
5     Esimerkkejä perintösuunnittelusta 

 

Jos puolisoiden välisessä osituksessa osituslaskema osoittaa, että leski on 
velvollinen varakkaampana suorittamaan tasinkoa ensin kuolleen perillisille, 
niin laissa olevan poikkeussäännöksen johdosta lesken ei tarvitse näin teh-
dä. Tätä poikkeussäännöstä kutsutaan lesken tasinkoprivilegiksi eli tasin-
koetuoikeudeksi.  
 
Esimerkissä varattomampi puoliso Bertta kuolee ensin, ja leskeksi jää va-
rakkaampi Antti. Toimitettavassa osituksessa Antti vetoaa tasinoetuoikeu-
teensa, eikä luovuta tasinkoa, jolloin Bertan jäämistö arvo on 200 000 €. 
Tästä lasten perintöosat ovat 100 000 € ja lakiosat 50 000 € kummallekin. 
 
Lesken tulee vaatia elinaikanaan osituksen toimittamista, jotta voi vedota 
tasinkoetuoikeuteensa. Jos ositus toimitetaan vasta molempien puolisoiden 
kuoltua, eivät lesken oikeudenomistajat voi enää vaatia lesken tasion-
koetuoikeutta, vaikka leski olisi eläessään perukirjaan merkityttänyt, että 
hän vetoaa tasinkoetuoikeuteen. Ensin kuolleen perilliset puolestaan mie-
luusti jättävät osituksen toimittamisen molempien puolisoiden kuoleman 
jälkeiseen aikaan, jotta lesken tasinkoprivilegiin ei voida vedota. 
 
Jos leski perii ensin kuolleen (ei lapsia), ei oikeustäytännön mukaan ositus-
ta voi toimittaa, eikä varakkaampi leski voi vedota tasinkoetuoikeuteensa. 

Avio-oikeus – ositus – jäämistö
ja perinnönjako
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Bertan jäämistö
200 000 €

Antin varat
400 000 €

Lapsi Lapsi

100 000 € 100 000 €

Ositus puolisoiden välillä
Antti (varakkaampi) ei anna tasinkoa 

(tasinkoprivilegi)

kumpikin pitää omaisuutensa

Antti Bertta

400 000 € (netto AO) 200 000 € (netto AO)

Varattomampi 

kuolee

ensin

Avioehdolla voidaan puolisoiden välillä toimitettavassa osituksessa vaikut-
taa perittävän jäämistön suuruuteen. Sitä suurempi jäämistö, mitä enem-
män avioehdolla rajoitetaan puolisoiden tai toisen puolison avio-oikeutta. 
 
Avioehto voi olla molemminpuolinen niin, että kummallakaan aviopuolisolla 
ei ole avio-oikeutta mihinkään toisen puolison omaisuuteen. Se voi olla 
myös yksipuolinen niin, että vain toisella puolisolla on avio-oikeus toisen 
omaisuuteen. Puolison avio-oikeus voidaan myös sulkea pois vain toisen 
puolison johonkin tiettyyn omaisuuteen, esim. yritysomaisuuteen. 
 
Esimerkistä nähdään kuinka avioehto vaikuttaa jäämistön suuruuteen. Il-
man avioehtoa jäämistön suuruus on 300 000 €, ja yksipuolisessa avioeh-
dossa, jossa perittävä pitää oman omaisuutensa ja saa vielä puolet puoli-
son omaisuudesta, jäämistön arvo on 500 000 €. 
 
Avioehtosopimus voidaan tehdä milloin vain avioliiton aikana. Avioehto re-
kisteröidään maistraatissa, jolloin se tulee voimaan. Myös kihlapari voi teh-
dä avioehdon, joka tulee voimaan rekisteröimällä se maistraatissa avioliiton 
solmimisen jälkeen. 

Avioehto
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1. Ei avioehtoa – molemmilla avio-oikeus toisen omaisuuteen

Antti Bertta
400 000 € netto AO 200 000 € netto AO

Ositus puolisoiden välillä
400 000 + 200 000/2 = 300 000 €

Avio-osa = 300 000 €
Antin jäämistö

300 000 €
Bertan varat 

300 000 €

2. Molemminpuolinen avioehto – kummallakaan ei avio-

oikeutta toisen omaisuuteen

Antti Bertta
400 000 € netto VO 200 000 € netto VO

Ei ositusta puolisoiden välillä
Kumpikin pitää omaisuutensa

Antin jäämistö

400 000 €
Bertan varat 

200 000 €

3. Yksipuolinen avioehto – vain Antilla avio-oikeus 

Bertan omaisuuteen

Antti Bertta
400 000 € netto VO 200 000 € netto AO

Ei ositusta puolisoiden välillä
Antti pitää oman omaisuutensa ja 

saa puolet Bertan omaisuudesta
Antin jäämistö

500 000 €
Bertan varat 

100 000 €




