:21 

Tapauksessa KKO 2007:21 aviomies B oli laatinut puolisonsa D:n hyväksi omaistus-

oikeustestamentin ja lisäksi hän oli lahjoittanut elinaikanaan uudelle aviopuolisolleen 

omaisuutta, jonka hän oli saanut äidiltään A:lta omistusoikeustestamentilla. Testa-

mentissa oli toissijaismääräys, jonka mukaan B:n kuoleman jälkeen A:lta peritty 

omaisuus menee B:n rintaperillisille, eikä B:n aviopuolisoilla ole avio-oikeutta B:n 

A:lta perimään omaisuuteen, sen sijaan tulleeseen omaisuuteen tai omaisuuden tuot-

toon. B:llä ei olisi näin ollut oikeutta testamentata A:lta saatua omaisuutta D:lle, koska 

sitä koski A:n tekemän testamentin toissijaismääräys. 

Perintökaaresta ei löytynyt vastausta tilanteeseen, jossa rintaperillinen lahjoittaa tes-

tamentilla saamaan omaisuutta kolmannelle ja tätä omaisuutta rasittaa toissijaismää-

räys. Perintökaaren 3 luvusta löytyy kyllä säädökset sen tilanteen varalta, jossa puo-

liso on lahjoituksin hävittänyt ensin kuolleen puolison perillisille kuuluvaa omai-

suutta. Käsillä olevassa tapauksessa ei kuitenkaan ollut kyse puolisosta. 

Käräjäoikeus ja hovioikeus nojaavat lahjoittamiseen puuttuvissa ratkaisuissaan PK 3 

luvun asiaa koskevien määräysten säätämiseen johtaneen lakiehdotuksen perustelui-

hin sekä korkeimman oikeuden siitä lausunnossaan esittämiin näkökohtiin ja oikeus-

kirjallisuuden kannanottoihin. Korkein oikeus ei muuta tuomioita ja toteaa, ettei oi-

keusjärjestys annan suojaa testamenttauskiellon kiertämisen kaltaiselle moitittavalle 

menettelylle. Korkein oikeus katsoi ratkaisussaan, että B ja D ovat toimineet yhteis-

ymmärryksessä B:n siirtäessä lahjoituksin A:lta saamaansa omaisuutta D:lle ja he oli-

vat näin yhteistuumin kiertäneet A:n testamentin toissijaismääräyksestä johtuvaa tes-

tamenttauskieltoa. 

KKO:n ratkaisussa eri mieltä tapauksesta on ollut oikeusneuvos Välimäki, joka on 

perustellut lahjoitusten pätemättömyyttä oikeustoimilain 33 §:n määräyksillä. Hänen 

mukaansa D:n on kunnianvastaista ja arvotonta vedota lahjoituksiin, koska olosuh-

teista ja tapauksen tosiseikoista on pääteltävissä B:n ja D:n ryhtyneen lahjoitustoimiin 

kiertääkseen toissijaismääräyksestä johtuvaa testamenttauskieltoa ja siten loukatak-

seen B:n rintaperillisten oikeutta. Tällä perusteella Välimäki katsoo lahjoitukset oi-

keustoimilain 33§:n perusteella kanteessa vaaditulta osin pätemättömiksi ja B:n rinta-

perillisiin nähden ja D:n velvolliseksi palauttamaan lahjoitetuista varoista kantajalle 

käräjäoikeuden määräämän määrän. Tapauksessa viitataan KKO:n ratkaisujen 

1962:II-100 ja 1962:II-80 ja 1975:II-89 sisältöön, joissa korkein oikeus on julistanut 

pätemättömäksi sellaisen sopijapuolten tekemän sopimuksen, jonka tarkoituksena on 

ollut loukata sopimuksen ulkopuolisen kolmannen laillista oikeutta. 

4.3.8 Johtopäätöksiä 

Edellä selvitetyistä oikeuskirjallisuuden kannanotoista sekä korkeimman oikeuden ratkai-

suista voidaan vetää johtopäätös, että kolmannen osapuolen oikeutta puuttua jäämistösuun-

nittelullisten oikeustoimien pätemättömyyteen loukatun tahon roolissa ei ole tarkoitettu ra-

jata pois. Testamentin kohdalla tämä asema seuraa suoraan perintökaaren takaamasta moi-

teoikeudesta lakimääräisille perillisille, varallisuusoikeudellisten oikeustoimien oikeustoi-

mien osalta lain tulkinta-aineistosta. Siten kolmannen osapuolen jäämistösuunnitteluun liit-

tyvän roolin rajana ei ole nähdäkseni pelkkä varovainen passiivisena pysyminen. Kolmas 
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henkilö saa toisaalta auttaa riippuvaisessakin asemassa olevan ja toimintakyvyltään alentu-

neen läheisensä testamentin tekemisen käytännön valmistelut valmisteluissa, kunhan kyse ei 

ole kielletystä vaikuttamisesta testamentin tekijän tahdonmuodostukseen. Toisaalta kolman-

nelle osapuolelle on varattu mahdollisuus olla aktiivinen tilanteissa, joissa hänen laillista 

oikeuttaan on loukattu. Tällainen aktiivisuusmahdollisuus on voitu taata suoraan asiaa kos-

kevassa lain säännöksessä, mutta myös yleisiin pätemättömyysperusteisiin vetoaminen voi 

tulla kyseeseen. 

 

5 Johtopäätökset 

5.1 Aluksi 

Ymmärtääkseen nykypäivää on tunnettava menneisyys, kuulee usein sanottavan. Tämän 

vuoksi luon tutkielmani lopuksi lyhyen katsauksen suomalaisen perintö- ja aviovarallisuus-

lainsäädännön kehityksen. Katsauksen luotuani voin toivottavasti helpommin ymmärtää 

lainsäädännön nykyisiä jäämistösuunnittelulle asettamia rajoja ja toisaalta muodostaa omaa 

mielipidettäni löytämistäni rajoista. 

5.2 Lyhyt katsaus perhe- ja perintölainsäädännön kehitykseen Suomessa 

5.2.1 Perintökaari 

Suomalaisen perhe- ja perintöoikeuden juuret ovat Ruotsin vuoden 1734 laissa.140 Suomessa 

yritettiin vuosina 1951 – 1956 perintökaaren osittaisuudistuksilla uudistaa vanhan vuoden 

1734 lain perintöoikeussäännöksiä, mutta osittaisuudistusten jatkamisen sijasta Suomessa 

päädyttiin uudistamaan koko perintökaari vuonna 1966, jolloin vuoden 1734 laki lakkasi 

olemasta voimassa. Uudistetun perintökaaren esikuva oli Ruotsin perintökaari, joka käytän-

nössä käännettiin suomen kielelle.141 Näin suomalaisen perhelainsäädännön juuret ovat vah-

van pohjoismaiset.  

Vuoden 1734 laissa perintöoikeus yhdistettiin verisukulaisuuteen. Tämä juontanee juurensa 

feodaalisen yhteiskunnan käsitykseen perillisestä osana sukupolvien ketjua. Yksilö sai hal-

lita maaomaisuutta vuorollaan tässä ketjussa, eikä maata saanut luovuttaa tai testamentata. 

 
140 Kangas 2017, s. 11 ja s. 40 
141 HE 6/1964 vp, s. 1 ja Kangas 2017, s. 22 
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Järjestelmä palveli myös sosiaaliturvan tarkoitusta säilyttäen maan suvun käytössä. Laki-

osasäännöstö tuli osaksi kotimaista perintöoikeutta kaupunkioikeuden eriytyessä maaseudun 

oikeudesta. Lakiosajärjestelmän perusteet ovat roomalaisessa oikeudessa, ja sen tarkoituk-

sena oli turvata sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta sekä rintaperillisten yhdenvertai-

suutta.142   

Suomessa maalla ja kaupungeissa sovellettiin aina vuoteen 1951 asti eri oikeutta perimyk-

seen liittyen. Maaseudulla suojattiin lain nojalla maaomaisuuden säilymistä alkuperäisessä 

suvussa, minkä vuoksi maata koskeva jäämistösuunnittelu suvun ulkopuolelle oli estetty ja 

lain mukainen periytyminen perinnönjättäjän verisukulaisille oli turvattu lain säännöksin. 

Vuoden 1951 jälkeen myös maaomaisuus saattoi periytyä tai tulla siirretyksi muulle kuin 

verisukulaiselle ja lakiin tuli lakiosajärjestelmä. Vuoden 1966 perintökaareen tuli säännökset 

puolison perintöoikeudesta siinä tapauksessa, jos vainajalta ei jäänyt jälkeläisiä. Toisaalta 

vuoden 1966 perintökaaressa sukulaisten perintöoikeutta rajattiin nykyisenlaiseksi, mitä hal-

lituksen esityksessä perusteltiin tarpeella rajata perintöoikeus ”niiden sukulaisten piiriin, joi-

den kesken on vielä olemassa todellista yhteenkuuluvuutta”. Samoin perintö saatettiin valti-

onperimystapauksissa luovuttaa osittain tai kokonaan vainajan muulle läheiselle, joka siis ei 

ollut välttämättä sukulainen.143 

Hallituksen esityksen perusteella annetussa perintölakivaliokunnan mietinnössä puhutaan 

”eetillisestä ja taloudellisesta yhteydestä” ja siihen perustuvasta yhteenkuuluvuuden tun-

teesta perintöoikeuden perustana pohdittaessa kaukaisten sukulaisten perintöoikeuden pois-

tamista.144 

Vanha kaupunkioikeudenkin mukaan perittyä maaomaisuutta saattoi testamentata, mutta 

määräämisvallan raja oli 1/6. Toisaalta lakiosaoikeus koski myös muita perinnönjättäjän su-

kulaisia kuin suoraan alenevaa polvea. Muiden sukulaisten lakiosansa suuruus oli 1/2. 

Vuonna 1951 vuoden 1734 lain osittaisuudistusten yhteydessä suomalaiseen perintökaareen 

tuli varsinainen lakiosajärjestelmä, joka siirtyi sellaisenaan perintökaareen sen kokonaisuu-

distuksen yhteydessä 1966. Vuoden 1951 lakiosasäännöstöä koskevissa lain esitöissä roo-

malaisesta oikeudesta peräisin olevaa ajatusta rintaperillisten tasavertaisuudesta pidettiin eri-

tyisen tärkeänä arvona.145 

 
142 Lakivaliokunnan mietintö 15/2002 vp, s. 2 ja Kangas 2017, s. 39 
143 HE 6/1964 vp, s. 2 ja Kangas 2017, s. 39 
144 Perintölakivaliokunnan mietintö N:o 1, 1964, s.2 
145 Kangas, DL 4/2004, s. 576 



 

74 
 

Siitä huolimatta, että rintaperillisen perintöoikeuden ja lakiosaoikeuden juuret ovat Suo-

messa todella vahvat eikä meillä alun alkaen annettu mahdollisuutta harjoittaa omaan tah-

toon perustuvaa jäämistösuunnittelua, on lakiosajärjestelmän lieventämisestä tai jopa sen 

poistamisesta käyty vilkasta keskustelua 1970-luvun puolivälistä alkaen. Hallituksen esityk-

sessä HE 225/1982 mainitaan jopa ajatus koko lakiosajärjestelmän poistamisesta. Tosin tätä 

pidettiin 1982 ”tässä vaiheessa” liian pitkälle menevänä.146 Vuoden 1951 lakimuutoksen 

mukaiseen järjestelmään ei ole ainakaan toistaiseksi kajottu, mikä tuntuu jopa erikoiselta sitä 

taustaa vasten, että koko lakijärjestelmän lakkauttamista on suositeltu tai sitä on ainakin eh-

dotettu useasti lievennettäväksi. 

Hallituksen esityksessä 117/1998 lakisosajärjestelmään pyrittiin vaikuttamaan poistamalla 

perintökaaren 7: 3.3 §:n mukainen suosiolahjasäännös. Tämä olisi heikentänyt laki-

osaoikeutta ja mahdollistanut perinnönjättäjää harjoittamaan aiempaa huomattavasti va-

paampaa jäämistösuunnittelua. Hallituksen esityksessä haluttiin säilyttää ennakkoperinnöksi 

katsottavat tai tarkoituksensa puolesta testamenttiin rinnastuvat lahjat erinä, jotka lisätään 

jäämistöön lakiosia laskettaessa. Sen sijaan suosimistarkoituksessa suoraan alenevalle pol-

velle tai näiden puolisoille annetut lahjat haluttiin poistaa laskennallisten erien joukosta.147 

Asiasta laadittiin vielä toinen hallituksen esitys vuonna 2000.  

Urpo Kankaan mukaan puheena oleva jälkimmäinen hallituksen esitys hylättiin äänin 199 -

0 eduskunnassa, ja täysistunnossa käydyissä keskusteluissa ”välittyy aito uskomus siihen, 

että koko isänmaamme tulevaisuus on riippuvainen lakiosasäännöstöstä”.148 Vuoden 1998 

hallituksen esityksessä suosiolahjasäännöstön purkamista perusteltiin kuitenkin esimerkiksi 

sillä, että se rajoittaa liikaa henkilön vapautta lahjoittaa omaisuuttaan elinaikanaan. Toisaalta 

todettiin suosiolahjasäännöstön soveltamisen mahdollisen seurauksen olevan, ettei perittä-

vän testamenttia eli viimeistä tahtoa voida mahdollisesti toteuttaa. Verrattaessa suosiolah-

jasäännöstön vaikutusta henkilön mahdollisuuteen määrätä omasta omaisuudestaan siihen, 

että 1998 lakiosasäännöstöllä ei enää ollut painavaa merkitystä rintaperillisten elämisen pe-

rusedellytysten toteuttaja, katsottiin, että suosiolahjan kaltaisen säännöksen olemassaololle 

ei ollut perustetta.149    

 
146 HE 225/1982, s. 4 
147 HE 117/ 1998, s. 1 
148 Kangas, DL 4/2004, s. 599 
149 HE 117/ 1998, s. 1-2 
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Vuoden 2000 hallituksen esitys koskien suosiolahjasäännön poistamista toistaa vuoden 1998 

asiaa koskevan hallituksen esityksen perusteluja. Lisäksi sekä HE 77/2000 että sitä koskien 

2002 annettu lakivaliokunnan mietintö perustelevat suosiolahjasäännöstön muuttamista tar-

peella helpottaa yritysten sukupolvenvaihdoksia, asettaa rintaperilliset lahjan saajina yhden-

vertaiseen asemaan muiden lahjan saajien kanssa ja lisätä vanhemman mahdollisuutta edis-

tää muita heikommin menestyneen lapsensa toimeentuloa. Molemmissa todetaan myös, ettei 

muissa Pohjoismaissa (ei edes Ruotsissa) tunneta suosiolahjasäännöstä vastaavaa säännöstä.  

Vain suhteellisen lyhyen ajan kuluttua sen jälkeen, kun suosiolahjasäännöstön poistamiseen 

tähtäävät toimet painavista perusteluistaan huolimatta oli torjuttu eduskunnassa, asetti oi-

keusministeriö työryhmän miettimään perintökaaren keskeisiä uudistustarpeita. Työryhmä 

antoi vuonna 2004 mietinnön perintökaaren uudistamistarpeista. Mietinnössä ei ehdotettu 

lakiosasäännöstön kumoamista, mutta sen sijaan sen maltillisen rajoittamisen katsottiin ole-

van tarpeen.  

Oikeusministeriön työryhmämietintöä koskevan tiedotteen mukaan perintökaaren muutos-

tarpeita ovat aiheuttaneet väestön ikääntyminen ja perherakenteissa tapahtuneet muutokset. 

Perinnöistä 75 % menee rintaperillisille, jotka ovat perinnön saadessa 40-vuotiaita tai sitä 

vanhempia. Näin lakiosalla ei tiedotteen mukaan ole enää sellaista merkitystä rintaperillisen 

toimeentulon kannalta kuin aiemmin. Tämän vuoksi lakiosan maltillinen rajoittaminen esi-

merkiksi kolmannekseen olisi perusteltua. Varovaisimman ratkaisun mukaan muutettaisiin 

suosiolahjasäännöksiä. Lesken asemaan esitetään vahvistettavaksi niin, että leski saisi oi-

keuden myydä puolisoiden yhteisenä kotinaan käyttämän asunnon ja vaihtaa sen sopivam-

paan ilman perillisten suostumusta tai ainakin vain tuomioistuimen luvalla.150 Työryhmä-

mietinnössä todetaan, että oikeusministeriön tekemässä tutkimuksessa 2/3 leskistä on täyt-

tänyt 70 vuotta puolisonsa kuollessa.151 Kun tätä vertaa rintaperillisten keski-ikään voidaan 

vetää johtopäätös, että lesket ovat usein pienituloisia eläkeläisiä ja rintaperilliset parhaassa 

työiässä olevia keski-ikäisiä henkilöitä. Henkilön tosiasiallinen mahdollisuus hankkia toi-

meentulonsa vaikuttaa näiden ryhmien taloudellisen suojaamisen tarpeeseen. 

Työryhmämietinnössä pohditaan sitä, että alun perin vuoden 1951 lakiosasäännöstön perus-

teita ei lain esitöissä juurikaan ollut. Oikeuskirjallisuudessa kerrotaan perimystä perustelta-

van sukuun liittyen (joka viitannee feodaalisen yhteiskunnan käsityksiin yksilöstä sukunsa 

 
150 Oikeusministeriön tiedote 3.6.2004 
151 Oikeusministeriön työryhmämietintö 2004: 6, s. 9 



 

76 
 

jatkumona). Toisaalta lakiosajärjestelmän todetaan joissakin yhteyksissä katsotun mm. estä-

vän lasten välistä kilpailua perinnöstä sekä estävän vanhempien puuttumista lastensa elä-

mään ja ammatinvalintaan. Työryhmä toteaa pohdinnassaan, että 40-vuotiaat perilliset ovat 

jo ammattinsa valinneet ja lisäksi esitetään kysymys koskien sitä, miksi vanhemman pitäisi 

antaa omaisuuttaan kaikille perillisilleen silloinkin, kun hän ei sitä halua. Toisaalta katso-

taan, että jonkinlaisen osuuden saaminen edellisen sukupolven varallisuudesta olisi juurtunut 

syvälle ihmisten oikeustajuntaan.152  

5.2.2 Avioliittolaki 

Vuoden 1734 lain naimiskaaren aviovarallisuusjärjestelmä rakentui aviopuolisoiden omai-

suuden yhteisyyden periaatteelle. Molemmat puolisot saivat yhteisestä varallisuudesta oman 

osuutensa, ja vähäarvoisempana pidetyn naisen naimaosuus oli pienempi kuin miehen nai-

maosuus aina vuoteen 1878 asti.153 Vuoden 1734 lain järjestelmässä vallinnanrajoitukset tar-

koittivat sitä, että aviomies vallitsi yksin molempien omaisuutta ja suoritti omaisuutta kos-

kevat oikeustoimet. Näin omaisuutta suojattiin naisen toimilta. Nykyinen avioliittolain mu-

kainen aviovarallisuusjärjestelmä, joka tuli voimaan 1930, taas rakentuu omaisuuden ja vel-

kojen erillisyyden periaatteelle. 1966 avioliittolakiin tulivat 86 §: n, 94 a §:n ja 103 §: n 

mukaiset määräykset, vuonna 1976 lesken tasinkoetuoikeus ja vuonna 1983 perintökaareen 

oikeus hallita jakamattomana puolisoiden yhteisenä kotinaan käyttämää asuntoa irtaimistoi-

neen siitä huolimatta, että perinnönjättäjällä oli rintaperillisiä.154  

Avio-oikeus on alun perin säädetty koskemaan kaikkea puolisoiden omaisuutta, jonka pe-

rusteena oli avioliittojen pysyvyys lain säätämisajankohdan aikoihin. Nykyisin tilanne on 

toinen; avioliitto ei enää ole välttämättä elämänkestoinen sopimus, eikä avioliittoa välttä-

mättä edes solmita. Näin nykyinen aviovarallisuuslainsäädäntö ei välttämättä johda avioeron 

päättyessä sellaiseen puolisoiden aviovarallisuussuhteiden purkamisen lopputulokseen, joka 

vastaisi nykyistä käsitystä oikeudenmukaisesta varojen jaosta. Aviopuolisot voivat kuitenkin 

solmimalla avioehtosopimuksen vaikuttaa aviovarallisuussuhteensa sisältöön, ja toisaalta 

ositusta voidaan sovitella tilanteessa, jossa suoraan lain mukaan toimitettu ositus johtaisi 

kohtuuttomaan lopputulokseen.  

 
152 Oikeusministeriön työryhmämietintö 2004: 6, s. 44 – 46 
153 Kangas 2017, s. 33 
154 Kangas 2017, s. 33 
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Suomessa avioliittolain säännökset koskivat aivan viime vuosiin saakka vain miehen ja nai-

sen välillä solmittua avioliittoa. Nykyinen tasa-arvoinen avioliittolaki tuli voimaan 2017 

kansalaisaloitteen pohjalta, ja se teki avioliitosta sukupuolineutraalin. Tämä on harvinaista, 

koska yleensä lainsäädäntö tapahtuu politiikan piiristä tulleilla aloitteilla. Tämä osaltaan ker-

tonee siitä, että Suomessa vallitsi kansallinen voimakas tahtotila asettaa kaikki parisuhteet 

samanarvoisen asemaan eikä erotella avioliittoja toisistaan niiden solmijoiden seksuaalisen 

suuntautumisen perusteella. Jo ennen tasa-arvoista avioliittolakia Suomessa oli tullut voi-

maan laki rekisteröidystä parisuhteesta vuonna 2002. 

5.2.3 Mitä katsaus historiaan opettaa? 

Edellä läpi käyty katsaus leskeä ja rintaperillistä suojaavan ydinlainsäädännön kehitykseen 

tarjoaa mahdollisuuksia arvioida lainsäätäjän tarkoitusta hieman erilaisessa valossa, mihin 

voimassa olevien perintökaaren ja avioliittolain tarkastelu johtaisi.  

Siitä huolimatta, että Suomessa ei ole toteutettu merkittäviä lakiosaan kajoavia lainsäädän-

töuudistuksia järjestelmän säätämisen jälkeen, se ei tarkoita, ettei tällaista jopa vahvaksikin 

luonnehdittavaa tahtotilaa tai aikomusta olisi ollut. Toisaalta myös suosiolahjasäännöksiä on 

yritetty poistaa laista useampaan otteeseen. 

Lesken asemaa koskevat muutokset ovat olleet nykyisen avioliittolain säätämisen jälkeen 

mittavia, ja niillä on ollut keskeistä vaikutusta lesken aseman parantumiseen. Toteutumatta 

jääneet lakiosasäännöstöä koskevat määräykset voi nähdä saman kehityksen tavoiteltuna jat-

kumona kuin lesken aseman parantamisen. On siirrytty feodaaliyhteiskunnan ajattelumaail-

masta kohti nykyaikaa, jossa perhekäsitys on muuttunut verisukulaisuuden sijasta sosiaalista 

läheisyyttä korostavaksi ja yksilö nähdään itsenäisenä henkilönä, joka on oikeutettu määrää-

mään omista asioistaan ja suojaamaan sukujatkumon sijasta itselleen tärkeiden ja läheisten 

henkilöiden toimeentuloa. 

5.2 Millaisia rajoja löysin ja mitä niistä tulisi ajatella? 

Ennen kuin ryhdyin kirjoittamaan tätä tutkielmaa, pohdin nykyistä enemmän syitä siihen, 

miksi jäämistösuunnittelumarkkinat kukoistavat Suomessa niin vahvoina. Jäämistösuunnit-

telulle verolainsäädännön kautta asetetut rajat vaikuttavat löyhiltä, koska monenlaiset järjes-

telyt tuntuvat olevan verotuksen näkökulmasta sallittua suunnittelua lainvastaisen veronkier-

ron sijasta. Toisaalta myös siviilioikeudellinen lainsäädäntö tarjoaa monia mahdollisuuksia 

tehdä lakimääräisestä perimyksestä ja lakimääräisestä aviovarallisuussuhteiden 
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järjestämisestä poikkeavia jäämistösuunnittelullisia järjestelyitä, joita myös laajasti hyödyn-

netään. Kotimaisen jäämistösuunnittelun rajat hahmottuvat hankalasti ja osin myös häily-

västi. Tieto on löydettävissä useista eri laeista, lakien esitöistä ja oikeuskäytännöstä.  

Tutkiessa perintö- ja lahjaverolain veronkiertosäännöstä, sen esitöitä sekä oikeuskirjalli-

suutta kävi ilmi, että veronkiertosäännös on Suomessa verrattain tehoton. Tämä johtuu osal-

taan sen väljyydestä, osaltaan väitetystä KHO:n haluttomuudesta asettua verolainsäätäjän 

rooliin tuottamalla veronkiertopykälän soveltamista koskevia ratkaisuja. Minua jäi kuitenkin 

pohdituttamaan lain esitöissä säännöksestä lausuttu lainsäätäjän tarkoitus. Lain esitöiden 

mukaanhan säädöstä tulee soveltaa vain harvoin, ja säännöksen on tarkoitus olla lähinnä en-

nakkoestävä. Onko siis lopulta niin erikoista, että säännös on jäänyt tehottomaksi ja erilaiset 

perintöverosuunnittelumekanismit kukoistavat? Voidaanko edes olettaa, että lainsäätäjän 

vahva tahto olisi hillitä perintöverotuksen intressin takia nykyistä jäämistösuunnitteluintoa? 

Hampaaton perintö- ja lahjaverolain 33a § yhdistettynä vanhentuneeseen ja varmasti myös 

joidenkin oikeustajun vastaiseen perintölainsäädäntöön on luultavasti luonut Suomeen otol-

liset markkinat jäämistösuunnittelulle. He, joilla on varaa ja mahdollisuus, järjestävät jää-

mistöään lain mukaisesta perimyksestä poikkeavasti lakimiesavun turvin. Tämä asettaa näh-

däkseni kansalaisia eriarvoiseen asemaan, koska kaikilla ei ole ymmärrystä tai edes mahdol-

lisuutta jäämistösuunnittelua toteuttaa.  

Ryhmä, jonka intressi eritoten nousi esiin jäämistösuunnittelun rajoja hahmoteltaessa, oli 

henkilöt, joilla ei ole kelpoisuutta ryhtyä jäämistösuunnittelun vaatimiin oikeustoimiin. Hei-

dän jäämistönsä periytyy - ja verotetaan -  vääjäämättä jo vanhentuneen lainsäädännön olet-

taman mukaisesti. 

Mikä sitten olisi ratkaisuna siihen, että suomalaiset niin innolla järjestävät perimystään laki-

miesten avulla lain olettamasta poikkeavasti? Koska feodaaliyhteiskunnan ajoista on kulunut 

jo pitkä tovi, olisi ehkä viimein myös Suomessa aika joko poistaa lakiosasäännöstö laista tai 

ainakin pienentää lakiosan määrää tai osoittaa se esimerkiksi alaikäisten rintaperillisten oi-

keudeksi.155 Myös suomalainen kummallisuus suosiolahja voitaisiin poistaa laista ja siten 

varmasti välttyä jatkossa monilta kyseenalaista hipovilta jäämistösuunnittelujärjestelyiltä 

sekä oikeudenkäynneiltä tulevaisuudessa. Tahtotila suosiolahjasäännöksen poistamiselle to-

distetusti kuitenkin elää vahvana. Näin päästäisiin tilanteeseen, jossa jäämistösuunnittelu tu-

lisi ainakin yksinkertaisemmaksi ja ennakoitavammaksi. Ja toisaalta lainsäädäntö 
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kunnioittaisi nykyistä enemmän yksilön omaisuudensuojaa ja vapautta päättää, kenelle 

omaisuus kuoleman jälkeen periytyy. Tämä toteuttaisi taas osaltaan perintölainsäädännön 

uudistumista suuntaan, jossa sosiaaliselle läheisyydelle annetaan merkitystä perimyksen pe-

rusteena.  

Toisaalta useassa yhteydessä väläytelty perintöveron poistaminen ja korvaaminen jollakin 

suoraviivaisemmalla verolla vähentäisi varmasti jäämistösuunnittelun tarvetta ja sitä kautta 

sen rajojen hahmottamisen tarvetta. 

Kuitenkin tarkasteltaessa kotimaisia lainuudistushankkeita voimme todeta, että lainsäädän-

nön muuttuminen on hidasta, epävarmaa ja hankalaa. Niinpä varmasti onkin kokonaisvaltai-

sista uudistuksista unelmoimisen sijasta hedelmällisempää miettiä, miten voisimme parantaa 

nykyistä tilannetta pienin muutoksin jäämistösuunnittelun kentällä. 

Omasta mielestäni jäämistösuunnittelua varten tarvittaisiin vähintäänkin Anna Mäki-Petäjä- 

Leinosen, Marjo Kiukkosen ja Kati Juvan mainitsema yleinen ohjeistus jäämistösuunnittelua 

harjoittavien käyttöön. Sen avulla lakimies voisi arvioida oikeustoimen tekijän ymmärrys-

kykyä. Samoin Mäki-Petäjä-Leinosen, Kiukkosen ja Juvan ehdottama testamentin talletta-

misjärjestelmän elvyttäminen siten, että tuomioistuin voisi ennakkoon kuulla testamentin 

tekijää, olisi varmasti apuna testamenttiriitojen ehkäisyssä.156 Toisaalta näillä keinoin tulisi 

helpommaksi arvioida jäämistösuunnittelun rajoja oikeustoimen tekijän kelpoisuuteen liit-

tyen. 

Jäämistösuunnittelua harjoittava asiantuntijajoukko on laaja ja kirjava. Heidän tuntemustaan 

lain sisällöstä tai hyvästä jäämistösuunnittelutavasta ei juuri valvota, jos he eivät kuulu esi-

merkiksi Suomen Asianajajaliittoon. Kaikkien jäämistösuunnittelijoiden tietämystä oman 

toimintansa hyväksyttävistä rajoita olisi mielestäni syytä lisätä esimerkiksi laatimalla hel-

posti saatavilla olevat ja yleistajuiset ohjeet hyvästä ja laadukkaasta jäämistösuunnitteluta-

vasta. Toimija voisi markkinoinnissaan viestiä jollakin tavoin asiakkaalle sitoutuneensa 

näitä ohjeita noudattamaan, jolloin kuluttajankin olisi helpompaa valita luotettava jäämistö-

suunnittelukumppani. 
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