
   
     
 

Ohjeita avioehtosopimuksen tekemisen jälkeen 
 

Avioehtosopimuksessa puolisot sopivat, että avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päät-
tyessä heidän avio-oikeuden alaista omaisuuttaan ei jaeta avioliittolain pääsäännön mukai-
sesti tasan. 

 
Avio-oikeus 
 

Kun puolisot solmivat avioliiton tai rekisteröivät parisuhteen, kummallekin puolisolle syn-
tyy avio-oikeus toisen omaisuuteen. Avio-oikeudella ei kuitenkaan ole merkitystä avioliiton 
aikana, vaan vasta sen jälkeen, kun avioliitto tai rekisteröity parisuhde purkautuu avioeron 
tai puolison kuoleman johdosta. Avio-oikeus on henkilökohtainen oikeus, joka kohdistuu 
toisen puolison omaisuuteen. Avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen purkautuessa avio-
eron tai kuoleman vuoksi, avio-oikeus tarkoittaa oikeutta saada omaisuuden osituksessa 
puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä. 

 
Avioehtosopimus 
 

Puolisot voivat tehdä avioehtosopimuksen joko ennen avioliiton solmimista tai parisuhteen 
rekisteröintiä taikka sen aikana. Sopimuksessa puolisot voivat sopia, ettei kummallakaan 
taikka toisella puolisolla ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Avio-oikeus voidaan myös 
sulkea pois kokonaan tai vain osittain. Avioehtosopimuksessa voidaan siten esimerkiksi 
määrätä, että puolisolla ei ole avio-oikeutta tiettyyn toiselle puolisolle kuuluvaan omaisuu-
teen kuten esimerkiksi perintönä tai lahjana saatuun omaisuuteen. Avioehtosopimuksessa 
voidaan myös sopia siitä, että puolisolla on avio-oikeus sellaiseen omaisuuteen, johon hä-
nellä aikaisemmin tehdyn avioehtosopimuksen perusteella ei olisi oikeutta. 

 
Avioehtosopimuksen tekeminen 
 

Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti. Se on myös päivättävä ja allekirjoitettava. Lisäksi 
kahden esteettömän henkilön on todistettava sopimus oikeaksi. Todistajan on oltava vähin-
tään 15-vuotias, mutta on suositeltavaa käyttää täysi-ikäistä todistajaa. Todistajana ei voi 
toimia lähisukulainen, sopimuksen tekijän entinen tai nykyinen puoliso taikka kihlattu eikä 
sopimuksen tekijän ottovanhempi tai ottolapsi. 

 
Avioehtosopimuksen rekisteröinti 
 

Avioehtosopimus tulee voimaan, kun se toimitetaan maistraatille rekisteröitäväksi. Jokai-
nen maistraatti on toimivaltainen ottamaan ilmoituksen vastaan. Maistraatille toimitettavan 
rekisteröintihakemuksen liitteeksi on toimitettava alkuperäinen avioehtosopimus ja jäljen-
nös siitä sekä muut mahdolliset liitteet. 

 
Puolisoiden omaisuuden jako 
 

Jos avioliitto purkautuu puolison kuoleman vuoksi, mutta kuolleelta puolisolta ei ole jäänyt 
rintaperillisiä, eloonjäänyt puoliso perii koko kuolleen puolison omaisuuden, jos kuollut 
puoliso ei ollut testamentilla toisin määrännyt. Molempien puolisoiden kuoltua on viimeksi 



     
 

kuolleelta puolisolta jäänyt omaisuus jaettava pääsäännön mukaan tasan kummankin puoli-
son perillisten kesken. 

 
Kun avioeroa koskeva asia on tullut käräjäoikeudessa vireille, voi kumpikin puoliso vaatia 
omaisuuden jakoa eli ositusta toimitettavaksi. Puolisoiden ei tarvitse jäädä odottamaan 
kuuden kuukauden harkinta-ajan umpeen kulumista tai lopullista avioerotuomiota, vaan 
ositus voidaan toimittaa heti, kun asia on tullut vireille. Jos avioehtosopimusta ei ole, avio-
eron perusteella toimitettavassa omaisuuden osituksessa jaetaan pääsäännön mukaan puo-
lisoiden kaikki omaisuus tasan puolisoiden kesken. 

 
Avioehtosopimus ja omaisuuden ositus 
 

Avioehtosopimus vaikuttaa siihen, miten omaisuus jaetaan osituksessa. Avioehtosopimus 
voidaan laatia siten, että se on voimassa vain avioliiton päättyessä avioeroon tai siten, että 
se on voimassa myös avioliiton päättyessä toisen puolison kuolemaan. Tavallisin avioehto-
sopimus on sellainen, jossa määrätään, että kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta 
toistensa omaisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että avioliiton purkauduttua puolisoiden omai-
suutta ei jaeta tasan, vaan kumpikin puoliso pitää oman omaisuutensa itsellään. Avioehto-
sopimuksella voidaan myös määrätä, että puolisolla ei ole avio-oikeutta tiettyyn toiselle 
puolisolle kuuluvaan omaisuuteen, esimerkiksi tämän perintönä tai lahjana saamaan omai-
suuteen. Tällainen määräys tarkoittaa sitä, että puolisoiden kesken jaetaan tasan kaikki 
muu omaisuus paitsi avioehtosopimuksessa mainittu omaisuus. 

 
Omaisuuden osituksen sovittelu 
 

Avioehtosopimuksen määräyksistä voidaan eräissä poikkeustapauksissa poiketa tai se 
voidaan jättää kokonaan huomiotta osituksen osapuolen vaatimuksesta osituksen sovitte-
lussa, jos avioehtosopimuksen noudattaminen johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen toi-
sen puolison kannalta. Omaisuuden osituksen sovittelu tarkoittaa sitä, että yksittäistapauk-
sessa voidaan kohtuusharkinnan perusteella poiketa niistä säännöistä, joita omaisuuden 
osituksessa olisi muutoin noudatettava. Omaisuuden ositusta voidaan sovitella, jos se joh-
taisi kohtuuttomaan lopputulokseen tai siihen, että toinen puoliso saisi perusteettomasti ta-
loudellista etua. Kun osituksen sovittelua harkitaan, on erityisesti otettava huomioon aviolii-
ton kestoaika, puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden säilyttämi-
seksi tai kartuttamiseksi sekä muut näihin verrattavat puolisoiden taloutta koskevat seikat. 

 
Osituksen sovittelu siis tapahtuu ottamalla huomioon kohtuus- ja oikeudenmukaisuusnäkö-
kohdat kussakin yksittäistapauksessa erikseen, mistä syystä ennalta ei voida asettaa yleisiä 
sääntöjä siitä, milloin osituksen sovittelu tulee kyseeseen. Tavallisimmin kyse on kuitenkin 
siitä, että avioliitto on ollut hyvin lyhytaikainen eivätkä puolisot ole tehneet avioehtosopi-
musta tai siitä, että kyseessä on hyvin pitkäaikainen avioliitto ja puolisot ovat tehneet avio-
ehtosopimuksen, joka johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen. 

 
Omaisuuden osituksen toimittaminen 
 

Omaisuuden ositus voidaan toimittaa joko siten, että osapuolet toimittavat osituksen kes-
kenään tekemänsä sopimuksen mukaisesti (sopimusositus) tai siten että, osituksen toimit-
taa tuomioistuimen määräämä pesänjakaja (toimitusositus). Kun ositus toimitetaan sopi-
musosituksena, osituksesta on laadittava asiakirja, joka on päivättävä ja allekirjoitettava 
sekä kahden esteettömän henkilön todistettava oikeaksi. Jos taas pesänjakaja toimittaa osi-
tuksen, laaditaan toimituksesta asiakirja, jonka pesänjakaja allekirjoittaa. 


