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1 

1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen aiheesta 

Perintöoikeus, kuten esimerkiksi avioliitto, on yksi niistä perustavanlaatuisista oikeudelli-
sista instituutioista, jotka lienevät olleet olemassa vähintäänkin yhtä kauan kuin ihmiset ovat 
asuneet järjestäytyneissä yhteisöissä. Tämän instituution muoto vaihtelee suuresti tarkaste-
lun kohteena olevasta ajankohdasta ja oikeusjärjestyksestä riippuen, mutta kaikissa maail-
man oikeusjärjestelmissä toimitaan siitä peruslähtökohdasta käsin, että henkilön kuollessa 
hänen omaisuutensa siirtyy lakimääräisen perimyksen ja/tai testamentin kautta jollekin 
muulle omistajalle, tyypillisesti perheenjäsenille, eikä esimerkiksi jää omistajattomaan ti-
laan tai mene valtiolle. 
 Sukulaisten perintöoikeuden peruslähtökohtaan verrattuna huomattavasti 
enemmän hajontaa on eri oikeusjärjestysten ja -kulttuurien välillä siinä, miten suhtaudutaan 
perittävän mahdollisuuteen poistaa omalla tahdonilmaisullaan joltakin henkilöltä oikeus pe-
rintöön.1 Olennainen raja kulkee common law -tyyppisten ja roomalais-germaanisten oi-
keuskulttuurien välillä: ensimmäisissä mainitulla kysymyksellä ei ole juuri relevanssia, 
koska karkeasti ottaen pääsääntönä on perittävän jotakuinkin täydellinen vapaus määrätä 
omaisuudestaan testamentilla. Roomalais-germaanispohjaisissa oikeusjärjestyksissä sen si-
jaan tietyillä lähisukulaisilla on tyypillisesti testamenttausvapauden ohittava oikeus laki-

osaan. Tämä on tietty laskennallinen osuus jäämistöomaisuudesta, joka lankeaa perittävän 
tahdosta riippumatta tietyille perillisille, yleensä lapsille. Lakiosainstituution ”pakkoluon-
netta” kuvastaa, että esimerkiksi Tanskassa sitä kutsutaan ”pakkoperinnöksi” (tvangsarv) ja 
Saksassa ja Norjassa ”pakko-osaksi” tai ”velvoiteosaksi” (Pflichtteil, pliktdel).2 Niissä oi-
keusjärjestyksissä, joissa perillisellä on lailla turvattu oikeus lakiosaan, perinnöttömäksi te-
keminen (exheredatio) varsinaisessa merkityksessään tarkoittaakin lakiosasuojan pois sul-
kemista: perilliseltä viedään oikeus siihenkin osaan perinnöstä, joka normaalitilanteessa 
kuuluisi hänelle suoraan lain nojalla. Siitä, millaisin edellytyksin lakiosasuoja voidaan 

                                                
1 Perinnöttömäksi tekemisestä on erotettava perintöoikeuden menettäminen suoraan lain nojalla esimerkiksi 
perittävän surmaamisen perusteella. Tämä lienee varsin yleismaailmallisesti hyväksytty pääsääntö ja myös il-
maisu siitä laajemmasta periaatteesta, ettei rikollisesta teosta tule hyötyä taloudellisesti. 
2 Sana ”pakko” lakiosaa kuvaamassa on toisaalta sikäli harhaanjohtava, että perillisen on tyypillisesti itse sitä 
vaadittava; lakiosaoikeus ei toteudu millään tapaa ”automaattisesti”. ”Pakon” tai ”velvoitteen” voisikin kenties 
mieltää pikemminkin perittävään ja hänen lapsiinsa kohdistuviin velvollisuuksiinsa viittaavaksi. 
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poistaa, on huomattavan erilaisia näkemyksiä eri oikeusjärjestyksissä ja myös historialli-
sessa katsannossa. 

 Perintöoikeuden ylisukupolvisen luonteen vuoksi on tärkeää, että sen piirissä 
tehdyt lainsäädännölliset ratkaisut kestävät aikaa. Suomen nykyinen perimystä koskeva 
yleislaki, perintökaari (PK), tuli voimaan 1.1.1966. Huomattava osa siinä tehdyistä, edelleen 
voimassa olevista perusratkaisuista on peräisin jo edellisestä perintölaistamme, vuoden 1734 
perintökaaresta, joka pysyi voimassa – joskin toki varsin mittavin muutoksin – yli 200 
vuotta. 
 Perinnöttömäksi tekemisestä säädetään PK 15 luvun 4 §:ssä, joka kuuluu seu-
raavasti: 

 
Sen estämättä, mitä perillisen oikeudesta lakiosaan on säädetty, perittävä voi 
tehdä perillisen perinnöttömäksi, jos tämä on tahallisella rikoksella syvästi 
loukannut perittävää, hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan 
tai tämän jälkeläistä. Sama on laki, jos perillinen jatkuvasti viettää kunniatonta 
tai epäsiveellistä elämää. 
 
Perinnöttömäksi tekemisestä on määrättävä testamentissa ja samalla mainit-
tava määräyksen peruste. Peruste on sen toteennäytettävä, joka vetoaa tähän 
määräykseen. 

 

Lainkohta on ollut muuttumattomana voimassa perintökaaren voimaantulosta lähtien, siis 
55 vuoden ajan. Ottaen huomioon, miten radikaalisti lähimpien perillisten asemaan vaikut-
tavasta sääntelystä on kyse, on aiheesta kirjoitettu suorastaan hämmästyttävän vähän. Hel-
singin yliopistossa on aihetta käsitteleviä maisterintutkielmia laadittu viimeisten reilun kah-
denkymmenen vuoden aikana vain neljä3, väitöstutkimuksia ei tiedossani ole yhtään. Oi-
keustieteellisessä kirjallisuudessa ainoan laajemman katsauksen aiheeseen ovat luoneet Au-
lis Aarnio ja Urpo Kangas jäämistöoikeuden yleisesityksessään4, joka on tämänkin tutki-
muksen keskeinen lähde. Muutoin perinnöttömäksi tekeminen nousee esille lähinnä sivu-
juonteena muiden perintö- ja testamenttioikeudellisten aiheiden käsittelyn yhteydessä, ja sil-
loinkin varsin harvoin. 
 Tässä tutkimuksessa käsittelen otsikon mukaisesti nimenomaan perinnöttö-
mäksi tekemistä, toisin sanoen perintöoikeuden menettämistä perinnönjättäjän testamentissa 
ilmaistun tahdon perusteella. Tästä on erotettava perintöoikeuden menettäminen suoraan 
lain nojalla esimerkiksi perittävän surmaamisen johdosta, mistä säädetään PK 15:1—3:ssä. 

                                                
3 Henrika Nybondas: Att göra arvinge arvelös. Rätten att ärva (1999); Maija Salonoja: Perinnöttömäksi teke-
minen (2007); Elli Mattila: PK 15:4 ja sen tulkintaongelmat (2008); Sini Tuominen: Perinnöttömäksi tekemi-
sen riitauttaminen ja rintaperillisen oikeussuojakeinot (2019). 
4 Aarnio – Kangas 2016. 
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Tarkalleen ottaen, kuten jo edellä tuli esille, on perinnöttömäksi tekemisessä kyse rintape-
rilliselle5 kuuluvan PK 7 luvun mukaisen lakiosaoikeuden pois sulkemisesta.6 Määritelmäl-

lisesti voi perinnöttömäksi PK 15:4:n mukaan toisin sanoen tehdä ainoastaan rintaperillisen; 
muilta osin perittävä on aina vapaa määräämään omaisuutensa jakautumisesta testamentilla. 
  Sellaista tilastotietoa, jonka perusteella voitaisiin esittää arvioita perinnöttö-
mäksi tekemistä koskevien testamenttimääräysten yleisyydestä, ei ole. Tarkkaa tietoa siitä, 
kuinka paljon testamentteja ylipäätään vuosittain laaditaan, ei myöskään ole mahdollista 
saada, mutta arviot liikkuvat 14 000—16 000:n välillä.7 Nähdäkseni siitä, että perinnöttö-
mäksi tekemistä koskevat riidat ovat tuomioistuimissa erittäin harvinaisia8, voidaan vetää se 
varovainen johtopäätös, että myös tällaiset testamentit ovat harvinaisia9. Toisaalta perintö- 
ja testamenttiasioita käsitellään tuomioistuimissa yleisestikin ottaen erittäin vähän: esimer-
kiksi vuonna 2013 käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun kaikkiaan lähes puoli miljoonaa si-
viiliasiaa, joista perintö- ja testamenttiasioita oli vain 214.10 Nähdäkseni on kuitenkin perus-
teltua olettaa että perinnöttömäksi tehty rintaperillinen harvoin tyytyy kohtaloonsa, eli toisin 
sanoen perinnöttömäksi tekemistä koskeva testamentti riitautetaan varsin matalalla kynnyk-
sellä.11 Näin ollen mikäli rintaperillisen perinnöttömäksi tekeviä testamentteja laadittaisiin 
suuria määriä, tulisi niitä koskevia riitojakin mitä luultavimmin enemmän vireille käräjäoi-
keuksissa, ja myös korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuja olisi enemmän kuin yksi.12  

                                                
5 PK 2:1: perittävän lapset tai, mikäli joku lapsista on kuollut tai tehty perinnöttömäksi, tämän lapset. Biologiset 
lapset ja adoptiolapset ovat joka suhteessa tasavertaisessa asemassa. 
6 Aarnio – Kangas 2016, s. 142—143. Kirjoittajat esittävät, että myös leski tulisi ymmärtää PK 15:4:n sana-
muodon mukaiseksi ”perilliseksi”, ja että lainkohdan tarkoittamalla tavalla olisi mahdollista sulkea pois myös 
lesken PK 3:1a.2:n mukainen vähimmäissuoja. Palaan tähän kysymykseen jakson 1.2 lopussa. 
7 Aarnio – Kangas 2015, s. 71. 
8 Ks. jakso 1.3. 
9 Huomattava on, että merkittävästi varsinaisia perinnöttömäksi tekemistä koskevia testamentteja enemmän 
tehdään sellaisia testamentteja, joissa vain sivuutetaan rintaperilliset tai osa heistä syitä enempää yksilöimättä. 
Näin sivuutetuilla perillisillä on kuitenkin aina kiistatta oikeus lakiosaansa (ks. esim. ratkaisu KKO 2002:23), 
joten tällaisilla testamenteilla ei tule ymmärtää tarkoitettavan perinnöttömäksi tekemistä PK 15:4:n merkityk-
sessä. Maallikot eivät välttämättä aina tätä eroa hahmota: esimerkiksi Vaasan hovioikeuden ratkaisussa 
22.6.1995 S 95/224 rintaperillinen oli vaatinut testamentin julistamista pätemättömäksi, koska siinä ei ollut 
mainittu perustetta hänen tekemiselleen perinnöttömäksi. Kanne hylättiin molemmissa oikeusasteissa, koska 
testamentissa ei ollut varsinaisesti määrätty perinnöttömäksi tekemisestä lainkaan, ja näin ollen rintaperillisen 
tekemä lakiosavaatimus riitti turvaamaan hänen oikeutensa. 
10 Suomen virallinen tilasto: Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2013 (katsottu 9.5.2021). Uudempaa 
tilastotietoa riita-asioiden ratkaisuista asiatyypeittäin ei ole saatavilla. 
11 Ylivoimaisessa enemmistössä tämän tutkimuksen aineistoon kuuluvista tuomioistuinten ratkaisuista on kan-
tajana perinnöttömäksi tehty rintaperillinen. Toisin sanoen siis kanssaperilliset tai sijaantulijat vaativat har-
vemmin kanteella vahvistettavaksi, että perinnöttömäksi tekemistä koskeva määräys on pätevä. 
12 KKO 1987:131. 
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 Wörlund13 toisaalta arvioi, lähinnä oman kokemuksensa pohjalta14, että lähes 
jokainen juristi on jossain vaiheessa urallaan saanut toimeksiannon laatia testamentti, jolla 

tehtäisiin perillinen perinnöttömäksi. Perään hän kuitenkin toteaa, että käytännössä lähes 
aina osoittautuu, ettei perinnöttömäksi tekemistä koskevia säännöksiä voida soveltaa. Wör-
lundin15 mukaan vastuuntuntoisen juristin tulisikin lähtökohtaisesti välttää perinnöttömäksi 
tekemistä koskevien määräyksien sisällyttämistä testamentteihin ja niiden sijaan suositella 
asiakkaalle esimerkiksi testamentin tekemistä lastenlasten hyväksi luottaen siihen, että rin-
taperillinen ei ole halukas riitelemään perinnöstä omien lastensa kanssa. 
 Perinnöttömäksi tekeminen kietoutuu moniin huomattavasti lainoppia ja oi-
keustiedettäkin syvällisempiin kysymyksiin muun muassa lakiosa- ja perintöinstituutioiden 
historiasta ja oikeutuksesta sekä siitä, mitä oikeastaan ovat ne perhe- ja sukulaisuussiteet, 
joihin perintö- ja lakiosaoikeus ja näiden kääntöpuoli, perinnöttömäksi tekeminen, nojaavat. 
Perinnöttömäksi tekemistä käsittelevässä kirjallisuudessa todetaan tyypillisesti instituution 
perustuvan sille, että perintöoikeudelta (tai lakiosaoikeudelta) puuttuu ”eettinen peruste”.16 
Tämän käsitteen merkityssisällön pohdinta oikeudellisessa kirjallisuudessa kuitenkin sään-
nönmukaisesti pelkistyy toteamukseen siitä, että perintöoikeuden perustana on ”sukulaisten 
yhteenkuuluvuus”. Lähisukulaisten, etenkin vanhempien ja lasten, suhteen erityislaatuisuus 
on yksi perustavanlaatuisista ihmisyyteen kuuluvista kokemuksista. Nähdäkseni olisi silti 
syytä pohtia yksityiskohtaisemmin sitä, miten tästä suhteesta seuraa oikeus perintöön, 
vaikka kyseessä onkin ehkä enemmän filosofinen kuin oikeudellinen kysymys. Tässäkin tut-

kimuksessa kuitenkin pystytään asiaa sivuamaan vain pintapuolisesti. 
 

  

                                                
13 Wörlund 1994, s. 416. 
14 Ibid. 
15 Wörlund 1994, s. 419. 
16 Esim. Aarnio – Kangas 2016, s. 140. 
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1.2 Tutkimusongelma ja tutkielman rakenne 

Tutkimuksen keskiössä oleva kysymys tiivistyy tutkimuksen otsikkoon: millaisia perusteita 
edellytetään, jotta perittävän tekeminen perinnöttömäksi PK 15:4:ssä tarkoitetulla tavalla 
olisi tehokas? Toisin sanoen millainen perillisen käyttäytyminen on riittävä peruste perin-
nöttömäksi tekemiselle? Pyrin vastaamaan tähän kysymykseen yhtäältä lainsäädännön ja oi-
keuskirjallisuuden, toisaalta käräjä- ja hovioikeuskäytännön pohjalta. Perehdyn myös mah-
dollisuuksiin saada kysymykseen tulkinta-apua Norjasta, jossa on ainoana Pohjoismaana 
olemassa samankaltainen perinnöttömäksi tekemisen instituutio kuin Suomessa.17 
 Toinen keskeinen tutkimuskysymys koskee perinnöttömäksi tekemisen suh-
detta testamenttioikeudellisiin periaatteisiin. Testamentin tulkinnassa lähtökohtana on sub-
jektiivisen tulkinnan periaate, josta puhutaan myös testamentin tekijän tahdon kunnioittami-
sena. Tämä periaate on kirjattu myös lakiin. Jo PK 15:4:n sanamuodosta on kuitenkin ha-
vaittavissa, että perinnöttömäksi tekemisen edellytykset ovat varsin ankarat, eikä perinnöt-
tömäksi tekemistä koskevaa testamenttimääräystä voida useinkaan noudattaa, vaikka sen 
voitaisiinkin näyttää yksiselitteisesti vastaavan testaattorin tahtoa. Kuinka merkittävä jännite 
näiden kahden seikan välillä vallitsee, ja millaisia ratkaisuja asiaan on löydettävissä? 
 Tutkimuskysymysten taustoittamiseksi selvitän ensi alkuun jaksossa 2 Suo-

men perintöoikeudellisen järjestelmän olemusta ja sisältöä, etenkin lakiosainstituutiota, sekä 
testamenttioikeutta ja testamentin tulkintaperiaatteita. Jakson lopuksi perehdyn tarkemmin 
PK 15:4:n säätämishistoriaan ja sisältöön. Jaksossa 3 avaan tarkemmin PK 15:4:n mukaisia 
perinnöttömäksi tekemisen periaatteita, puran niitä osiinsa ja tarkastelen niille erityisesti tuo-
mioistuinkäytännössä annettua sisältöä. Lopuksi jaksossa 4 vedän yhteen tekemiäni havain-
toja ja pohdin perinnöttömäksi tekemistä de lege ferenda. 
 Keskeinen rajaus tässä tutkimuksessa on, että käsittelen tutkimuskysymyksiä 
ainoastaan rintaperillisen perinnöttömäksi tekemisen näkökulmasta. Aarnion ja Kankaan18 
kanta, jota he eivät perustele, on, että PK 15:4:n mukainen ”perillisen” käsite kattaa myös 
lesken. Asia ei nähdäkseni ole näin yksiselitteinen. Leski perii puolisonsa PK 3:1.1:n nojalla, 
jos puolisolla ei ole rintaperillisiä. Oikeutta lakiosaan leskellä ei kuitenkaan ole, vaan nai-
misissa oleva lapseton perittävä voi vapaasti testamentilla sulkea puolisonsa ulos perin-
nöstä.19 Lesken PK 3:1a.2:n mukainen niin sanottu vähimmäissuoja rajoittuu 

                                                
17 Ks. Lødrup 2004, s. 93—94. 
18 Aarnio – Kangas 2016, s. 142—143.  
19 Lesken rintaperilliseen verrattuna heikompi perintöoikeudellinen asema todetaan jo alkuperäisessä perintö-
kaarta koskevassa hallituksen esityksessä. HE 6/64 vp. s. 2. 
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hallintaoikeuteen yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon ja siihen kuuluvaan irtaimistoon, joi-
den arvo saattaa muodostaa vain marginaalisen osan jäämistön kokonaisuudesta. Rintaperil-

lisellä taas on PK 7 luvun nojalla oikeus saada omistukseensa tietty suhteellinen osuus koko 
jäämistön arvosta. Nämä oikeudet ovat nähdäkseni siinä määrin erilaisia, ettei niitä voida 
suoraan rinnastaa toisiinsa.20 Myös PK 15:4:n sanamuodon perusteella (”Sen estämättä, mitä 
perillisen oikeudesta lakiosaan säädetään…”) on lainkohdassa käytetyn ”perillisen” käsit-
teen nähdäkseni ymmärrettävä tarkoittavan nimenomaan, ja yksinomaan, rintaperillistä. 
Vastaava kanta on luettavissa myös esimerkiksi Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisusta 
26.9.2008 S 08/153, jossa todetaan PK 15:4:n koskevan ”nimenomaisesti rintaperillistä”.  
 Lisäksi voidaan kysyä, onko sellainen tilanne realistinen, että leski loukkaisi 
puolisoaan niin vakavasti, että PK 15:4:n edellytykset täyttyisivät ja perittävä sulkisi testa-
mentilla lesken vähimmäissuojan pois, mutta puolisoiden yhteiselämä tästä huolimatta jat-
kuisi perittävän kuolemaan asti.21 Vaikka PK 15:4:n katsottaisiinkin soveltuvan rintaperilli-
sen lisäksi myös leskeen, ajaisi edelle mitä todennäköisimmin aina PK 3:7, jonka mukaan 
leskellä ei ole oikeutta perintöön puolisonsa jälkeen, jos puolison kuollessa oli vireillä esi-
merkiksi hakemus asumus- tai avioerosta. Yhteiselämän päättäminen PK 3:7:n mukaisella 
tavalla on myös perittävän kannalta varmempi vaihtoehto kuin perinnöttömäksi tekemistä 
koskeva testamenttimääräys, jonka tehokkuus on viime kädessä kiinni tuomioistuimen sitä 
koskevasta tulkinnasta.22 Tähän problematiikkaan en kuitenkaan tässä tutkimuksessa enem-
mälti perehdy. 

 En myöskään käsittele tässä tutkimuksessa perinnöttömäksi tekemisen kan-
sainvälisiä ulottuvuuksia. EU:n perintöasetuksen (parlamentin ja neuvoston asetus 
650/2012) 23 artiklan mukaan perimykseen, johon sisältyy perinnöttömäksi tekeminen, so-
velletaan lähtökohtaisesti sen valtion lakia, jossa perittävällä oli kuollessaan kotipaikka. Pe-
rintöasetukseen nähden toissijaiset pohjoismainen perintösopimus (SopS 21/1935) ja PK 
26:5 ovat saman sisältöiset. Näin ollen perinnöttömäksi tekemistä koskevat kansainvälisoi-
keudelliset kysymykset liittynevät pikemminkin lainvalinnan problematiikkaan kuin insti-
tuution varsinaiseen sisältöön. 

                                                
20 Aarnio ja Kangas vaikuttavat tiedostavan tämän itsekin ainakin vanhemmissa kirjoituksissaan. Ks. Aarnio – 
Kangas 1985, s. 383. 
21 Tällaisen skenaarion epätodennäköisyyteen viittaa osaltaan se, että tämän tutkimuksen aineistoon kuuluvista 
oikeustapauksista yksikään ei koske lesken vähimmäissuojan poissulkemista testamentilla PK 15:4:n perus-
teella. 
22 Sama todetaan myös Norjan uuden perintölain esitöissä: avio- tai avoero on tarkoituksenmukaisempi vaih-
toehto puolison sulkemiseksi perinnön ulkopuolelle. Ks. NOU 2014:1, s. 149. 
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1.3 Tutkimusmenetelmät ja aineisto 

Tämä tutkimus on luonteeltaan ensisijaisesti lainopillinen eli oikeusdogmaattinen. Käytän 
ilmaisua ”luonteeltaan”, en ”metodiltaan”, koska nähdäkseni lainoppi ei ole niinkään metodi 
kuin tutkimusala tai -suuntaus, jota voi ja on usein suositeltavaakin täydentää muilla näkö-
kulmilla. Metodi-sanaan liittyy myös jonkinasteinen luonnontieteellinen konnotaatio: tutkija 
muodostaa tutkimuksensa pohjaksi hypoteesin ja soveltaa siihen metodia, joka osoittaa hy-
poteesin oikeaksi tai vääräksi. Oikeustieteen ja muiden yhteiskunnallisten sekä humanistis-
ten alojen23 metodeissa ei sen sijaan ole kyse niinkään tällaisista tutkijasta riippumattomista, 
säännöllisistä ja toistettavista tavoista analysoida tutkimusdataa, vaan tutkijan omasta posi-
tiosta ja sen selkeyttämisestä, mistä tutkimuksessa on kyse ja miten tehdyt johtopäätökset 
perustellaan. Niin kutsutut ovat jo itsessään tulkintaa ja johtopäätösten tekemistä, mistä 
syystä on nähdäkseni perusteltua puhua pikemminkin tutkimussuuntauksista tai -näkökul-
mista kuin metodeista. 
 Lainoppi on perinteisen ymmärrystavan mukaan voimassaolevan oikeuden 
normien systematisointia ja tulkintaa.24 Tarkemmin ilmaistuna lainoppi tutkii oikeusnormeja 
”eristettyinä, tietyllä alueella ja tiettynä aikana voimassa olevina normeina”25. Systemati-
soinnilla tarkoitetaan oikeusnormien järjestämistä siten, että niiden merkityssisältö on mah-

dollista selvittää26; kyse on siis oikeusjärjestyksen rakenteiden tarkastelusta. Tulkinta puo-
lestaan on oikeusnormilauseen (lakitekstin) ja oikeusnormin sisällön (lakitekstin ilmaiseman 
säännön) keskinäinen välittäjä.27  
 Vakiintuneen näkemyksen mukaan lainopin perustana on oikeuspositivismi, 
joka yksinkertaisesti ilmaistuna merkitsee, että ”oikeus” on yhtä kuin lakiin kirjatut oikeus-
normit, ja oikeuden pätevyyden ainoa edellytys on muodollinen pätevyys, eli säätäminen 
asianmukaisessa järjestyksessä. Esimerkiksi lain ja moraalin välillä ei siis ole mitään välttä-
mätöntä yhteyttä (ns. erotteluteesi).28 Puhdasoppisen positivistisen lainopin metodina on 
analyysi eli jo tiedetyn palauttaminen perustaviin osiinsa, ja tuloksina aukottomaan loogi-
seen päättelyyn perustuvia laintulkintoja.29 Tällaisen lähestymistavan ongelma on ilmeinen: 

                                                
23 Oikeustiede ei yksiselitteisesti kuulune vain jompaankumpaan mainituista tutkimusaloista. Ks. Hirvonen 
2011, s. 7. 
24 Hirvonen 2011, s. 21—22; Ervasti 1998, s. 365.  
25 Husa 1995, s. 134. Kursivointi kirjoittajan. 
26 TTP (katsottu 2.3.2021). 
27 Hirvonen 2011, s. 24. 
28 Niemi 2002, s. 775. 
29 Ibid. 



 
 
 

8 

deduktiivinen päättely ei ole tosiasiassa mahdollista sen paremmin lainsoveltamisessa kuin 
oikeustieteessäkään. Oikeudellisessa syllogismissa eli ehdottoman varmassa päätelmässä 

laki on pääpremissi, materiaaliset seikat alapremissi, ja johtopäätös, esimerkiksi tuomio, näi-
den välttämätön lopputulos. Oikeudenkäytössä ongelmaksi muodostuu materiaalisten seik-
kojen toteennäyttäminen, oikeustieteellisessä tutkimuksessa taas sekä faktojen totuus että se, 
että tutkimuksen tehtävänä on tuottaa uutta tietoa, jota deduktiivisen päättelyn kautta ei 
synny. Myöskään tutkimuksen kohteena olevan oikeuden täydellinen irrottaminen moraali-
sista arvostelmista tuskin johtaa toivottaviin lopputuloksiin.30 
 Lainopillinen tutkimus ei siis itse asiassa juuri koskaan ole ”puhdasta” siinä 
mielessä, että se perustuisi vain voimassa olevan lakitekstin tarkasteluun, vaan tutkimusky-
symyksiin vastaaminen edellyttää tyypillisesti vähintäänkin lainkohdan säätämishistoriaan 
ja/tai soveltamiskäytäntöön perehtymistä.31 Ervasti32 kysyy perustellusti, joskin kenties hie-
man kärjistäen, eikö oikeudellinen tulkinta ilman yhteyttä ”todellisuuteen” saata johtaa irra-
tionaalisiin tai kontrolloimattomiin tuloksiin. Analyysin kohteena myöskään harvemmin 
ovat pelkästään yksittäiset lainkohdat tai tuomioistuinratkaisut, vaan näistä koostetaan laa-
jempia rationaalisia kokonaisuuksia, mistä puolestaan seuraa, ettei lähestymistapa enää ole 
yksinomaan lakipositivistinen, kun säädännäisen lain rinnalle tai tilalle tutkimuskohteeksi 
tulevat oikeuden yleinen käsitteellinen järjestelmä tai oikeuden ulkopuoliset ilmiöt.33 Näin 
on myös tässä tutkimuksessa: pyrin vastaamaan tutkimuskysymyksiini keskeiseltä osin oi-
keustapausaineiston pohjalta. Tutkimukseni on tällä tapaa ”empiirinen” yhtäältä siksi, että 

oikeustieteellistä lähdekirjallisuutta aiheesta on, kuten edellä jo todettiin, huomattavan vä-
hän, ja toisaalta siksi, että nähdäkseni etenkin PK 15:4:n kaltaisten varsin lyhyiden ja tun-
nusmerkistöltään avointen lainkohtien sisällöstä on mahdotonta esittää tulkintoja ilman so-
veltamiskäytäntöön perehtymistä. 
 Lainopista on useammissa lähteissä34 todettu, että se on oikeustieteen ”si-
säistä”, suomalaiselle juristikunnalle suunnattua ja siihen rajoittuvaa. Päältäpäin katsoen 
tämä ei vaikuta ongelmalta; minkä tahansa alan tieteellistä tekstiä saattaa olla ei-asiantunti-
jan vaikea ymmärtää. Perheoikeuden näkökulmasta lainopin rajoitteita ja monitieteistä tut-
kimusotetta käsittelevässä kirjoituksessaan Karjalainen ym.35 toteavat kuitenkin, että 

                                                
30 Ks. Husa 1995, s. 139. 
31 Niemi 2002, s. 773; Husa 1995, s. 147. 
32 Ervasti 1998, s. 376. 
33 Niemi 2002, s. 775. 
34 Esim. Karjalainen ym. 2018, s. 727; Ervasti 1998 s. 366. 
35 Karjalainen ym. 2018, s. 732. 
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pelkkään normien tai niiden keskinäisten suhteiden tarkasteluun keskittyvä perheoikeus jää 
kaipaamaan keskeistä kriittistä, ongelmanratkaisuun tähtäävää ulottuvuutta. Tämä näkemys 

lienee jossain määrin yleistettävissä myös mainitun oikeudenalan ulkopuolelle. Äärimmäi-
sessä tapauksessa muodollisesti pätevään voimassa olevaan oikeuteen sitoutuminen saattaa 
johtaa siihen, että oikeus oletetaan myös sisällöllisesti päteväksi eikä sitä haluta tai uskalleta 
kyseenalaistaa36. Tieteellinen tutkimus ei kuitenkaan ole vain deskriptiota tai aiempien läh-
teiden sisällön toistamista.  
 Tämän tutkimuksen oikeustapausaineiston muodostavat 1) KKO:n ennakko-
ratkaisu 1987:131, jonka osalta tarkastelen etupäässä sen relevanssia nykypäivänä ja vaiku-
tusta myöhempään tulkintakäytäntöön, 2) valikoidut perinnöttömäksi tekemät hovioikeus-
ratkaisut viimeisten noin 30 vuoden ajalta37 sekä 3) perinnöttömäksi tekemistä koskevat ja 
erinäiset muut tutkimuksen kannalta relevantit testamentti- ja perintöoikeudelliset ratkaisut 
Manner-Suomen käräjäoikeuksista vuosilta 2010—202038. Aineisto ei ole, eikä pyrikään 
olemaan, kaikenkattava: tutkimukseni keskiössä ei ole PK 15:4:n soveltamiskäytäntö, vaan 
se, millainen merkityssisältö lainkohdan tarkoittamille perinnöttömäksi tekemisen perus-
teille tulisi antaa. Tuomioistuinkäytäntö on tässä tehtävässä vain yksi, vaikkakin keskeinen, 
lähde monien joukossa.  
 Kattavamman soveltamiskäytäntöä koskevan analyysin tekemiseen liittyy li-
säksi huomattavia käytännön vaikeuksia, sillä tuomioistuinten asianhallintajärjestelmät eivät 
ilmeisesti salli asiasanahakua riittävällä tarkkuudella, vaan perinnöttömäksi tekemistä kos-

kevat ratkaisut täytyy käsin seuloa perintö- ja testamenttiasioiden ”kaatokategoriasta”. Tä-
hän luokitellaan käytännössä kaikki sellaiset ratkaisut perintö- ja testamenttiasioissa, jotka 
eivät koske testamentin, osituksen tai perinnönjaon moitetta tai pesänselvittäjän tai -jakajan 
määräämistä. Aineistoon käsiksi pääsyä puolestaan vaikeuttaa se, että etenkään vanhempia 
ratkaisuja ei säilytetä tuomioistuimissa digitaalisessa muodossa. Ajallinen rajaus aineistoon 
on tehty yhtäältä käytännön, toisaalta tutkimuksellisista syistä: uusimmat tuomioistuinrat-
kaisut ovat paitsi helpoimmin saatavilla, myös luotettavin pohja yleistyksille ja de lege fe-
renda -pohdinnalle. 
 Kuten jo tämän johdantojakson alussa totesin, perintöoikeuden historia on lä-
hes yhtä pitkä kuin ihmisten muodostamien yhteiskuntien historia, ja tunnetuista 

                                                
36 Ks. myös Husa 1995, s. 139. 
37 Hovioikeusaineisto on koostettu pääasiassa Aarnion ja Kankaan (2016) viittausten pohjalta. 
38 Ratkaisuihin tehtyjen lainvoimaisuusmerkintöjen perusteella käräjäoikeusratkaisuista yksi oli edennyt hovi-
oikeuden arvioitavaksi, joten tähän ratkaisuun viitataan hovioikeuden ratkaisuna (Vaasan HO 7.3.2013 S 
12/1177). 
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historiallisista oikeusjärjestelmistä jo roomalaiseen oikeuteen sisältyi varsin laajalti perin-
nöttömäksi tekemistä koskevaa sääntelyä. Näin kauas historiaan ei tämän tutkimuksen puit-

teissa ole mahdollista mennä, mutta lainopillisen näkökulman syventämiseksi perehdyn var-
sin seikkaperäisesti nykyisen PK 15:4:n säätämishistoriaan. Perintökaaren varhaisimmat esi-
työt ovat peräisin 1930-luvulta, ja itse säädöskin on jo lähes 60 vuoden ikäinen, joskin mo-
nilta osiltaan ajan saatossa uudistettu. PK 15:4:n sanamuodon ja perustelujen kehitystä tar-
kastelemalla voidaan ymmärtää tuomioistuinten siitä eri aikoina tekemiä tulkintoja ja myös 
muodostaa näkökulmia siihen, miltä säännöksen tulevan kehityksen ja soveltamiskäytännön 
tulisi mahdollisesti näyttää. 
 Koska käsillä olevasta aiheesta on kirjoitettu huomattavan vähän, teen tässä 
tutkimuksessa myös jonkin verran oikeuspoliittisia kannanottoja, ja jaksossa 4.2 pohdin ha-
vaintojeni perusteella, miten perinnöttömäksi tekemistä koskevaa sääntelyä tulisi mahdolli-
sesti kehittää etenkin lakiosasääntely huomioon ottaen. 
 

2 Perinnöttömäksi tekeminen instituutiona 

2.1 Lakisääteinen perimys ja lakiosajärjestelmä 

Suomen perintöoikeudellisen järjestelmän PK 2:1:ssä ilmaistu pääsääntö on, että perittävän 

omaisuus jakautuu tasaosuuksin hänen rintaperillistensä eli lastensa kesken. Mikäli joku lap-
sista on kuollut tai tehty perinnöttömäksi, menee hänen osuutensa hänen omille lapsilleen, 
myöskin tasaosuuksin. Kukin sukuhaara saa siis yhtä suuren osan perinnöstä. Mikäli naimi-
sissa olevalta perittävältä ei jää rintaperillisiä, perii leski PK 3:1.1:n nojalla puolisonsa. Les-
ken kuoltua perittävän omaisuus39 menee PK 3:1.2:n nojalla perittävän vanhemmille, sisa-
ruksille tai sisarusten jälkeläisille, niin sanotuille toissijaisille perillisille, jos heitä on elossa 
lesken kuollessa. 
 PK 9:1:n perusteella täysi-ikäinen, ja tietyin rajoituksin nuorempikin, perittävä 
saa määrätä omaisuudestaan testamentilla. Tätä oikeutta rajoittaa rintaperillisen oikeus laki-
osaan, josta säädetään PK 7:1:ssä: 
 

  

                                                
39 Tosiasiallisesti perittävän omaisuuden arvoa tämän kuolinhetkellä vastaava osuus lesken pesästä. 
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Rintaperillisellä sekä ottolapsella ja tämän jälkeläisellä on lakiosa perittävän 
jälkeen. 

 
Lakiosa on puolet 1 momentissa mainitulle perilliselle lakimääräisen perimis-
järjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. 

 
 Jos siis perittävän jäämistön arvo on 100 000 € ja hänellä on kaksi lasta, kuuluu pääsäännön 
mukaan kummallekin lapsista lakiosana (100 000 € : 2) : 2 = 25 000 €. Periaatteessa esi-
merkkitapauksen perittävän on siis rajoituksetta mahdollista määrätä testamentilla        
50 000 €:sta. On kuitenkin harhaanjohtavaa puhua ”lakiosasta” ja testamenttausvapauden 
piiriin kuuluvasta ”vapaaosasta”, sillä oikeus lakiosaan ei toteudu ”itsestään”, vaan ainoas-
taan rintaperillisen vaatimuksesta. Asia on nähdäkseni selkeämmin hahmotettavissa niin, 
että Suomen oikeuden mukaan perittävällä itse asiassa on täydellinen testamenttausvapaus 
omaisuuteensa, mutta mikäli rintaperillinen haluaa vedota lakiosaoikeuteensa, ajaa tämä oi-
keus mahdollisten testamenttimääräysten ohi. 
 Lakiosan suoja on vahva; sen edelle menee lain nojalla ainoastaan lesken PK 
3:1a.2:n mukainen oikeus hallita yhteisenä kotina käytettyä asuntoa ja siihen kuuluvaa ir-
taimistoa. Toisin sanoen ainoastaan sellaisessa (varsin epätodennäköisessä) tilanteessa, että 
kuolinpesän omaisuus koostuu yksinomaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetystä asun-
nosta tai osuudesta siihen, ei rintaperillisillä ole mitään lakiin perustuvaa oikeutta saada 

omaisuutta kuolinpesästä lesken eläessä. Leskellä on PK 3:1a.1:n nojalla hallintaoikeus 
koko jäämistöomaisuuteen, siis myös esimerkiksi perittävän rahavaroihin, mutta tämä oi-
keus typistyy PK 3:1a.2:n mukaiseksi vähimmäissuojaksi, jos rintaperillinen vaatii jäämis-
tön jakoa (PK 3:1a.1: ”[…] jollei rintaperillisen jakovaatimuksesta muuta johdu”). 
 Lakiosainstituutio juontaa juurensa etupäässä vanhaan germaaniseen oikeu-
teen, jossa (maa)omaisuuden katsottiin kuuluvan suvulle kollektiivisesti, ei suvun muodos-
taville yksilöille. Omaisuuden luovuttaminen suvun ulkopuolelle nähtiin ei-toivottavana 
asiana, jota tuli pyrkiä välttämään, ja perintönä omaisuutta saaneet ikään kuin vain pitivät 
omaisuudesta huolta, kunnes se jälleen siirtyi perimyksen kautta seuraavalle sukupolvelle.40 
Myös roomalaisperäinen testamentti-instituutio on toisaalta osaltaan vaikuttanut laki-
osaoikeuden syntyyn: katolinen kirkko joutui itse hillitsemään ihmisten innokkuutta testa-
mentata omaisuuttaan kirkolle, koska tällöin heidän jälkeläisensä jäivät suojattomiksi.41 
Tuomioistuimet keskiajalla tapasivat myös todeta pätemättömiksi testamentit, joilla luovu-
tettiin testamenttauskelpoinen omaisuus suvun ulkopuoliselle tai yksinomaan yhdelle 

                                                
40 Kangas 2004, s. 575. 
41 Aarnio – Kangas 2016, s. 837. 
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rintaperilliselle, koska tällaiset testamentit katsottiin vanhempien ja lasten välisen ”luonnol-
lisen rakkauden” vastaisiksi.42 

 Suomen oikeudessa ajatus sukuperimyksestä näkyi etenkin monenlaisissa tes-
tamenttausoikeuden rajoituksissa, joista keskeisin lienee ollut ns. perimysmaata koskeva 
täydellinen testamenttauskielto. Rajoitukset olivat olennaisesti erilaisia riippuen siitä, oliko 
perittävän asuinpaikka kaupungissa vai maaseudulla.43 Maaseutu- ja kaupunkioikeuden vä-
linen ero kurottiin lopullisesti umpeen vasta 1951, jolloin silloisen perintökaaren 17 luvun 
uudistus loi asuinpaikasta riippumattoman yhtenäisen lakiosajärjestelmän. Nykyisen perin-
tökaaren säätämisen yhteydessä ei lakiosasääntelyyn juuri tehty muutoksia, vaan järjestelmä 
on säilynyt pääpiirteissään samanlaisena 70 vuoden ajan. Merkittävimmät muutokset liene-
vät olleet ottolasten saattaminen tasavertaiseen asemaan biologisten lasten kanssa PK 7:2.2:n 
kumoamisen myötä vuonna 197944 sekä lesken asemaa parantaneet tasinkoprivilegi (AL 
103.2 §, 1975) ja hallintaoikeus jäämistöön (PK 3:1a, 1983). 
 Lakiosainstituution perusta on keskeiseltä osin perillisten tasa-arvoisen kohte-
lun lähtökohta, niin sanottu tasajaon periaate: varakas vanhempi ei voi rajattomasti suosia 
lempilastaan tämän sisarusten kustannuksella. Periaatteen taustalla voidaan nähdä vaikutti-
mina yhtäältä sukuperimysideologia ja toisaalta pyrkimys turvata jälkeläisten toimeentulo. 
Periaate ei ohjaa vain lakiosasääntelyä vaan perintökaaren järjestelmää kokonaisuudessaan, 
ja toimii viime kädessä ohjenuorana myös lähtökohtaisesti sopimusvapaudelle perustuvassa 
perinnönjaossa.45 

 Perillisten keskinäinen tasa-arvo on jo pelkästään vallitsevat oikeudenmukai-
suuskäsitykset huomioon ottaen tärkeä tavoite. Nähdäkseni olisi silti syytä arvioida laki-
osajärjestelmän perusteita uudelleen: 2020-luvun Suomessa maaomaisuuden merkitys on 
marginaalinen ja sukuperimysideologia käytännössä historiaa, yksilöiden toimeentulon tur-
vaaminen on viime kädessä hyvinvointivaltion tehtävä46, ja myös ne perhesiteet, joihin 

                                                
42 Korpiola 2010, s. 1345. 
43 Ks. Lvk 3/1948, s. 3; Rapola 1951, s. 3; Rautiala 1957, s. 23—24. 
44 Kumottua säännöstä kuitenkin sovelletaan edelleen, mikäli ottolapsisuhde on vahvistettu aiemmin kuin 
1.1.1980 eikä sitä ole siirretty uuden adoptiolain soveltamisalaan ko. lain 99.3 §:n mukaisesti. Nuorimmat 
tällaiset ottolapset ovat vasta niukasti yli 40-vuotiaita, joten PK 7:2.2 saattaa ainakin teoriassa tulla sovelletta-
vaksi jopa 60 vuotta kumoamisensa jälkeen. Urpo Kangas (1998, s. 1082) on varsin painokkain sanakääntein 
todennut, että näin ei tulisi olla, vaan ottolapsia tulisi poikkeuksetta kohdella yhdenvertaisina biologisten lasten 
kanssa. Tähän on helppo yhtyä, mutta asia ei ole Kankaan kirjoituksen ilmestymisen jälkeen noussut esille 
ainoassakaan perintökaaren uudistustarpeista käydyssä keskustelussa. 
45 Saarenpää 1994, s. 14. 
46 Voidaan argumentoida, että esimerkiksi AL:n elatussäännökset ovat osoitus siitä, että toimeentuloturva on 
osaltaan myös perhesuhteista riippuvaista. Itse pidän tätä huonona puolustuksena lakiosainstituutiolle. Sosio-
ekonominen asema periytyy vahvasti, ja perintövarallisuus jakautuu erittäin epätasaisesti (ks. Aarnio – Kangas 
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etenkin vanhemmassa oikeuskirjallisuudessa vedotaan lakiosaoikeuden perusteena47, ovat 
muuttaneet vähintäänkin luonnettaan, jos eivät merkitystään. Lakiosa on myös vuonna 2003 

voimaan tulleen PK 7:5.2:n myötä puhtaasti arvomääräinen, eikä perillisellä siis ole enää 
lain suojaamaa oikeutta saada nimenomaan perittävälle kuulunutta omaisuutta perintönä. 
Olisiko järjestelmälle löydettävissä konkreettisempiakin oikeuttamisperusteita kuin tasa-ar-
von tavoittelu? 
 

2.2 Perinnöttömäksi tekemistä koskeva testamentti 

2.2.1 Lainsäädäntö 

Testamentin muodosta säädetään PK 10 luvussa. PK 10:1:n mukaan testamentti on laadit-
tava kirjallisesti, ja kahden samanaikaisesti läsnä olleen todistajan on allekirjoituksillaan to-
distettava se oikeaksi. PK 10:3:n mukainen niin kutsuttu hätätilatestamentti on pätevä myös 
suullisesti laadittuna. Todistajien on oltava PK 10:4:ssä tarkoitetulla tavalla esteettömiä; to-
distaa ei saa muun muassa testamentintekijän lähisukulainen, testamentinsaaja tai saajan lä-
hisukulainen. Samat muotovaatimukset pätevät myös, mikäli testamenttia muutetaan tai sii-
hen tehdään lisäyksiä. Muotovirheen rasittama testamentti on virheestä huolimatta pätevä, 
jos se joko nimenomaisesti hyväksytään tai muotovirheen perusteella ei nosteta PK 13:1:n 
mukaista moitekannetta määräajan kuluessa. Muotovaatimukset eivät ole itseisarvo, vaan 
niiden tarkoituksena on ensisijaisesti varmistaa testamentin aineellinen pätevyys eli se, että 
testamenttiasiakirjan sisältö todella vastaa tekijänsä viimeistä tahtoa, jonka tämä on oikeus-
toimikelpoisena ilmaissut.48 
 PK 15:4.2:n mukaan perinnöttömäksi tekemisestä on määrättävä testamentissa 

ja samalla mainittava määräyksen peruste. Vaatimusta perusteen maininnasta on kirjallisuu-
dessa ja oikeuskäytännössä tulkittu sikäli suppeasti, että yksilöimätön viittaus joko perillisen 
rikolliseen tekoon tai tämän kunniattomaan ja epäsiveelliseen elämään on riittänyt, mutta 

                                                
2015, s. 66); näin ollen yleisesti ottaen kaikkein eniten perintövarojen tarpeessa olevat saavat niitä kaikkein 
vähiten. Tuntuu myös omituiselta hahmottaa asia niin, että lakiosa olisi eräänlainen ilmentymä perittävän ela-
tusvelvollisuudesta lapsiaan kohtaan; tyyppitapauksessa lakisääteisen elatusvelvollisuuden lakkaamisesta on 
perittävän kuollessa kulunut jo vuosikymmeniä. Kaavamaisesta lakiosaoikeudesta poiketen siviilioikeudelli-
nen elatusapusääntely ottaa myös olennaisesti huomioon sekä avun suorittajan että sen saajan henkilökohtaiset 
olosuhteet. Aiheellista olisikin nähdäkseni pohtia, olisiko lakiosasääntelyä syytä viedä enemmän tällaiseen 
suuntaan. 
47 Esim. Rapola 1951, s. 9. 
48 Helin 2002, s. 1160; Aarnio – Kangas 2015, s. 100. 
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toisaalta on kuitenkin pääsääntöisesti edellytetty nimenomaista viittausta jompaankumpaan 
PK 15:4.1:ssa mainituista perusteista. Tämä tulkintalinja on jossain määrin epäjohdonmu-

kainen: testamenttilainsäädäntö ei miltään muilta osin edellytä testamenttimääräysten perus-
telemista, vaikka määräykset loukkaisivat rintaperillisen lakiosaoikeutta. Myös perittävän 
tahdon kunnioittamisen periaate näyttää jäävän tuomioistuimissa taka-alalle perinnöttö-
mäksi tekemisen edellytyksiä arvioitaessa. 
 Oikeuskirjallisuudessa ei ole juuri pohdittu kysymystä siitä, tulisiko PK 15:4.2 
ymmärtää varsinaiseksi testamentin muotovaatimukseksi. Nähdäkseni vastaus tähän on kiel-
tävä. Näin ollen perinnöttömäksi tekemistä koskevaa testamenttia ei voi pyrkiä saattamaan 
moitekanteella PK 13:1 2 kohdan perusteella pätemättömäksi yksinomaan sen vuoksi, että 
perinnöttömäksi tekeminen on perusteltu puutteellisesti. Perinnöttömäksi tekemisen perus-
teen mainitsematta jättäminen testamentissa näyttäisi tuomioistuimissa jotakuinkin säännön-
mukaisesti johtavan siihen, että perinnöttömäksi tekemistä koskeva määräys katsotaan te-
hottomaksi, mutta tämä ei ole peruste nimittää perinnöttömäksi tekemisen riitauttavia vah-
vistuskanteita testamentin moitekanteiksi, vaikka näin ovat jotkin tuomioistuimet tehneet-
kin. Kantani on, että perinnöttömäksi tekemisen peruste tulisi aina tutkia aineellisesti riip-
pumatta siitä, onko perustetta mainittu testamentissa. Palaan tähän jaksossa 3.  
 Perillinen voi testaattorin kuoleman jälkeen hyväksyä testamentin itseään sito-
vaksi. Hyväksymiselle ei ole määrämuotoa, ja se voi tapahtua myös konkludenttisesti.49 Mi-
käli hyväksymistahdonilmaisu on tulkinnanvarainen, ratkaisevat sekä tahdonilmaisun anta-

jan tarkoitus että se, miten testamentinsaajan on voinut ilmaisun perustellusti ymmärtää.50 
Testamentinsaajan luottamusta siis suojataan, toisin kuin itse testamenttia tulkittaessa.51 
Luottamuksensuojasta seuraa myös se varallisuusoikeudessa yleisemminkin soveltuva peri-
aate, että hyväksymistahdonilmaisu sitoo, vaikka hyväksyjä myöhemmin havaitsisi ratkai-
sunsa itselleen epäedulliseksi.52 Näin ollen perinnöttömäksi tehty perillinen, joka on hyväk-
synyt lakiosasuojansa pois sulkevan testamentin, ei voi hyväksymisen jälkeen enää riitauttaa 
perinnöttömäksi tekemisen perustetta ainakaan, jos riitauttamisperuste on ollut hänen tiedos-
saan silloin, kun hän on antanut hyväksymistahdonilmaisun.53 

                                                
49 Aarnio – Kangas 2015, s. 776. 
50 Lohi 2017, s. 252. 
51 Lohi 2017, s. 252. 
52 Lohi 2017, s. 254. 
53 Ks. KKO 2016:68 kohta 24. 
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 Perinnöttömäksi tekemistä koskevan testamentin hyväksyntä oli käsillä, jos-
kaan ei varsinaisesti arvioitavana, Helsingin käräjäoikeuden ratkaisussa 14.12.2017 L 

16/1040: 
 
A ja B olivat keskinäisessä testamentissaan tehneet poikansa K:n perinnöttö-
mäksi ja määränneet tämän osuuden meneväksi tämän kolmelle lapselle. Li-
säksi testamentissa määrättiin, että mikäli K vaatisi lakiosaansa ensin kuolleen 
puolison jälkeen, hän ei saisi lesken kuolinpesästä mitään. 
 
K ei vaatinut lakiosaansa A:n jälkeen eikä muutenkaan riitauttanut perinnöttö-
mäksi tekemistä. Noin vuosi A:n kuoleman jälkeen B laati uuden testamentin, 
jossa pysytti perinnöttömäksi tekemistä koskevan määräyksen viitaten aiem-
paan testamenttiin ja siinä mainittuihin varsin yksityiskohtaisiin perusteluihin. 
B:n kuoltua K nosti kanteen tämän uuden testamenttimääräyksen kumoa-
miseksi. 

 
Ratkaisu päättyi sovintoon, jonka perusteella K sai tietyn osuuden lakiosastaan, joten on 
mahdotonta sanoa, millaisen merkityksen tuomioistuin olisi antanut aiemman testamentin 
riitauttamatta jättämiselle. Mahdollista on myös, että K:n päätökseen riitauttaa perinnöttö-
mäksi tekeminen vasta B:n kuoleman jälkeen vaikutti testamentin määräys siitä, ettei hän 
saisi lesken pesästä mitään, mikäli vaatisi lakiosaansa A:n jälkeen. Ratkaisu osoittaa näh-
däkseni ensisijaisesti, että kysymys testamentin hyväksymisen merkityksestä perinnöttö-
mäksi tekemisen kannalta ei ole täysin merkitystä vailla, vaikka lieneekin aiheellista olettaa, 
että se konkretisoituu varsin harvoin. Oikeuskirjallisuudessa kysymys ei näytä tulleen lain-
kaan käsitellyksi. 

 Testamentin peruuttaminen on hyväksymisen tapaan muotovapaa oikeustoimi. 
Peruuttamista koskeva PK 10:5 edellyttää ainoastaan, että testamentintekijä on ”selvästi il-
maissut”, ettei testamentti enää vastaa hänen tahtoaan. Yksiselitteisimmin tämä tapahtuu 
laatimalla uusi testamentti, jossa nimenomaisesti todetaan sen peruuttavan kaikki aiemmin 
laaditut testamentit, mutta myös fyysisen testamenttiasiakirjan hävittäminen riittää peruut-
tamiseksi. PK 10:5:n sanamuodosta ”selvästi ilmaissut” huolimatta peruutetuksi tuleminen 
voidaan päätellä olosuhteistakin testaattorin kuoleman jälkeen, joskin testaattorin kuoleman 
jälkeen tallessa oleva testamentti presumoidaan voimassa olevaksi (e contrario PK 10:5:ssä 
ilmaistu ns. peruuttamispresumptio, kun testamenttia ei löydy kuoleman jälkeen54).  
 Perinnöttömäksi tekemistä koskeva testamenttimääräys voidaan katsoa peruu-
tetuksi, kun perittävän näytetään antaneen perilliselle anteeksi ne teot, joihin määräys on 
perustunut.55 Tämä kysymys tuli arvioitavaksi muun muassa Turun hovioikeuden 

                                                
54 Ks. Aarnio – Kangas 2015, s. 463. 
55 Aarnio – Kangas 2016, s. 148. 
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ratkaisuissa 10.10.2002 S 02/1455 ja 9.6.2010 S 09/790. Molemmissa ratkaisuissa käräjäoi-
keus katsoi anteeksiannon jääneen toteen näyttämättä, mutta jälkimmäisessä tapauksessa ho-

vioikeus arvioi asian toisin kuin käräjäoikeus. Näyttönä anteeksiannosta pidettiin muun mu-
assa sitä, että perittävä oli tavannut perillistä säännöllisesti ennen kuolemaansa ja ensimmäi-
sessä tapauksessa jopa antanut tämän asua tai ainakin oleskella luonaan.56 Jälkimmäinen rat-
kaisu on nähdäkseni huomattavan kritiikille altis. Käsittelen näitä tapauksia yksityiskohtai-
semmin jaksossa 3.1.2.3. 
 Testamentin peruuttaminen oli keskiössä esimerkiksi KKO:n ratkaisussa 
2016:32: 

 
A ja B olivat avioituneet 2003 ja muuttaneet erilleen 2006. Avioero oli tullut 
voimaan joulukuussa 2007. Alkuvuodesta 2007 B oli laatinut testamentin kol-
mena kappaleena, joista yhden oli pitänyt itsellään ja kaksi muuta luovuttanut 
A:lle. Testamentissa B oli määrännyt Thaimaassa sijaitsevan omaisuutensa 
meneväksi A:lle. Avioero-osituksen yhteydessä joulukuussa 2007 B oli ilmoit-
tanut testamentin vastaavan tahtoaan. 
 
B kuoli vuonna 2012. Hänen omaa kappalettaan testamentista ei löytynyt jää-
mistöstä, mutta A:lla oli edelleen hallussaan kaksi alkuperäiskappaletta. B:n 
sisar C nosti kanteen testamentin julistamiseksi tehottomaksi. Käräjäoikeus 
hylkäsi kanteen, koska se katsoi jääneen näyttämättä, että B olisi peruuttamis-
tarkoituksessa hävittänyt testamentin tai muuten ilmaissut, ettei se enää vastaa 
hänen tahtoaan. Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion, minkä ratkaisun 
KKO pysytti. 

 
Tapauksessa arvioitiin todistusaineistona muun muassa sen merkitystä, että testamentti oli 
tehty kolmena alkuperäiskappaleena (A:n mukaan B oli tällä nimenomaan halunnut varmis-
taa testamentin voimassa pysymisen), B:n suhdetta lakimääräiseen perilliseensä C:hen, sekä 
todistajankertomuksia siitä, miten B oli eri aikoina testamentin tekemisen jälkeen puhunut 
A:sta. Tapaus kuvastaa nähdäkseni hyvin tarvetta säännellä tarkemmin testamentin peruut-
tamisen muotoa. Lukuisilta riidoilta luultavasti säästyttäisiin, tai ainakin ne ratkeaisivat huo-
mattavasti helpommin, mikäli testamentin peruuttamisen edellytettäisiin tapahtuvan kirjalli-
sesti tai ainakin jollakin tapaa todistettavasti. 
 PK 15:5:ssä säädetään sijaantulosta niissä tilanteissa, joissa oikeus perintöön 
on menetetty kyseisen luvun säännösten nojalla:  
 

Perinnön, jonka perillinen on 1—4 §:ssä säädetyin tavoin menettänyt, saa se, 
jolla olisi ollut perintöön oikeus siinä tapauksessa, että perillinen olisi kuollut 
ennen perittävää. 

 

                                                
56 Perillinen itse väitti asuneensa vakituisesti äitinsä luona, mutta tämä jäi tapauksessa näyttämättä. 



 
 
 

17 

Mikäli perinnöttömäksi tehdyn sijaantulija on tämän oma rintaperillinen, on sijaantulijalla 
oikeus lakiosaan samaan tapaan kuin siinä tapauksessa, että sijaantulon perusteena olisi rin-

taperillisen kuolema. Lakiosan määrän ylittävä osuus perinnöttömäksi tehdyn perintöosuu-
desta on kuitenkin vapaasti testamentattavissa. Tällaista tahoa kohdellaan tavallisena testa-
mentinsaajana, jolloin hänen vastuullaan on antaa testamentti PK 14:4:n mukaisesti tiedoksi 
perillisille, mukaan lukien perinnöttömäksi tehdylle.  
 Oikeuskirjallisuudessa on pääsääntöisesti tulkittu, että myös perinnöttömäksi 
tehdyn lakimääräiset sijaantulijat on katsottava testamentinsaajiksi ja siten tiedonantovel-
vollisiksi, vaikka testametti ei sisältäisi mitään lakimääräisestä sijaantulojärjestyksestä poik-
keavia määräyksiä perinnöttömäksi tehdyn perintöosuuden jakautumisesta.57 Testamentin 
tiedoksiannolla tai sen laiminlyönnillä ei kuitenkaan nähdäkseni ole ratkaisevaa merkitystä 
perinnöttömäksi tehdyn oikeuksien kannalta. Testamentin moitekanteen määräaika alkaa ku-
lua testamentin tiedoksisaannista, mutta kuten jo edellä todettiin, riitautetaan perinnöttö-
mäksi tekemisen peruste lähtökohtaisesti määräaikaan sitomattomalla vahvistuskanteella, ei 
moitekanteella. Tiedoksiannon laiminlyöntiä ei myöskään ole millään tapaa laissa sankti-
oitu, joten perinnöttömäksi tehdyn lakimääräisille sijaantulijoillekaan ei aiheudu ongelmia, 
vaikka he eivät olisi tietoisia asemastaan testamentinsaajina ja siten tiedonantovelvollisuu-
destaan. 
 

2.2.2 Testamentin tulkinta 

Testamentin tulkinnassa johtava periaate on ns. subjektiivisen tulkinnan periaate. Tämä on 
ilmaistu PK 11:1:ssä seuraavasti: 

 
Testamentti on niin tulkittava, että tulkinnan voidaan otaksua vastaavan testa-
mentin tekijän tahtoa. Sen vuoksi on tämän luvun säännöksiä noudatettava 
vain, mikäli ei testamentin määräyksestä, sen tarkoitukseen ja muihin olosuh-
teisiin nähden, ole katsottava muuta johtuvan. 
 
Jos testamentti on kirjoitusvirheen tai erheellisen sanonnan vuoksi saanut toi-
senlaisen sisällön kuin mitä testamentin tekijä on tarkoittanut, pantakoon tes-
tamentti kuitenkin täytäntöön, mikäli oikea tarkoitus saadaan selville. 

 
Testamenttimääräyksille on siis annettava sellainen merkityssisältö, joka vastaa testamen-

tintekijän tahtoa. Ideaalitilanteessa tämä tahto käy riittävällä selvyydellä ilmi testamentin 
sanamuodosta, esimerkiksi: ”Sisareni X:n lapset A, B ja C saavat kaiken omaisuuteni 

                                                
57 Esim. Aarnio – Kangas 2016, s. 158. 
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tasaosuuksin.”58 Mikäli sana ”tasaosuuksin” jätetään pois, tarvitaan jo tulkintaa: onko tes-
taattori mahdollisesti tarkoittanut, että kuolinpesän omaisuus tulee testamentinsaajien yh-

teisomistukseen (esimerkiksi, jos kuolinpesän omaisuus koostuu pääasiassa arvokkaasta 
kiinteistöstä), tai onko käsillä seikkoja, jotka puhuvat muun ratkaisun kuin omaisuuden ta-
sajaon puolesta? 
 Lenkkeri59 tiivistää hyvin, miten termit ”subjektiivinen” ja ”objektiivinen” on 
ymmärrettävä testamentin tulkinnasta puhuttaessa. Subjektiivinen tulkinta tarkastelee tekstiä 
sen laatijan näkökulmasta, objektiivinen tulkinta taas tekstin ilmaiseman viestin vastaanot-
tajan näkökulmasta. Testamentti on yksipuolinen, ei-omavastuinen oikeustoimi60, jonka tul-
kinnassa ei ole sijaa objektiivisen tulkinnan tarjoamalle luottamuksensuojan mahdollisuu-
delle61. Mitä täsmällisempää testamentissa käytetty kieli on, sitä paremmin subjektiivinen ja 
objektiivinen tulkinta vastaavat toisiaan.  
 Tulkinnan lähtökohtana on aina testamentin sanamuoto ja siinä käytettyjen il-
maisujen yleiskielinen merkitys. Varsinaisesti tulkinta ei kohdistukaan suoranaisesti testaat-
torin tahtoon, vaan testamenttiasiakirjan kielelliseen sisältöön, jonka oletetaan vastaavan tätä 
tahtoa.62 Keskiössä on kysymys: ”Mitä testaattori pyrki saavuttamaan näiden sanojen 
avulla?”63 Kielellisen ulkoasun ja testaattorin tahdon yhteydestä johtuen on tulkinnassa huo-
mioitava myös mahdolliset yleiskielen ja testaattorin idiolektin erot.64 Esimerkiksi ”golf-
kenttiä” koskevaa testamenttimääräystä tulkittaessa on osattava ottaa huomioon, että testaat-
tori kutsui omistamiaan peltoja vakiintuneesti ”golfkentiksi”. Tätäkin olennaisempi näkö-

kohta on, että etenkin, mikäli testamentti on maallikon laatima, voi siinä käytetyillä sinänsä 
ymmärrettävillä yleiskielisillä ilmaisuilla olla eri merkitys kuin mikä niille vakiintuneesti 
juridisessa kontekstissa annetaan, ja vastaavasti juristin laatimaa testamenttia tulee herkem-
min tulkita sen sanamuodon mukaisesti.65 Esimerkiksi KKO:n ratkaisussa 1992:24 tulkittiin 
testamentin sanamuodolla ”hallita omaisuutta” tarkoitetun, että testamentinsaaja saa omis-
tusoikeuden, kun tämän näytettiin olleen testamentintekijöiden tarkoitus. Juristin laatimana 
testamenttia olisi mitä luultavimmin pidetty hallintaoikeustestamenttina. Tulkinnan avulla 

                                                
58 Esimerkin testaattorilla ei ole rintaperillisiä. 
59 Lenkkeri 2002, s. 388. 
60 Ks. Aarnio – Kangas 2015, s. 114. 
61 Lenkkeri 2002, s. 395. 
62 Aarnio – Kangas 2015, s. 113. 
63 Kerridge – Rivers 2000, s. 290, käännös Lenkkeri 2002, s. 391. 
64 Aarnio – Kangas 2015, s. 139; Lenkkeri 2002, s. 348—349. 
65 Ylöstalo 1954, s. 49. 
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pyritään viimeiseen asti välttämään tilannetta, jossa lakimääräinen perimysjärjestys syrjäyt-
täisi testamenttimääräykset.66 

 PK 11 luku, jonka otsikko on ”Testamentin tulkinnasta”, on dispositiivista oi-
keutta, mikä mainitaan nimenomaisesti PK 11:1.1:n toisessa virkkeessä. Testamentin tulkin-
nan kautta voidaan siis päätyä lain sanamuodon vastaiseenkin lopputulokseen. Esimerkiksi 
Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden ratkaisussa 17.10.2014 L 14/392 ja Helsingin käräjäoikeu-
den ratkaisussa 1.7.2015 L 14/7005 oli molemmissa kyse sijaantulosta tilanteessa, jossa tes-
tamentinsaajana ollut perittävän serkku oli kuollut ennen perittävää. PK 11:6:n mukaan tes-
tamentinsaajan jälkeläisillä on sijaantulo-oikeus vain, jos heillä olisi ollut perintöoikeus tes-
tamentintekijän jälkeen. Serkut eivät ole PK 2 luvun mukaan perintöön oikeutettuja, joten 
näin ollen perintö menisi valtiolle, mikäli serkku kuolee ennen testamentintekijää, eikä muita 
perillisiä ole. Molemmissa tapauksissa asia kuitenkin ratkaistiin testamentinsaajan jälkeläis-
ten eduksi. Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden ratkaisussa keskeinen painoarvo oli sillä, että pe-
rittävä oli useasti ja kiistattomasti ilmaissut, ettei halunnut jäämistönsä menevän valtiolle. 
Helsingin käräjäoikeuden käsittelemässä tapauksessa mainittiin myös, ettei testaattori ollut 
halunnut valtion perivän häntä, mutta enemmän merkitystä ratkaisun kannalta näyttää olleen 
sillä, että testaattorin serkkujen lasten näytettiin olleen hänelle hyvin läheisiä. Ylipäätään 
oikeuskäytännön perusteella näyttää PK 11:6:n pääsäännön soveltaminen olevan itse asiassa 
varsin harvinaista, jos sen ilmaisema presumptio riitautetaan.67 
 PK 15:4, etenkin sen 2 momentti, ja testamentin subjektiivisen tulkinnan peri-

aate saattavat joutua keskenään ristiriitaan, mitä ilmentää hyvin Etelä-Karjalan käräjäoikeu-
den ratkaisu 12.9.2016 L 14/7937:  
 

Perittävä O oli testamentissaan määrännyt, että hänen rintaperillisensä K olisi 
jäävä ilman perintöä, koska ”hänen käyttäytymisensä minua kohtaan on täyt-
tänyt lain ehdot, joilla rintaperillinen voidaan tehdä perinnöttömäksi koko-
naan”. O:n omaisuus menisi kokonaisuudessaan toiselle rintaperilliselle E:lle. 
 

                                                
66 Aarnio – Kangas 2015, s. 120. 
67 Päinvastaiseen lopputulokseen tosin päädyttiin ratkaisussa KKO 2014:18, jossa katsottiin, että kun testamen-
tinsaajana ollut rintaperillinen oli luopunut testamenttiin perustuvasta oikeudestaan, oli testamenttiomaisuus 
PK 11:6:n sanamuodon ”jos testamenttia ei muutoin voida [testamentinsaajan kohdalta] panna täytäntöön” 
perusteella menevä hänen omille lapsilleen. Testamenttiin ei ollut sisältynyt toissijaismääräystä, eikä tapauk-
sessa esitetty muutakaan näyttöä siitä, että testaattorit olisivat tarkoittaneet testamenttiomaisuuden jakautuvan 
muulla tavoin kuin PK 11:6:n mukaisesti siinä tapauksessa, että testamentinsaajan oikeus jäisi syystä tai toi-
sesta toteutumatta. Tapaus eroaa olennaisesti edellä käsitellyistä käräjäoikeuden ratkaisuista siinä, että ne hen-
kilöt, keille testamenttiomaisuus lopulta meni, olivat suoraan alenevassa polvessa sukua testaattoreille. PK 
11:6 olisi siis kiistatta tullut sovellettavaksi, jos testamentinsaajana ollut rintaperillinen olisi kuollut ennen 
testaattoreita. 
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K nosti kanteen sen vahvistamiseksi, että O:n testamenttimääräys ei täytä PK 
15:4:ssä säädettyjä edellytyksiä ja että hänellä on oikeus lakiosaansa O:n jäl-
keen. Käräjäoikeus hyväksyi kanteen todeten, ettei perinnöttömäksi tekemisen 
perusteiden materiaaliselle arvioinnille ole tarvetta, koska määräys on muo-
dollisesti pätemätön. 

 
Edellä totesin jo kantani, että PK 15:4.2:n määräystä perinnöttömäksi tekemisen perustele-
misesta ei tule katsoa testamentin varsinaiseksi muotovaatimukseksi, eikä perusteen mainit-
sematta jättäminen siten ole peruste testamentin moitekanteelle. Edellä kuvatussa käräjäoi-
keuden ratkaisussa, joka on myös otsikoitu testamentin moitteeksi, todettiin perinnöttömäksi 
tekemistä koskeva testamenttimääräys kuitenkin yksiselitteisesti tehottomaksi, kun siinä ei 
ollut nimenomaisesti mainittu kumpaakaan PK 15:4.1:ssa tarkoitetuista perusteista. Jutussa 
oli esitetty puolin ja toisin todistelua perinnöttömäksi tehdyn perillisen väitetystä kunniatto-
masta ja epäsiveellisestä elämästä, mutta käräjäoikeus sivuutti tämän täysin ja ratkaisi asian 
kantajan eduksi yksinomaan muodollisin perustein.  
 Näin ankaralle tulkinnalle ei nähdäkseni ole perusteita etenkin huomioiden, 
että perinnöttömäksi tekemistä koskevaan testamenttimääräykseen vetoavalla on näyttövel-
vollisuus siitä, että määräys on ollut perusteltu. Kainuun käräjäoikeuden ratkaisussa 
9.10.2012 L 11/5180 todetaan yksiselitteisesti, että perinnöttömäksi tekemistä koskeva mää-
räys ei automaattisesti tule epäpäteväksi, vaikka perustetta ei olisi mainittu. Perusteen mai-

nitsematta jättämisestä voi seurata määräyksen aineellinen pätemättömyys, mutta tämä edel-
lyttää, että perusteen käsillä olo tutkitaan.68 Tulkintaa tukee nähdäkseni myös Helsingin ho-
vioikeuden ratkaisu 29.11.1995 S 94/88, jossa testamentissa mainittiin perinnöttömäksi te-
kemisen perusteena perillisen kunniaton ja epäsiveellinen elämä, mutta tosiasiallisesti pe-
rusteeksi, jonka tuomioistuin myös hyväksyi, näytettiin perillisen tekemät seksuaalirikok-
set.69 Ei vaikuta oikeutetulta, että tuomioistuin olisi ratkaissut asian perillisen hyväksi pel-
kästään sillä perusteella, ettei testamentin sanamuodon mukaisesta perusteesta ollut näyttöä. 
Hovioikeusvalituksen kohteena olleessa Espoon kihlakunnanoikeuden ratkaisussa myös kä-
sitellään varsin seikkaperäisesti testamentin tulkintaperiaatteita ja etenkin testaattorin 

                                                
68 Ratkaisu lainaa jotakuinkin suoraan Aarniota ja Kangasta (2015, s. 184), vaikkakaan viittausta ei ratkaisuun 
sisälly. Kiinnostava huomio on, että Aarnio ja Kangas vaikuttavat itse asiassa esittävän tästä asiasta kaksi kes-
kenään ristiriitaista näkemystä: edellä mainitussa Suomen jäämistöoikeus II -teoksen kohdassa todetaan, ettei 
testamentti perusteen mainitsematta jättämisen johdosta tule pätemättömäksi, mutta tästä ”saattaa […] seurata 
perinnöttömäksi tekemisen aineellinen pätemättömyys, jos perusteen toteennäyttäminen jälkeenpäin ei on-
nistu” (kursivoinnit kirjoittajan). Suomen jäämistöoikeus I -teoksessa (2016, s. 141) vaikutetaan sen sijaan 
hahmotettavan PK 15:4.2 varsinaisena muotomääräyksenä: ”[P]erinnöttömäksi tekeminen on tehoton, jos mää-
räyksen perustetta ei ilmoiteta.” 
69 Ks. jakso 3.1.2.2. 
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väitetyn tahdon ristiriitaisuutta testamentin sanamuodon kanssa. Perinnöttömäksi tekemisen 
perusteen puuttuminen testamentista ei edes edellytä testamentin sanamuotoa vastaan me-

nemistä, vaan ainoastaan testamentin tulkinnallista täydentämistä.70 
 Subjektiivisen tulkinnan periaatteen ohella toinen keskeinen ohjenuora testa-
mentin tulkinnassa on favor testamenti -periaate eli ”testamentin suosimisen” periaate, joka 
seuraa testamentin omavastuisuuden puutteesta eli siitä, että testamentin tekijä ei ole enää 
vastaamassa toimistaan, eikä ketään perillisistä ole myöskään syytä panna vastuuseen hänen 
sijastaan.71 Tulkinnan lähtökohtana on olettama siitä, että testaattori on pyrkinyt testamen-
tillaan mielekkäisiin päämääriin. Periaate on oikeastaan ikään kuin subjektiivisen tulkinnan 
periaatteen kääntöpuoli: testamentille on annettava se sisältö, jota testaattorin voidaan olet-
taa tarkoittaneen, ja toisaalta testamentin ilmentämän testaattorin tahdon voidaan olettaa ol-
leen hänen henkilökohtaisiin olosuhteisiinsa nähden mielekäs. Edellä esitellyssä käräjäoi-
keustapauksessa ei ole ollut mitään aihetta olettaa, etteikö perinnöttömäksi tekemistä kos-
keva määräys olisi ollut testaattorin tahdon mukainen, eikä näin ole väitettykään. Testaatto-
rin tahdon kunnioittaminen ei tietenkään automaattisesti johda siihen, että tällaista määräystä 
pidettäisiin tehokkaana, mutta tämä kysymys on nähdäkseni ratkaistava materiaalisen, ei 
pelkästään muodollisen, arvioinnin perusteella. Yleisesti ottaen hyvinkin epäselville testa-
menttimääräyksille pyritään antamaan tulkinnan kautta sisältö, jotta vältettäisiin niiden tule-
minen kokonaan sivuutetuksi. Vaikka testamentti siis olisi PK 15:4.2:n näkökulmasta vir-
heellinen siinä mielessä, että peruste on jätetty yksilöimättä, tulisi tuomioistuimen lähtökoh-

taisesti aina tutkia perinnöttömäksi tekemisen materiaaliset perusteet, kunhan määräyksestä 
käy riittävällä selvyydellä ilmi, että testaattori on halunnut vedota PK 15:4:ään, ja määräyk-
sen perusteesta on esitetty ainakin jonkinlaista näyttöä. 72 
 Testamentin korostuneen henkilökohtaisesta luonteesta seuraa, että sen tulkin-
nassa voidaan, ja tuleekin, ottaa huomioon kaikki mahdollinen testaattorin tarkoitusta valai-
seva aineisto.73 Yksiselitteisimmin tulkinta-aineistoa ovat erilaiset testamentin liiteasiakir-
jat, kuten esimerkiksi luettelo omaisuusesineistä tai testaattorin tarkoitusperiä selventävä 

                                                
70 Hieman kärjistäen perinnöttömäksi tekemistä koskevan määräyksen hylkääminen pelkän muotoseikan pe-
rusteella nähdäkseni merkitsee käytännössä testamentin kohtelua ikään kuin siinä ei olisi ko. määräystä lain-
kaan, eli testamentilla vain sivuutettaisiin lakiosaperilliset ilman mitään varsinaista perustetta. Tällainen rat-
kaisu ei subjektiivisen tulkinnan peruste huomioiden nähdäkseni ole perusteltu. 
71 Lenkkeri 2002, s. 386. 
72 Samoilla linjoilla vaikuttaa olevan myös esimerkiksi Rautiala (1967, s. 391): ”Kovin suuria vaatimuksia ei 
perusteen maininnalle voitane asettaa, vaan perusteen selvittäminen jää käytännössä testamentin tulkinta- ja 
todistelukysymykseksi.” 
73 Ylöstalo 1954, s. 45; Aarnio – Kangas 2015, s. 131. 
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liitemuistio.74 Itse testamenttiinkin saattaa sisältyä määräyksiä taustoittava johdanto-osa tai 
muu selventävä jakso.75 Tulkinta-aineisto voi kuitenkin olla täysin testamentin ulkopuolis-

takin. 
 Esimerkiksi KKO:n ratkaisussa 1992:197 oli kyse niinkin näennäisen yksise-
litteisen ilmaisun kuin ”jaettava tasan” merkityksestä: 
 

Aviopuolisoilla F ja G oli kaksi rintaperillistä D ja E. E kuoli äkillisesti vuonna 
1971 jättäen kolme rintaperillistä A, B ja C. Vuonna 1972 F ja G laativat kes-
kinäisen testamentin, jossa määrättiin, että leski saisi ensin kuolleen puolison 
omaisuuden täydellä omistusoikeudella ja että lesken kuoleman jälkeen omai-
suus jaettaisiin ”tasan perillisten kesken”. F kuoli vuonna 1981 ja G 1986. Pe-
sänjakaja toimitti vuonna 1989 perinnönjaon siten, että D sai jäämistöomai-
suudesta puolet ja A, B ja C kukin kuudesosan. 
 
A, B ja C nostivat kanteen D:tä vastaan vaatien, että perintöosuudet tulisi las-
kea perillisten pääluvun mukaan, eli jokainen perillisistä saisi ¼ omaisuudesta. 
Kaikki oikeusasteet kuitenkin katsoivat, että testamentin sanamuodolla oli tul-
kittava tarkoitetun lakimääräistä perimysjärjestystä. 

 
Todistusaineistona jutussa vedottiin muun muassa testamentin todistajien lausumiin, F:n 
asemaan nimismiehenä (toisin sanoen hänen olisi juridisen asiantuntemuksensa vuoksi tullut 
ymmärtää testamenttinsa sanamuodon merkitys), ja erilaisten ennakkoperinnöksi väitettyjen 
luovutusten merkitykseen F:n ja G:n testamenttaustahdon kannalta. Myös tiettyjä itse testa-
menttiasiakirjaan tehtyjä merkintöjä ja yliviivauksia arvioitiin varsin yksityiskohtaisesti. Tä-
hän nähden on huomionarvoista, että KKO tavallaan perusti ratkaisunsa sille, että arvioinnin 
kohteena ollut ilmaisu oli itse asiassa testamentin kokonaisuuden kannalta vähämerkityksi-
nen: testamentin ensisijaisena tarkoituksena katsottiin olleen lesken taloudellisen aseman 
turvaaminen. Toissijaismääräyksen sanamuoto oli jäänyt vähäisemmän harkinnan varaan, 
eikä sitä siten tullut tulkita A:n, B:n ja C:n eduksi huomattavasti lakimääräisestä perimys-
järjestyksestä poiketen. Tapaus kuvastaa hyvin jännitettä testamentin sanamuodon ja testaat-
torin oletetun tai väitetyn tarkoituksen välillä; voi olla hyvin pienestäkin kiinni, kumman 
perusteella asia ratkaistaan. 
 Testamentin tulkinnan kannalta saattaa olla merkitystä myös sillä, paljonko 
testamentin laatimisen ja perittävän kuoleman välillä on kulunut aikaa; Ylöstalo76 esittää, 
että mitä pidemmän aikaa on kulunut, sitä vapaammin testamenttia tulisi voida tulkita. Mi-

käli perittävä elää vielä vuosikymmeniä testamentin laatimisen jälkeen testamenttia 

                                                
74 Aarnio – Kangas 2015, s. 137—138. 
75 Ks. esim. KKO 2005:6. 
76 Ylöstalo 1954, s. 48. 
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kuitenkaan muuttamatta, saattavat olosuhteet olla hänen kuolemaansa mennessä muuttuneet 
siinä määrin, ettei testamentin sisällön enää voida katsoa vastaavan hänen tahtoaan ainakaan 

kokonaan. Kun testamentissa on määrätty perinnöttömäksi tekemisestä huomattavan kauan 
ennen perittävän kuolemaa, voi esille nousta kysymys siitä, onko perittävän katsottava edellä 
jaksossa 2.2.1 käsitellyllä tavalla antaneen perilliselle anteeksi ne teot, joihin perinnöttö-
mäksi tekeminen on perustunut. Tämän arvioinnissa keskeiseen asemaan nousevat perittä-
vän omat toimet kuolemaansa edeltävänä aikana, etenkin yhteydenpito perinnöttömäksi teh-
tyyn perilliseen. 
 Testamentin tulkinnan kautta saattaa perinnöttömäksi tekemisen tapauksissa 
osoittautua, että perittävä on tarkoittanut perinnöttömäksi tehdyn perintöosuuden menevän 
tämän kanssaperillisille tai jollekin ulkopuoliselle taholle, vaikka tällä olisi omiakin rintape-
rillisiä. Perinnöttömäksi tehdyn sijaantulijoilla on tällöin oikeus ainoastaan lakiosaan. La-
kiosalaskelmassa otetaan lukuun myös perinnöttömäksi tehty, joten muiden perillisten laki-
osa ei kasva perinnöttömäksi tekemisen johdosta (PK 7:2). Perinnöttömäksi tehty ei myös-
kään ole velvollinen palauttamaan kuolinpesään mahdollisesti saamaansa ennakkoperintöä 
tai sen arvoa.77 
 

2.3 Perintökaaren 15 luvun 4 § 

2.3.1 Säätämishistoriasta 

Perinnöttömäksi tekemistä koskeva PK 15:4 on kulkenut jotakuinkin saman sisältöisenä mu-
kana lainvalmisteluaineistoissa jo lähes sadan vuoden ajan.78 Perintöoikeudellisen sääntelyn 
kokonaisuudistuksen tarve nousi esille 1900-luvun alkupuolella, ja vuonna 1935 julkaistiin 

lakivaliokunnan ehdotus perintö- ja testamenttilainsäädännön uudistamiseksi. Ehdotuksen 
62 §:ssä79 säädettiin perinnöttömäksi tekemisestä seuraavasti: 

 
Jos perillinen on tuomittu kuritushuonerangaistukseen80 rikoksesta, joka on 
kohdistunut perittävään, hänen perimispolvessa olevaan sukulaiseensa, otto-
lapseensa tai tämän jälkeläiseen tahi hänen puolisoonsa tai tämän jälkeläiseen, 
olkoon perittävällä oikeus testamentilla määrätä rikoksentekijän lakiosastakin. 

                                                
77 Aarnio – Kangas 2016, s. 161. 
78 Vuosina 1929—1951 ei Suomessa ollut lainkaan voimassa perinnöttömäksi tekemistä koskevaa sääntelyä. 
Ennen vuotta 1929 sääntely perustui pääasiassa perillisen avioliittoa koskeviin valintoihin, ja siitä säädettiin 
naimiskaaressa, joka kumottiin nykyisellä avioliittolailla. Ks. Hemmer 1967, s. 65. 
79 Lvk 2/1935, s. 9. 
80 Kuritushuonerangaistus oli ehdoton vankeusrangaistus, jota kärsiessään vanki teki pakkotyötä ja johon liittyi 
enemmän vangin eristämistä kuin tavanomaisen vankeusrangaistuksen yhteydessä. 
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Jos perittävä käyttää hyväkseen hänelle tämän pykälän mukaan kuuluvaa 
okeutta, on syy tähän mainittava testamentissa. 

 
Huomionarvoista on, että lainkohdassa ei sananmukaisesti säädetä perinnöttömäksi tekemi-
sestä, vaan perittävän testamenttausvapauden ulottamisesta kyseisen perillisen lakiosaan. 
Kuten jaksossa 1.1 todettiin, on asiallisesti kuitenkin kyse samasta asiasta. Säännöstä perus-
tellaan lähinnä ”yleisellä oikeustajulla”81.  
 Vuoden 1935 esityksestä hankittujen lausuntojen perusteella laadittiin oikeus-
ministeriön toimeksiannosta uusittu esitys perintölaiksi, joka julkaistiin vuonna 1938. Muu-
toksia tehtiin muun muassa puolison perintöoikeutta ja lakiosaa koskeviin säännöksiin.82 Pe-
rinnöttömäksi tekemisen perusteita laajennettiin merkittävästi: uuden ehdotuksen 62 §:n mu-
kaan perinnöttömäksi saattoi nyt tehdä paitsi perittävään tai tämän läheiseen kohdistuneen 
rikoksen perusteella, myös lakimääräisen elatusvelvollisuuden laiminlyönnin tai kunniatto-
man tai siveettömän elämän viettämisen johdosta. Edellytys kuritushuonerangaistuksesta 
korvattiin vaatimuksella, että rikosta on pidettävä törkeänä.83 Vaatimukset perinnöttömäksi 

tekemisen muodosta ja perustelemisesta erotettiin omaksi lainkohdakseen ehdotuksen 63 
§:ään, johon sisällytettiin myös nimenomaiset säännökset perinnöttömäksi tekemisen tehok-
kaasta peruuttamisesta (rikollisen teon anteeksianto tai kunniattomasta ja siveettömästä elä-
mäntavasta luopuminen). Lainkohdan perusteluissa todetaan ainoastaan, että täydennykset 
ovat ”näyttäneet meikäläisen oikeuselämän tarpeiden mukaiselta”.84 
 Kumpaakaan edellä mainituista lakiehdotuksista ei pidetty kypsinä sellaise-
naan toteutettaviksi, mutta tietyt osat jäämistöoikeudellisesta lainsäädännöstä katsottiin niin 
vanhentuneiksi, ettei niitä voitu jättää odottamaan kokonaisuudistusta. Näin ollen vuosina 
1951—1953 tehtiin perintökaareen laajat muun muassa testamenttia, lakiosaa sekä ulkomaa-
laisen perintöoikeutta koskevat osittaisuudistukset.85 Perinnöttömäksi tekemisestä säädettiin 
lakiosaa koskevan 17 luvun 19 §:ssä: 
 

                                                
81 Lvk 2/1935, s. 111. Tässä yhteydessä viittaus ”yleiseen oikeustajuun” lienee hyväksyttävä, mutta pääsään-
töisesti välttäisin käsitteen käyttöä viimeiseen asti. Oikeus- ja moraalikäsitykset vaihtelevat merkittävästi ih-
misten välillä, ja ”yleistä oikeustajua” kokemukseni mukaan käytetään lähinnä vastakkainasettelun kärjistämi-
seen ”tavallisten kansalaisten” ja ko. ”oikeustajua” vastaan norsunluutorneissaan toimivien juristien välillä. 
82 Lvk 6/1938, s. 55. 
83 Tämä muutos perusteltiin toteamalla, ettei ole syytä sitoa perinnöttömäksi tekemistä tietyn rikosoikeudelli-
sen rangaistusjärjestelmän olemassaoloon (Lvk 6/1938, s. 77). Ratkaisu osoittautui oikeaksi: kuritushuoneran-
gaistus poistettiin rikoslaista vuonna 1975. 
84 Lvk 6/1938, s. 77. 
85 HE 6/1964 vp., s. 1. 
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Tämän luvun säännösten estämättä perittävä voi tehdä lakiosaan oikeutetun 
perillisen perinnöttömäksi, jos tämä on tahallisella rikoksella syvästi loukan-
nut perittävää tai hänelle läheistä henkilöä. Sama olkoon laki, jos perillinen on 
tahallisesti laiminlyönyt perittävään kohdistuvan, lakiin tai sopimukseen pe-
rustuvan elatusvelvollisuutensa taikka jos perillinen jatkuvasti viettää kunnia-
tonta tai epäsiveellistä elämää. 

 
Perinnöttömäksi tekemisen muotovaatimuksista ja perustelemisesta säädettiin PK 1743 
17:20:ssä, josta jätettiin pois vuoden 1938 ehdotukseen sisältynyt perinnöttömäksi tekemi-
sen peruuttamista koskeva säännös.86 Olennaisin muutos oli, että voimaan tullut muotoilu ei 
enää edellyttänyt rikoksen nimenomaisesti kohdistuneen perittävään tai tälle läheiseen hen-
kilöön, vaan rikoksen tuli ainoastaan ”syvästi loukata” jompaakumpaa näistä. Tätä muutosta 
ei ole uudistettua PK 1743 17 lukua koskevassa lakiesityksessä perusteltu mitenkään.87 

Taustalla on saattanut olla ajatus siitä, että koska perintöoikeuden menettämisestä suoraan 
lain nojalla perittävän surmaamisen vuoksi on säädetty erikseen, ei lievempien rikosten tar-
vitse välttämättä kohdistua perittävään voidakseen oikeuttaa perinnöttömäksi tekemisen, 
mutta tämä on vain omaa tulkintaani esityksessä käytetyistä sanamuodoista. 
 Vuonna 1955 annettiin jälleen uusi esitysehdotus perintö- ja testamenttilaiksi, 
jonka 93 § vastasi sisällöltään voimassa olleita PK 1734 17:19—20:ää.88 Viimeiset merkit-
tävät muutokset perinnöttömäksi tekemistä koskevan sääntelyn sisältöön tehtiin vuonna 
1959 annetussa esitysehdotuksessa, joka myös järjesteli pykälät uudelleen ja nimesi uuden 
lain perintö- ja testamenttilain sijaan perintökaareksi. Ehdotuksen 15 luvun 5 §:stä poistettiin 
elatusvelvollisuuden laiminlyönti perinnöttömäksi tekemisen perusteena, ja voimassa olleen 
lainsäädännön mukainen ”läheinen henkilö” vaihtui tiettyihin lainkohdassa lueteltuihin lä-
hisukulaisiin.89 Perusteena vaikuttaa olleen lähinnä se, että vuoden 1951 säännöksen tullessa 
voimaan oli sukulaisperimys vielä rajoittamaton, kun taas perintölainsäädännön uudistuk-
sessa serkut ja serkkuja kaukaisemmat sukulaiset suljettaisiin perimysoikeuden ulkopuo-
lelle. Sanamuotojen ero vaikuttaa kuitenkin jäljempänä todettavalla tavalla olevan vailla 
käytännön merkitystä. Lopulliseen, vuonna 1964 annettuun hallituksen esitykseen90 perin-
tökaareksi muuttuivat enää pykälän numero sekä muutamat kieliopilliset muotoilut. 
 Lopullisen perintökaaren pohjana olleen hallituksen esityksen perustelut ovat 

todella suppeat, kaikkiaan vain noin neljä sivua. Tämä selittynee ainakin osittain sillä, että 

                                                
86 Rautiala 1957, s. 193—204. 
87 Lvk 3/1948, s. 13. 
88 Lvk 1/1955, s. 39. 
89 Lvk 4/1959, s. 17—18. 
90 HE 6/1964 vp. 
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edeltävien vuosikymmenten aikana oli jo laadittu lukuisia perintö- ja testamenttilakiehdo-
tuksia, jotka olivat laajemmin perusteltuja ja poikkesivat toisistaan vain vähäisessä määrin. 

Esitys on kuitenkin näihin nähden itsenäinen (eikä esimerkiksi tarkistettu versio aiemmasta 
esityksestä), ja vanhimmat esityöt olivat perintökaaren voimaan tullessa jo vähintään 30 vuo-
den ikäisiä. Perhe- ja etenkin perintöoikeudellisten ratkaisujen on kestettävä aikaa, koska 
ihmiset tekevät niiden varassa hyvinkin kauaskantoisia suunnitelmia, mutta 30 vuotta on 
tästä huolimatta huomattavan pitkä aika etenkin huomioiden, että kyseiselle ajanjaksolle si-
joittuivat sodat ja merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia esimerkiksi naisten asemaan liit-
tyen. Perinnöttömäksi tekemistä koskevaa sääntelyä ei ole myöskään erityisen laajasti pe-
rusteltu vanhemmissakaan esitöissä. Uusimmat perustelut ovat vuoden 1948 esitysehdotuk-
sesta ja tyhjenevät sen toteamiseen, että perittävällä tulee olla mahdollisuus sulkea perillinen 
lakiosasuojan ulkopuolelle, mikäli tämä on ”syypää […] tekoihin, jotka ovat perintöoikeu-
den perustaan […] ilmeisesti soveltumattomia.”91 Esimerkiksi sanamuodon muutosta ”tör-
keänä pidettävä rikos” à ”tahallinen rikos” ei perustella lainkaan. Tästä aiheutuu nykypäi-

väänkin heijastuvia ongelmia, joihin palaan jaksoissa 3.1 ja 4. 
 

2.3.2 Nykyinen sisältö 

Perintökaaren 15:4 kuuluu seuraavasti: 
 
Sen estämättä, mitä perillisen oikeudesta lakiosaan on säädetty, perittävä voi 
tehdä perillisen perinnöttömäksi, jos tämä on tahallisella rikoksella syvästi 
loukannut perittävää, hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan 
tai tämän jälkeläistä. Sama on laki, jos perillinen jatkuvasti viettää kunniatonta 
tai epäsiveellistä elämää. 
 
Perinnöttömäksi tekemisestä on määrättävä testamentissa ja samalla mainit-
tava määräyksen peruste. Peruste on sen toteennäytettävä, joka vetoaa tähän 
määräykseen. 

 
Perinnöttömäksi tekeminen edellyttää siis joko, että rintaperillinen on syyllistynyt tahalli-
seen rikokseen, tai että hänen elämäntapansa on jollakin tapaa moitittava. Perusteen on ol-
tava käsillä testamentin tekohetkellä. Lisäksi rikoksen tai elämäntavan tulee loukata perittä-
vää tai jotakuta lainkohdassa mainittua perittävän sukulaista. Loukkaaminen ei kuitenkaan 
välttämättä edellytä, että kukaan näistä henkilöistä olisi perillisen tekemän rikoksen kohde 
tai suoranaisesti kärsisi hänen elämäntapojensa vuoksi. Etenkin tilanteissa, joissa perinnöt-
tömäksi tekemisen perusteena on perillisen kunniaton ja epäsiveellinen elämä, loukkaamisen 

                                                
91 Lvk 3/1948, s. 13. 
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kohteena saattavat olla lähinnä perittävän tunteet. Näissä tapauksissa lienee perusteltua ky-
syä, onko tällaiselle moralisoivalle sääntelylle enää 2020-luvulla sijaa lainsäädännössämme. 

Palaan tähän jaksossa 3.2.3. 
 Nähdäkseni erottelu perittävän loukkaamisen ja lainkohdassa mainitun suku-
laisen loukkaamisen välillä on käytännöllisesti katsoen merkityksetön. Mikäli perillisen lä-
heistä on niin syvästi loukattu rikollisella teolla tai moitittavalla elämäntavalla, että se riittää 
perinnöttömäksi tekemisen perusteeksi, voidaan tosiasiassa katsoa loukkauksen ulottuvan 
myös perittävään itseensä. Kääntäen taas on erikoinen ajatus, että perittävä tekisi jonkun 
perinnöttömäksi sellaisen teon tai elämäntavan perusteella, jota hän itse ei ole lainkaan ko-
kenut loukkaavana, mutta loukkaus olisi kohdistunut esimerkiksi hänen lapseensa. Lain sa-
namuodon perusteella tällainen tulkinta näyttäisi mahdolliselta, mutta eri asia on, pitäisikö 
tuomioistuin tällaisen testamenttimääräyksen voimassa. Samasta syystä en näe lainkohdan 
sukulaisluettelolla olevan tosiasiallista merkitystä, vaan myös esimerkiksi perittävän puoli-
soon kohdistuva loukkaus kelpaa perusteeksi.92 Jo arkijärjelläkin ajateltuna meille läheisim-
pien henkilöiden kokema vääryys ulottaa vaikutuksensa myös meihin itseemme. Rapola93 
toteaa PK 1734 17:19—20:n analyysissaan, että ”[… perittävälle läheistä henkilöä] syvästi 
loukkaava perillisen rikos osoittaa [perittävän ja perillisen] yhteenkuuluvaisuuden ilmeisesti 
puuttuvan”.94 Tämä tulkinta on nähdäkseni edelleen perusteltu lainkohdan sanamuodon 
muutoksesta huolimatta. Vastaavalle kannalle on asettunut myös muun muassa Kainuun kä-
räjäoikeus ratkaisussaan 9.10.2012 L 11/5180, jossa todetaan, että ”[p]erittävän avo- tai 

aviopuolisoon kohdistunut teko voi loukata lain tarkoittamalla tavalla syvästi perittävää, sa-
moin kuin rikollinen teko, jonka kohteena on perillisen oma puoliso.” 
 Perinnöttömäksi tekemistä koskevan testamenttimääräyksen hyväksyttävyy-
den arviointi on tasapainottelua subjektiivisuuden ja objektiivisuuden välillä. Perittävän tah-
don kunnioittamisen periaate95 edellyttää lähtökohtaisesti, että arvioinnin perustaksi otetaan 
perittävän oma käsitys perinnöttömäksi tekemisen taustalla olevista perillisen toimien louk-
kaavuudesta, mutta täysin mielivaltaisia lakiosaoikeuden rajoituksia ei toisaalta tule sallia. 
Yleiset suuntaviivat arvioinnille saadaan yhteisössä yleisesti vallitsevista käsityksistä siitä, 
mikä on ”syvästi loukkaavaa” ja mikä ei.96 Aarnion ja Kankaan esimerkkiä lainaten raittius-
seuran puheenjohtajakaan tuskin pystyy tekemään rintaperillistään perinnöttömäksi 

                                                
92 Näin myös Aarnio – Kangas 2016, s. 144.  
93 Rapola 1951, s. 120. 
94 Samoin myös Rautiala (1967, s. 389) vuoden 1966 perintökaaren yleisesittelyssään. 
95 Ks. jakso 2.2.2. 
96 Aarnio – Kangas 2016, s. 147. 
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pelkästään tämän rattijuopumusrikosten perusteella.97 Loukkaavuuden arviointi on kuiten-
kin korostuneen tapauskohtaista, eikä sen nähdäkseni tulisikaan olla ainoa perinnöttömäksi 

tekemisen oikeutusperuste faktatosiseikkojen ohella. Palaan tähän aiheeseen jaksossa 3.2.3. 
 Tehokkaasti perinnöttömäksi tehdyn rintaperillisen osuus menee PK 15:5:n 
mukaan sille, jolla olisi ollut oikeus perintöön siinä tapauksessa, että oikeutensa menettänyt 
perillinen olisi kuollut ennen perittävää. Lähinnä sijaantulijoina tulevat siis kyseeseen perin-
nöttömäksi tehdyn omat rintaperilliset tai, mikäli tällaisia ei ole, perittävän muut rintaperil-
liset (PK 2:1—3). Rintaperilliseksi katsotaan myös perittävän kuolinhetkellä vielä kohdussa 
oleva lapsi, joka sittemmin syntyy elävänä (PK 1:1). Kuten edellä jaksossa 2.2.1 jo todettiin, 
voi perittävä testamentillaan määrätä myös perinnöttömäksi tehdyn perintöosuuden mene-
misestä jollekin muulle taholle. Tällöin perinnöttömäksi tehdyn omilla rintaperillisillä on 
osuus vain lakiosaan.  
 Siinäkin tapauksessa, että perinnöttömäksi tehdyllä ei ole omia rintaperillisiä, 
hänet otetaan PK 7:2:n nojalla huomioon muiden rintaperillisten lakiosien suuruutta määrät-
täessä. Kenenkään lakiosa ei toisin sanoen suurene perinnöttömäksi tekemisen johdosta. Pe-
rinnöttömäksi tehdyllä ei ole myöskään velvollisuutta palauttaa mahdollisesti saamaansa en-
nakkoperintöä.98 
 Ennen PK:n voimaantuloa sijaantuloa koskeva oikeustila oli päinvastainen 
kuin nykyään: perinnöttömäksi tekeminen koski koko sukuhaaraa.99 Perinnöttömäksi tehdyn 
omat rintaperilliset siis joutuivat kärsimään vanhempiensa teoista, joihin heillä ei itsellään 

ollut mitään osaa. Varsin erikoista on, että jo vuoden 1935 esityksessä todetaan tällaisen 
ajattelutavan olevan vanhentunut100, mutta lainsäädäntöön muutos tehtiin vasta vuoden 1966 
perintökaaren myötä. Vuoden 1935 esityksen 61 §:n mukaan sijaantulo-oikeus on sellaisen 
perillisen rintaperillisillä, joka on menettänyt perintöoikeutensa sen vuoksi, että on surman-
nut perittävän, vaikuttanut epäasiallisesti testamentin tekemiseen tai peruuttamiseen tai sa-
lannut testamentin (Lvk 2/1935 58—59 §). Tämän valossa vaikuttaa sitäkin erikoisemmalta, 
että sijaantulo-oikeudesta perinnöttömäksi tehdyn jälkeen ei ole ehdotettu säädettäväksi mi-
tään; esityksessä ainoastaan todetaan, että perinnöttömäksi tekemistä koskevasta 

                                                
97 Aarnio – Kangas 2016, s. 147. 
98 Aarnio – Kangas 2016, s. 161. ”Ennakkoperinnön palauttaminen” on ilmaisunakin hivenen omituinen, sillä 
ennakkoperintö-nimistä oikeusinstituutiota ei varsinaisesti ole olemassa, vaan nimityksellä viitataan vain tiet-
tyyn lakiosalaskelmaan sisältyvään omaisuuserään. Konkreettisena oikeustoimena kyse on aina perittävän pe-
rilliselle antamasta lahjasta.  
99 Rapola 1951, s. 124; Rautiala 1957, s. 203. 
100 Lvk 2/1935, s. 111. 
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testamentista joko kävisi suoraan ilmi tai olisi pääteltävissä, kenelle perinnöttömäksi tehdyn 
lakiosa on menevä. Sijaantulo-oikeuden puuttuminen ennen nykyisen PK 15:5:n voimaan-

tuloa näyttääkin perustuneen lähinnä nimenomaisen säännöksen puuttumiseen ja testament-
tausvapautta painottavaan laintulkintaan. Vaikka perinnöttömäksi tekemistä koskevan sään-
nöksen taustalla on nimenomaan ajatus siitä, että lakiosan menettämistä ei tule sitoa yksin-
omaan kaikkein moitittavimpiin tekoihin101, on ehdotuksen mukaan siis mahdollista, että 
perinnöttömäksi tehdyn rintaperilliset kärsivät vanhempansa teosta enemmän kuin esimer-
kiksi perittävän surmanneen henkilön rintaperilliset.102 
 PK 15:4:n perusteella on mahdollista tehdä rintaperillinen myös ”osittain” pe-
rinnöttömäksi eli määrätä, että hän ei saa lakiosaansa kokonaisuudessaan.103 Tällaista ei kui-
tenkaan näytä juuri tapahtuvan; tämän tutkimuksen aineistoon ei kuulu yhtäkään ratkaisua, 
jossa perillisen lakiosasuoja olisi pyritty sulkemaan pois vain osittain.  
 

2.4 Pohjoismaiset vertailukohdat 

Pohjoismaista Suomen lisäksi ainoastaan Norjan oikeuteen sisältyy suomalaisen kaltainen 
perinnöttömäksi tekemisen instituutio, ja sielläkin merkittävästi rajatummassa muodossa. 
Norjan uuden, 1.1.2021 voimaan tulleen perintölain mukaan rintaperillisen voi tehdä perin-
nöttömäksi ainoastaan sellaisen perittävään tai hänen puolisoonsa tai tiettyihin lähisukulai-
siinsa kohdistuneen rikoksen perusteella, josta vähimmäisrangaistus on vuosi vankeutta (Ar-
veL 55 §).104 Sääntely vastaa siis pikemminkin vuosien 1935 ja 1938 perintölakiehdotuksia 
kuin nykyisin voimassa olevaa sääntelyämme: näissä ehdotuksissahan edellytettiin, että pe-
rinnöttömäksi tekemisen perusteena oleva rikos on kohdistunut perittävään tai tämän lähei-

seen. Esimerkiksi toistuvien huumausainerikosten perusteella ei Norjan lainsäädännön mu-
kaan ole mahdollista tehdä perillistä perinnöttömäksi. Lisäksi perinnöttömäksi tekemistä 

                                                
101 Lvk 2/1935, s. 110. 
102 Ongelma on edelleen jossain määrin käsillä nykyisessäkin lainsäädännössä: mikäli perillisen surmaamaksi 
tullut perittävä ei ole tehnyt testamenttia, saavat surmaan syyllistyneen sijaantulijat PK 15:5:n nojalla koko 
perintöosuuden. Perinnöttömäksi tehdyn sijaantulijoilla taas on oikeus vain lakiosaan, mikäli perinnöttömäksi 
tehdyn perintöosuus on testamentilla määrätty jollekin muulle taholle. Testamenttausvapauden lähtökohta huo-
mioon ottaen lienee tilanteeseen vaikea löytää tyydyttävää lainsäädännöllistä ratkaisua, mutta onneksi ongelma 
myös realisoituu äärimmäisen harvoin. 
103 Rapola 1951, s. 124; Rautiala 1957, s. 202; Aarnio – Kangas 2016, s. 161. 
104 ”Arvelateren kan bestemme ved testament at en livsarving ikke skal ta pliktdelsarv hvis livsarvingen har 
gjort seg skyldig til straff for et lovbrudd med en strafferamme på fengsel i ett år eller mer mot arvelateren, 
arvelaterens ektefelle eller samboer, arvelaterens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje eller arvelaterens 
søsken eller livsarvinger etter dem.” 



 
 
 

30 

koskeva testamentti on pätevä ainoastaan tietyn viranomaisen (lain sanamuodon mukaan 
”kuninkaan”) vahvistamana.105 Vahvistamismenettelyn taustalla on ajatus siitä, että näin 

merkittävän lakiosaoikeuteen puuttumisen lainmukaisuus ja kohtuullisuus on syytä kontrol-
loida.106 ArveL 55 §:ssä säädetään myös, että perinnöttömäksi tehdyn osuus menee sille, 
jolla olisi ollut oikeus perintöön siinä tapauksessa, että perinnöttömäksi tehty olisi kuollut 
ennen perittävää. 
 Norjan vanhaan perintölakiin, joka on lähes saman ikäinen kuin Suomen pe-
rintökaari, sisältyi rikoksen ohella toinenkin perinnöttömäksi tekemisen peruste: perittävän 
”auttamisen” laiminlyönti (”arvingen har late være å hjelpe arvelataren etter evne då arve-
lataren trong det”, ArveL 1973 34 §). Avuntarpeella ei lainkohdassa ole tarkoitettu vain ta-
loudellista apua, vaan kyse on saattanut olla hyvinkin kirjaimellisesta ja välittömästä hä-
dästä.107 Uuden perintölain pohjustamiseksi tehdyssä selvityksessä todetaan, että tällainen 
peruste on paitsi liian epämääräinen, myös peräisin ajalta, jolloin lapsilla oli lakisääteinen 
elatusvelvollisuus vanhempiaan kohtaan.108 Koko säännöksen voimassaoloaikana ei ole 
myöskään haettu vahvistettavaksi yhtään testamenttia, jolla olisi tehty perillinen perinnöttö-
mäksi auttamisvelvollisuuden laiminlyönnin perusteella.109 Selvityksessä todetaan, ettei ole 
perusteltua sitoa perinnöttömäksi tekemisen perusteita yksilöllisiin moraaliarvostelmiin pe-
rillisestä ihmisenä tai tämän elämästä, vaan perusteiden tulee olla kohtuullisen objektiivisesti 
arvioitavissa.110 
 Kiinnostava yksityiskohta on, että ArveL 1973 34 §:ssä säädettiin nimenomai-

sesti, että perinnöttömäksi voi tehdä vain 18 vuotta täyttäneen perillisen. Tämän pohjalta on 
kirjallisuudessa pohdittu, onko edellytettävä myös, että perinnöttömäksi tekemisen perus-
teena oleva rikos tehty täysi-ikäisenä. Vastaus näyttäisi olevan kieltävä; mikäli perillinen on 
tehnyt rikoksen rikosoikeudellisen vastuuikärajan ylittäneenä mutta alaikäisenä, antaa pe-
rinnöttömäksi tekemistä koskeva ikäraja perilliselle mahdollisuuden hyvittää tekonsa ja pe-
rittävälle aikaa harkita, onko nuori perillinen todella ansainnut lakiosansa menettämisen.111 

                                                
105 Ks. https://www.sivilrett.no/stadfestelse-av-testament.304206.no.html.  
106 Lødrup – Asland 2018, s. 134. 
107 Arnholm 1982, s. 91. Norjan aiemmassa, vuodelta 1854 peräisin olevassa perintölaissa ilmeisesti viitattiin 
nimenomaan perittävän henkeen tai terveyteen kohdistuvaan uhkaan. Ks. Lvk 2/1935, s. 110—111; Rapola 
1951, s. 116. 
108 NOU 2014:1, s. 149. 
109 Prop. 107 L (2017—2018), s. 98. 
110 NOU 2014:1, s. 148—149; Prop 107 L (2017—2018), s. 99. 
111 Lødrup – Asland 2018, s. 134. 
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Suomessa ei tämä kysymys ole koskaan noussut esille sen paremmin kirjallisuudessa kuin 
oikeuskäytännössäkään. 

 Ruotsin oikeudessa oikeuden perintöön voi menettää vain suoraan lain nojalla 
tiettyjen rangaistavaksi säädettyjen tekojen seurauksena. Tanskassa ja Islannissa on myös 
perintöoikeuden menettäminen sidottu tiettyihin vakaviin rikoksiin, minkä lisäksi perittävän 
on erikseen pyydettävä tuomioistuinta vahvistamaan, että perillinen menettää perintöoikeu-
tensa.112 
 

3 Perinnöttömäksi tekemisen perusteiden arviointi 

3.1 Tahallinen ja syvästi loukkaava rikos 

3.1.1 Yleistä 

PK 15:4:n ensimmäinen virke kuuluu: 
 

Sen estämättä, mitä perillisen oikeudesta lakiosaan on säädetty, perittävä 
voi tehdä perillisen perinnöttömäksi, jos tämä on tahallisella rikoksella sy-
västi loukannut perittävää, hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ot-
tolastaan tai tämän jälkeläistä. 

 
Edellä on jo käsitelty sitä, että sillä, keneen perinnöttömäksi tekemisen perusteena oleva 
loukkaus on kohdistunut, ei ole tosiasiallista merkitystä. Tämä pätee nähdäkseni erityisesti 
silloin, kun perinnöttömäksi tekemisen perusteena on rikos: esimerkiksi perittävän puoli-
soon kohdistuneen rikoksen voidaan ilman muuta katsoa loukanneen myös perittävää itse-
ään, varsinkin, kun rikoksen tekijänä on perittävän oma lapsi.113 Kysymys ei kuitenkaan 
juuri näytä konkretisoituvan oikeuskäytännössä: tämän tutkimuksen aineistoon kuuluvissa 
oikeustapauksissa, joissa perinnöttömäksi tekemisen perusteena on ollut perillisen rikollinen 
toiminta, ovat rikokset pääsääntöisesti kohdistuneet joko perittävään itseensä tai perillispii-
rin ulkopuolisiin tahoihin tai olleet esimerkiksi huumausaine- tai rattijuopumusrikoksia. 

 Vaikka KKO:n ainoassa perinnöttömäksi tekemistä koskevassa ratkaisussa oli 
kyse perinnöttömäksi tekemisestä perittävän rikollisen toiminnan perusteella, on tämän tut-
kimuksen oikeustapausaineistossa huomattavan vähän sellaisia ratkaisuja, joissa 

                                                
112 Lødrup 2004, s. 93—94. 
113 Esimerkin kannalta on irrelevanttia, onko perillinen perillisasemassa myös perittävän puolisoon nähden. 
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testamentissa olisi yksiselitteisesti vedottu perillisen rikolliseen toimintaan. Tavanomaisem-
paa on, että testamentissa puhutaan yleisemmällä tasolla perillisen moitittavasta toiminnasta, 

esimerkiksi muotoiluin ”perittävä on viettänyt sopimatonta elämää muun muassa syyllisty-
mällä rikollisiin toimiin”, ”perittävä on jatketusti syvästi ja törkeästi toiminut perittävää vas-
taan”, ”perittävä jatkuvasti viettää kunniatonta rikollista elämää” ja ”perittävä on tahallisesti 
syvästi loukannut perittävää”. Perillisen rikollisuus näyttäytyy tällöin enemmänkin vain yh-
tenä hänen kunniattoman ja epäsiveellisen elämäntapansa ilmenemismuodoista. Perinnöttö-
mäksi tekemiselle onkin tyypillistä, että PK 15:4.1:ssa tarkoitetut näennäisesti toisilleen 
vaihtoehtoiset perusteet enemmän tai vähemmän sekoittuvat keskenään. Palaan tähän aihee-
seen jaksossa 3.2. 
 Mahdollinen selitys rikosperusteen vähäiselle esiintymiselle aineistossa on, 
että ”kunniaton ja epäsiveellinen elämä” on, kuten jäljempänä nähdään, niin paljon tulkin-
nanvaraisempi peruste perinnöttömäksi tekemiselle, että sitä koskevat testamentit riitaute-
taan herkemmin. Mikäli perinnöttömäksi tekemisen perusteena on esimerkiksi perillisen te-
kemä vakava väkivaltarikos, josta hänet on tuomittu vankeuteen, eikä käsillä ole esimerkiksi 
mahdollista testamentin muoto- tai kompetenssivirhettä, ovat perinnöttömäksi tekemisen rii-
tauttamisen menestymismahdollisuudet selkeästi varsin heikot. Toisaalta, kuten johdannossa 
jo todettiin, lienee perinnöttömäksi tekeminen yleisesti ottaen varsin harvinaista. Rikostilas-
tojen valossa harvinaisia ovat myös sellaiset yksittäiset vakavat rikokset, jotka yksinään riit-
täisivät perinnöttömäksi tekemisen perusteeksi ja joiden vakavuus antaa aiheen olettaa, ettei 

näin perusteltua perinnöttömäksi tekemistä koskevaa määräystä kovin herkästi riitautettaisi: 
esimerkiksi omaisuusrikoksia tilastoitiin vuonna 2020 yli 250 000 ja huumausainerikoksia 
lähes 37 000 (joista törkeitä hieman alle 1 600), henkirikoksia sen sijaan alle sata ja törkeitä 
pahoinpitelyitä 1 757, joka on noin 5 % pahoinpitelyiden kokonaismäärästä.114  
 Aarnion ja Kankaan115 kanta on, että kun perinnöttömäksi tekemisen perus-
teena on perillisen tekemä rikos, riittää, että testamenttiin kirjataan yleinen viittaus tähän. 
Rikosnimikkeen yksilöintiä ei edellytetä, eikä se välttämättä testamentin laatijalta edes on-
nistuisi, jos hän ei esimerkiksi tiedä, mikä rikos on tarkalleen ottaen luettu perillisen syyksi. 
Edellä havaittiin jo, että perinnöttömäksi tekemistä koskevat testamenttimääräykset ovat sa-
namuodoltaan hyvin kirjavia. Muutamissa aineistoon kuuluvissa ratkaisuissa on perinnöttö-
mäksi tehty osapuoli vaatinut testamenttimääräyksen kumoamista sillä perusteella, että 

                                                
114 Suomen virallinen tilasto: Eräiden rikostyyppien kehitys 2016—2020 (katsottu 22.3.2021). 
115 Aarnio – Kangas 2016, s. 156—157; näin myös esimerkiksi Vaasan hovioikeus 27.9.2000 S 00/427 ja Itä-
Suomen hovioikeus 26.9.2008 S 08/153. 
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testamentissa ei ole yksilöity määräyksen perusteena olevaa rikosta tai sitä tapaa, jolla rikos 
on tarkalleen loukannut perittävää, mutta tuomioistuimet ovat ohittaneet nämä vaatimukset 

lakiin perustumattomina. Kysymys on joka tapauksessa käytännön merkitystä vailla, koska 
testamenttimääräykseen vetoavalla on todistustaakka perusteen olemassaolosta. Edellä jak-
sossa 2.3.2 toin jo esille kantani, että PK 15:4.2:n mukainen näyttövelvollisuus ja perittävän 
tahdon kunnioittamisen periaate edellyttävät, että tuomioistuin tutkii perinnöttömäksi teke-
misen perusteet materiaalisesti, vaikka niitä ei olisi testamentissa yksilöity lainkaan. 
 

3.1.2 Oikeuskäytännöstä 

3.1.2.1 KKO 1987:131 

Korkeimman oikeuden ainoassa perinnöttömäksi tekemistä koskevassa ennakkoratkaisussa 
KKO 1987:131 oli kyse puolisoiden K:n ja V:n vuonna 1972 laatimasta keskinäisestä omis-
tusoikeustestamentista, jolla K:n pojat P ja U oli tehty perinnöttömiksi. Testamentissa ve-

dottiin sekä poikien tekemiin rikoksiin että näiden kunniattomaan ja epäsiveelliseen elä-
mään. K:n kuoltua vuonna 1984 nostivat P ja U kihlakunnanoikeudessa kanteen, jossa ve-
dottiin paitsi perinnöttömäksi tekemisen perusteettomuuteen, myös K:n testamenttauskom-
petenssin puutteeseen ja V:n epäasialliseen toimintaan puolisoiden omaisuuden suhteen. 
Ratkaisussa on käsitelty laajasti K:n terveyttä, P:n ja U:n käyttäytymistä ja elämäntapoja 
sekä V:n toimia K:n ja puolisoiden yhteisen omaisuuden hoitamiseksi. Kihlakunnanoikeus 
pysytti testamentin pääosin voimassa, mutta kumosi perinnöttömäksi tekemistä koskevan 
määräyksen todeten, että P:n ja U:n väitetyt rikokset ja kunniaton ja epäsiveellinen elämän-
tapa olivat jääneet näyttämättä. 
 Kihlakunnanoikeuden ratkaisusta ei täysin selvästi ilmene, katsottiinko kanne 
myönnetyksi P:n osalta; V:n edustaja on ratkaisun tekstin mukaan todennut, että ”P:n osalta 
ei oltu pystytty esittämään näyttöä perinnöttömäksi tekemisen suhteen, joten kanne tältä osin 
saattaisi menestyäkin”. V:n hovioikeuteen tekemässä valituksessa nimettiin vastapuoleksi 
ainoastaan U. Valituksen keskiössä on U:n rikosrekisteriote, jota ei ollut esitetty kihlakun-
nanoikeudessa. U:n syyksi oli luettu yli 20 vuoden aikana lukuisia rikoksia, muun muassa 
alkoholirikoksia ja varkauksia, joista osasta hänet oli jätetty tuomitsematta rangaistukseen. 
Hovioikeus ei kuitenkaan muuttanut kihlakunnanoikeuden ratkaisua.116 

                                                
116 Jäi epäselväksi, onko Vaasan hovioikeus perustellut ratkaisuaan ja miten. Niihin ratkaisua koskeviin asia-
kirjoihin, joita säilytetään Korkeimmassa oikeudessa, ei sisälly erillistä hovioikeuden ratkaisua lainkaan. 
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 Korkeimpaan oikeuteen tehdyssä valituslupahakemuksessa pyydettiin arvioi-
maan etenkin sitä, miten osittain syyntakeettomana tehtyjä rikoksia tulisi arvioida PK 

15:4.1:n tahallisuusvaatimuksen kannalta, ja toisaalta sitä, eivätkö tällaiset rikokset joka ta-
pauksessa ole osoitus kunniattomasta ja epäsiveellisestä elämäntavasta. Valitukseen anne-
tussa vastauksessa vedotaan siihen, että vaikka U on kiistatta syyllistynyt rikoksiin, eivät 
nämä ole kohdistuneet K:hon eivätkä siten ole voineet loukata tätä PK 15:4:ssä tarkoitetulla 
tavalla. Osittain syyntakeettomana tehtyjä rikoksia ei vastauksen mukaan tule myöskään pi-
tää osoituksena kunniattomasta ja epäsiveellisestä elämästä, koska psyykkisen sairauden ta-
kia U:n toisintoimimismahdollisuudet ovat olleet rajalliset. U on ainakin kihlakunnan-oikeu-
den käsittelyn aikaan ollut hoidettavana psykiatrisessa vankisairaalassa, ja hänellä on ollut 
edunvalvoja. 
 Korkein oikeus kumosi alempien oikeusasteiden ratkaisut todeten, että U:n ri-
kokset ovat syvästi loukanneet K:ta, jolla on siten ollut oikeus tehdä U perinnöttömäksi. 
Ratkaisun perustelut ovat käytännössä olemattomat; rikosten loukkaavaa luonnetta tai rikos-
ten määrän tai osittaisen syyntakeettomuuden merkitystä ei arvioida lainkaan. Ratkaisu syn-
tyi äänin 3—2, joista vähemmistö olisi pysyttänyt hovioikeuden tuomion. 
 Wörlundin117 mukaan KKO 1987:131 ei olisi erityisemmin selkeyttänyt oi-
keustilaa, koska kyse ei ollut ”rajatapauksesta” PK 15:4:n sovellettavaksi tulemisen kan-
nalta. Tästä olen eri mieltä: tapaukseen liittyy lukuisia nykyäänkin perinnöttömäksi teke-
mistä koskevassa oikeuskäytännössä realisoituvia kysymyksiä, kuten rikosten loukkaavuu-

den arviointi siinä tapauksessa, että ne eivät ole kohdistuneet perittävään itseensä, rikosten 
määrän ja vakavuuden merkitys, ja mahdollinen tahallisuuden puute syyntakeettomuuden 
vuoksi. Esimerkiksi Rautiala118 toteaa yksiselitteisesti, että perinnöttömäksi tekeminen ri-
koksen perusteella edellyttää perillisen syyntakeisuutta119. Perustelujen puutteen vuoksi 
KKO:n ratkaisu ei kuitenkaan juurikaan tarjoa edes suuntaviivoja näiden kysymysten arvi-
ointiin, vaan ennakkopäätösarvo rajoittuu sen vahvistamiseen, että PK 15:4.1:n mukainen 
rikosperuste voi tulla täytetyksi myös lukuisilla vähäisillä rikoksilla, ei vain yhdellä tai muu-
tamalla vakavalla teolla.  
 

                                                
117 Wörlund 1994, s. 419. 
118 Rautiala 1957, s. 195. 
119 KKO:n aineistosta ei käy tarkemmin ilmi, miten suuri osa U:n rikoksista oli tehty osittain syyntakeettomana, 
ja millaisia nämä rikokset olivat luonteeltaan. Tälläkin tiedolla olisi saattanut olla merkitystä myöhemmän 
tulkintakäytännön kannalta. 
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3.1.2.2 Myöhempi oikeuskäytäntö: tehokas perinnöttömäksi tekeminen 

Rikosperusteista perinnöttömäksi tekemistä koskeva oikeuskäytäntö on vähäistä mutta kir-
javaa ja yleistysten tekeminen siten vaikeaa. Tyydyn tässä jaksossa havainnoimaan joitakin 
tapauksia yhdistäviä piirteitä ja käsittelen jaksossa 3.1.3 yleisemmällä tasolla rikosoikeudel-
lisen vastuun merkitystä perinnöttömäksi tekemiselle. 
 Kenties keskeisin havainto on, että PK 15:4.1:n muotoilu, jossa viitataan ”ta-
halliseen rikokseen” yksikkömuodossa, ei ole täysin linjassa oikeuskäytännön kanssa. Tä-
män tutkimuksen aineistoon kuuluu vain kaksi ratkaisua, joissa tuomioistuin on pysyttänyt 

voimassa yksittäiseen rikokseen perustuvan perinnöttömäksi tekemistä koskevan testament-
timääräyksen. Ensimmäinen näistä on Vaasan hovioikeuden ratkaisu 18.2.1992 S 91/367: 
 

Perittävä V oli kahdella eri testamentilla tehnyt rintaperillisensä E:n perinnöt-
tömäksi, koska E oli noin 12 vuotta ennen ensimmäisen testamentin laatimista 
pahoinpidellyt V:tä. E:n syyksi luettiin vähäisen vamman aiheuttanut pahoin-
pitely, ja hänet tuomittiin sakkorangaistukseen. 
 
V:n kuoltua hänen leskensä A valvoi testamentit. E nosti kanteen A:ta vastaan 
testamenttien julistamiseksi pätemättömäksi siltä osin, kuin ne loukkasivat hä-
nen lakiosaansa. 

 
Vaikka perinnöttömäksi tekemisen perusteena ollut rikos oli varsin lievä, katsoi raastuvan-
oikeus sen loukanneen V:tä siinä määrin, että hänellä oli oikeus tehdä E perinnöttömäksi. 
Hovioikeus pysytti alemman oikeusasteen ratkaisun. Ratkaisussa on nähdäkseni oikeutetusti 
annettu suurempi painoarvo V:n kokemalle loukkaukselle (ja siten hänen tahtonsa kunnioit-
tamiselle) kuin rikoksen vakavuusasteelle ja sille, että E oli tuomittu vain sakkoihin; lapsen 
vanhempaansa kohdistama väkivallanteko lienee arkkityyppi sellaisesta teosta, joka on ”pe-
rintöoikeuden perustaan eli sukulaisten yhteenkuuluvaisuuteen ilmeisesti soveltumaton”120. 
Ratkaisua olisi mahdollista kritisoida siitä, että E syyllistyi rikokseen vuonna 1963, mutta V 
laati ensimmäisen perinnöttömäksi tekemistä koskevan määräyksen vasta 1975. Tälle sei-
kalle ei kuitenkaan ole annettu olennaisessa määrin merkitystä ilmeisesti lähinnä sillä perus-
teella, että E:n ja V:n välit rikkoutuivat pahoinpitelyn seurauksena täysin, eivätkä he pitäneet 
E:n teon jälkeen käytännössä mitään yhteyttä toisiinsa. 
 Toinen yksittäiseen rikokseen perustuva tapaus on edellä jo lyhyesti käsitelty 

Helsingin hovioikeuden ratkaisu 29.11.1995 S 94/88: 
 
 

                                                
120 Lvk 3/1948, s. 13. Ks. myös Rautiala 1957, s. 197. 



 
 
 

36 

Perittävä A oli testamentissaan määrännyt rintaperillisensä R:n perinnöttö-
mäksi, koska tämä jatkuvasti viettää kunniatonta ja epäsiveellistä elämää. R:n 
entinen puoliso J nosti heidän yhteisten lastensa, eli sijaantuloperillisten, edus-
tajana kanteen testamenttimääräyksen pätevyyden vahvistamiseksi. R vaati 
kanteen hylkäämistä, koska testamentin sanamuodon mukaista perinnöttö-
mäksi tekemisen perustetta ei ollut käsillä. 
 
J:n ja todistajana esiintyneen, testamentin laatimisessa A:ta avustaneen asi-
anajaja S:n kertomusten perusteella katsottiin, että perinnöttömäksi tekemisen 
tosiasiallinen peruste oli kahteen alaikäiseen lapseen kohdistunut seksuaaliri-
kos, josta R oli tuomittu ehdolliseen vankeuteen noin neljä vuotta ennen A:n 
kuolemaa ja kolme vuotta ennen perinnöttömäksi tekemistä koskevan testa-
mentin laatimista. Kihlakunnanoikeus hyväksyi A:n testamenttimäääräyksen 
päteväksi, ja hovioikeus pysytti ratkaisun. 

 
Vastanäyttöä R:n kanteen kiistämiselle ei ilmeisesti edes pyritty esittämään, vaan keskeiseen 
asemaan nousi A:n tahdon kunnioittaminen testamentin sanamuodon mukaisen tulkinnan 
sijaan. S:n mukaan A oli ”vaikea ja sulkeutunut ihminen, jolla oli tapana puhua asioista vih-
jailemalla, ja jonka ajatuksista oli ollut vaikea päästä perille”. A oli testamentin laatimisen 
yhteydessä selvästi tuonut esille, ettei halunnut R:n saavan edes lakiosaansa. A ei ollut suos-
tunut paljastamaan S:lle syytä, miksi halusi tehdä R:n perinnöttömäksi. S oli lukenut A:lle 
”lakitekstin pykälät”, eli oletettavasti PK 15:4:n, muttei ollut antanut esimerkkejä perinnöt-
tömäksi tekemisen soveltamistilanteista, millä perusteella kihlakunnanoikeus katsoi PK 
15:4:n tulkinnan jääneen yksinomaan A:n oman ymmärryksen varaan. A on ollut testamen-
tin laatiessaan 73-vuotias, eikä jutusta ilmene, että hänellä olisi ollut juridista koulutusta tai 
asiantuntemusta. Kihlakunnanoikeus huomioi, että A:ta on saattanut johtaa harhaan PK 
15:4.1:ssa käytetty sana ”epäsiveellinen”; R:hän oli tuomittu nimenomaan siveellisyysrikok-
sesta. Ratkaisussa todetaan, että subjektiivisen tulkinnan periaatteesta huolimatta testamen-

tin sanamuodon sivuuttaminen edellyttää varsin vankkoja todisteita. Tässä tapauksessa tes-
taattorin tahdosta oli esitetty riittävästi näyttöä, jotta sanamuodon vastainen tulkinta oli pe-
rusteltu. Kihlakunnanoikeuden johtopäätös tukee nähdäkseni myös edellä jaksossa 2.3.2 
esiin tuomaani näkemystä, että perusteen käsillä olo tulisi lähtökohtaisesti aina tutkia mate-
riaalisesti, mikäli testamentissa on maininta perinnöttömäksi tekemisestä. 
 Ratkaisu on niin ikään hyvä esimerkki siitä, ettei PK 15:4.1:ssa tarkoitettu 
”syvä loukkaaminen” edellytä, että perittävä tai kukaan hänen läheisensä erityisen konkreet-
tisesti kärsisi perillisen tekemästä rikoksesta mitenkään. Jutusta ei käy ilmi, että R:n syyksi 
luetun rikoksen uhrit olisivat olleet kenenkään asiaan liittyvän henkilön sukulaisia tai muu-
ten läheisiä. Vakavimmat A:n läheisille aiheutuneet seuraukset, jotka ilmenevät ratkaisusta, 
olivat R:n ja tämän puolison avioero ja siitä seurannut R:n ja hänen lastensa välisen suhteen 
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täydellinen katkeaminen. On kuitenkin helppo nähdä, miten R:n syyksi luettu rikos jopa il-
man seurannaisvaikutuksia on katsottavissa vakavasti A:ta loukanneeksi. 

 Kaikissa muissa aineiston ratkaisuissa, joissa tuomioistuin on hyväksynyt pe-
rinnöttömäksi tekemistä koskevan testamenttimääräyksen, on taustalla suurempi määrä jo-
takuinkin vähäisiä rikoksia. Perinnöttömäksi tehty perillinen on poikkeuksetta kärsinyt lu-
kuisia vankilatuomioita, joiden yhteenlaskettu kesto on ollut useampia vuosia. Toinen ja 
keskeisempi ratkaisuja yhdistävä tekijä on, ettei yksikään perillisen syyksi luetuista rikok-
sista yksinään olisi riittänyt perinnöttömäksi tekemisen perusteeksi, mutta rikostuomioiden 
määrä on ylittänyt jonkin kriittisen kynnyksen PK 15:4:n soveltamisen kannalta. Siitä, mihin 
tämä kynnys yleisesti ottaen voisi asettua, on aineiston suppeuden vuoksi mahdotonta sanoa 
mitään.  
 Niihin tapauksiin, joissa perinnöttömäksi tekemisen julkilausuttuna perusteena 
on ollut perillisen pidempiaikainen rikollinen toiminta, liittyy myös, ehkä odotetustikin, 
myös kunniattoman ja epäsiveellisen elämän piirteitä: Turun hovioikeuden ratkaisussa 
10.10.2002 S 02/1455 ja Itä-Suomen (ent. Kouvolan) hovioikeuden ratkaisussa 26.9.2008 S 
08/153 perilliselle oli häiritsevän ja väkivaltaisen käyttäytymisen johdosta määrätty lähes-
tymiskielto perittävää kohtaan, ja jälkimmäisessä tapauksessa perittävä oli jopa kantanut 
mukanaan pippurisumutetta poikaansa kohtaan tuntemansa pelon vuoksi. Vaasan hovioikeu-
den ratkaisussa 27.9.2000 S 00/427 puolestaan huomioidaan, että perittävä, jonka perillisen 
syyksi oli luettu useampia vakavia huumerikoksia, oli henkilökohtaisesti pitänyt huumeri-

kollisuutta erityisen moraalittomana toimintana ja kieltäytynyt jopa morfiinista sairaalassa 
ennen kuolemaansa, koska oli pitänyt sitä huumeena. Perillisen huumerikostuomiot olivat 
myös saaneet varsin laajaa julkisuutta, mikä oli ollut omiaan loukkaamaan perittävää.  
 Ratkaisevaa kaikkien näiden tapausten arvioinnissa on ollut perillisten toden-
nettu rikollisuus, ei heidän muu elämäntapansa tai rikosten seurannaisvaikutukset. Pidän 
kuitenkin täysin mahdollisena, että kaikissa näissä tapauksissa myös väite kunniattomasta ja 
epäsiveellisestä elämästä olisi voinut menestyä tuomioistuimessa. KKO 1987:131 kuuluu 
tähän ryhmään: koska tapauksessa arvioitavana olleessa testamentissa oli vedottu molempiin 
PK 15:4.1:n tarkoittamiin perusteisiin, ei nähdäkseni ole itse asiassa täysin varmaa, että ny-
kypäivän tuomioistuimet antaisivat painoarvoa niinkään perillinen U:n syyksi luetuille ri-
koksille kuin sille, että ne osaltaan osoittavat hänen viettäneen kunniatonta ja epäsiveellistä 
elämää. Tällöin perinnöttömäksi tekemistä olisivat saattaneet tukea myös kihlakunnanoikeu-
dessa esitetyt väitteet U:n alkoholinkäytöstä ja epäasiallisesta käyttäytymisestä perittävän 
kotona, kun ne nyt jäivät vaille merkitystä. Kunniattoman ja epäsiveellisen elämän 
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painottamisen puolesta saattaisi puhua myös se, että U oli tehnyt ainakin osan rikoksistaan 
osittain syyntakeettomana. 

 Perusteltu, joskin oikeuskäytännön valossa marginaalinen kysymys koskee pe-
rittävän oman käyttäytymisen merkitystä perinnöttömäksi tekemisen perusteen arvioin-
nille.121 Edellä jo käsitellyssä Vaasan hovioikeuden ratkaisussa 18.2.1992 S 91/367 nostet-
tiin esille se seikka, että perittävän käyttäytyminen psyykkisestä sairaudesta kärsinyttä en-
simmäistä vaimoaan kohtaan oli ollut ”painostavaa ja joskus jopa väkivaltaista”, ja että pe-
rinnöttömäksi tehty poika oli puolustanut äitiään. Perinnöttömäksi tekemisen perusteena ol-
lut perittävään kohdistunut pahoinpitely oli kuitenkin tapahtunut ilman varsinaista provo-
kaatiota, eikä ratkaisusta ilmene, että sillä olisi ollut mitään suoraa yhteyttä siihen, miten 
perittävä oli kohdellut perillisen äitiä. Näin ollen perittävän toiminnalla ei ollut merkitystä 
ratkaisun lopputulokselle. Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisussa 24.5.1995 S 94/600 kanta-
jan väite siitä, että hän ”on saanut esikuvan alkoholin käytöstä kotoaan”, ohitettiin kommen-
toimatta. 
 
3.1.2.3 Myöhempi oikeuskäytäntö: tehoton perinnöttömäksi tekeminen 

Aineistoon kuuluvista rikosperusteisen perinnöttömäksi tekemisen tapauksista pienen enem-
mistön muodostavat ratkaisut, joissa tuomioistuin on kumonnut perinnöttömäksi tekemistä 
koskevan testamenttimääräyksen. Nämä jakautuvat varsin selkeästi kolmeen ryhmään 1) kä-
sillä on ollut yksiselitteisesti rikos, jota koskeva syyte on kuitenkin tullut hylätyksi, 2) perit-
tävän sinänsä toteennäytetty rikos tai rikokset on arvioitu liian vähäisiksi, jotta perinnöttö-
mäksi tekeminen olisi niiden perusteella mahdollista tai 3) väitetystä rikoksesta ja siten pe-
rinnöttömäksi tekemisen perusteesta ei ole minkäänlaista näyttöä. 
 Länsi-Uudenmaan (ent. Espoon) käräjäoikeuden ratkaisu 2.11.2012 L 
09/15979 koski perittävä R:n ja tämän puolison T:n testamenttia, jolla rintaperillinen A oli 

tehty perinnöttömäksi. Ratkaisusta ei käy ilmi testamentin sanamuotoa, mutta vastaaja on 
myöntänyt kanteen ilmeisesti sillä perusteella, että A:han kohdistettu syyte törkeästä var-
kaudesta oli tullut hylätyksi. Rikosasian asianomistajaa ei nimetä ratkaisussa. Perinnöttö-
mäksi tekemistä käsitellään ratkaisussa vain hyvin lyhyesti, ja pääosa ratkaisun tekstistä kos-
kee oikeudenkäyntikulujen määrää ja korvausvastuuta niistä.  
 Koska kanne ratkaistiin vastaajan myöntämisen perusteella, ei ole mahdollista 
tehdä johtopäätöksiä siitä, olisiko tapauksessa käsillä ollut mahdollinen rikos voinut riittää 

                                                
121 Ks. Rautiala 1957, s. 195. 
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perinnöttömäksi tekemisen perusteeksi. Huomionarvoinen piirre kuitenkin on, että kanne 
tuli vireille joulukuussa 2009 ja ratkaistiin vasta lähes kolme vuotta myöhemmin ilmeisesti 

sen vuoksi, että asiassa odotettiin A:ta koskevan rikossyytteen ratkaisua. Vastaajana ollut T 
oli alun perin vastustanut kannetta. Jäljempänä todetaan, että käräjäoikeuden annettua rat-
kaisunsa rikosasiassa on ”varatuomari N” myöntänyt kanteen ”T:n puolesta”, koska hänen 
näkemyksensä mukaan rikossyytteen hylätyksi tuleminen riitti osoittamaan, ettei perinnöt-
tömäksi tekemisen perustetta ollut käsillä.  Ratkaisusta ei käy ilmi, millä valtuuksilla N on 
toiminut asiassa, kun T on aiemmassa vaiheessa ilmeisesti itse omaa puhevaltaansa käyttäen 
vastustanut kannetta. 
 Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ratkaisussa 27.7.2017 L 16/9830 oli niin 
ikään kyse hylätystä rikossyytteestä: 

 
Puolisot L ja H olivat keskinäisessä testamentissaan määränneet muun muassa, 
että heidän yhteinen rintaperillisensä S ja tämän lapsi M jäisivät ilman perin-
töä, koska S ja M olivat pahoinpidelleet H:ta. S nosti H:n kuoltua kanteen pe-
rinnöttömäksi tekemistä koskevan määräyksen kumoamiseksi, koska pahoin-
pitelyä koskeva syyte oli hylätty. 
 
Vastaajiksi oli nimetty L, S:n sijaantulija J ja S:n kanssaperilliset. J myönsi 
kanteen. Muut olivat asiassa vääriä vastaajia, joten kanne jätettiin heidän osal-
taan tutkimatta.  

 
Ratkaisun tekstin perusteella vaikuttaa melko selvältä, että perinnöttömäksi tekemistä kos-
keva testamenttimääräys olisi joka tapauksessa todettu tehottomaksi, koska ratkaisussa vii-
tatun hovioikeuden tuomion mukaan S:n ei ollut näytetty pahoinpidelleen H:ta.122 Merkittä-
vää tapauksessa on kuitenkin, että tuomioistuin olisi pahoinpitelysyytteen hylätyksi tulemi-
sesta huolimatta ilmeisesti antanut sijaa myös vastaajien todistelulle, mikäli sellaista olisi 
ollut esittää: ”Hovioikeus on hylännyt [S:ään] kohdistetun syytteen [H:n] pahoinpitelystä. 
[Vastaajat …] eivät ole esittäneet näyttöä vetoamansa seikan tueksi. Nämä seikat huomioi-
den käräjäoikeus on päätynyt lopputulemaan, että perinnöttömäksi tekemistä koskevaan 
määräykseen vedonneet eivät ole näyttäneet toteen perinnöttömäksi tekemisen edelly-
tykseksi väitettyä pahoinpitelyä.” 
 Aineistoon kuuluvat kaksi tapausta, joissa perittävän syyksi on luettu rikos tai 
rikoksia, mutta perinnöttömäksi tekemistä koskeva testamenttimääräys on kumottu, eroavat 

                                                
122 M:n asema pahoinpitelyasiassa jää epäselväksi. Ratkaisun alussa otsikon ”Riidattomat taustatiedot” alla 
todetaan, että testamentin mukaan S ja M olisivat yhdessä syyllistyneet pahoinpitelyyn, mutta jäljempänä ei 
enää viitata M:n osallisuuteen lainkaan. Ratkaisun tekstin perusteella hovioikeuden päätös pahoinpitelyasiassa 
ei koskenut M:ää, eikä M ei ole myöskään asianosaisena jutussa. 
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toisistaan olennaisilta osin. Helsingin hovioikeuden ratkaisussa 30.6.1993 S 92/549 oli kyse 
sekä rintaperillisen että tämän oman lapsen tekemisestä perinnöttömäksi: 

 
K ja E olivat keskinäisellä testamentillaan tehneet rintaperillisensä L:n ja tä-
män rintaperilliset perinnöttömiksi, koska L oli ”loukannut K:ta syvästi kar-
kaamalla alaikäisenä kotoa ja muutenkin viettämällä sopimatonta elämää syyl-
listymällä rikollisiin toimiin”. 
 
E ja eräät muut henkilöt123 nostivat K:n kuoltua kanteen perinnöttömäksi te-
kemistä koskevan määräyksen pätevyyden vahvistamiseksi. Raastuvanoikeus, 
arvioituaan asiaa varsin perusteellisesti, hylkäsi kanteen, minkä ratkaisun ho-
vioikeus pysytti. 

 
Testamentti oli laadittu noin kuukautta ennen K:n kuolemaa kesällä 1989. Ainoat rikokset, 
joihin L oli jutussa esitetyn todistelun perusteella syyllistynyt, olivat vuosina 1974—1975 
tapahtuneet huumausainerikos ja asiakirjaväärennös, joista molemmista hänet oli tuomittu 
sakkoihin. Tämän jälkeiseltä ajalta ei ollut näyttöä, että L olisi tehnyt rikoksia tai muuten-
kaan viettänyt moitittavaa elämää. L oli myös pitänyt normaalisti yhteyttä K:hon tämän vii-
meisten elinvuosien aikana ja osallistunut oman lapsensa kanssa perhejuhliin ja juhlapyhien 
viettoon. L:n näkemyksen mukaan perinnöttömäksi tekemisen taustalla olisikin ollut lähinnä 
K:n ja E:n pettymys siihen, ettei L:n elämä ollut mennyt heidän suunnitelmiensa mukaan 

esimerkiksi koulutuksen osalta. K:n käyttäytyminen testamentin tekemisen ja kuoleman vä-
lisenä aikana olisi nähdäkseni antanut aihetta vedota myös siihen, että perinnöttömäksi te-
kemistä koskevan määräyksen olisi ollut katsottava tulleen peruutetuksi124, mutta tähän ei 
ole jutussa vedottu.  
 Tässä tapauksessa näyttää selvältä, että L:n syyksi luettuja rikoksia olisi tuskin 
missään olosuhteissa voitu katsoa luonteeltaan syvästi loukkaaviksi, vaikka K:n käsitys tai 
kokemus asiasta olisikin ollut eri. Käsillä on edellä jaksossa 2.3.2 käsitelty rajanveto sub-
jektiivisen ja objektiivisen loukkaavuuden välillä. Ratkaisusta voidaan lisäksi vetää ainakin 
ne johtopäätökset, että 1) mikäli perillinen halutaan tämän tekemän rikoksen perusteella 
tehdä perinnöttömäksi, tulee tätä koskeva testamentti laatia kohtuullisen pian rikoksen ta-
pahtumisen jälkeen (korkeintaan muutaman vuoden kuluttua, vrt. Helsingin hovioikeus 
29.11.1995 S 94/88125) ja 2) testamentin laatimisajankohdasta riippumatta perinnöttömäksi 
tekemistä koskeva määräys lienee tehoton, jos perittävän ja perillisen välinen suhde on 

                                                
123 Ratkaisusta ei käy ilmi, ovatko nämä henkilöt L:n kanssaperillisiä vai testamentinsaajia. 
124 Ks. jakso 2.2.1. 
125 Ks. jakso 3.1.2.2. 
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ennen perittävän kuolemaa ollut useamman vuoden ajan normaali, vaikkei nimenomaisesti 
vedottaisikaan siihen, että perittävä olisi antanut perillisen teot anteeksi. 

 Turun hovioikeuden edellä jo lyhyesti käsitellyssä ratkaisussa 9.6.2010 S 
09/790 oli sen sijaan kyse vakavasta rikoksesta, jota koskeva tuomio oli annettu vain hieman 
ennen perittävän kuolemaa: 

 
S oli tehnyt rintaperillisensä A:n perinnöttömäksi S:ään kohdistuneen törkeän 
kavalluksen perusteella, josta A oli tuomittu ehdolliseen vankeuteen loppu-
vuodesta 2005. S laati perinnöttömäksi tekemistä koskevan testamentin hel-
mikuussa 2006 ja kuoli saman vuoden joulukuussa.  
 
Käräjäoikeus hyväksyi S:n toisen rintaperillisen E:n kanteen määräyksen pä-
tevyyden vahvistamiseksi todeten, että A:n rikoksen oli katsottava syvästi lou-
kanneen S:ää PK 15:4:ssä tarkoitetulla tavalla. Hovioikeus kumosi käräjäoi-
keuden ratkaisun muun muassa sillä perusteella, että S ja A olivat pitäneet 
säännöllisesti yhteyttä S:n kuolemaan asti, ja että perinnöttömäksi tekemisen 
perusteena ollut A:n teko oli täten katsottava anteeksiannetuksi ja perinnöttö-
mäksi tekemistä koskeva testamentti peruutetuksi. 

 
Hovioikeuden johtopäätös on nähdäkseni vähintäänkin kyseenalainen. Käräjäoikeudessa 
esitetystä todistelusta käy hyvin selvästi ilmi sekä S:n loukkaantuminen A:n teon johdosta 
että hänen vakaa tahtonsa tehdä A perinnöttömäksi. A:n väitteistä esimerkiksi siitä, että A:n 
sisar olisi ylipuhunut S:n laatimaan perinnöttömäksi tekemistä koskevan testamentin saa-
dakseen koko perinnön itselleen, tai että S:n testamenttauskompetenssissa olisi ollut puut-
teita, ei ole esitetty mitään näyttöä. Käräjäoikeuden mukaan ratkaisevaa merkitystä ei tullut 
antaa sille, että A oli kesästä 2006 alkaen ilmeisesti S:n kuolemaan asti saanut vapaasti vie-
railla S:n luona sairaalassa ja palvelutalossa. Tätä oikeutta oli aiemmin rajoitettu, koska S 
ilmaisi kokeneensa A:n ja tämän puolison vierailut ”kovisteluna”.  
 Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden ratkaisun, koska katsoi mainittujen vierai-
luiden olleen osoitus siitä, että S oli antanut A:lle tämän teon anteeksi. Merkitystä ei annettu 
sille, että vierailut saattoivat olla vain myönnytys A:lle S:n heikentyvän terveydentilan takia, 
eikä sille, että S ei ollut tiettävästi nimenomaisesti ilmaissut anteeksiantoaan eikä peruutta-
nut testamenttia. Perinnöttömäksi tekemisen voimassa pysyttämisen puolesta puhuu nähdäk-
seni myös se, että A oli saanut tuomion rikoksestaan vain noin vuosi ennen S:n kuolemaa, 
ja S oli laatinut testamentin hyvin pian tämän jälkeen. Edellä käsitellyssä Helsingin hovioi-

keuden ratkaisussa 30.6.1993 S 92/549 perillisen rikostuomioista perinnöttömäksi tekemistä 
koskevan testamentin laatimiseen kului 14 vuotta, joista suurimman osan perillinen ja perit-
tävä olivat normaalissa vuorovaikutuksessa keskenään. Nyt käsillä olevassa tapauksessa tuo-
tiin esille, että S oli ahdistunut A:n vierailuista palvelutalossa, eikä esitetty näyttöä siitä, että 
S itse olisi viimeisinä elinkuukausinaan toivonut A:n vierailevan luonaan säännöllisemmin 
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tai antanut tähän suostumustaan. Tapauksessa ei nähdäkseni ole ollut enempää syytä presu-
moida anteeksiantoa kuin niin ikään Turun hovioikeuden antamassa ratkaisussa 10.10.2002 

S 02/1455126, jossa perinnöttömäksi tekemistä koskeva testamenttimääräys pysytettiin siitä 
huolimatta, että perillinen oli asunut tai ainakin säännöllisesti oleskellut perittävän kotona ja 
pitänyt tästä huolta tämän viimeisten elinkuukausien ajan. 
 Aineistoon kuuluu muutamia ratkaisuja, joissa perinnöttömäksi tekemisen pe-
rusteena on vedottu perillisen tekemään rikokseen ilman, että tästä on ollut esittää minkään-
laista näyttöä. Näissä tapauksissa testamenttimääräys on ymmärrettävästi yksiselitteisesti 
kumottu, mutta ratkaisut osoittavat, että määräyksen peruste on syytä aina tutkia materiaali-
sesti, elleivät osapuolet ole yhtä mieltä siitä, ettei perustetta ole käsillä. Satakunnan käräjä-
oikeuden ratkaisussa 14.10.2010 L 10/3936 oli perittävä E tehnyt vuonna 1995 laaditussa 
testamentissaan rintaperillinen H:n perinnöttömäksi, koska väitti tämän kavaltaneen häneltä 
30 000 markkaa. Kavalluksesta ei ollut tehty rikosilmoitusta eikä H ollut koskaan ollut siitä 
tai ilmeisesti muustakaan rikoksesta syytteessä. Käräjäoikeus kuitenkin arvioi seikkaperäi-
sesti asiakirja- ja henkilötodistelun pohjalta, oliko mahdollista, että asiassa olisi tapahtunut 
rikos siitä huolimatta, että kavallukseksi väitetystä tapahtumasta oli kulunut asian käsittelyn 
aikaan jo lähes 20 vuotta. Johtopäätös oli, että väite kavalluksesta oli todennäköisimmin pe-
rustunut E:n väärinkäsitykseen, johon puolestaan oli ainakin H:n näkemyksen mukaan saat-
tanut vaikuttaa E:n terveydentila. 
 Kymenlaakson käräjäoikeuden ratkaisussa 19.9.2013 L 13/5706 näyttö rikok-

sesta näyttää olleen vielä vähäisempää kuin edellä käsitellyssä ratkaisussa: 
 
K oli tehnyt rintaperillisensä H:n perinnöttömäksi, koska H oli ”menettelyllään 
tahallisesti ja syvästi loukannut” K:ta. Loukkauksen perusteeksi esitettiin K:n 
isän M:n ja H:n väliset oikeustoimet, jotka K:n käsityksen mukaan olisivat 
täyttäneet petoksen tai kiristyksen tunnusmerkistön. H:n väitettiin moititta-
valla menettelyllään saaneen taloudellista hyötyä vähintään 100 000 euron 
edestä. 
 
H nosti K:n kuoltua kanteen perinnöttömäksi tekemistä koskevan määräyksen 
kumoamiseksi. Käräjäoikeus hyväksyi kanteen todeten, ettei riittäviä perus-
teita perinnöttömäksi tekemiselle ollut käsillä. 

 
Esimerkkeinä perinnöttömäksi tekemisen perusteena olevista H:n toimista mainitaan M:n 
H:lle vuonna 1998 tekemä veneen lahjoitus ja vuonna 2012 solmittu kiinteistön kauppa.127 

                                                
126 Ks. jakso 3.1.2.2. 
127 Tässäkin tapauksessa nousee jossain määrin esille edellä jo käsitelty kysymys perinnöttömäksi tekemisen 
perusteiden ajallisesta ulottuvuudesta. M teki lahjoituksen, jota K piti sopimattomana, vuonna 1998, mutta K 
laati perinnöttömäksi tekemistä koskevan testamentin vasta vuonna 2012, noin kuukausi ennen kuolemaansa. 
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H:n nostamaan kanteeseen annetun vastauksen mukaan kauppa olisi ollut huomattavan ali-
hintainen ja lahjoitettu vene ”vähintään” 100 000 markan arvoinen, ja M:lle olisi aiheutunut 

oikeustoimien johdosta merkittävää taloudellista vahinkoa.  
 Ratkaisun tekstistä ei ilmene, millaista vahinkoa M olisi tarkalleen kärsinyt, 
miksi lahjoitus ja kauppa olisi katsottava H:n taholta moitittavaksi menettelyksi, tai miten 
toimet olivat loukanneet K:ta. Nähdäkseni perinnöttömäksi tekeminen olisi saattanut käsillä 
olevassa tapauksessa olla perusteltua, jos H:n olisi näytetty esimerkiksi hyväksikäyttäneen 
M:n muistisairautta tai muuta haavoittuvaa asemaa, mutta tällaista ei ratkaisun tekstin pe-
rusteella ole edes väitetty. Ainoa materiaalinen peruste, joka ratkaisussa mainitaan perinnöt-
tömäksi tekemiselle, on, että K ”ajautui pääosin [H:n] menettelyn johdosta vaikeaan tilan-
teeseen”. Täysin avoimeksi jää, mitä tällä tarkoitetaan. K tai M eivät ilmeisesti olleet tehneet 
H:n toiminnasta rikosilmoitusta tai tutkintapyyntöä. Pidän täysin mahdollisena, että H:n toi-
mintaan on saattanut liittyä merkittäviäkin epäselvyyksiä – vakaa näkemykseni on, että kai-
kista perinnöttömäksi tekemistä koskevista määräyksistä täydellisen ja ilmiselvän perusteet-
tomia on häviävän pieni osa – mutta koska K ei ilmeisesti elinaikanaan ollut ryhtynyt mi-
hinkään toimenpiteisiin, ei H:n toiminnan moitittavuudesta ole testamentissa esitettyjä väit-
teitä lukuun ottamatta minkäänlaista näyttöä. Näin ollen käräjäoikeuden ratkaisu oli nähdäk-
seni oikea. 
 Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ratkaisussa 13.6.2018 L 17/18184 oli perin-
nöttömäksi tekemisen perusteena vedottu sekä perillisen tekemiin rikoksiin että siihen, että 

tämä olisi jo saanut perintöosansa: 
 

M oli testamentissaan tehnyt rintaperillisensä J:n perinnöttömäksi, koska tämä 
oli tahallisella rikoksella syvästi loukannut häntä. Lisäksi J oli joka tapauk-
sessa jo saanut perintöosansa ennakkoperintönä, koska hänen omistamansa 
osakeyhtiön lainojen vakuutena oli ollut M:n ja tämän puolison O:n omistamia 
kiinteistöjä, jotka oli realisoitu, kun yhtiö ei ollut suoriutunut lainojen mak-
susta. 
 
J ilmoitti, ettei hän ollut koskaan syyllistynyt mihinkään rikokseen. Vastaajat 
ilmoittivat hyväksyvänsä, ettei perinnöttömäksi tekemisen perustetta näin ol-
len ollut käsillä. Myöntämisen perusteella käräjäoikeus ratkaisi asian J:n 
eduksi perinnöttömäksi tekemisen osalta. Ennakkoperinnön osalta asia jätet-
tiin tutkimatta. 

 

Vaikuttaa varsin selvältä, ettei tapauksessa ollut kyse PK 6 luvussa tarkoitetusta ennakkope-
rinnöstä; J ei ollut saanut vakuusrealisoinnista mitään henkilökohtaista taloudellista hyötyä. 
Sekä ennakkoperintöön että perinnöttömäksi tekemiseen vetoaminen testamentissa on joka 
tapauksessa yksinomaan ”varman päälle pelaamista”, koska tehokkaasti perinnöttömäksi 
tehdyllä ei ole velvollisuutta palauttaa saamiaan ennakkoperinnöksi katsottavia lahjoja, ja 
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vastaavasti kysymys perillisen saamien lahjojen ennakkoperintöluonteesta on relevantti vain 
siinä tapauksessa, että perinnöttömäksi tekemistä koskeva määräys on tehoton. 

 Perinnöttömäksi tekeminen oli testamentissa perusteltu J:n tahallisella rikok-
sella. Käräjäoikeus ei vastaajien myöntämisen vuoksi käsitellyt perinnöttömäksi tekemistä 
materiaalisesti lainkaan, mutta prosessuaalisesta näkökulmasta juttu on mielenkiintoinen. J 
oli vaatinut koko testamentin julistamista pätemättömäksi, koska perinnöttömäksi tekemi-
selle ei ollut perustetta, koska hän ei ole saanut väitettyä ennakkoperintöä, ja koska testa-
mentti loukkasi hänen lakiosaansa. J oli kuitenkin myös ilmoittanut, ettei hän vetoa asiassa 
PK 13 lukuun, jolloin kyseessä ei ollut moitekanne. Käräjäoikeus totesi, ettei lakiosan louk-
kaaminen ole peruste julistaa testamenttia kokonaisuudessaan pätemättömäksi. J:n kannetta 
ei kuitenkaan katsottu perusteettomaksi, vaikka se tuli osittain myönnetyksi ja osittain jätet-
tiin tutkimatta. Käräjäoikeus viittasi Aarnion ja Kankaan Suomen jäämistöoikeus II -teoksen 
4. painokseen, jossa todetaan, että pelkkä lakiosavaatimus ei riitä perinnöttömäksi tekemisen 
riitauttamiseen, vaan ”[p]erillisen on lisäksi nostettava vahvistuskanne sen toteamiseksi, 
ettei laissa tarkoitettua perinnöttömäksi tekemisen perustetta ole ollut”. Teoksen uusim-
massa painoksessa128 ei tällaista kannepakkoa enää ole. En toisaalta näe myöskään syytä 
asettaa perinnöttömäksi tehdylle mitään erityistä velvollisuutta pyrkiä sovintoratkaisuun en-
nen asian viemistä tuomioistuimeen. 
 Perinnöttömäksi tekeminen oli vain yhtenä lankana erittäin monimutkaisessa 
perintöriitavyyhdessä Helsingin hovioikeuden ratkaisussa 8.4.1997 S 95/1903, jonka taus-

talla oli osapuolten isän P:n jälkeinen riitainen pesänselvitys ja perinnönjako. Leski E oli 
pian perinnönjaon toimittamisen jälkeen lahjoittanut varsin mittavan omaisuutensa käytän-
nössä kokonaan nuorimmalle lapselleen R:lle ja tämän puolisolle. Muutamaa vuotta myö-
hemmin E oli laatinut ”E:n viimeiseksi tahdoksi” otsikoidun asiakirjan, jonka sanamuodon 
mukaan hänen jälkeensä ”ei tule jäämään mitään, mistä neljä vanhinta lasta […] voisivat 
tehdä riitaa tai edes riitauttaa, yrittämällä saada itselleen rahallista hyötyä”. Tämän määräyk-
sen tulkittiin tarkoittavan neljän vanhimman rintaperillisen tekemistä perinnöttömäksi. R ve-
tosi määräyksen perusteena muun muassa siihen, että eräs hänen sisaruksistaan olisi syyllis-
tynyt luvattomaan käyttöön, kun tämä oli siirtänyt tietyn E:n käytössä olleen puhelinnume-
ron toiseen osoitteeseen, ja että toisen sisaruksen ”sopimaton kielenkäyttö” olisi täyttänyt 
pahoinpitelyn tunnusmerkit. Sisarukset olisivat R:n mukaan myös viettäneet PK 15:4:ssä 
tarkoitettua kunniatonta ja epäsiveellistä elämää. Sekä käräjä- että hovioikeus totesivat 

                                                
128 Aarnio – Kangas 2015, s. 184—185. 
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yksiselitteisesti, ettei mitään perusteita perinnöttömäksi tekemiselle ole tosiasiallisesti ollut 
käsillä. 

 

3.1.3 Rikosoikeudellinen vastuu ja perittävän loukkaaminen 

PK 15:4.1:n mukaan perinnöttömäksi tekemisen perusteena olevalta rikokselta edellytetään 
tahallisuutta.  Rikosoikeudellinen tahallisuus määritellään RL 3:6:ssä: 
 

Tekijä on aiheuttanut tunnusmerkistön mukaisen seurauksen tahallaan, jos hän 
on tarkoittanut aiheuttaa seurauksen taikka pitänyt seurauksen aiheutumista 
varmana tai varsin todennäköisenä. Seuraus on aiheutettu tahallaan myös, jos 
tekijä on pitänyt sitä tarkoittamaansa seuraukseen varmasti liittyvänä. 

 
Tahallisuus ja tuottamus ovat rikoksen syyksiluettavuuden muodot. Syyksiluettavuus ja 
syyntakeisuus (RL 3:4) puolestaan muodostavat syyllisyyden, joka on yksi rikoksen ns. ylei-
sen tunnusmerkistön osa. Muut yleiset tunnusmerkit ovat tunnusmerkistönmukaisuus ja oi-
keudenvastaisuus.129 
 Syyksiluettavuudessa arvioidaan tekijän suhtautumista tunnusmerkistön mu-
kaiseen tekoon, eli se voidaan katsoa myös arvioksi tekijän menettelyn moitittavuudesta.130 
Tapaturmista ei rangaista: syyksiluettavuuden taustalla on ajatus tekijän toisintoimimismah-
dollisuudesta, eli rangaistavuus edellyttää, että teko on perustunut tekijänsä omiin valintoi-
hin.131 RL 3:5.2:n mukaan lähtökohtaisesti vain tahalliset rikokset ovat rangaistavia; tuotta-
musperusteinen rangaistavuus edellyttää, että siitä on nimenomaisesti säädetty. 
 Ensimmäisessä perintölainsäädännön uudistusehdotuksessa perinnöttömäksi 
tekemisen edellytyksenä oli perittävän tekemä rikos sekä se, että kyseisestä rikoksesta oli 
tuomittu kuritushuonerangaistus.132 Kolme vuotta myöhemmin uudistetussa esitysehdotuk-

sessa rangaistustyyppiä koskeva lisäedellytys muutettiin vaatimukseksi siitä, että rikosta on 
pidettävä törkeänä.133 Esitysehdotuksen mukaan ”[e]i […] voitane pitää asianmukaisena si-
toa puheenaolevan laatuista perintöoikeudellista säännöstä määrätyn rangaistusjärjestelmän 
olemassaoloon; myöskään ei liene aihetta perinnöttömäksi tekemisen edellytyksenä vaatia, 
että kyseessä olevasta rikoksesta jo silloin, kun perinnöttömäksi tekeminen tapahtuu, on 

                                                
129 Esim. Lappi-Seppälä ym. 2004, otsikko ”Yleisen tunnusmerkistön ainesosat”. 
130 Honkasalo 1967, s. 11; Lappi-Seppälä ym. 2004, otsikko ”Syyllisyys yleisen tunnusmerkistön ainesosana”. 
131 HE 44/2002 vp., s. 69. 
132 Lvk 2/1935, s. 9.  
133 Lvk 6/1938, s. 17. 
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tuomittu rangaistus.”134 Rangaistustyyppiin sitomattomuus osoittautui oikeaksi ratkaisuksi, 
sillä kuritushuonerangaistus poistettiin rikoslaista vuonna 1975135, ja ainoat nykyään jäljellä 

olevat maininnat siitä ovat vuodesta 1889 asti voimassa pysyneessä RL 18 luvussa. 
 Vuonna 1951 voimaan tulleessa PK 17:19:ssä edellytettiin perinnöttömäksi te-
kemisen perusteena olevalta rikokselta tahallisuutta. Kuten jaksossa 2.3.1 jo todettiin, ei 
muutosta aiemman lakiehdotuksen muotoiluun (”törkeänä pidettävä rikos”136) perusteltu 
lainkaan. Myöskään lopullisen perintökaarta koskeneen hallituksen esityksen 6/1964 perus-
teluissa ei puututa perinnöttömäksi tekemistä koskevaan sääntelyyn millään tavalla. 
 Aarnio ja Kangas137 ovat tulkinneet tahallisuuden vaatimusta siten, että perin-
nöttömäksi tehdyn on edellytettävä tulleen tuomituksi tahallisesta rikoksesta, koska heidän 
näkemyksensä mukaan rikosoikeudellisia vastuukysymyksiä voi arvioida pätevästi vain tuo-
mioistuin, ei esimerkiksi pesänjakaja tai testamentin toimeenpanija, ja perillistä suojaa syyt-
tömyysolettama. Syyttömyysolettama määritellään ETL 4:2:ssä, jonka mukaan ”rikoksesta 
epäiltyä on kohdeltava esitutkinnassa syyttömänä”. Lainkohta vastaa osittain sisällöltään 
EIS 6(2) artiklaa, jonka mukaan ”jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kun-
nes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen”. Koska EIS on Suomessa lain tasoi-
sena voimassa, ulottuu syyttömyysolettama siis tuomion lainvoimaiseksi tulemiseen, vaikka 
tästä ei nimenomaista säännöstä kansallisessa lainsäädännössä olekaan.138 EIT:n tulkinta-
käytännössä myös syyttömyysolettaman alkamisajankohta on sijoittunut hivenen aikaisem-
maksi kuin Suomen oikeudessa: sen mukaan syyttömyysolettaman tulisi suojata henkilöä 

kaikissa sellaisissa tilanteissa, joissa rikosepäily voi tosiasiallisesti vaikuttaa tämän asemaan, 
vaikka virallista epäilyä rikoksesta ei vielä olisikaan olemassa.139 
 Syyttömyysolettamassa on kyse sen mahdollisuuden huomioon ottamisesta, 
että epäilty ei olekaan syyllistynyt prosessin kohteena olevaan rikokseen. Kuten Launiala140 
toteaa, olisi empirian valossa itse asiassa perusteltua olettaa epäilty syylliseksi, sillä valtaosa 
rikosoikeudenkäynneistä päättyy langettavaan tuomioon. Nimitys on kuitenkin sikäli jär-
kevä, että rikosjutuissa näyttötaakka on syyttäjällä. Yksinkertaisimmillaan syyttömyys-

                                                
134 Lvk 6/1938, s. 77. 
135 Pihlajamäki 1991, s. 283. 
136 Lvk 6/1938, s. 17. 
137 Aarnio – Kangas 2016, s. 145. 
138 Launiala 2010, s. 15—16. Yhdyn kirjoittajan näkemykseen siitä, että rikosprosessilainsäädäntöön olisi syytä 
kirjata yksiselitteisti EIS 6(2) artiklan sisältöä vastaava syyttömyysolettaman määritelmä. 
139 Launiala 2010, s. 14. 
140 Launiala 2010, s. 7. 
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olettamassa onkin kyse vain siitä, että syyttäjän tehtävänä on esittää riittävästi näyttöä tuo-
mitsemiskynnyksen ylittymiseksi, jolloin syyttömyysolettama kumoutuu.141 

 Keskeistä käsillä olevan aiheen kannalta on, että syyttömyysolettama on rikos-

prosessuaalinen, rikosprosessissa toimivia viranomaisia velvoittava instituutio.142 Aarnio ja 
Kangas antavat syyttömyysolettamalle merkityssisällön, jollaista ei missään muualla oikeus-
tieteellisessä kirjallisuudessa nosteta edes mahdollisena esiin. Mikäli esimerkiksi mediassa 
kirjoitetaan keskeneräisestä rikosprosessista sävyyn, joka antaa ymmärtää epäillyn olevan 
syyllinen, arvioidaan tätä RL 24:9:n mukaisena kunnianloukkauksena, ei syyttömyysoletta-
man rikkomisena.143 EIT:n oikeuskäytäntö EIS 6(2) artiklan loukkauksista koskee yksin-
omaan sopimusvaltioiden viranomaisten toimintaa.144 Syyttömyysolettama turvaa rikok-
sesta epäillyn ja syytetyn oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, joka on keskeinen, 
moninkertaisesti kansainvälisissä sopimuksissa ja perusoikeuslainsäädännössä turvattu ih-
mis- ja perusoikeus. Perinnöttömäksi tekeminen ei kuitenkaan ole sen enempää julkisoikeu-
dellinen sanktio rikoksesta kuin lausuma perillisen syyllisyydestäkään: Tolvasen145 sanoin 
”rikosoikeudellista syyttömyyttä tai syyllisyyttä on vain rikosoikeuden järjestelmän sisällä”. 
Lakiosaoikeus ei ole ihmis- tai perusoikeus, johon olisi mitään syytä liittää ihmis- tai perus-
oikeusjuridisia käsitteitä.146 
 Edellä käsitellyistä oikeustapauksista on myös havaittavissa, että toisin kuin 
Aarnion ja Kankaan kannanotosta saattaisi päätellä, on perinnöttömäksi tekemistä koskevan 
testamenttimääräyksen taustalla vain harvoin ”pelkkä väite perillisen syyllistymisestä rikok-

seen”147, ja toisaalta, mikäli perusteena on vain testamentissa esitetty väite, tulee määräys 
poikkeuksetta kumotuksi tuomioistuimessa. Testamentissa esitetyn väitteen ja lainvoimai-
sen, tahallisesta rikoksesta annetun tuomion väliin sijoittuvat ainakin 1) rikosilmoituksen 
tekeminen, 2) esitutkinta, 3) teon eteneminen esitutkinnasta syyteharkintaan, 4) syytekyn-
nyksen ylittyminen, 5) tuomitsemiskynnyksen ylittyminen ja 6) tuomion langettaminen ni-
menomaan tahallisesta rikoksesta. Perinnöttömäksi tekemisen tehokkuus voi Aarnion ja 

                                                
141 Tolvanen 2012, s. 244—245. 
142 Esim. Launiala 2010, s. 17. 
143 Launiala 2010, s. 11—12 ja s. 19. 
144 ECHR Case Law: ECHR Judgments by Article (katsottu 21.3.2021). Esimerkiksi ratkaisussa Paulikas v. 
Liettua itse asiassa kyllä käsiteltiin varsin laajaltikin mediassa esitettyjä kannanottoja valittajan syyllisyydestä, 
mutta vain siihen liittyen, miten ne olivat mahdollisesti vaikuttaneet muun muassa tuomareiden ja todistajien 
toimintaan rikosjutun oikeuskäsittelyssä. 
145 Tolvanen 2012, s. 242. 
146 Asia on toki toisin. jos perintölainsäädäntö syrjii esimerkiksi avioliiton ulkopuolella syntyneitä lapsia. Tämä 
ei kuitenkaan enää ole tilanne Suomessa. 
147 Aarnio – Kangas 2016, s. 145. 
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Kankaan tulkintaa seuraten ”kompastua” mihin tahansa näistä portaista. Teon ei todennä-
köisesti voida katsoa loukanneen perittävää PK 15:4.1:ssa tarkoitetulla tavalla, mikäli esi-

tutkinta lopetetaan ennen syyteharkintaa (ETL 3:9—10) tai syyte jätetään ROL 1:7:n nojalla 
nostamatta.148 Jo syytteen nostaminen on kuitenkin nähdäkseni vahva indikaatio siitä, että 
jotain sellaista on tapahtunut, joka on voinut syvästi loukata perittävää. Huomionarvoista on 
myös, että etenkin ROL 1:8.1 2—3 kohdissa ja 1:8.2:ssa säädetyt perusteet harkinnanvarai-
selle syytteen nostamatta jättämiselle ovat etupäässä prosessiekonomisia, eivätkä ne ole vält-
tämättä missään yhteydessä epäillyn rikoksen vakavuuteen (toisin kuin ROL 1:7). Näitä lain-
kohtia sovellettaessa ei siis syytteen nostamatta jättäminenkään väistämättä merkitse, ettei 
perillisen teko olisi ollut perittävää syvästi loukkaava PK 15:4.1:n merkityksessä. 
 Oikeusvaltiossa rikosoikeudellisen vastuun kynnys on asetettava varsin korke-
alle; sen varmistaminen, ettei syytön tule tuomituksi, on rikosprosessin tehtävistä tärkeämpi 
kuin syyllisten saattaminen vastuuseen.149 Perinnöttömäksi tekeminen ei kuitenkaan ole ri-
kosoikeudellinen sanktio eikä lausuma perillisen syyllisyydestä, vaan perittävän yksityinen 
reaktio perillisen taholta kokemaansa loukkaukseen, minkä Aarnio ja Kangas itsekin totea-
vat.150 Tästä seuraa nähdäkseni loogisesti, ettei rikosoikeudelliselle seuraamukselle tai sen 
puutteelle tule perinnöttömäksi tekemistä arvioitaessa antaa olennaisesti suurempaa paino-
arvoa kuin perittävän kokemalle loukkaukselle. Kuten jo edellä totesin, ei ole aihetta olettaa, 
että perinnöttömäksi tekemistä koskevia testamenttimääräyksiä käytettäisiin shikaaniluon-
teisesti, ja joka tapauksessa PK 15:4.2 edellyttää näyttöä paitsi itse perillisen teosta, myös 

sen perittävää loukkaavasta luonteesta. Loukkaavuuden arviointia perittävän subjektiivisesta 
näkökulmasta puolestaan rajoittaa yhteisössä vallitseva käsitys siitä, millaista toimintaa ylei-
sesti ottaen voidaan pitää syvästi loukkaavana. 
 Huomiotta ei ole nähdäkseni syytä jättää myöskään sitä, että muotoilu ”tahal-
linen rikos” on sisältynyt perintölainsäädäntöön vuodesta 1951, mutta rikosoikeudellinen 
tahallisuus määriteltiin lakitekstin tasolla vasta vuonna 2004, kun rikosoikeuden yleisten op-
pien uudistus tuli voimaan. Tätä ennen rikoslaissa oli nimenomaisesti säädetty ainoastaan 
ankaran rikosvastuun kiellosta (vanha RL 3:5.1). Lähtökohtaisesti rikokset kyllä olivat jo 
tätäkin ennen vain tahallisina rangaistavia, mutta oikeustila tahallisuuden suhteen oli huo-
mattavasti epävarmempi kuin yleisten oppien uudistuksen jälkeen.151 Lisäksi tahallisuuden 

                                                
148 ROL 1:7 koskee vähäisenä pidettäviä rikoksia, joista ei olisi odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin 
sakko, sekä tiettyjä alaikäisen rikoksentekijän tekemiä, niin ikään vähäisiä rikoksia.  
149 Ylevä 2012, s. 798. 
150 Aarnio – Kangas 2016, s. 151. 
151 Ks. HE 44/2002 vp., s. 69. 
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alaraja määriteltiin pitkään niin sanotun positiivisen tahtoteorian kautta, jossa ratkaisevaa oli 
tekijän suhtautuminen kielletyn seurauksen mahdollisuuteen, ei seurauksen objektiivinen to-

dennäköisyys; muutosta tässä alkoi tapahtua vasta 1980-luvulla.152 Tahallisina saattoi siis 
tulla rangaistavaksi sellaisiakin tekoja, joiden osalta tahallisuuskynnys ei nykyään ylittyisi. 
 Vaikka hyväksyttäisiinkin se tulkinta, että perinnöttömäksi tekeminen tahalli-
sen rikoksen perusteella edellyttää lainvoimaista tuomiota kyseisestä rikoksesta, jää ongel-
maksi edelleen, että käsitteet ”tahallisuus” ja ”syyllisyys” juridisessa merkityksessään eroa-
vat huomattavasti siitä, miten niitä käytetään yleiskielessä. ”Tahalliseksi” voidaan helposti 
mieltää teko, joka ei rikosoikeudellisessa merkityksessä ole tahallinen. Rikosoikeudellises-
tikin kysymys on hyvin tapaus- ja tulkintasidonnainen, mitä ilmentää esimerkiksi KKO:n 
tapon ja törkeän kuolemantuottamuksen rajanvetoa koskevan oikeuskäytännön runsaus.153 
Huomioitava on myös, että ilman juristin apua testamenttia laativa perittävä ei lähes varmasti 
ole perehtynyt Aarnion ja Kankaan tulkintaan PK 15:4.1:n tahallisuusvaatimuksen sisällöstä, 
vaan perustaa perinnöttömäksi tekemistä koskevan testamenttimääräyksen omalle käsityk-
selleen perillisensä tekojen luonteesta. Kuten Tolvanen154 osuvasti toteaa, syyttömyysolet-
tama (tai perinnöttömäksi tekemisen tapauksessa vaatimus teon tahallisuudesta) ei muuta 
sitä, mitä on tapahtunut tai mitä joku on tehnyt. Näenkin PK 15:4.1:n tahallisuusvaatimuksen 
arvioinnissa analogian vahingonkorvausoikeuteen: pääsääntöisesti korvausvastuun syntymi-
selle ei ole välttämättömänä edellytyksenä rikostuomio tai edes se, että teko ylipäätään olisi 
rikosoikeudellisesti rangaistava, vaan toiminnan syy-yhteys aiheutuneeseen vahinkoon ja 

vahingonaiheuttajan tuottamus riittävät.155 Myöskään syyntakeeton rikoksentekijä ei ole täy-
sin vapaa vastuusta rikoksella aiheuttamansa vahingon suhteen.156 Aarnion ja Kankaan tul-
kinta ei nähdäkseni ota tällaisia näkökohtia riittävässä määrin huomioon, vaikka heidän oma-
kin kantansa on, että perinnöttömäksi tekemisen perusteita tulee arvioida ensisijaisesti perit-
tävän kokeman loukkauksen pohjalta. 
 Huomiota on toisaalta kiinnitettävä muuhun PK 15 luvun sääntelyyn, etenkin 
PK 15:1:een, jonka mukaan perintöoikeuden menettäminen suoraan lain nojalla edellyttää 
perittävän kuoleman aiheuttamista tahallisella rikollisella teolla. Onko perusteltua, että 

                                                
152 Melander 2016, s. 160—161. 
153 Esimerkiksi KKO 1998:2, KKO 2002:124, KKO 2009:43. 
154 Tolvanen 2012, s. 242. 
155 Ks. Hemmo 2005, s. 109; Mielityinen 2006, s. 308—309. 
156 VahL 2:3; myös KKO 2008:79. Syyntakeetonta tai alentuneesti syyntakeista rikoksentekijää koskevaa oi-
keuskäytäntöä perinnöttömäksi tekemiseen liittyen ei tämän tutkimuksen oikeustapausaineistossa ole. Kuten 
edellä jaksossa 3.1.2.1 jo totesin, olisi KKO 1987:131 saattanut olla laajemmin perusteltuna tämänkin kysy-
myksen kannalta hyödyllinen. 
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esimerkiksi törkeään kuolemantuottamukseen syyllistynyt perillinen voisi rikoksen seurauk-
sena menettää perintöoikeutensa perittävän tekemän testamentin nojalla, mutta ei siinä ta-

pauksessa, että kyseisen rikoksen seurauksena olisi kuollut itse perittävä? Kysymykseen voi-
nee perustellusti vastata niin myönteisesti kuin kielteisestikin. Ensimmäinen vaihtoehto pai-
nottaa perittävän testamenttausvapautta ja PK 15:4.1:n loukkaavuusedellytystä, jälkimmäi-
nen taas kohtuullisuusnäkökohtia ja perintöoikeuden järjestelmän sisäistä koherenssia. Oma 
kantani on, että olisi perusteltua vähintäänkin laajentaa PK 15:1 kattamaan myös törkeästä 
huolimattomuudesta aiheutettu perittävän kuolema, mutta kysymys tästä menee tämän tut-
kimuksen aihepiirin ulkopuolelle. Todettakoon kuitenkin, että esimerkiksi Norjan oikeu-
dessa tahallisuutta ei vastaavassa tilanteessa edellytetä, vaan ainoastaan sitä, että perillinen 
on tuomittu perittävän kuoleman aiheuttaneesta teosta tai jätetty rangaistukseen tuomitse-
matta syyntakeettomuuden perusteella (ArveL 73 §). 
 Aineiston suppeuden vuoksi ei ole mahdollista tehdä yleistyksiä siitä, miten 
kaavamaisesti tuomioistuimet ovat soveltaneet Aarnion ja Kankaan tulkintaa PK 15:4.1:n 
”tahallisella rikoksella” -sanamuodosta. Nähdäkseni käsitellyt oikeustapaukset kuitenkin 
viittaavat siihen, että sille annettaisiin varsin merkittävä painoarvo. Paitsi että kyseinen tul-
kinta on mielestäni virheellinen, ei nähdäkseni myöskään ole syytä antaa yksittäiselle oi-
keustieteelliselle lähteelle missään tapauksessa ratkaisevan suurta painoarvoa (kärjistettynä 
siis ”syyte rikoksesta on hylätty, joten perinnöttömäksi tekemistä koskeva määräys on mitä-
tön”). Tahallisuusedellytyksen vähemmän rikosoikeudellista ulottuvuutta painottava tul-

kinta poistaisi PK 15:4:n soveltamisesta myös esimerkiksi vanhentuneisiin ja osittain tai ko-
konaan syyntakeettomana tehtyihin rikoksiin sekä asianomistajarikoksiin liittyvät ongelmat. 
On helppo kuvitella tilanne, jossa perillisen teko näyttää täyttävän esimerkiksi törkeän kun-
nianloukkauksen tunnusmerkistön. 157 Perittävä ei halua nostaa syytettä, koska mieltää po-
tentiaalisen rikosoikeudellisen seuraamuksen ja rikosrekisterimerkinnän kohtuuttomiksi, 
vaan katsoo sopivaksi rangaistukseksi sen, että perillinen jää ilman perintöä.158 Nähdäkseni 
syytteen nostamatta jättämisen ei pitäisi tällaisessa tilanteessa sitoa perittävän käsiä perin-
nöttömäksi tekemisen suhteen.159 

                                                
157 Jäljempänä jaksossa 3.2.2 käsiteltävässä Kainuun käräjäoikeuden ratkaisussa 9.10.2012 L 11/5180 oli juuri 
tällainen tilanne käsillä. 
158 Etenkin ikääntyneet perittävät saattavat suhtautua jopa pelokkaasti kaikkeen oikeuslaitokseen liittyvään, ja 
kynnys nostaa syyte omaa lasta kohtaan saattaa siten nousta ylivoimaisen korkeaksi. 
159 Aarnio ja Kangas (2016, s. 147) itse toteavat, että ”perinnöttömäksi tekemisen peruste ei vanhene”. Tosi-
asiassa heidän tulkintaansa seuraten kuitenkin nimenomaan näin tapahtuu, mikäli rikoksen syyteoikeus vanhe-
nee ilman tuomion antamista. 
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 Tilanne voi olla myös se, että perillinen on käräjäoikeudessa tuomittu rikok-
sesta rangaistukseen, ja perittävä laatii testamentin, jossa hän vetoaa kyseiseen rikokseen 

perinnöttömäksi tekemisen perusteena. Perillinen valittaa tuomiosta hovioikeuteen, mutta 
perittävä kuolee ennen kuin hovioikeus ehtii ratkaista asian. Mikäli käräjäoikeuden tuomio 
esimerkkitapauksessa kumottaisiin, ei perinnöttömäksi tekemistä koskevan testamentin tu-
lisi nähdäkseni tällä perusteella tulla automaattisesti pätemättömäksi. Päinvastoin perittävän 
tahtoa tulisi tällaisessa tapauksessa kunnioittaa, koska hänellä ei ollut mahdollisuutta enää 
arvioida testamenttinsa sisältöä uudelleen. Testamenttia voitaisiin toki edelleen tulkita sen 
sanamuodon vastaisesti, toisin sanoen perinnöttömäksi tehdyn perillisen eduksi, mutta tälle 
edellytettäisiin yhtä vahvoja perusteita kuin missä tahansa muussakin tulkintatilanteessa. 
 Norjan oikeudessa ei ArveL 1973:n voimassaoloaikana edellytetty, että perin-
nöttömäksi tekemisen perusteena olevasta rikoksesta olisi tuomittu rangaistus160, vaan päin-
vastoin tunnustettiin nimenomaisesti lukuisia syitä, miksi rangaistus saattaa jäädä tuomitse-
matta ja miksi sitä ei näin ollen ole perusteltua edellyttää perinnöttömäksi tekemisessä161. 
ArveL on ollut voimassa alle puoli vuotta, joten uudesta säännöksestä ei ole vielä oikeustie-
teellisiä kannanottoja saatavilla, mutta en näe syytä olettaa, että vallitseva kanta olisi olen-
naisesti muuttunut uuden lain myötä. Huomionarvoista on, että ArveL 55 §:n sanamuoto 
(joka on lainatulta osaltaan sama kuin vanha ArveL 1973 34 §) itse asiassa viittaa perillisen 
rikosoikeudelliseen syyllisyyteen huomattavasti eksplisiittisemmin kuin PK 15:4: ”[…] hvis 
livsarvingen har gjort seg skyldig til straff for et lovbrudd […]” (kursivointi kirjoittajan). 

Tästä huolimatta ei siis edellytetä, että syyllisyys olisi edes tullut tuomioistuimen arvioita-
vaksi. Sama tulkinta omaksuttiin myös Suomessa PK 1743 17:19—20:n tullessa voimaan162, 
ja siinä pysyttiin ainakin seuraavat neljä vuosikymmentä. Vielä vuonna 1991 Helsingin ho-
vioikeus totesi ratkaisussaan 9.1.1991 S 89/879, että ”[p]erintökaaren 15 luvun 4 §:n tarkoit-
taman rikoksen osalta ei edellytetä, että rikoksen tekijä on siitä tuomittu tai että rikos on 
ilmoitettu syytteeseen pantavaksi”. Nykyään näyttää kuitenkin siltä, että Aarnion ja Kankaan 
kanta on saanut vanhempia tulkintoja enemmän painoarvoa. 
 

  

                                                
160 Lødrup – Asland 2018, s. 134; Arnholm 1982, s. 91; Ot. prp. nr. 36 (1968—1969), s. 162. 
161 NOU 2014:1, s. 139. 
162 Rapola 1951, s. 119; Rautiala 1957, s. 195—196. 
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3.2 Kunniaton ja epäsiveellinen elämä 

3.2.1 Yleistä 

Perinnöttömäksi tekemisestä perillisen viettämän kunniattoman ja epäsiveellisen elämän pe-
rusteella säädetään PK 15:4.1:n toisessa virkkeessä lyhyesti: 
 

Sama on laki, jos perillinen jatkuvasti viettää kunniatonta ja epäsiveellistä elämää. 
 
Edellytyksenä on siis, että kunniaton ja epäsiveellinen elämä loukkaa syvästi perittävää tai 
jotakuta hänen läheistään, kuten momentin ensimmäisessä virkkeessä säädetään rikosperus-
teisen perinnöttömäksi tekemisen osalta.163 Sana ”jatkuva” ilmaisee, että kyseessä on oltava 
jonkinasteinen elämäntapa; yksittäinen tai muutamakaan huumekokeilu tai humalassa se-
koiltu viikonloppu ei vielä riitä perinnöttömäksi tekemisen perusteeksi, vaan perillisen käyt-
täytymisestä pidemmällä aikavälillä syntyvä kokonaiskuva ratkaisee.164 Olennainen huomio 
on, että vaikka ”kunniaton ja epäsiveellinen elämä” ja OikTL 33 §:n ”kunnianvastaisuus ja 
arvottomuus” muistuttavat sanatasolla toisiaan, voi OikTL 33 § tulla sovellettavaksi jo yk-
sittäisen sopimuksentekotilanteeseen liittyvän tosiseikan perusteella, toisin kuin PK 15:4.165 
 Perillisen rikollista toimintaa voidaan pitää kohtalaisen selvänä ja oikeutettuna 
perusteena perinnöttömäksi tekemiselle. ”Kunniaton ja epäsiveellinen elämä” sen sijaan on 
yksinomaan moraalinen käsite, johon liittyvä sanktio on paheksunta, äärimmäisessä tapauk-
sessa esimerkiksi vanhemman ja lapsen välien katkeamiseen asti. Oikeusvarmuus on vaa-
rassa, kun moraaliseen paheksuntaan liitetään oikeudellisia seuraamuksia.166 Korkein oikeus 

moitti muotoilua jo vuoden 1938 perintölakiehdotuksesta antamassaan lausunnossa: siitä ai-
heutuisi vain ”teeskenneltyä suhtautumista perittävään ja vastenmielisiä riitoja”.167 Tästä 
huolimatta peruste päätyi sellaisenaan 25 vuotta myöhemmin voimaan tulleeseen lakiteks-
tiin. Tämän tutkimuksen oikeustapausaineiston perusteella se tulee myös huomattavasti 

                                                
163 Aarnio ja Kangas (2016, s. 151) esittävät, että kunniattoman ja epäsiveellisen elämän tapauksessa pelkkä 
”loukkaavuus” (ei siis ”syvä loukkaavuus”) riittäisi perinnöttömäksi tekemisen perusteeksi. He eivät kuiten-
kaan perustele tätä kantaansa mitenkään, joten tässä tutkimuksessa lähden siitä, että PK 15:4.1:n ensimmäisen 
virkkeen muotoilu ”syvästi loukannut” soveltuu myös kunniattomaan ja epäsiveelliseen elämään. Erottelun 
merkitys on joka tapauksessa vähäinen ellei olematon. 
164 Mikkola 2010, s. 87; Aarnio – Kangas 2016, s. 150. 
165 Aarnio – Kangas 2016, s. 150. 
166 Aarnio – Kangas 2016, s. 149. On tietysti mahdollista argumentoida, että rikosoikeuskin perustuu pohjim-
miltaan moraaliseen paheksuntaan, mutta nykyisin hyväksytään yleisesti, että kriminalisoinnin perusteena on 
oltava jonkin yhteisen tai yksityisen oikeushyvän suojaaminen eikä yksinomaan jonkin yksittäisen henkilön tai 
ihmisryhmän näkemys siitä, mikä on oikeaa tai moraalista toimintaa ja mikä ei. 
167 KKO 1941, s. 82. 
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useammin tuomioistuinten arvioitavaksi kuin PK 15:4.1:n mukainen rikosperuste, mikä ei 
sanojen ”kunniaton” ja ”epäsiveellinen” merkityssisällön arvosidonnaisuuden valossa ole 

yllättävää. Tarkastelen käsitteiden epämääräisyyden problematiikkaa lähemmin jaksossa 
3.2.3. 
 Tämän tutkimuksen aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että perillisen kunni-
attomaan ja epäsiveelliseen elämään vetoamisen tyyppitilanteessa ollaan varsin lähellä sitä, 
että myös PK 15:4.1:n rikosperuste saattaisi tulla sovellettavaksi. Useissa tutkimusaineiston 
ratkaisuissa, joissa perinnöttömäksi tekemisen perusteeksi on hyväksytty perillisen kunnia-
ton ja epäsiveellinen elämä, on perittävä testamentissaan maininnut perusteeksi sekä kunni-
attoman ja epäsiveellisen elämän että perillisen tekemät rikokset, vaikkei rikoksiksi väitet-
tyjä perillisen tekoja olisi edes ilmoitettu poliisille.168 Missään PK:n esitöissä ei lainkaan 
avata käsitteen ”kunniaton ja epäsiveellinen elämä” sisältöä. Vuoden 1935 ehdotuksessa vii-
tataan ainoastaan perittävän ”törkeään loukkaamiseen”169, mistä esimerkkinä annetaan ruu-
miinvamman aiheuttaminen perittävälle pahoinpitelyn seurauksena. Selvää on, että ainakin 
nykyään tämä kuuluisi yksiselitteisesti rikosperusteen alaan. 
 Edellä olen tuonut esille näkemykseni siitä, että perinnöttömäksi tekemisen 
perusteena olevan loukkauksen ei välttämättä tule kohdistua nimenomaan PK 15:4.1:ssa ni-
mettyihin henkilöihin, vaan esimerkiksi perittävän puoliso voi myös tulla kysymykseen. 
Tämä tulkinta on ongelmallisempi silloin, kun perusteena on perillisen kunniaton ja epäsi-
veellinen elämä. Ensinnäkin on vaikea nähdä, miten rintaperillisen kyseenalainen elämän-

tapa ei loukkaisi perittävää, mutta kylläkin jotain muuta henkilöä; kyseessä on kuitenkin 
perittävän oma lapsi. Toiseksi, kuten rikosperusteisenkin perinnöttömäksi tekemisen yhtey-
dessä, on vaikea kuvitella, miksi perittävä tekisi rintaperillisensä perinnöttömäksi sellaisen 
perillisen toiminnan perusteella, jota ei ole itse kokenut millään tapaa moitittavana tai louk-
kaavana. 
 

  

                                                
168 Esimerkiksi Itä-Suomen (ent. Kouvolan) hovioikeuden tuomiot 24.5.1995 S 94/600 ja S 94/602, joissa pe-
rinnöttömäksi tehtyjen perillisten väitettiin rikkoneen perittävän kotirauhaa, ja em. tuomioistuimen ratkaisu 
15.11.1995 S 94/230, jossa vedottiin perillisen perittävään kohdistamiin pahoinpitelyihin. 
169 Lvk 2/1935, s. 111. 



 
 
 

54 

3.2.2 Oikeuskäytännöstä 

3.2.2.1 Tehokas perinnöttömäksi tekeminen 

Suomalaisten kansanluonne ja -taudit huomioon ottaen ei ole yllättävää, että tyypillisin esi-
merkki perinnöttömäksi tekemisestä kunniattoman ja epäsiveellisen elämän perusteella on 
perillisen alkoholiongelma, josta on seurannut hänelle vakavia ongelmia etenkin työelä-
mässä ja perhesuhteissa. Tilastoja seuraa myös se, että tällainen perillinen on tyypillisemmin 
mies kuin nainen.170  
 PK 15:4.1:n vaatimus siitä, että kunniattoman ja epäsiveellisen elämän tulee 
syvästi loukata perittävää, lienee yhteydessä siihen, että aineistoon kuuluvissa tuomioistuin-
ten ratkaisuissa on perinnöttömäksi tekemisen perusteena ollut perillisen alkoholinkäyttö 
johtanut varsin vakaviin haittoihin myös muille kuin perilliselle itselleen. Perittävälle on 
saattanut aiheutua perillisen käyttäytymisen seurauksena hoitoa vaativia mielenterveydelli-
siä oireita, kuten Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden ratkaisussa 20.2.2019 L 18/866. Tämä 

olisi nähdäkseni yksinäänkin varsin yksiselitteinen osoitus perillisen käyttäytymisen syvästi 
loukkaavasta luonteesta. Yleisesti ottaen PK 15:4.1:n mukaista kunniatonta ja epäsiveellistä 
elämää koskevista tuomioistuinten ratkaisuista on havaittavissa, että niissä vedotaan rikos-
perusteista perinnöttömäksi tekemistä useammin perillisen käyttäytymisen aiheuttamiin 
konkreettisiin kielteisiin seurauksiin paitsi perilliselle itselleen, myös hänen läheisilleen. 
 Yksi tyypillinen lieveilmiö on, että perinnöttömäksi tehty ei ole täyttänyt omiin 
lapsiinsa kohdistuvia velvollisuuksiaan vanhempana, vaan lapset ovat vanhempansa alkoho-
linkäytön vuoksi joutuneet asumaan isovanhempiensa ja/tai toisen vanhempansa kanssa. Ky-
seessä on saattanut olla pelkkä olosuhteiden pakottama lasten asumisen järjestely, mutta 
useissa tapauksissa perilliseltä on viety myös juridinen huoltajuus. On helppo ymmärtää, että 
perittävä tai perittävät voivat kokea tällaisen toiminnan oman lapsensa taholta erityisen louk-
kaavana. Usein perinnöttömäksi tekemistä koskevassa testamentissa on nimenomaisesti 
määrätty perinnön menevän perinnöttömäksi tehdyn perillisen lapsille, jos isovanhemmat 
ovat pitäneet näistä huolta.  
 Alkoholiongelmainen perillinen ei yleensä ole ollut työelämässä kuin korkein-
taan epäsäännöllisesti, mihin liittyy useissa tapauksissa rahan pummaaminen perittävältä ja 
muilta läheisiltä ja/tai velkojen maksattaminen heillä.171 Ratkaisuissa Itä-Suomen 

                                                
170 Alkoholin riski- ja ongelmakäyttö on huomattavasti yleisempää miehillä kuin naisilla. Ks. Härkönen ym. 
2017, s. 30. 
171 Näin myös Wörlund 1994, s. 423. 
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hovioikeus 11.6.1998 S 98/91 ja Helsingin hovioikeus 18.10.2006 S 05/2259 perittävä oli 
testamentannut omakotitalokiinteistönsä lapsenlapselleen, koska pelkäsi, että rintaperillinen 

omaisuuden perittyään myisi sen ja joisi rahat. Ratkaisut osoittavat osaltaan perittävän tah-
don kunnioittamisen periaatteen tärkeyttä: mikäli perinnöttömäksi tekeminen olisi näissä ta-
pauksissa todettu tehottomaksi, olisi ohitettu paitsi perittävän perillisen taholta kokema louk-
kaus, myös hänen toteennäytetty tahtonsa varmistaa tietyn omaisuuden säilyminen suvussa. 
 Perinnöttömäksi tekemisen perusteita arvioitaessa on asiaa tarkasteltava ensi-
sijaisesti perittävän subjektiivisesta näkökulmasta, mitä sitten ikään kuin rajataan perillisen 
tekojen konkreettisella luonteella ja sen arvioinnilla, millainen toiminta voi objektiivisesti 
katsoen olla syvästi loukkaavaa. Tämän tutkimuksen aineistoon kuuluvista ratkaisuista ei 
kuitenkaan mistään käy ilmi, että perittävä olisi yleisesti ottaen suhtautunut alkoholinkäyt-
töön mitenkään poikkeuksellisen kielteisesti172, kuten Helsingin hovioikeuden ratkaisussa 
1.6.2005 S 03/1193:  

 
Puolisot S ja H olivat keskinäisessä testamentissaan tehneet rintaperillisensä 
A:n perinnöttömäksi, koska tämä oli ”jatkuvasti käyttänyt väärin alkoholia, ei 
[ollut] hoitanut lapsiaan ja [oli] viettänyt kunniatonta ja epäsiveellistä elämää. 
Perintö määrättiin molempien puolisoiden kuoleman jälkeen meneväksi A:n 
kahdelle lapselle. 
 
A:n alkoholin ongelmakäyttö oli alkanut yli 20 vuotta aikaisemmin. Isovan-
hemmat olivat usein hakeneet A:n lapset luokseen, kun A oli jättänyt heidät 
yksin kotiin ja lähtenyt ”kaljoittelemaan”. Lapset olivat lopulta jääneet pysy-
västi isovanhempien luokse asumaan, minkä järjestelyn A ja lastensuojeluvi-
ranomaiset olivat hyväksyneet. A oli myös käynyt vanhempiensa luona ”rä-
hisemässä ja kerjäämässä rahaa”. 
 
S:n kuoleman jälkeen A nosti kanteen H:ta ja lapsiaan vastaan perinnöttömäksi 
tekemistä koskevan määräyksen kumoamiseksi ja lakiosansa saamiseksi. Kä-
räjäoikeus hylkäsi kanteen, minkä ratkaisun hovioikeus pysytti.  

 
S:n ja A:n välien kerrotaan menneen lopullisesti poikki, kun S oli tullut A:n asunnolle saa-
tuaan tiedon, että A:lle olisi mahdollisesti sattunut jotakin, ja löytänyt A:n sekä lukuisia tun-
temattomia ihmisiä sotkuisesta asunnosta ”tolkuttomassa humalatilassa”. A:n alkoholin-
käyttö oli tässä vaiheessa kuitenkin jatkunut jo vuosia, joten kysymys ei ollut niinkään S:ää 
peruuttamattomasti järkyttäneestä yksittäistapauksesta kuin korresta, joka katkaisi kamelin 
selän.  

                                                
172 Tämä siitäkin huolimatta, että aineiston ratkaisujen perittävät ovat syntyneet 1910—1940-luvuilla, joten 
heidän suhtautumisensa alkoholiin ja etenkin sen liikakäyttöön lienee ollut keskimäärin huomattavankin paljon 
ankarampaa kuin nuoremmilla sukupolvilla. 
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 Helsingin hovioikeuden ratkaisussa 18.10.2006 S 05/2259 puolestaan noste-
taan erityisesti esille perittävän suvaitsevainen luonteenlaatu: 

 
Perittävä C oli tehnyt molemmat rintaperillisensä B:n ja J:n perinnöttömäksi 
näiden kunniattoman ja epäsiveellisen elämän perusteella. Molemmat rintape-
rillisistä olivat pitkään käyttäneet runsaasti alkoholia, mikä oli johtanut muun 
muassa J:n avioliiton päättymiseen eroon. Eron jälkeen J ei ollut juuri ollut 
läsnä lapsensa M:n elämässä. B ja J olivat lainailleet isältään rahaa, jota eivät 
olleet maksaneet takaisin. B oli ilmeisesti vastikkeetta asunut C:n kanssa C:n 
omistamassa talossa C:n kuolemaan asti. 
 
C jätti testamentissaan kaiken omaisuutensa M:lle. Käräjäoikeus hylkäsi B:n 
ja J:n kanteen M:ää vastaan perinnöttömäksi tekemistä koskevan määräyksen 
kumoamiseksi. Hovioikeus hylkäsi B:n valituksen tuomiosta. 

 
Ratkaisussa todetaan, että C:n ”elämänkatsomus ei ollut ahdasmielinen vaan pikemminkin 
tavanomaista suvaitsevaisempi ja ymmärtäväisempi niitä kohtaan, jotka eivät jostain syystä 
ole pärjänneet elämässä.” C:tä kuvataan hyväntahtoiseksi ja avarakatseiseksi. Tästä huoli-
matta hän oli tehnyt molemmat alkoholiongelmaiset rintaperillisensä perinnöttömiksi, mikä 
C:n kerrotun luonteenlaadun huomioon ottaen jo itsessään osoittaa nähdäkseni varsin sel-
västi, miten loukkaavana hän oli B:n ja J:n käyttäytymisen kokenut. 
 Edellä kuvatussa ratkaisussa kiinnitetään erityisen tarkasti huomiota myös kä-
sitteen ”kunniaton ja epäsiveellinen elämä” merkityssisältöön sekä muutokseen, joka siinä 
on tapahtunut 40 vuoden aikana. Ratkaisun mukaan ”[y]leisesti voi todeta, että kunniaton tai 
epäsiveellinen elämäntapa on sellaista, joka herättää paheksuntaa joko lähipiirissä tai muu-

toin ja siihen usein liittyy erilaisten velvollisuuksien ja hyvien tapojen laiminlyönti”. Etenkin 
jälkimmäinen seikka on jo edellä todetulla tavalla linjassa laajemman oikeuskäytännön 
kanssa. Ratkaisussa todetaan myös, että ”[merkitystä on] myös sillä, onko kantajien […] 
elämäntapa myös objektiivisen näkemyksen mukaan ollut kunniatonta. Toisaalta tällä sei-
kalla ei saa nyky-yhteiskunnassa olla erityisen merkittävää painoarvoa […]”. Tuomioistuin 
siis vaikuttaisi nimenomaisesti edellä toteamallani tavalla painottaneen perittävän subjektii-
vista käsitystä perillisten toiminnan loukkaavuudesta suhteessa objektiiviseen arviointiin. 
 Ratkaisussa huomioidaan myös, ettei näyttövelvollisuutta perinnöttömäksi te-
kemisen perusteen käsillä olosta tule asettaa kohtuuttoman korkealle. Tämä on nähdäkseni 
niin ikään linjassa perillisen subjektiivisen käsityksen painottamisen ja laajemmin perittävän 
tahdon kunnioittamisen periaatteen kanssa. Ratkaisussa todetaan, että näytön esittäminen voi 
olla ongelmallista esimerkiksi silloin, kun ”perillisestä on vain vähän havaintoja”. Tulkitsen 
tätä niin, että vähäisellekin todistelulle perillisen moitittavasta käyttäytymisestä tulisi antaa 
varsin merkittävä painoarvo, kun lisäksi huomioidaan perittävän tahdon kunnioittamisen 
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periaate. Toisin sanoen siis perinnöttömäksi tekemisen peruste tulisi lähtökohtaisesti olettaa 
todeksi, jos siitä on esittää ainakin jotain näyttöä, eikä tulkita mahdollisia puutteita todiste-

lussa perillisen eduksi. Tämän jälkeen vasta arvioidaan, onko peruste riittävä perinnöttö-
mäksi tekemiseen. 
 Useissa tapauksissa, joissa perinnöttömäksi tekeminen on perusteltu perillisen 
elämäntavan kunniattomuudella ja epäsiveellisyydellä, ollaan tosiasiassa melko lähellä 
(myös) rikosperusteen sovellettavaksi tulemista. Etenkin, mikäli KKO 1987:131 otetaan tul-
kinnan ohjenuoraksi173, riittävät perinnöttömäksi tekemiseen rikollisuuden perusteella var-
sin vähäpätöisetkin rikokset, kunhan niitä on kertynyt tarpeeksi paljon. Monissa tapauksista 
on toisaalta käsillä myös edellä jaksossa 3.1.3 käsitelty tilanne, jossa perittävä ei ole ymmär-
tänyt tai halunnut tehdä rikosilmoitusta teoista, jotka olisivat saattaneet täyttää jonkin rikok-
sen tunnusmerkistön. Esimerkiksi Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisussa 11.6.1998 S 98/91 
oli perillinen V useaan otteeseen uhkaillut perhettään ja perittävää siinä määrin, että poliisi 
oli jouduttu hälyttämään paikalle. Joissakin tapauksissa V oli ollut varustautunut keittiöveit-
sellä tai jopa haulikolla, ja ainakin kerran hän oli myös ampunut haulikolla siten, että siitä 
oli aiheutunut vaaraa hänen omalle lapselleen. Ratkaisusta ei kuitenkaan ilmene, että mistään 
näistä tapauksista olisi toimitettu edes esitutkintaa. Käräjäoikeus hyväksyi V:n perinnöttö-
mäksi tekemistä koskevan testamenttimääräyksen V:n viettämän kunniattoman ja epäsiveel-
lisen elämän perusteella, ja hovioikeus pysytti ratkaisun. 
 Ratkaisuissa Helsingin hovioikeus 9.1.1991 S 89/879, Itä-Suomen (ent. Kou-

volan) hovioikeus 15.11.1995 S 94/230 ja Helsingin hovioikeus 29.11.1995 S 94/1385 arvi-
oitavaksi tulleet perillisen teot ja olosuhteet muistuttavat hyvin pitkälti KKO:n ratkaisussa 
1987:131 käsiteltyjä tapahtumia, mutta kaikissa kolmessa ratkaisussa vähintään hovioikeus 
on katsonut perinnöttömäksi tekemisen ensisijaiseksi tai ainoaksi perusteeksi perillisen kun-
niattoman ja epäsiveellisen elämän. Ensin mainitussa Helsingin hovioikeuden tuomiossa oli 
vedottu siihen, että perillinen oli uhannut tappaa perittävän, mistä oli esitetty näyttönä uh-
kauksen kuulleen todistajan kertomus. Hovioikeus totesi, että perinnöttömäksi tekeminen 
rikoksen perusteella ei edellytä, että siitä olisi nostettu syyte tai annettu tuomio, mutta koska 
tappouhkauksen tarkemmat olosuhteet olivat jääneet selvittämättä, ei se yksin riittänyt pe-
rinnöttömäksi tekemisen perusteeksi. Perillisen yleisen elämäntavan ja vähäisemmistä ri-
koksista annettujen toistuvien vankeusrangaistusten kuitenkin katsottiin täyttävän kunniat-
toman ja epäsiveellisen elämän määritelmän, joten perinnöttömäksi tekemistä koskeva 

                                                
173 Pidän kuitenkin ratkaisun ennakkopäätösarvoa yleisesti ottaen varsin vähäisenä. Ks. jaksot 3.1.2.1 ja 4.1. 
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testamenttimääräys pysytettiin voimassa. Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisussa oli käsillä 
jotakuinkin vastaava tilanne: kumpikaan oikeusaste ei katsonut riittävässä määrin toteennäy-

tetyksi väitteitä siitä, että perillinen olisi pahoinpidellyt perittävää, mutta perillisen alkoho-
linkäyttö, sen seurannaisvaikutukset sekä tuomitut vankeusrangaistukset riittivät oikeutta-
maan perinnöttömäksi tekemisen. Viimeksi mainitussa Helsingin hovioikeuden ratkaisussa 
ei sen sijaan ole kiinnitetty perillisen rikostaustaan käytännössä lainkaan huomiota, vaan 
hovioikeuden ratkaisun mukaan perinnöttömäksi tekemisen perusteeksi ovat riittäneet peril-
lisen päihteiden käyttö ja se, että hän on ”laiminlyönyt työssäkäynnin ja velvollisuutensa 
isänä”. 
 Kainuun käräjäoikeuden ratkaisu 9.10.2012 L 11/5180 sivuaa vielä edellä kä-
siteltyjä tapauksia lähemmin PK 15:4.1:n mukaista rikosperustetta:  
 

Perittävä A oli laatinut vuonna 1995 testamentin, jota oli myöhemmin useam-
paan otteeseen täydentänyt. Päivää ennen kuolemaansa joulukuussa 2008 hän 
oli lisännyt testamenttiin määräyksen rintaperillisensä M:n tekemisestä perin-
nöttömäksi ja M:n osuuden menemisestä tämän lapsille. Määräys perusteltiin 
seuraavasti: ”[M] on menetellyt PK 15:4:ssä tarkoitetulla tavalla syvästi lou-
katen minua ja muita läheisiäni, minkä lisäksi hän mielestäni viettää sanotussa 
lainkohdassa tarkoitettua kunniatonta elämää, minkä vuoksi määrään hänet pe-
rinnöttömäksi siten, että [M:n osuus menee hänen lapsilleen]”. 
 
Perinnöttömäksi tekemisen taustalla olivat ilmeisesti ainakin osittain toimitta-
matta jääneet ositus ja perinnönjako A:n puolison ja M:n isän B:n jälkeen. A 
ja B olivat eronneet vuonna 1978 ja B kuollut vuonna 1991. Kuolinpesään 
määrättiin pesänjakaja vasta vuonna 2007. Testamentissa viitataan keskeisenä 
perinnöttömäksi tekemisen perusteena M:n väitteisiin A:n ja M:n sisaren R:n 
toiminnasta osituksen ja perinnönjaon suhteen, joita M oli esittänyt muun mu-
assa pesänjakajalle, tuomioistuimille ja erinäisille viranomaisille. M oli muun 
muassa syyttänyt A:ta ja R:ää kuolinpesän omaisuuden varastamisesta sekä 
vihjaillut, että B ja R olisivat harjoittaneet insestiä, että A olisi ”juoninut” B:n 
sairaalan psykiatriselle osastolle ja siten ”kiristänyt” tämän avioeroon, ja että 
R olisi surmannut B:n. 
 
M nosti kanteen perinnöttömäksi tekemistä koskevan määräyksen kumoa-
miseksi vedoten paitsi perinnöttömäksi tekemisen perusteiden puuttumiseen, 
myös siihen, ettei A:lla olisi enää päivää ennen kuolemaansa ollut kompetens-
sia tehdä pätevää testamenttia. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen todeten, että M:n 
käyttäytyminen A:ta kohtaan oli toistuvasti ollut niin moitittavaa, että A:lla oli 
ollut peruste tehdä M perinnöttömäksi. 

 
Jutussa esitetyn todistelun perusteella vaikuttaa melko selvältä, että M olisi voinut saada 
tuomion tai vähintään syytteen kunnianloukkauksesta, ja ratkaisusta ilmeneekin, että A oli 
harkinnut rikosilmoituksen tekemistä. M:llä oli ollut myös lähestymiskielto A:ta ja R:ää koh-
taan. Varsin vähälle huomiolle jutussa jää, että M on ollut 1990-luvun alussa syytteessä 
isänsä B:n murhasta, mistä hän on kuitenkin saanut vapauttavan tuomion. Tämä seikka tuo-
daan myös A:n testamentissa esille, joskin siinä todetaan myös, että todistusaineisto ei 
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riittänyt tuomitsemiseen. Ratkaisusta ilmenee, että A on etenkin viimeisinä elinvuosinaan 
ollut vahvasti siinä käsityksessä, että M olisi surmannut isänsä. Tuomioistuin ei kuitenkaan 

ole antanut murhasyytteelle painoarvoa, vaan ratkaisuun on jotakuinkin suoraan lainattu 
Aarnion ja Kankaan174 kannanotto siitä, että PK 15:4.1:n tahallisuusvaatimus edellyttää, että 
rikoksesta on tuomittu rangaistus. 
 Tapaus on nähdäkseni malliesimerkki siitä, miksi rikosperusteisen perinnöttö-
mäksi tekemisen pätevyyttä ei tulisi ehdottomasti sitoa lainvoimaiseen tuomioon tahallisesta 
rikoksesta. Useissa edellä käsitellyissä vanhemmissa ratkaisuissa on hyväksytty, että PK 
15:4.1:n mukainen rikosperuste voi olla käsillä, vaikka syyte olisi tullut hylätyksi tai jopa 
vaikka rikosilmoitusta ei olisi tehty.175 Nähdäkseni pelkkä syytteeseen joutuminen niin va-
kavasta teosta kuin murhasta on jo vahva peruste perinnöttömäksi tekemiselle.176 Ratkai-
sussa on, mahdollisesti tahallisuusvaatimuksen ahtaan tulkinnan seurauksena, annettu kun-
niattoman ja epäsiveellisen elämän käsitteelle sisältö, joka ei ole linjassa sen paremmin 
aiemman oikeuskäytännön kuin termin yleiskielisen merkityksenkään kanssa. Vakavasti-
kaan solvaava kielenkäyttö ei yksinään ole osoitus kunniattomasta ja epäsiveellisestä elä-
mästä, eikä tapauksessa ilmeisesti edes pyritty näyttämään, että M:n elämäntapa olisi ollut 
yleisesti ottaen moitittava, toisin kuin edellä käsitellyissä ratkaisuissa. 
 Jossain määrin päinvastaiseen suuntaan mentiin nähdäkseni Turun hovioikeu-
den ratkaisussa 29.10.2001 S 00/1916: 

 
Perittävä K oli vuonna 1981 laatimassaan testamentissa tehnyt rintaperilli-
sensä J:n perinnöttömäksi tämän kunniattoman ja epäsiveellisen elämän sekä 
tämän tekemien rikosten perusteella. Ennen testamentin laatimista J oli tuo-
mittu useista varkauksista viiden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistuk-
seen. Lisäksi hän oli testamentin tekemisen jälkeen syyllistynyt rattijuopu-
muksiin ja muihin liikennerikoksiin, joista hänelle oli tuomittu yhteensä kuusi 
kuukautta vankeutta.177 J oli myös käyttänyt runsaasti alkoholia jo pitkään en-
nen testamentin laatimista. 
 
K kuoli vuonna 1999, minkä jälkeen J nosti kanteen perinnöttömäksi tekemistä 
koskevan määräyksen kumoamiseksi. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen viitaten 
sekä J:n syyksi luettuihin rikoksiin että hänen alkoholinkäyttöönsä. Hovioi-
keus pysytti ratkaisun. 

                                                
174 Aarnio – Kangas 2016, s. 145; ratkaisussa on viitattu ko. teoksen aiempaan painokseen (2009, s. 150—151 
ja alaviite 22, s. 151). 
175 Aarnion ja Kankaan Suomen jäämistöoikeus I -teoksen 4. painos (2009) oli ilmeisesti ensimmäinen, jossa 
he esittivät kannan, että rikosperusteinen perinnöttömäksi tekeminen edellyttäisi lainvoimaista tuomiota tahal-
lisesta rikoksesta (ks. Tuominen 2019, s. 48). Käsillä oleva Kainuun käräjäoikeuden tuomio on aineiston en-
simmäinen vuoden 2009 jälkeen annettu ratkaisu, jossa kysymys on tullut arvioitavaksi. 
176 Ks. jakso 3.1.3. 
177 Näistä kuudesta kuukaudesta kolme oli ehdollista. Toisen kolmen kuukauden osalta ei mainita, ovatko ne 
olleet ehdollista vai ehdotonta vankeutta. 
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J:n syyksi luetut rikokset eivät nähdäkseni ole laatunsa tai määränsä puolesta riittävä peruste 
perinnöttömäksi tekemiselle, vaikka ratkaisussa tuodaankin esille, että J oli tehnyt rikok-

sensa pääasiassa K:n pienehköllä asuinpaikkakunnalla, missä asia oli tullut ”yleiseen tietou-
teen”. J:n alkoholinkäytön osalta jää epäselväksi, onko siitä ollut mitään muuta varsinaista 
haittaa kuin huolta ja murhetta K:lle; edellä käsitellyissä tapauksissa on poikkeuksetta ve-
dottu perinnöttömäksi tekemisen perusteena paitsi alkoholinkäyttöön itseensä, myös sen 
seurannaisvaikutuksiin niin perilliselle kuin tämän lähipiirillekin. Jutussa ei näytä edes väi-
tetyn, että J olisi esimerkiksi käyttäytynyt humalassa asiattomasti tai uhkaavasti K:ta koh-
taan, vaan keskeisin peruste, jolla J:n elämäntapa olisi katsottava kunniattomaksi ja epäsi-
veelliseksi, näyttää olleen se, ettei hän ole antanut äidilleen rahaa ruokaan. Tämä mainitaan 
useaan otteeseen ratkaisun tekstissä ja myös tuomiolauselmassa. 
 Nähdäkseni tapauksessa on mahdollista, että J:n perinnöttömäksi tekeminen 
on ollut perusteltua pikkurikollisuuden178 ja alkoholinkäytön vuoksi, mutta tuomion perus-
telut ovat heikot. Lapsilla ei ole elatusvelvollisuutta vanhempiaan kohtaan179, eikä ratkai-
susta ilmene, että K ja J olisivat mistään tällaisesta erityisesti sopineet. Mitään muitakaan 
perusteita ei esitetä sille, miksi J:n olisi tullut antaa rahaa K:lle. Se, että J on juonut rahansa 
sen sijaan, että olisi antanut niitä K:lle, on osoitus korkeintaan J:n lähimmäisenrakkauden 
puutteesta, ei kunniattomasta ja epäsiveellisestä elämästä PK 15:4.1:n merkityksessä. Kuten 
edellä on jo todettu, ei perittävän subjektiiviselle loukkaantumiselle voida perinnöttömäksi 
tekemisen arvioinnissa antaa määrättömästi merkitystä. 

 Edellä käsiteltyä ratkaisua voi kontrastoida Itä-Suomen (ent. Kouvolan) hovi-
oikeuden ratkaisuun 1.6.1988 S 87/83. Tämä on yksi harvoja aineiston oikeustapauksia, 
joissa perinnöttömäksi tekeminen kunniattoman ja epäsiveellisen elämän perusteella on hy-
väksytty ilman, että siihen juuri millään tapaa liittyi perillisen päihteiden käyttö:  
 

Perittävä R oli vuonna 1983 laatimassaan testamentissa tehnyt rintaperillisensä 
T:n perinnöttömäksi määräten omaisuutensa meneväksi T:n entiselle puoli-
solle P:lle ja tämän ja T:n lapsille. Perusteena oli se, että R oli vuonna 1971 
myynyt T:lle kolme omistamaansa kiinteistöä 30 000 mk180 kauppahinnasta.  

                                                
178 Jutussa on esitetty J:n todennettujen rikosten lisäksi myös väitteitä, että J olisi muun muassa varastanut K:n 
ja muiden sukulaistensa omaisuutta, mutta ratkaisusta ei käy ilmi, onko hän saanut näistä teoista syytteitä tai 
rangaistuksia. 
179 K:n ruokarahatarpeen painottaminen ratkaisun perusteluissa lähestyy edellä jaksossa 2.4 käsiteltyä Norjan 
ArveL 1973 34 §:n ”dersom arvingen har late være å hjelpe arvelataren etter evne då arvelataren trong det” -
perustetta perinnöttömäksi tekemiselle, jonka juuret olivat lasten velvollisuudessa huolehtia vanhempiensa ela-
tuksesta. Tämän perusteen nojalla ei koko lain voimassaoloaikana haettu vahvistettavaksi yhtään perinnöttö-
mäksi tekemistä koskevaa testamenttia (Prop. 107 L [2017—2018], s. 98). 
180 Noin 42 000 euroa vuoden 2020 rahassa. Suomen virallinen tilasto: Rahanarvonmuunnin (katsottu 
11.4.2021). 
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Selvästi alihintaiseen kauppaan sisältyi ehto syytingistä sekä tietynsuuruisesta 
rahana R:lle maksettavasta eläkkeestä. T ei ollut suorittanut sen paremmin 
kauppahintaa kuin sopimuksen mukaisia eläkkeitäkään eikä antanut suostu-
mustaan siihen, että yhteen kaupan kohteena olleista tiloista olisi vahvistettu 
kiinnitys sopimuksessa tarkoitettujen eläke-etujen vakuudeksi. Sen sijaan T oli 
vuonna 1982 myynyt määräalan yhdestä R:ltä ostamastaan tilasta 200 000 
markalla181. Kanteessa vedottiin myös muun muassa T:n rattijuopumustuomi-
oihin sekä siihen, että T oli myynyt tiloilta puutavaraa muttei ollut käyttänyt 
myyntituottoja tilojen ylläpitoon.  
 
R:n kuoleman jälkeen T vaati lakiosaansa. P lapsineen nosti kanteen perinnöt-
tömäksi tekemisen pätevyyden vahvistamiseksi. Kihlakunnanoikeus hyväksyi 
kanteen ja hovioikeus pysytti ratkaisun. 

 
Nähdäkseni yksin T:n sopimusrikkomus kiinteistökaupassa oli pätevä peruste perinnöttö-
mäksi tekemiselle etenkin huomioiden, että kaupan tarkoituksena oli osaltaan ollut turvata 
R:n vanhuudenpäivät. Kihlakunnanoikeus onkin ratkaisussaan todennut, että T ”ei ole viet-
tänyt lain tarkoittamassa merkityksessä jatkuvasti epäsivellistä [sic] elämää. Sen sijaan kih-
lakunnanoikeus pitää kunniattomana menettelynä erityisesti sitä, että [T …] on […] laimin-
lyönyt kauppahinnan suorittamisen samoin kuin suurelta osin eläke-ehtojen noudattamisen. 
Kunniattomana kihlakunnanoikeus pitää myös [T:n] suhtautumista kauppakirjan mukaiseen 
velvollisuuteensa huolehtia [R:stä] tämän ollessa sairaana tai vanhuudenheikkona”. Käsillä 
on siis ollut nimenomaisesti, toisin kuin edellä käsitellyssä Turun hovioikeuden ratkaisussa, 
eräänlainen sopimusperusteinen elatusvelvollisuus, jonka olennainen ja räikeä laiminlyönti 
on riittänyt osoitukseksi PK 15:4.1:n tarkoittamasta kunniattomasta ja epäsiveellisestä elä-
mästä. 
 

3.2.2.2 Tehoton perinnöttömäksi tekeminen 

Noin kolmanneksessa niistä tutkimusaineiston ratkaisuista, joissa perinnöttömäksi tekemi-
sen perusteena on vedottu perillisen kunniattomaan ja epäsiveelliseen elämään, on tuomio-
istuin todennut tätä koskevan testamenttimääräyksen tehottomaksi. Kolme näistä jutuista on 
ratkaistu kanteen myöntämisen perusteella. Pirkanmaan käräjäoikeuden ratkaisussa 
6.10.2017 L 16/32835 oli kyse paitsi perinnöttömäksi tekemisen perusteen arvioinnista 

myös siitä, kuka on oikea vastaaja tätä koskevassa riita-asiassa: 
 
 

                                                
181 Noin 83 300 euroa vuoden 2020 rahassa. Suomen virallinen tilasto: Rahanarvonmuunnin (katsottu 
14.5.2021). T siis sai R:lle kolmesta kiinteistöstä maksamansa kauppahinnan lähes kaksinkertaisena takaisin 
pelkästään yhden määräalan myynnillä. 
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Perittävä H oli tehnyt rintaperillisensä J:n perinnöttömäksi, koska tämä oli tes-
tamentin mukaan ”loukannut [H:ta] vakavasti sanoillaan ja teoillaan”. Sa-
massa testamentissa H määräsi omaisuutensa meneväksi muille rintaperillisil-
leen K:lle ja S:lle sekä J:n rintaperillisille A:lle ja B:lle.  
 
J nosti kanteen kaikkia testamentinsaajia vastaan. A myönsi kanteen ja B ei 
antanut vastausta määräajassa. K ja S kiistivät kanteen ja riitauttivat J:n oikeu-
denkäyntikuluvaatimuksen sillä perusteella, että he olivat vääriä vastaajia asi-
assa. Käräjäoikeus ratkaisi asian J:n eduksi A:n myöntämisen ja B:n vastaa-
matta jättämisen perusteella. 

 
Ratkaisun teksti käsittelee lähes yksinomaan sitä, kuka on asiassa oikea vastaaja ja miten 
vastuun oikeudenkäyntikuluista siten tulisi jakautua. Perinnöttömäksi tekemisen perusteen 
käsillä olon mahdollisuutta ei ratkaisussa arvioitu lainkaan. 
 Ratkaisu osoittaa, ettei Wörlund182 ole aivan oikeassa esittäessään, että perin-
nöttömäksi tekemistä koskevan testamenttimääräyksen sijaan olisi suositeltavaa tehdä taval-
linen testamentti lastenlasten hyväksi ja luottaa siihen, ettei rintaperillinen lähde riitelemään 
perinnöstä omien lastensa kanssa. Huomattava on, että käsillä olevassa tapauksessa A oli 
ratkaisun antamisen aikaan vasta 19-vuotias, toisin sanoen siis kelpoinen esiintymään oikeu-
dessa omissa nimissään mutta tosiasiallisesti mitä todennäköisimmin edelleen erittäin riip-
puvainen vanhemmistaan. Todennäköisempää kuin se, että vanhempi ei halua nostaa kan-

netta omia lapsiaan vastaan, lieneekin se, että vasta täysi-ikäistynyt lapsi ei uskalla tai ym-
märrä vastustaa vanhempansa nostamaa kannetta. Kyseenalaista on myös, missä määrin 19-
vuotias nuori ymmärtää, mistä asiassa on ylipäätään kysymys ja mitä esimerkiksi kanteen 
myöntäminen merkitsee.183 
 Helsingin käräjäoikeuden ratkaisussa 30.3.2017 L 16/5067 olivat molemmat 
perinnöttömäksi tehdyt perilliset kuolleet oikeudenkäynnin aikana, ja puhevaltaa käyttivät 
heidän perillisensä. Edellä käsitellystä ratkaisusta poiketen kanteessa on esitetty materiaali-
sia perusteita perinnöttömäksi tekemisen tehottomuuden puolesta. Testamentissa perusteena 
mainitaan, että rintaperilliset E ja O olisivat ”syyllistyneet rikoksiin ja viettäneet jatkuvasti 
kunniatonta elämää”. Kanteessa todetaan, että O:n rikosrekisteri rajoittuu 1990-luvulla tuo-
mittuun sakkorangaistukseen järjestyshäiriön aiheuttamisesta eikä E:llä ole rikosrekisteriä 

                                                
182 Wörlund 1994, s. 419. 
183 Huomionarvoista on, että tuomioon ei ole merkitty A:lle tai B:lle prosessiosoitetta (ainoastaan kotiosoite, 
toisin kuin J:lle, K:lle ja S:lle). Tämä herättää kysymyksen siitä, ovatko he saaneet asiassa asianmukaista juri-
dista asiantuntija-apua. Lisäksi lienee perusteltua tämän pohjalta pohtia, mitä tapahtuisi tilanteessa, jossa pe-
rinnöttömäksi tehdyn perillisen sijaantulijat ovat alaikäisiä. Heille tulisi ilman muuta määrätä edunvalvojan 
sijainen edustajaksi oikeusprosessiin, ja nähdäkseni sijaisen tulisi myös vallita perintöomaisuutta sijaantulijoi-
den täysi-ikäistymiseen asti, mikäli asia ratkeaisi heidän edukseen. 
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lainkaan. Vastaajana ollut perittävän leski M on ensin vastustanut kannetta mutta sittemmin 
myöntänyt sen ilmeisesti tultuaan toisiin ajatuksiin häntä tukevien todisteiden riittävyydestä. 

 Aineiston ratkaisuista kolmessa on todettu, ettei perillisen väitetty kunniaton 
ja epäsiveellinen elämä ole ollut riittävä peruste perinnöttömäksi tekemiselle. Nämä ratkai-
sut poikkeavat toisistaan varsin merkittävästi. Helsingin hovioikeus kumosi ratkaisullaan 
23.3.1988 S 86/1238 käräjäoikeuden ratkaisun: 

 
Perittävä L oli tehnyt perillisensä C:n perinnöttömäksi, koska testamentin mu-
kaan C ”oli jo noin 10 vuoden ajan viettänyt jatkuvasti työtä vieroksuvaa, juo-
pottelevaa sekä kunniatonta ja epäsiveellistä elämää loukaten syvästi toimil-
laan ja sanoillaan vanhempiaan”. C:n perintöosuus oli määrätty meneväksi tä-
män pojalle J:lle. J oli noin 9-vuotiaasta lähtien asunut pysyvästi isovanhem-
piensa luona, ja C oli jättänyt elatusmaksuja maksamatta noin 52 300 markan 
(lähes 18 000 euron184) edestä. C oli lisäksi tuomittu sakkorangaistuksiin jois-
takin rikoksista, mutta nämä olivat tapahtuneet vasta perinnöttömäksi teke-
mistä koskevan testamentin laatimisen jälkeen. 
 
Käräjäoikeus hyväksyi L:n lesken ja J:n nostaman kanteen perinnöttömäksi 
tekemisen pätevyyden vahvistamiseksi. Hovioikeus kuitenkin kumosi ratkai-
sun todeten, ettei ollut näytetty, että C ”olisi jatkuvasti viettänyt sellaista työtä 
vieroksuvaa tai juopottelevaa elämää, että sitä voitaisiin pitää [PK 15:4:ssä] 
tarkoitetulla tavalla kunniattomana ja epäsiveellisenä”. 

 
Hovioikeus vaikutti panevan käräjäoikeutta enemmän painoa C:n kanteeseen antamalle vas-
taukselle. Vastauksessaan C oli vedonnut muun muassa siihen, ettei hänellä ollut vielä tes-
tamentin laatimisen aikaan ollut rikosrekisteriä, sekä siihen, että kunniatonta ja epäsiveel-
listä elämää koskevien väitteiden taustalla oli ainakin osittain C:n ja hänen vanhempiensa 
erimielisyys C:n elämänvalinnoista, kuten esimerkiksi siitä, ettei hän ollut hakeutunut kou-
lutustaan vastaaviin töihin. Hovioikeuden ratkaisun perustelut kuitenkin rajoittuvat edellä 
lainattuun toteamukseen siitä, ettei asiassa ollut näytetty olevan käsillä kunniaton ja epäsi-
veellinen elämä PK 15:4:n mukaisessa merkityksessä. Nähdäkseni ratkaisulla olisi saattanut 
olla merkittävääkin ohjausvaikutusta myöhempään oikeuskäytäntöön, mikäli tapauksen yk-

sityiskohtia olisi hovioikeuden tuomion tekstissä puntaroitu yksityiskohtaisemmin. 
 Turun hovioikeuden ratkaisusta 15.3.1991 S 90/343 on sen sijaan varsin sel-
västi nähtävissä perinnöttömäksi tekemisen perusteiden heikkous:  

 
Perittävä E oli tehnyt testamentin puolisonsa hyväksi ja määrännyt edellisestä 
avioliitostaan syntyneet rintaperillisensä P:n ja K:n perinnöttömiksi vedoten 
siihen, että P ja K olivat ”käytöksellään syvästi loukanneet häntä ja jättäneet 
hänet täysin vaille normaalia kanssakäymistä”.  
 

                                                
184 Vertailuvuodet 1985 ja 2020. Suomen virallinen tilasto: Rahanarvonmuunnin (katsottu 12.4.2021). 
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Asiassa ei edes pyritty näyttämään, että P ja K olisivat esimerkiksi käyttäneet 
päihteitä tai viettäneet muuten moitittavaa elämää, vaan ainoa peruste testa-
menttimääräykselle oli, että P ja K eivät olleet pitäneet E:hen yhteyttä sen jäl-
keen, kun tämä oli eronnut ensimmäisestä puolisostaan. Raastuvanoikeus hy-
väksyi P:n ja K:n nostaman kanteen, ja hovioikeus hylkäsi E:n lesken R:n te-
kemän valituksen ratkaisusta. 

 
Raastuvanoikeuden ratkaisussa todetaan, ettei vastaaja R ”ole kyennyt näyttämään toteen 
[E:n] testamentissa ollutta [P:n ja K:n] perinnöttömäksi tekevän määräyksen perustetta”. 
Tämä on nähdäkseni hivenen virheellisesti muotoiltu; jutussa oli kyllä näytetty toteen, että 
määräyksen peruste oli ollut käsillä. Peruste ei sen sijaan ollut riittävä P:n ja K:n perinnöt-
tömäksi tekemiseen. 
 Yksi PK 15:4:n tulkinnan kannalta mielenkiintoisimmista ratkaisuista tämän 

tutkimuksen aineistossa on Vaasan hovioikeuden tuomio 7.3.2013 S 12/1177: 
 
Puolisot J ja U laativat vuonna 2007 keskinäisen testamentin, jossa he tekivät 
kaksi rintaperillistään ja näiden sijaantulijat perinnöttömiksi, koska rintaperil-
liset olivat ”teoillaan ja elämäntavoillaan syvästi loukanneet testamentin teki-
jöitä vanhempina”. Jäämistöomaisuus määrättiin kummankin puolison kuoltua 
meneväksi kahdelle muulle rintaperilliselle L:lle ja O:lle. Toinen perinnöttö-
mäksi tehdyistä perillisistä, A, oli kuollut jo vuonna 2004, joten määräys koski 
tosiasiallisesti hänen tytärtään M:ää.  
 
Perinnöttömäksi tekemisen perusteena olleita A:n elämäntapoja, pääasiassa al-
koholinkäytön seurauksia, on testamentissa yksilöity varsin tarkasti. Nimen-
omaisesti M:ää koskevia perusteita ei sen sijaan esitetä lainkaan. M nosti laki-
osaoikeutensa vahvistamiseksi U:ta, L:ää ja O:ta vastaan kanteen, jonka L ja 
U myönsivät. O kiisti kanteen. Käräjäoikeus ratkaisi asian A:n eduksi todeten, 
ettei perinnöttömäksi tekemisen perusteita ollut hänen osaltaan käsillä, ja ho-
vioikeus hylkäsi O:n ratkaisusta tekemän valituksen. 

 
PK 15:5:stä seuraa, että mikäli myös perinnöttömäksi tehdyn sijaantulijan oikeus lakiosaan 
halutaan sulkea pois, täytyy tälle olla itsenäiset PK 15:4.1:n mukaiset perusteet; pelkkä halu 
rangaista koko sukuhaaraa rintaperillisen teoista ei riitä. O vetosi kanteen kiistämisensä pe-
rusteena muun muassa siihen, että M ”ei ollut pitänyt huolta [A:sta] vaan oli antanut tämän 
jäädä heitteille”, sekä siihen, ettei M ollut pitänyt yhteyttä isovanhempiinsa.  
 Ensimmäinen O:n mainitsemista perusteista on täysin merkitystä vailla, minkä 
myös käräjäoikeus totesi: M oli A:n kuollessa vain 14-vuotias ja asui isänsä kanssa, joten 
hänellä ei voida katsoa olleen minkäänlaista huolenpitovelvollisuutta A:sta. Jälkimmäisen 
väitteen osalta käräjäoikeus totesi viitaten edellä käsiteltyyn Turun hovioikeuden ratkaisuun 
15.3.1991 S 90/323, että pelkkä yhteydenpidon laiminlyönti ei ole riittävä peruste perinnöt-
tömäksi tekemiselle. Huomiota oli annettava myös sille seikalle, että M:n isä ja J eivät il-
meisesti olleet erityisen hyvissä väleissä keskenään, eikä M:llä siten ollut tosiasiallisesti edes 
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mahdollisuutta muodostaa minkäänlaista suhdetta isovanhempiinsa. Isovanhemmat eivät 
myöskään itse olleet pyrkineet ottamaan kontaktia M:ään, vaikka tämä olisi ilmeisesti ollut 

heille täysin mahdollista. Perusteita M:n perinnöttömäksi tekemiselle ei ollut.  
 O perusteli valitustaan hovioikeuteen muun muassa testamentin subjektiivisen 
tulkinnan periaatteella ja toistamalla väitteensä siitä, että A:n lisäksi myös M olisi loukannut 
J:tä PK 15:4:ssä tarkoitetulla tavalla. Hovioikeuden ratkaisu valituksen johdosta käsittelee 
käytännössä yksinomaan kysymystä siitä, tulisiko asiassa järjestää O:n vaatimuksesta pää-
käsittely. Valituksen varsinainen substanssi hylättiin yksikantaan todeten, ettei ollut aihetta 
muuttaa käräjäoikeuden tuomiota. Koska asiassa ei ilmennyt mitään tarvetta arvioida kärä-
jäoikeudessa esitettyä näyttöä uudelleen, myöskään pääkäsittelyä ei ollut tarpeen toimittaa. 
 Kunniattomalla ja epäsiveellisellä elämällä perusteltu testamenttimääräys pe-
rinnöttömäksi tekemisestä todettiin kokonaan tai osittain tehottomaksi myös Etelä-Karjalan 
käräjäoikeuden ratkaisussa 12.9.2016 L 14/7937 sekä sovintoon päättyneessä Helsingin kä-
räjäoikeuden ratkaisussa 14.12.2017 L 16/1040. Näitä käsiteltiin jo edellä jaksossa 2.2. 
 

3.2.3 Mikä 2020-luvulla on ”kunniatonta ja epäsiveellistä”? 

Kunniattoman ja epäsiveellisen elämän käsite ei voi kattaa mitä tahansa perillisen käyttäy-
tymistä, vaikka perittävä kokisi sen miten loukkaavana, vaan perusteen arviointi perittävän 
subjektiivisesta näkökulmasta rajautuu siihen, mitä yhteisössä yleisesti ottaen pidetään louk-
kaavana.185 Oikeuskäytännön perusteella tämä näyttäisi edellyttävän, että perillisen on täy-
tynyt tehdä jotain objektiivisesti(kin) moitittavaa, ja tämän teon on ylitettävä tietty vaka-
vuuskynnys.  
 Tästä hyvän esimerkin tarjoaa muutamissa aineiston ratkaisuissa käsitelty ky-
symys perillisen yhteydenpidosta perittävään. Yleisesti ottaen yhteiskunnassamme olete-
taan, että aikuiset lapset pitävät yllä ainakin jonkinlaista suhdetta ikääntyviin vanhempiinsa, 

jos välit eivät ole jostain erityisestä ja poikkeuksellisesta syystä peruuttamattomasti rikkou-
tuneet. Niistä aineiston ratkaisuista, joissa perinnöttömäksi tekemistä koskevassa testamen-
tissa on vedottu yhteydenpidon laiminlyöntiin, ei käy ilmi laiminlyönnin taustaolosuhteita. 
Esimerkiksi Turun hovioikeuden ratkaisussa 15.3.1991 S 90/323 tuodaan esille, että perilli-
set olivat lakanneet pitämästä isäänsä yhteyttä, kun tämä oli muuttanut erilleen perillisten 
äidistä. Tällaisessa tilanteessa perillisillä on saattanut olla hyvinkin perusteltu halu ottaa 

                                                
185 Aarnio – Kangas 2016, s. 147. 
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etäisyyttä isäänsä. Olosuhteista riippumatta yksinomaan se, ettei perillinen ole pitänyt yh-
teyttä perittävään, ei ole riittävä syy perinnöttömäksi tekemiselle. Sen sijaan esimerkiksi 

omien lasten laiminlyönti siinä määrin, etteivät lapset ole pystyneet asumaan vanhempansa 
kanssa, on nähdäkseni jo niin moitittava teko, että se muodostaa riittävän syyn.186 
 ”Yleisesti ottaen loukkaavaa” ei kuitenkaan ole erityisen objektiivinen tulkin-
taohje, vaikka sitä sellaiseksi kirjallisuudessa nimitetäänkin. Kun huomioidaan, että kunnia-
ton ja epäsiveellinen elämä perinnöttömäksi tekemisen perusteena esiintyy ensimmäisen 
kerran jo toiseksi vanhimmassa ehdotuksessa perintölainsäädännön uudistamiseksi187, on 
nähdäkseni perusteltua pohtia, millä kaikilla eri tavoilla perustetta olisi mahdollista tulkita, 
ja mikä merkitys on annettava ajan kulumiselle. Lukuisissa oikeustieteellisissä lähteissä ja 
aineistoon kuuluvissa ratkaisuissa todetaan, että yhteiskunnalliset arvot ja siten kunniatto-
man ja epäsiveellisen elämän käsitteen sisältö ovat muuttuneet merkittävästi perintökaaren 
voimassaoloaikana. Ristiriita muodostuu helposti perittävän subjektiivisen loukkaantumisen 
ja perinnöttömäksi tekemisen perusteen objektiivisen arvioinnin välille. Esimerkiksi ho-
moseksuaalisuus oli Suomessa rikos vuoteen 1971 ja sairaus vuoteen 1981 asti, eivätkä sek-
suaalivähemmistöt ole vieläkään saavuttaneet täysin universaalia hyväksyntää.188 Miten tu-
lisi arvioida hypoteettista tilannetta, jossa 1930-luvulla syntynyt perittävä on 1980-luvulla 
laatimassaan testamentissa tehnyt lapsensa perinnöttömäksi, koska tämä on parisuhteessa 
samaa sukupuolta olevan kanssa?189 Ongelmaa korostaa se, että mitään objektiivista mitta-
puuta sille, mikä yhteiskunnassa milloinkin on ”yleisesti ottaen” moraalisesti hyväksyttävää 

tai neutraalia toimintaa, ei ole. Esimerkkitapauksessa realisoituvat ainakin seuraavat kysy-
mykset: 1) miten subjektiivinen ja objektiivinen näkökulma tulee sovittaa 

                                                
186 Aarnion ja Kankaan (2016, s. 152) mukaan ”lasten huostaanotto ei ole perinnöttömäksi tekemisperuste”. 
Tämä kannanotto jättää kuitenkin huomiotta sen, että lapsi voidaan lastensuojelulain (13.4.2007/417) 40.1 §:n 
nojalla ottaa huostaan sekä puutteellisten kasvuolosuhteiden (1 k) että lapsen itse itselleen aiheuttaman vakavan 
haitan (2 k) perusteella. Nähdäkseni mikäli huostaanoton taustalla on esimerkiksi vanhemman vakava päihde-
ongelma, on huostaanotto ilman muuta huomioitava yhtenä olennaisena osoituksena vanhemman kunniatto-
masta ja epäsiveellisestä elämästä. Sen sijaan huostaanotto lapsen oman käyttäytymisen perusteella voitaneen 
vain poikkeustapauksissa katsoa osaksi sitä perustetta, jolla lapsen vanhempi on tehty perinnöttömäksi. 
187 Lvk 1/1938, s. 17, sanamuoto ”viettää kunniatonta tai siveetöntä elämää”. 
188 Yhteiskunnallista arvokehitystä kuvastaa hyvin Rautialan (1957, s. 199) toteamus perinnöttömäksi tekemi-
sen käsittelyn yhteydessä, että ”joissakin piireissä pidetään homoseksuaalista suhdetta normaalina”. Homosek-
suaalisuus voi Rautialan mukaan poikkeustapauksessa olla riittämätön peruste perinnöttömäksi tekemiselle, 
esimerkiksi, jos ”perittävä on […] itse homofiili”. Ex analogia myös se seikka, että vielä muutamia vuosikym-
meniä sitten avoliitossa elävien keskinäiset testamentit saatettiin katsoa hyvän tavan vastaisina pätemättömiksi 
(ks. Aarnio – Kangas 2015, s. 502). 
189 Esimerkkitapauksessa tietysti lienee oletettava, että perinnöttömäksi tehdyn sijaantulijat ja/tai perilliskump-
panit tuskin vetoavat perinnöttömäksi tekemistä koskevaan määräykseen. Täysin mahdollista kuitenkin on 
myös, että näin tapahtuu esimerkiksi sisarusten välirikon vuoksi. 
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testamenttimääräyksen pätevyyden arvioinnissa huomioon ottaen etenkin perittävän tahdon 
kunnioittamisen periaate; 2) miten on arvioitava sitä, että suhtautuminen homouteen on ollut 

testamentin laatimisajankohtana hyvin erilaista kuin testamentin tullessa sovellettavaksi esi-
merkiksi vuonna 2021, jos perittävän seksuaalimoraaliset käsitykset eivät ole muuttuneet, ja 
esimerkiksi välit perilliseen ovat katkenneet kokonaan; 3) onko tällainen testamenttimääräys 
pätemätön hyvän tavan vastaisena eikä (vain) siksi, että perusteet perinnöttömäksi tekemi-
selle ovat puutteelliset; sekä 4) mikäli määräystä ei suoralta kädeltä hylätä hyvän tavan vas-
taisena, tuleeko perinnöttömäksi tekemisen arvioinnissa antaa painoarvoa perillisen ihmis- 
ja perusoikeuksille, etenkin oikeudelle yksityis- ja perhe-elämään? 
 Esimerkkitapauksessa on lopulta melko selvää, että perinnöttömäksi tekemistä 
koskeva testamenttimääräys tulisi hyvän tavan vastaisena kumotuksi, jos siihen kukaan yli-
päätään haluaisi vedota. Hyvän tavan vastaiseksi on katsottava esimerkiksi perillisen nor-
maalia elämää kohtuuttomasti rajoittava testamentin ehto190, mistä selvästikin on tapauk-
sessa kyse191. Aarnio ja Kangas192 nostavat nimenomaan perhe-elämän esimerkiksi asiasta, 
jota testamenttimääräyksin ei ole soveliasta rajoittaa.193 Esimerkki kuitenkin nähdäkseni 
osoittaa hyvin, miten epämääräinen ja vaikeasti tulkittava käsite ”kunniaton ja epäsiveelli-
nen elämä” on.194 Tämän tutkimuksen oikeustapausaineistossa sen on katsottu kattavan niin 
perillisen alkoholiongelman, perillisen sopimusrikkomuksen perittävän kanssa tehdyssä 
kaupassa195 kuin perillisen rienaavat kirjoituksetkin. Oikeusvarmuus ja ennustettavuus ovat 
koetuksella, kun yhtä ja samaa lainkohtaa sovelletaan näin erilaisiin tilanteisiin. 

 Millainen merkityssisältö käsitteelle ”kunniaton ja epäsiveellinen elämä” siis 
tulisi vuonna 2021 antaa? Nähdäkseni rajat tulkinnalle asettaa viime kädessä 

                                                
190 Aarnio – Kangas 2015, s. 611. 
191 Oikeuskirjallisuudessa hyvän tavan vastaisia testamenttiehtoja käsiteltäessä puhutaan yleensä testamentin 
saajalle asetettavista erilaisista velvoitteista tai kielloista, mutta en näe syytä, miksei samoja näkökohtia voi-
taisi ex analogia soveltaa myös perinnöttömäksi tekemiseen. 
192 Aarnio – Kangas 2015, s. 613—614. 
193 Tämä seuraa suoraan perusoikeudesta yksityis- ja perhe-elämään. Perusoikeuskysymykset ovat lähtökoh-
taisesti perintöoikeudessa irrelevantteja (ks. Aarnio – Kangas 2015, s. 127), mutta tällä tarkoitettaneen kuiten-
kin lähinnä sitä, ettei perillinen voi vedota esimerkiksi syrjinnän kieltoon testamentin tai sille annetun tulkinnan 
vasta-argumenttina. 
194 Esimerkkitapauksella on myös vertailukohtia tutkimusaineistossa. Esimerkiksi Itä-Suomen (ent. Kouvolan) 
hovioikeuden ratkaisuissa 1.6.1988 S 87/83 ja 13.10.1993 ja 13.10.1993 S 91/299 vedottiin yhtenä perillisen 
elämän kunniattomuutta ja epäsiveellisyyttä osoittavana tekijänä siihen, että perillisellä oli ollut avioliiton ul-
kopuolisia suhteita ja ensin mainitussa tapauksessa myös tällaisesta suhteesta syntynyt lapsi. 
195 Huomionarvoista on, että tätä koskeneessa ratkaisussa Itä-Suomen (ent. Kouvolan) HO 1.6.1988 S 87/83 
itse asiassa nimenomaisesti todettiin, että perillinen ei ollut viettänyt PK 15:4.1:ssa tarkoitettua kunniatonta ja 
epäsiveellistä elämää, mutta hänen menettelynsä kaupoissa oli niin ”kunniatonta”, että perinnöttömäksi teke-
mistä koskeva määräys pysytettiin voimassa. 
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testamenttimääräyksen hyvän tavan mukaisuuden arviointi.196 Mikäli perillisen toiminta tai 
elämäntapa ei ole selkeästi arvioitavissa ”yleisesti ottaen” -kriteerin mukaan loukkaavaksi, 

on tarkasteltava sitä, miten perillisen olisi tullut toimia välttääkseen perinnöttömäksi teke-
misen, ja ovatko nämä edellytykset katsottavissa kohtuulliseksi. Tällainen tulkintalinja olisi 
sovellettavissa universaalisti ilman, että kadotettaisiin mahdollisuudet tapauskohtaiseen har-
kintaan ja erityisten olosuhteiden huomioon ottamiseen. Ei olisi myöskään tarpeen pyrkiä 
tekemään yleistyksiä siitä, millainen käyttäytyminen voi täyttää mainitun PK 15:4.1:n pe-
rusteen. Katson, että hyvän tavan mukaisuutta korostava tulkinta olisi linjassa myös favor 
testamenti -periaatteen kanssa: mielekäs testamentin päämäärä ei voi olla, että perillisen 
elämä kohtuuttomasti hankaloituu tai hänen valinnanmahdollisuutensa rajoittuvat.197 Paino-
tan kuitenkin, että hyvän tavan mukaisuuden arviointi olisi toissijaista objektiivisen louk-
kaavuuden arviointiin nähden. Esimerkiksi edellä käsitellyssä Turun hovioikeuden ratkai-
sussa 29.10.2001 S 00/1916 kunniattomalla ja epäsiveellisellä elämällä perusteltu testament-
timääräys perinnöttömäksi tekemisestä ei nähdäkseni ole sinänsä ollut hyvän tavan vastai-
nen. Perillisen käyttäytymisen objektiivinen loukkaavuus sen sijaan jäi ratkaisun perusteella 
sen verran epäselväksi, että asia olisi hyvin voitu ratkaista myös perillisen eduksi. 
 

  

                                                
196 Rautiala (1957, s. 199) toteaa suoraan, että ”perinnöttömäksi tekemisen peruste ei saa ainakaan olla hyvän 
tavan vastainen”. Kontekstina tälle on kuitenkin varsin vaikeasti aukeava esimerkki perinnöttömäksi tekemi-
sestä perillisen homoseksuaalisuuden perusteella, joten jää epäselväksi, tarkoittaako hän hyvän tavan vastai-
suudella itse asiassa vain sitä tilannetta, että perittävä, joka on itse homo, tekee perillisensä perinnöttömäksi 
tämän seksuaalisen suuntautumisen perusteella. 
197 Ehkä hieman venytetty mutta silti mielestäni relevantti analogia tähän on Aarnion ja Kankaan (2015, s. 55) 
lainaama esimerkki siitä, että testamenttimääräys siitä, että perittävän arvokasta omaisuutta tulisi tuhota perit-
tävän kuoltua, on jätettävä hyvän tavan vastaisena merkitystä vaille. Perittävän testamentissaan ilmaisemaa 
tahtoa voidaan kunnioittaa vain tiettyyn pisteeseen asti. 
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4 Lopuksi 

4.1 Johtopäätöksiä 

Ainoa kiistaton päätelmä, joka tämän tutkimuksen päätteeksi voidaan tehdä, on, että PK 
15:4:n mukaista perinnöttömäksi tekemistä koskeva oikeudellinen tulkintakäytäntö on erit-
täin epäyhtenäistä, jos mitään varsinaista tulkintakäytäntöä voidaan edes sanoa olevan ole-
massa. Näin on etupäässä siksi, että mainittu lainkohta tulee tuomioistuimissa erittäin har-
voin sovellettavaksi. Ainoa PK 15:4:ää koskeva KKO:n ennakkoratkaisu on yli 30 vuotta 
vanha ja koskee testamenttia, joka laadittiin lähes 50 vuotta sitten. KKO 1987:131 myös 
koskee rikosperusteista perinnöttömäksi tekemistä, joka on PK 15:4.1:n kahdesta perusteesta 
olennaisesti selvärajaisempi ja helpommin tulkittava, ja luultavasti tästä syystä huomatta-
vasti harvemmin tuomioistuimessa riidan kohteena kuin perillisen väitetty kunniaton ja epä-
siveellinen elämä. Tarvetta nähdäkseni olisi paremmin tulkintaa ohjaavalle ennakkoratkai-
sulle, mutta PK 15:4:n soveltamista koskevia asioita tulee käräjäoikeuksissakin vireille niin 
vähän, että tällaisen jutun eteneminen KKO:een asti lienee varsin epätodennäköistä. 
 Siitä, millaisin perustein perinnöttömäksi tekeminen voi menestyä, voidaan 
tehdä vain erittäin varovaisia yleistyksiä. Huomioitava on myös se, että tutkimuksen koh-
teena ovat olleet vain tuomioistuimissa riitautetut perinnöttömäksi tekemistä koskevat testa-
menttimääräykset; mielenkiintoista olisi kontrastoida näitä ratkaisuja sellaisten perinnöttö-

mäksi tekemistä koskevien testamenttien kanssa, jotka on myönnetty päteviksi tai pätemät-
tömiksi ilman kanteen nostamista, mutta tällaisen tutkimusaineiston kerääminen lienee käy-
tännössä mahdoton tehtävä. 
 PK 15:4.1:ssa ei nimenomaisesti aseteta edellytyksiä perinnöttömäksi tekemi-
sen perusteena olevan rikoksen törkeysarvioinnille tai rikoksesta tuomitulle rangaistukselle. 
Käytännössä kuitenkin edellytetään, että rikos on joko ollut objektiivisesti arvioiden vakava, 
esimerkiksi seksuaalirikos, tai että tuomioita lievemmistä rikoksista on kertynyt huomattava 
määrä pidemmältä ajanjaksolta. Perillinen on pääsääntöisesti tullut tuomituksi rikoksesta tai 
rikoksista vähintään ehdolliseen vankeuteen. Merkittäviä poikkeuksiakin kuitenkin on: lie-
väkin, pelkkään sakkorangaistukseen johtanut väkivaltarikos voi riittää, jos se on kohdistu-
nut perittävään itseensä, ja toisaalta tuomioistuimen törkeäksi arvioimaa perittävän varojen 
kavallusta ei pidetty riittävänä perusteena, kun perittävän katsottiin (omasta mielestäni ky-
seenalaisin perustein198) antaneen perilliselle tämän teon anteeksi. PK 15:4:n soveltamista 

                                                
198 Ks. jakso 3.1.2.2. 
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koskevassa oikeuskäytännössä rikosperuste tulee itsenäisenä199 arvioitavaksi varsin harvoin, 
ja tapaukset ovat sekä yksityiskohdiltaan että lopputuloksiltaan varsin hajanaisia. Yksi hy-

poteeseistani tätä tutkimusta aloittaessani oli, että Aarnion ja Kankaan tulkinta siitä, että PK 
15:4.1:n sanamuoto ”tahallisella rikoksella” edellyttää lainvoimaista rikostuomiota, olisi 
merkittävästi nostanut tuomioistuinten kynnystä pysyttää rikosperusteista perinnöttömäksi 
tekemistä koskeva määräys voimassa. Tutkimusaineistosta kuitenkin löytyi loppujen lopuksi 
varsin vähän viittauksia tähän tulkintaan, eikä yhdessäkään aineiston tuomiossa ole yksin 
sen perusteella kumottu määräystä perinnöttömäksi tekemisestä.200 
 Tapauksissa, joissa perinnöttömäksi tekemisen perusteena on menestyksek-
käästi vedottu perillisen kunniattomaan ja epäsiveelliseen elämään, on ylivoimaisesti useim-
miten taustalla perillisen vakava alkoholiongelma ja sen seurannaisvaikutukset. Tämä sovel-
tamislinja on nähdäkseni de lege lata oikeutettu, mutta on syytä pohtia, onko aihetta enää 
nykypäivänä säilyttää tällaista moralisointia lainsäädännössämme. Palaan tähän kysymyk-
seen jaksossa 4.2. Kunniattoman ja epäsiveellisen elämän otsikon alle on oikeuskäytännössä 
myös hivenen väkinäisesti ahdettu tapauksia, joissa ei missään tapauksessa ole ollut kysy-
mys perillisen moitittavasta elämäntavasta – seikka, jonka tuomioistuin on itsekin saattanut 
ratkaisussaan todeta – mutta joissa rikosperustekaan ei saattanut tulla sovellettavaksi. Niin 
sanotun yleisen oikeustajun näkökulmasta kaikissa tällaisissa tapauksissa oli perinnöttö-
mäksi tekeminen kuitenkin katsottava oikeutetuksi. Tämä on selkeä ongelma oikeusvarmuu-
den ja lainkäytön ennustettavuuden kannalta. 

 Perinnöttömäksi tekemistä koskevien testamenttimääräysten sanamuodot ovat 
varsin kirjavia. Aineiston tapauksissa testaattorit vaikuttavat pääsääntöisesti ymmärtäneen, 
että perinnöttömäksi tekemisessä on kysymys rintaperillisen lakiosasuojan pois sulkemi-
sesta, mutta määräyksen perusteiden selkeys vaihtelee huomattavasti. PK 15:4.2:ssa sääde-
tään määräykseen vetoavan, eli käytännössä testamentinsaajan, velvollisuudesta näyttää 
määräyksen peruste toteen, joten voidaan nähdäkseni kysyä, mitä itsenäistä merkitystä on 
mainitun lainkohdan säännöksellä siitä, että testamentissa on mainittava määräyksen pe-
ruste. Oikeustapausaineiston testamenttimääräysten sanamuodot ovat varsin kirjavia, eikä 
sanamuodon eksaktisuus näytä korreloivan sen kanssa, onko tuomioistuin pysyttänyt 

                                                
199 Kuten jaksoissa 3.1.1 ja 3.2.1 todettiin, vedotaan perinnöttömäksi tekemistä koskevassa testamentissa tyy-
pillisesti molempiin perusteisiin tai johonkin näiden välimuotoon, esimerkiksi ”kunniattomaan rikolliseen elä-
mään” (Vaasan HO 27.9.2000 S 00/427, jossa kyse oli perillisen tekemistä huumausainerikoksista). 
200 Lähimmäksi tultiin Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ratkaisussa 27.7.2017 L 16/9830, jonka perusteluissa 
viitataan perittävän saamaan vapauttavaan tuomioon perinnöttömäksi tekemisen perusteena olleesta rikoksesta, 
mutta juttu ratkaistiin vastaajan myöntämisen perusteella. 
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määräyksen voimassa vai ei. PK 15:4.2:n säännöstä ei ole katsottava PK 10 luvun sääntelyyn 
rinnastuvaksi testamentin muotovaatimukseksi, joten perusteluiden puutteellisuuden seu-

rauksetkin ovat hyvin tapauskohtaiset. Aineistossa on vain yksi ratkaisu (Etelä-Karjalan kä-
räjäoikeus 12.9.2016 L 14/7937), jossa perinnöttömäksi tekeminen todettiin tehottomaksi 
sillä perusteella, ettei siinä ollut vedottu yksiselitteisesti jompaankumpaan PK 15:4.1:n mu-
kaisista perusteista. Ottaen huomioon molempia perusteita koskevan oikeuskäytännön kir-
javuuden tulisi perusteen käsillä olo mielestäni aina arvioida materiaalisesti testamentin kie-
liasusta riippumatta. 
 Perittävän tahdon kunnioittamisen lähtökohta on yksi testamenttioikeuden joh-
tavista periaatteista, mutta sille ei aineiston perusteella ole juuri annettu painoarvoa PK 
15:4:n soveltamisessa. Ratkaisevaksi sen merkitys näyttää nousseen vain jaksossa 3.1.2.2 
käsitellyssä Helsingin hovioikeuden ratkaisussa 29.11.1995 S 94/88, jossa perinnöttömäksi 
tekemistä koskeva määräys pysytettiin siitä huolimatta, että perittävä oli testamentissaan 
maininnut ”väärän” perusteen. Kontrasti edellä mainittuun Etelä-Karjalan käräjäoikeuden 
ratkaisuun on varsin räikeä: nähdäkseni ei ole mitään syytä, miksi tässäkin tapauksessa mää-
räystä perinnöttömäksi tekemisestä ei olisi voitu hylätä vain sillä perusteella, ettei testamen-
tissa mainitusta perusteesta ollut näyttöä. Olennainen painoarvo annettiin kuitenkin todiste-
lulle ja etenkin perittävän toteennäytetylle tahdolle. Useista aineiston ratkaisuista, mainittu 
Helsingin hovioikeuden tuomio mukaan lukien, on myös havaittavissa, että perittävä on 
usein syvästi järkyttynyt ja surullinen perillisensä toimista201, eikä perinnöttömäksi teke-

mistä koskevaa testamenttia laadita kevein perustein. Jo tästä syystä olisi nähdäkseni huo-
mioitava nykyistä enemmän perittävän tahto tällaisten testamenttien tulkinnassa. Perittävän 
tahdon kunnioittamisen varmistamiseksi olisi myös syytä luoda selkeämmät periaatteet siitä, 
miten arvioidaan tilannetta, jossa perittävän väitetään antaneen perilliselle anteeksi perin-
nöttömäksi tekemisen perusteena olleen teon tai teot. Oikeuskäytännön hajanaisuus ja ta-
pausten verrattainen harvinaisuus saattaa kuitenkin aiheuttaa tässäkin ongelmia. 
 Aarnion ja Kankaan202 mukaan ”perinnöttömäksi tekemiselle ei ole […] pe-
rustetta, jos perittävän omat elämäntavat antavat aiheen samanlaiseen arvosteluun, kuin 
minkä hän kohdistaa perilliseen […]”. Tämä on nähdäkseni perusteltu kanta, kun perinnöt-
tömäksi tekeminen ymmärretään yksityisluontoiseksi sanktioksi perillisen moitittavasta 
käyttäytymisestä. Vastaavan, joskin hivenen varovaisemmin muotoillun, näkemyksen on 

                                                
201 Ks. esim. Aarnio – Kangas 2016, s. 153 ja siinä lainattu perinnöttömäksi tekemistä koskeva testamentti-
määräys. 
202 Aarnio – Kangas 2016, s. 156. 
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esittänyt myös Rautiala203. Tutkimusaineiston perusteella tällaisia tapauksia ei kuitenkaan 
esiinny käytännössä lainkaan kenties juuri siksi, ettei perittävä näe mitään syytä rangaista 

perillistään tämän elämäntavoista tai rikoksista, jos hänellä itselläänkin on taustaa vastaa-
vanlaisesta toiminnasta. Tällaisella perittävällä ei myöskään ole välttämättä merkittävää 
omaisuutta, jota hän haluaisi testamentilla ”suojella” perilliseltään. 
 Toinen Aarnion ja Kankaan204 tekemä sinänsä perusteltu huomio, jolle ei juuri 
löydy oikeustapausaineistosta tukea, on se, että iäkäs, mahdollisesti muistisairas tai muuten 
kognitiivisilta kyvyiltään alentunut perittävä tekisi rintaperillisensä perinnöttömäksi, koska 
ei kykene enää tavalliseen tapaan arvioimaan perillisen käyttäytymistä tai kärsii esimerkiksi 
harhaluuloista. Myös riski siitä, että joku ulkopuolinen vaikuttaa epäasiallisesti testamentin 
sisältöön, on tässä tilanteessa koholla. PK 15:4:n soveltamiseen vaadittava todistustaakka on 
kuitenkin oikeustapausaineiston perusteella varsin korkea. Esimerkin kaltaisessa tilanteessa 
perinnöttömäksi tekemistä koskeva määräys tulisi siis mitä luultavimmin viimeistään tuo-
mioistuimessa hylätyksi, jos perillinen olisi viettänyt pääosin ”normaalia” elämää, eikä hä-
nellä olisi esimerkiksi rikosrekisteriä. Perittävän testamenttauskompetenssi olisi myös tässä 
tilanteessa helposti kyseenalaistettavissa. Lähinnä esimerkin kaltaista tilannetta oltiin näh-
däkseni Satakunnan käräjäoikeuden ratkaisussa 14.10.2010 L 10/3936, jossa perittävä oli 
väittänyt perillisen syyllistyneen kavallukseen ja sen perusteella tehnyt tämän perinnöttö-
mäksi. Ratkaisusta käy ilmi, että väitetyn kavalluksen tapahtumisen aikaan perillinen oli 
hoitanut perittävän raha-asioita, ja perittävän psyykkinen terveys on näihin samoihin aikoi-

hin ilmeisesti ailahdellut. Kyseessä on mitä todennäköisimmin ollut perittävän väärinkäsitys 
tai harhaluulo. Kavalluksesta ei ollut tehty rikosilmoitusta eikä muutakaan näyttöä ollut, jo-
ten määräys perinnöttömäksi tekemisestä kumottiin. 
 

  

                                                
203 Rautiala 1957, s. 195 ja 1967, s. 388. 
204 Aarnio – Kangas 2016, s. 156. 
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4.2 De lege ferenda 

Koska perinnöttömäksi tekemisessä on kyse lakiosaoikeuden poistamisesta, on sitä koske-
van sääntelyn kehittämistä pohdittaessa väistämättä lähdettävä liikkeelle itse lakiosasta. Tä-
män instituution tarpeellisuudesta on käyty vilkasta keskustelua jo lähes puoli vuosisataa.205 
Nykyistä lakiosajärjestelmää, joka on pysynyt olennaisilta osin muuttumattomana jo 70 
vuotta, koskeva lainsäädäntö luotiin sodan jälkeisessä Suomessa, jossa maaomaisuus oli yli-
voimaisesti tärkein osa perintönä siirtyvää varallisuutta, maatalous työllisti yli neljänneksen 
koko maan väestöstä206, ja ihmiset kuolivat keskimäärin hieman yli 60-vuotiaina207. Vuoden 
1966 perintökaaren voimaantulon aikoihin syntyneet alkavat juuri tulla tähän ikään, mutta 
voivat tilastojen valossa odottaa elävänsä vielä vähintään vuosikymmenen elleivät useam-
paakin.208 Perimyksen luonne ja merkitys ovat fundamentaalisesti muuttuneet, ja perilliset 
ovat myös huomattavasti heterogeenisempi joukko kuin viime vuosisadan puolivälissä.209 
 Nähdäkseni olisi korkea aika lakiosajärjestelmän perusteiden uudelleenarvi-
oinnille, minkä toin esille jo jaksossa 2.1. Mikäli kuitenkin pitäydytään vain PK 15:4:n ke-
hittämistarpeiden arvioinnissa, tulisi tulkintalinjaa yhtenäistää vähintäänkin uudella KKO:n 
ennakkoratkaisulla, jonka tulisi myös olla huomattavasti paremmin perusteltu kuin erittäin 
suppea KKO 1987:131. Parempi ratkaisu voisi olla muotoilla koko PK 15:4 uudestaan, mutta 

epäilen, löytyykö soveltamiskäytännöltään näin marginaalisen lainkohdan uudistamiseen 
poliittista mielenkiintoa, vaikka kyse onkin rintaperillisen kannalta olennaisen merkityksel-
lisestä säännöksestä.  
 Oikeusvarmuuden kannalta paras ratkaisu olisi nähdäkseni seurata muun mu-
assa Ruotsin mallia ja sitoa perintöoikeuden menettäminen perittävän surmaamiseen tai tes-
tamentin tahalliseen hävittämiseen, mistä kummastakin jo nyt säädetään PK 15 luvussa. 
Vaihtoehto olisi säilyttää mahdollisuus testamentaariseen perinnöttömäksi tekemiseen, 
mutta Norjan tapaan sitoa sen käyttömahdollisuudet tilanteisiin, joissa perittävän moitittava 
toiminta on arvioitu sellaiseksi myös rikoslainsäädännössä. Tällaista ratkaisuahan ehdotet-
tiin jo alkuperäisessä vuoden 1935 perintölakiehdotuksessa, joskin vielä norjalaistakin vas-
tinettaan ankarammassa muodossa.210 Niin kauan kuin lakiosaoikeuden vahva suoja halu-
taan säilyttää, ei ole mielestäni syytä mahdollistaa sen menettämistä niin tulkinnanvaraisella 

                                                
205 Aarnio – Kangas 1985, s. 375; Korpiola 2010, s. 1359. 
206 Järvinen 1961, s. 36. 
207 Suomen virallinen tilasto: Elinajanodote (katsottu 14.4.2021). 
208 Ibid. 
209 Mikkola 2010, s. 87—88. 
210 Lvk 2/1935, s. 9. Ks. s. 23. 
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perusteella kuin ”kunniaton ja epäsiveellinen elämä”. Tällainen peruste lainsäädännössä ei 
myöskään ole linjassa sen kanssa, että perintöoikeudellisten ratkaisujen tulisi kestää aikaa; 

jos 60-vuotias perittävä tekee vuonna 2021 perillisensä perinnöttömäksi tämän ”kunniatto-
man ja epäsiveellisen elämän” perusteella, on mahdotonta ennustaa, miten tätä perustetta 
arvioidaan, jos testamentti tulee toimeenpantavaksi esimerkiksi 25 vuoden päästä.  
 Perusteen säilyttämisen puolesta voitaisiin esittää se reaaliargumentti, että al-
koholismi on yksi suomalaisten kansallissairauksista, ja siten pitäisi säilyttää perittävän 
mahdollisuus estää omaisuutensa meneminen perillisen kurkusta alas. Tässä tutkimuksessa 
käsitellyn oikeuskäytännön perusteella perillisen juopottelu on ylivoimaisesti yleisin syy pe-
rinnöttömäksi tekemiseen muutoin kuin rikollisen toiminnan perusteella. Pohtia voidaan 
myös, eikö muunkinlainen perittävän ja myös laajemmin yhteiskunnassa hyväksyttyjen ar-
vojen vastainen toiminta, kuten esimerkiksi uusnatsistisen liikkeen toimintaan osallistumi-
nen, voisi olla peruste perinnöttömäksi tekemiselle.211 Lakitekstin sanamuoto ”kunniaton ja 
epäsiveellinen elämä” on kuitenkin nähdäkseni liian laaja ja sisällöltään vaikeasti määritel-
tävä tähän tarkoitukseen, ja selvempiä vaihtoehtoja on vaikea keksiä; huomautan jälleen, että 
KKO moitti muotoilua jo lähes 30 vuotta ennen kuin se edes tuli lainsäädäntöön.212  
 Lainsäädännön ei mielestäni tule mahdollistaa lakiosan menettämisen kaltaisia 
varsin ankaria sanktioita puhtaan yksityisluontoisten moraaliarvostelmien perusteella, 
vaikka tämä olisikin laajassa katsannossa niin sanotun ”yleisen oikeustajun”213 näkökul-
masta hyväksyttävää. Tällainen epämääräisyys ei nähdäkseni sovi myöskään yhteen sen 

kanssa, miten vahvasti lakiosaoikeus on yleisesti ottaen perintökaaressa suojattu. 
 Palaankin kysymykseen lakiosasta. Oikeusministeriö julkaisi jo lähes 20 
vuotta sitten selvityksen, jossa esitettiin, että lakiosaoikeutta tulisi ”maltillisesti”214 rajoittaa, 
ja huomioitiin, ettei lakiosajärjestelmän tarvetta juurikaan perusteltu sen säätämisen aikaan 
1950-luvun alussa.215 Ehdotettuja muutoksia vastustettiin kautta linjan huomattavan 

                                                
211 Tässäkin esimerkissä kuitenkin törmätään hyvän tavan vastaisuuden problematiikkaan: mikäli perillinen ei 
järjestön toiminnassa ole syyllistynyt rikoksiin, ja järjestö yleisestikin toimii Suomen lakien mukaisesti, onko 
hyväksyttävää testamenttimääräyksellä tosiasiallisesti rajoittaa perillisen mielipiteen- ja yhdistymisvapautta – 
siihen katsomatta, miten moitittavia mainitut mielipiteet ja yhdistystoiminta enemmistön näkökulmasta ovat? 
212 Ks. s. 52. 
213 En pidä termin ”yleinen oikeustaju” käytöstä missään kontekstissa, koska tosiasiassa kaikki ihmiset eivät 
missään tilanteessa jaa edes yleisellä tasolla yhtenäistä käsitystä siitä, miten jotakin tiettyä tapausta tai tapaus-
ryhmää tulisi juridisesti arvioida. Tässä tarkoitan ilmauksella lähinnä sitä, että enemmistö ihmisistä luultavasti 
olisi valmis hyväksymään lakiosasuojan poistamisen edellä kuvattujen esimerkkien kaltaisissa tilanteissa. 
214 OM 2004, s. 39. 
215 OM 2004, s. 45. 
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voimakkaasti216, nähdäkseni kuitenkin varsin heikoin perustein: ensimmäisenä lausuntotii-
vistelmässä mainitaan, että lakiosajärjestelmä ”vastaa ihmisten oikeustajua”217 huolimatta 

siitä, että lukuisat selvityksen laatimiseen osallistuneet oikeustieteilijät suhtautuivat laki-
osaoikeuteen ylipäätään varsin kielteisesti218. Mitään empiiristä tietoa kansan lakiosaa kos-
kevista käsityksistä ja arvostuksista ei ilmeisesti ole selvityksen yhteydessä kerätty. 
 Toisaalta on todettava, että ylipäätään lakiosaoikeuden ylläpitämisessä ja pois-
tamisessa on viime kädessä kyse poliittisista valinnoista. Lakiosaoikeuden perinne ulottuu 
keskiajan oikeuteen asti ellei kauemmaksikin. Kaikissa muissa Pohjoismaissa ja valtaosassa 
Eurooppaa on myös voimassa jonkinlainen lakiosajärjestelmä; täydellinen testamenttaus-
vapaus on tyypillisempää common law -pohjaisissa oikeusjärjestyksissä. Kuten Korpiola219 
toteaa, on individualisoitumisellakin rajansa, etenkin vuosisatainen oikeudellinen perinne 
huomioon ottaen. 
 Lakiosajärjestelmää ei olekaan syytä eikä tarvetta lähteä kertakaikkisesti ku-
moamaan. Sen sijaan sekä perinnöttömäksi tekemistä koskevaan sääntelyyn liittyvät ongel-
mat että monet kiistakysymykset lakiosasta voitaisiin ratkaista pienentämällä lakiosan suh-
teellista määrää esimerkiksi kolmannekseen tai neljännekseen laskennallisesta perintöosasta 
ja säätämällä lakiosan absoluuttiselle määrälle katto.220 Jälkimmäinen ratkaisu on omaksuttu 
muun muassa Norjassa, jossa kyseinen katto on myös sidottu indeksiin (ArveL 50 §).221 Sa-
maan aikaan kiristettäisiin edellä esitetyllä tavalla perinnöttömäksi tekemisen edellytyksiä 
sitomalla lakiosasuojan poissulkeminen esimerkiksi yksinomaan perillisen tekemään rikok-

seen, joka on kohdistunut perittävään tai tiettyyn tälle läheiseen henkilöön, niin ikään Norjan 
mallin mukaan. Lainvoimaista tuomiota rikoksesta ei kuitenkaan tulisi edellyttää, koska ku-
ten edellä on todettu, perinnöttömäksi tekeminen ei ole rikosoikeudellinen kannanotto peril-
lisen syyllisyyteen, vaan ilmaus perittävän kokemasta loukkauksesta. Näytöksi voisivat riit-
tää esimerkiksi rikosilmoitus ja/tai todistajankertomukset. 
 Testamenttausvapaus laajenisi tämän tyyppisen ratkaisun myötä olennaisesti 
ilman, että romutettaisiin kokonaan niiden perillisryhmien suoja, jotka usein mainitaan 

                                                
216 OM 2005, s. 17. 
217 OM 2005, s. 18. 
218 Ks. Korpiola 2010, s. 1342—1343. Tämä on nähdäkseni yksi esimerkki monien joukossa siitä, miksi ”oi-
keustajulla” ei tulisi yrittää perustella yhtään mitään. 
219 Ibid. 
220 Vastaavaa ehdottavat myös Aarnio ja Kangas (2016, s. 843—844) sekä Fromond (2003, s. 76—77.). 
221 Vuonna 2020 lakiosan enimmäismäärä Norjassa oli noin 1,5 miljoonaa kruunua eli noin 150 000 euroa 
(Skatteetaten: Grunnbeløpet i folketrygden, katsottu 15.4.2021). Itse olisin valmis asettamaan lakiosakaton 
huomattavastikin alemmas, joskin tällöin testamenttausvapauden laajuuden epäsuhta varakkaiden ja vähem-
män varakkaiden perittävien välillä korostuisi. 
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perusteltaessa lakiosaoikeuden tärkeyttä, kuten esimerkiksi uusioperheiden vanhempien 
aiemmista avioliitoista olevat lapset. Perinnöttömäksi tekemistä vastaaviin oikeusvaikutuk-

siin voidaan edelleen pyrkiä PK 15:4:ään vetoamisen ohella esimerkiksi Wörlundin222 eh-
dotuksen mukaisesti tekemällä testamentti esimerkiksi lastenlasten hyväksi tehostettuna 
määräyksellä siitä, että jos rintaperillinen vaatii lakiosaansa, tämä vähennetään toisen van-
hemman jälkeen tulevasta perintöosuudesta. Joka tapauksessa, mikäli perinnöttömäksi teke-
minen ei onnistu, menee perittävän omaisuudesta nykyistä pienempi osa ”sellaiseen tarkoi-
tukseen, jota hän ei halua eikä ole velvollinen edistämään”.223 Myös positiivisten perintöso-
pimusten salliminen saattaisi nähdäkseni joustavoittaa menettelymahdollisuuksia moititta-
vasti käyttäytyvän perillisen suhteen. 
 PK 15:4 tulee varsin harvoin sovellettavaksi, ja sitä koskeva oikeuskäytäntö 
on hajanaista ja lähinnä käräjäoikeustasoista. Olen varovaisesti sillä kannalla, että niin 
kauan, kuin lakiosainstituutio missä tahansa muodossa säilyy perintöoikeusjärjestelmäs-
sämme, on syytä säilyttää jonkinlainen viime kädessä perittävän tahtoon sidottu mahdolli-
suus viedä lakiosaoikeus perilliseltä.224 Varhaisimmissa perintökaaren esitöissäkin todettiin, 
ettei perintöoikeuden menettämistä ole syytä sitoa vain ”kaikkein järkyttävimpiin tapauk-
siin”, toisin sanoen lähinnä perittävän surmaamiseen.225  
 Perinnöttömäksi tekemisen tulee kuitenkin olla selkeisiin objektiivisiin kritee-
reihin sidottu, vaikka instituution keskeisimpänä tausta-ajatuksena olisikin edelleen perittä-
vän kokeman loukkauksen sanktiointi. Subjektiivisen ja objektiivisen loukkaavuuden arvi-

oinnin ongelma poistuu, kun edellytetään, että loukkaava teko on kohdistunut perittävään ja 
täyttää ainakin pääasiallisesti jonkin rikoksen tunnusmerkit. Nähdäkseni tämä kunnioittaisi 
myös perittävän tahdon kunnioittamisen periaatetta. Nykyisessäkään järjestelmässä ei perit-
tävällä ole läheskään täyttä vapautta määrätä omaisuudestaan; selvemmät kriteerit perinnöt-
tömäksi tekemisen perusteiden arviointiin, kun ne olisivat myös perittävän tiedossa hänen 
elinaikanaan, vähentäisivät tulkinnanvaraisuutta ja siten johtaisivat varmemmin perittävän 
tahdon mukaiseen lopputulokseen. 

                                                
222 Wörlund 1994, s. 419. 
223 Rapola 1951, s. 122. 
224 Olisin valmis argumentoimaan koko perimysoikeuden poistamisen puolesta, mutta tässä tutkimuksessa en 
ryhdy sitä tekemään. Ks. kuitenkin mielenkiintoinen kokonaisnäkemys vaihtoehdoista perimykselle Haslett 
1986. 
225 Esim. Lvk 2/1935, s. 111. 


