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Sisältö

* Avioliitto ja avio-oikeus

* Avoliitto

* Perimysjärjestys

* Testamentti

* Edunvalvontavaltuutus



Avioliitto

* Avioliittolaki – MISSÄ RAKKAUS?? 
* Omaisuuden ja velkojen erillisyys
* Nimiperiaate: kumpikin määrää nimissään 
olevasta omaisuudesta ja vastaa veloista

* Poikkeus: ns. vallintarajoitus, joka suojaa yhteistä kotia

* Oikeudet: avio-oikeus, perimysoikeus, lesken 
asumissuoja
* Velvollisuudet: elatusvelvollisuus



Avio-oikeus

* Ei merkitystä avioliiton aikana
* Saa merkitystä vasta, kun avioliitto päättyy joko 
avioeroon tai puolison kuolemaan

* Puolittamisperiaate: kumpikin puolisoista saa puolet 

yhteenlasketusta omaisuudesta

* Toteutetaan osituksessa
* Avio-oikeus voidaan poistaa:

* avioehtosopimuksessa
* lahjakirjassa
* testamentissa



Avioehtosopimus

* Puolisoiden välinen kirjallinen sopimus siitä, 
mihin omaisuuteen ei ole avio-oikeutta
* Voidaan laatia ennen avioliittoa tai sen aikana, 
kuitenkin ennen avioeron vireille tuloa
* Useita vaihtoehtoja
* Voimaantulo edellyttää sopimuksen 
rekisteröintiä



Avoliitto

* Sopimusliitto -> ei avioliiton mukaisia oikeuksia
* Ei avio-oikeutta

* Ei perimysoikeutta ilman testamenttia 
* Ei elatusvelvollisuutta

* Solmiminen ja purkaminen vapaamuotoista
* Omaisuuden erottelu
* II perintöveroluokka 

* I veroluokka, mikäli puolisot ovat joskus olleet naimisissa tai 

heillä on yhteinen lapsi

* Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta



Lakimääräinen perimysjärjestys:

* Rintaperilliset
* Leski
* Vanhemmat
* Sisarukset ja näiden jälkeläiset
* Isovanhemmat
* Sedät, tädit, enot 
* Valtion jäämistösaanto



Testamentti

* Ainoa lain sallima määräys kuoleman varalta
* Määrämuoto

* kirjallinen
* päivätty ja allekirjoitettu
* todistajat

* Täysi testamenttausvapaus
* poikkeus: rintaperillisen lakiosa

* Omistus- ja hallintaoikeustestamentti
* Mahdollistaa perintöverosuunnittelun



Lahja

* Elinaikainen omaisuuden vastikkeeton luovutus
* Voidaan liittää ehtoja

* hallintaoikeuden pidättäminen
* avio-oikeuden poissulkeminen
* ennakkoperintö

* Mahdollistaa perintöverosuunnittelun



Edunvalvontavaltuutus

* Valtuutetaan toinen henkilö hoitamaan asioita sitten, 
kun itse ei enää siihen pysty 

* omaisuudenhoito ym. taloudelliset asiat
* terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät asiat

* Kirjallinen edunvalvontavaltakirja
* Vahvistettava Digi- ja väestötietovirastossa (ent. 
maistraatti)
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