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MUULLE KUIN RINTAPERILLISELLE  
ANNETTU SUOSIOLAHJA

1. Johdannoksi 

Suomalaiselle lakiosajärjestelmälle tunnusomainen 
piirre on laskennallisten lisäysten keskeinen asema. 
Lakiosan suuruuteen ei vaikuta vain perittävältä 
reaalisesti jääneen omaisuuden määrä, vaan oma 
merkityksensä on myös perittävän tekemillä lah-
joituksilla tai muilla lahjanluonteisilla disponoin-
neilla. Niiden arvot täytyy tietyin edellytyksin lisä-
tä jäämistöön, kun määritetään lakiosia. Tällä tavoin 
on pyritty suojaamaan rintaperillisiä lahjanluon-
teisten oikeustoimien varalta; heidän lakiosiensa 
pitäisi muodostua yhtä suuriksi kuin ne olisivat 
olleet ilman lahjoituksia. Suojaa on vielä vahvis-
tettu lakiosan täydennystä koskevalla sääntelyllä. 
Jos siis jäämistöomaisuus ei riitä lakiosien täyttä-
miseen, rintaperillisellä on oikeus PK 7 luvun 8–10 
§:ssä osoitetulla tavalla vaatia puuttuvaa määrää 
lahjansaajilta.  

Lakiosia laskettaessa ei oteta huomioon kaikkia 
perittävän antamia lahjoja, vaan tällainen vaikutus 
on vain PK 7 luvussa osoitetun tunnusmerkistön 
täyttävillä varallisuudensiirroilla.  Lakiosalaskel-
man lisäyseriä ovat PK 7:3.3:n mukaan ennakko-
perintö, testamenttiin rinnastuva lahja ja suosiolah-

ja. PK 7:4:ssä tehdään lisäksi mahdolliseksi yli-
suurten henkivakuutusmaksujen huomioon ottami-
nen. Näistä lisäyksistä eniten keskustelua on viime 
vuosina synnyttänyt suomalaisen jäämistöoikeuden 
ikioma tuote, suosiolahja. Sillä tarkoitetaan perit-
tävän jälkeläiselleen tai muulle lainkohdassa osoi-
tetulle henkilölle antamaa lahjaa, ”jolla on ilmei-
sesti tarkoitettu suosia sen saajaa lakiosaan oikeu-
tetun perillisen vahingoksi”.

PK 7:3.3:n suosiolahjasäännös on antanut aihet-
ta moniin kriittisiin kommentteihin. Merkittävänä 
epäkohtana on pidetty säännöksen soveltamiskri-
teerinä olevan suosimistarkoituksen epämääräisyyt-
tä.1 Lahjanantajan tarkoitusperien selvittäminen ja 
toteen näyttäminen on jo sellaisenaan vaikeaa, ja 
vaikeaselkoiseksi on koettu myös suosimistarkoi-
tuksen aineellinen sisältö. Se ei aukene lain sovel-
tajalle yksin säädöstekstin perusteella, eikä lisäapua 
ole juuri saatavissa esitöistäkään. Suosiolahjaa 
koskeva määräys otettiin perintökaareen vasta 1940- 
ja 1950-lukujen taitteessa tehdyn lakiosauudistuk-
sen loppuvaiheissa, joten sen sisältöä ja soveltami-
sedellytyksiä luonnehtivat esityölausumat jäivät 
niukoiksi. Ongelmaa pahentaa ulkomaisten malli-
en puuttuminen. Kun vastaavaa säännöstä ei ole 

1 Tästä ks. esim. Martti Rautiala, Perillisen lakiosa 1957 s. 73, Urpo Kangas, Lahja 1993 s. 245 sekä Ville Salonen,  
Suosiolahja lakiosajärjestelmässä. Defensor Legis 2000 s. 59. 
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edes Ruotsin ärvdabalkissa, ei laintulkinnassa voi 
hyödyntää ruotsalaisia esitöitä, muusta ulkomai-
sesta aineistosta puhumattakaan. On näin ymmär-
rettävää, että suosiolahjan tunnusmerkistön mää-
rittäminen on koettu ongelmalliseksi ja että se on 
aiheuttanut oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä 
melko runsaasti mielipiteiden vaihtoa.

Keskustelua on herättänyt myös kysymys suo-
siolahjasäännöksen oikeutuksesta de lege ferenda. 
Varsin laajalla rintamalla on tuotu esille, etteivät 
rintaperilliset nykyoloissa tarvitse niin vahvaa suo-
jaa perinnönjättäjän antamien lahjojen varalta kuin 
PK 7:3.3 tarjoaa.2 Saatetaankin ajatella, että jos 
perittävä hyvissä ajoin ennen lähestyvää kuole-
maansa haluaa lahjoittaa omaisuuttaan läheiselleen, 
tämän tulisi olla mahdollista ilman lahjaan liitettä-
viä tasausvaikutuksia.3 Kaikki eivät ole kuitenkaan 
yhtyneet tähän kritiikkiin, vaan myös nykysäänte-
lyä puoltavia kantoja on esitetty.4 Osa kirjoittajista 
on katsonut, että ilman suosiolahjasäännöksen kal-
taista pakottavaa normia lakiosasäännöstö jäisi 
vajaatehoiseksi eikä sen avulla pystyttäisi riittävän 
hyvin turvaamaan rintaperillisten yhdenvertaista 
kohtelua.5 

Suosiolahjasta keskusteltaessa ajateltaneen 
useimmiten rintaperillisille annettuja lahjoja. Käy-
tännön kannalta tyypillisin asetelma lieneekin se, 
että perittävän väitetään luovuttaneen yhdelle tai 

useammalle lapsistaan merkittävän omaisuuserän 
vastikkeetta tai selvästi alihintaan, minkä johdosta 
lahjoituksista osattomiksi jääneet lapset vaativat 
luovutuksen huomioon ottamista heidän lakiosiaan 
laskettaessa. Suosiolahjasäännöksen soveltamisalaa 
ei ole kuitenkaan rajattu rintaperillisille tehtyihin 
lahjoituksiin, vaan mahdollisten saajien piiriin kuu-
luvat myös tietyt rintaperilliselle läheiset henkilöt. 
PK 7:3.3:n mukaan suosiolahjaksi saatetaan katsoa 
lahja, jonka perittävä on antanut ”jälkeläiselleen 
tai ottolapselleen taikka tämän jälkeläiselle tahi 
näiden puolisoille.” Niinpä jos perinnönjättäjän 
rintaperillisiä ovat esimerkiksi lapset A ja B, suo-
siolahjan saajina tulevat A:n ja B:n ohella kysy-
mykseen A:n ja B:n lapset, A:n ja B:n lapsenlapset 
tai ketkä tahansa muut alenevassa polvessa olevat 
jälkeläiset, samoin kuin kenen tahansa edellä mai-
nitun henkilön puoliso.  

Käsillä olevassa kirjoituksessa paneudunkin 
ongelmiin, joita syntyy, kun lakiosariidassa vedo-
taan muulle kuin rintaperilliselle annettuun lahjaan. 
Pääkysymyksenä on, mitä erityispiirteitä tällainen 
henkilösuhde saa aikaan suosiolahjasäännöksen 
soveltamisen kannalta. Pohdittavaksi tulee ensin-
näkin suosiolahjan tunnusmerkistö: vaikuttaako 
sen täyttymiseen jotenkin se, että lahjansaajana ei 
olekaan rintaperillinen A vaan esimerkiksi hänen 
puolisonsa tai lapsensa (tai tämän puoliso)?6 Onko 

2 Tätä osoittavat kaksi 1900- ja 2000-lukujen taitteessa tehtyä lakiosasääntelyn uudistusehdotusta. Hallituksen esitykses-
sä 117/1998 ehdotettiin suosiolahjasäännöksen kumoamista, jolloin PK 7:3.3:een olisi jäänyt laskennallisiksi lisäyksiksi 
enää ennakkoperintö ja testamenttiin rinnastuva lahja. Hallituksen esityksessä 77/2000 sama tarkoitusperä ehdotettiin toteu-
tettavaksi muuttamalla suosiolahjasäännös tahdonvaltaiseksi (tällainen muutos olisi asiallisesti ottaen poistanut suosiolahjan 
järjestelmästämme). Kumpikin muutosyritys kariutui eduskunnan vastustukseen: vuoden 1998 hallituksen esitys raukesi 
vaalikauden päättymisen vuoksi, ja vuoden 2000 esitys hylättiin eduskunnan täysistunnossa.   

3 Tällä kannalla esimerkiksi Urpo Kangas, Kaikella on aikansa. Lakimies 1998 s. 1083 ja Salonen DL 2000 s. 59. 
4 Mielipiteiden jakautuminen näkyy hyvin oikeusministeriön asettaman, perintökaaren muutostarpeita selvittäneen työ-

ryhmän mietinnöstä (OM 2004:6) ja siitä annetuista lausunnoista (Oikeusministeriö, Lausuntoja ja selvityksiä 2005:10). 
Mietinnössä suosiolahjasäännöksen kumoaminen tuotiin esille yhtenä uudistamisvaihtoehtona, mutta nimenomaista kantaa 
asiaan ei otettu. Lausunnonantajista taas useimmat kannattivat joko suosiolahjasta luopumista tai sen käyttöalan supistamis-
ta, mutta joukkoon mahtui myös nykyisen sääntelyn voimassa pitämistä puoltaneita kannanottoja. 

5 Näin ovat asiaa arvioineet esimerkiksi Ahti Saarenpää, Perintö ja jäämistö 1994 s. 187, sama, Perhe- ja jäämistö-
oikeus. Teoksessa Pekka Timonen (toim.), Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään I 1999 s. 436 sekä Antti Kolehmainen, 
Suosiolahja – suosimistarkoitus ja sen toteennäyttäminen. Oikeustiede–Jurisprudentia 2011 s. 318–326.     

6 Keskityn siis PK 7:3.3:n suosiolahjasäännöksessä mainituilla henkilöille annettuihin lahjoihin. Oma kysymyksensä on, 
missä laajuudessa säännöstä voitaisiin mahdollisesti soveltaa rintaperillisen (tai hänen läheisensä) omistuksessa tai  
määräysvallassa olevan yhteisön hyväksi tehtyihin lahjoituksiin. Tästä samastusongelmasta ks. lähemmin Kangas 1993  
s. 226 sekä Antti Kolehmainen, Osakeyhtiön ja sen osakkeenomistajan samastaminen perintökaaren ennakkoperintö- ja 
lakiosasäännöksiä sovellettaessa. Lakimies 2009 s. 597 ss.   
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nyt merkitystä ehkä myös sillä, tekeekö lakiosaoi-
keuteen perustuvia vaatimuksia joku A:n perillis-
kumppaneista vai A itse? Viimeksi mainittuun liit-
tyy läheisesti kysymys, mikä vaikutus muulle kuin 
rintaperilliselle annetulla suosiolahjalla on lahjan 
vähentämistä sääntelevän PK 7:7:n kannalta. Voi-
daanko esimerkiksi A:n lapselle tai puolisolle annet-
tu lahja vähentää A:n lakiosasta?

2. Suosiolahjan tunnusmerkistöstä – yleisiä 
näkökohtia

Kun muodostetaan käsitystä suosiolahjasäännöksen 
soveltamisesta muulle kuin rintaperilliselle tehtyi-
hin varallisuudensiirtoihin, on syytä ensin selvittää 
säännöksen sisältöä yleisellä tasolla. Tämä käy par-
haiten tarkastelemalla ongelmaa rintaperillisille 
tehtyjen suoritusten kannalta. Milloin siis tällainen 
varallisuudensiirto tai muu suoritus katsotaan PK 
7:3.3:n mukaiseksi suosiolahjaksi? Suosiolahjan 
tunnusmerkistö on ollut melko paljon esillä oikeus-
kirjallisuudessa ja -käytännössä, ja aihe antaisi 
mahdollisuuden laajaan käsittelyyn. Seuraavassa 
keskityn kuitenkin pääpiirteisiin.7 

Kuten jo nimitys suosiolahja antaa aiheen 
ymmärtää, kysymykseen tulevat vain kokonaan tai 
pääosin vastikkeettomat varallisuudensiirrot tai nii-

hin rinnastuvat varallisuusarvoiset disponoinnit.8 
Täyteen hintaan toteutettu luovutus ei voi koskaan 
olla suosiolahja – ei edes silloin, kun se ehkä esi-
neellisessä mielessä suosii saajaa muiden rintape-
rillisten kustannuksella (esimerkiksi suvun vanha 
kesäpaikka on myyty yhdelle lapsista, vaikka toi-
setkin olisivat olleet siitä kiinnostuneita). Täsmäl-
listä kantaa sen suhteen, kuinka paljon kauppahin-
nan tai muun vastikkeen täytyy alittaa käypä arvo, 
jotta laskennallista lisäämistä koskeva vaatimus 
voisi menestyä, ei ole mahdollista esittää. Näyttäi-
si kuitenkin siltä, että monissa tapauksissa jo noin 
2/3:aan (60–70 %:iin) käyvästä luovutushinnasta 
nouseva vastike riittää sulkemaan pois suosiolah-
jasäännöksen soveltamisen. Siinä tapauksessa, että 
vastikkeen katsotaan jääneen liian alhaiseksi, voi-
daan suosiolahjaksi lukea omaisuuden täyden arvon 
ja vastikkeen erotus (lahjan nettoarvo). Kokonaan 
vastikkeetonkin luovutus jää toisaalta suosiolahja-
kategorian ulkopuolelle, jos se pysyy määrältään 
sillä tavoin kohtuullisena, että sitä on pidettävä 
esimerkiksi joulu- tai merkkipäivälahjaan rinnas-
tuvana tavanomaisena lahjana.9

 Suosiolahjan tunnusmerkistön ehdottomiin ele-
mentteihin kuuluu myös se, että suoritus on tullut 
perittävältä. Mitään PK 6:1.2:n kaltaista eloonjää-
neen puolison antamiin lahjoihin ulottuvaa sovel-

7 Suosiolahjan tunnusmerkistöstä laajemmin ks. Ahti Saarenpää, Tasajaon periaate 1980 s. 326–344, Aulis Aarnio – 
Urpo Kangas, Suomen jäämistöoikeus I. 5. painos 2009 s. 843–859, Kolehmainen 2011 s. 287–300 sekä Tuulikki Mikkola, 
Perittävän tekemät lahjoitukset ja niihin liitetyt määräykset: määräämisvallan rajoista ja mahdollisuuksista. Defensor Legis 
2013 s. 317–319.  

8 Ks. esim. Saarenpää 1980 s. 348–351, Aarnio–Kangas 2009 s. 857–859 sekä Kolehmainen 2011 s. 287–288.  
9 Tämä kriteeri ilmaistaan lakitekstissä vain ennakkoperinnön osalta (PK 6:4:n sisällöstä ks. lähemmin Aarnio–Kangas 

2009 s. 771 ss.), mutta se pätee epäilyksittä myös suosiolahjoihin ja testamenttiin rinnastuviin lahjoihin. Arvioitaessa lahjan 
tavanomaisuutta tulee sen suuruuden ohella antaa merkitystä perittävän taloudellisille oloille. Esimerkiksi ratkaisussa Hel-
singin HO 19.3.2010 S 09/1329 katsottiin vuonna 1991 annettu 50 000 markan (nykyrahana noin 12 500 euron) lahja tavan-
omaiseksi, kun perittävältä oli jäänyt omaisuutta yli 1 500 000 euroa. Keskisuurissa tai pienehköissä jäämistöissä kyseinen 
lahja ylittäisi varmasti PK 6:4:ssä tarkoitetun tavanmukaisuuden rajan. 
Se seikka, että lahjoitetun omaisuuden myyntiarvo on ollut lahjoitushetkellä vähäinen, ei kuitenkaan ilman muuta estä kat-
somasta lahjaa suosiolahjaksi. Tämä käy selvästi esille ratkaisusta KKO 2012:96. Siinä perheyrityksen osakkeita isältään 
lahjaksi saaneet lapset vetosivat suosimistarkoituksen puuttumista osoittavana seikkana osakkeiden vähäiseen arvoon lahjoi-
tushetkellä. Asiasta hankitun selvityksen perusteella kyseisen yrityksen taloudellinen tila olikin lahjoituksen tapahtuessa 
ollut niin huono, ettei osakkeilla ollut ollut tuolloin rahallista arvoa: yritykselle ei olisi todennäköisesti löytynyt ostajaa. Yh-
tiön liiketoiminta oli toisaalta ollut velkaantumisesta huolimatta ilmeisen kannattavaa. Näin ollen perittävä oli voinut osak-
keita lahjoittaessaan ennakoida yhtiön taloudellisen tilan paranevan merkittävästi, jolloin myös osakkeiden arvo tulisi koho-
amaan. Perittävä oli myös tiennyt pystyvänsä vaikuttamaan osakkeiden arvon nousemiseen omalla työpanoksellaan yhtiös-
sä. Viimeksi mainitut syyt vaikuttivatkin osaltaan siihen, että lahjaa pidettiin suosiolahjana.     
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tamisalan laajennusta ei PK 7:3.3:ään siis sisälly.10 
Perittävän ja hänen puolisonsa ollessa yhdessä lah-
janantajina on suosiolahjana näin mahdollista huo-
mioida ainoastaan perittävän osuus lahjasta.  

Edellä mainittujen perusedellytysten toteutumi-
sesta ei vielä sellaisenaan seuraa, että rintaperilli-
selle tehdyssä suorituksessa olisi kysymys lahjasta, 
”jolla on ilmeisesti tarkoitettu suosia sen saajaa 
lakiosaan oikeutetun perillisen vahingoksi”. Itse 
asiassa järjestelmämme lähtökohta on juuri päin-
vastainen. Perittävän ja rintaperillisten välisissä 
varallisuudensiirroissa on lakisääteisenä olettama-
na, että perittävän katsotaan yhdelle heistä anta-
mastaan lahjasta huolimatta tarkoittaneen kohdel-
la perillisiään tasapuolisesti. Tämä ajatus konkre-
tisoituu PK 6:1.1:n määräyksessä, jonka mukaan 
rintaperilliselle annettu lahja täytyy lähtökohtai-
sesti vähentää perinnönjaossa saajansa perintöosas-
ta. Se otetaan jaossa huomioon ennakkoperintönä 
tarkoituksin, että kaikki rintaperilliset saisivat koko-
naisuudessaan yhtä paljon. Toisin menetellään vain, 
mikäli perittävä on määrännyt tai olosuhteista pää-
tellen tarkoittanut, että lahjaan ei tule liittää tällais-
ta tasausvaikutusta. 

Koko suosiolahjasäännöksen idea käykin 
ymmärrettäväksi juuri ennakkoperintösääntelyn ja 
siihen kuuluvan ennakkoperintöolettaman kumoa-
mismahdollisuuden pohjalta. Säännöksen taustalla 
oli lainvalmistelijoiden huoli siitä, että vuoden 1935 
ehdotukseen sisältynyt määräys ottaa lakiosaa las-
kettaessa huomioon ennakkoperintö ei olisi ennak-
koperintösääntelyn tahdonvaltaisen luonteen vuok-

si yksinään suojannut lakiosaperillisiä riittävästi. 
Perittävähän olisi voinut tehdä suojan tyhjäksi mää-
räämällä, että lahja ei ollut ennakkoperintöä. Auk-
koa olisi kyllä jossain määrin paikannut mahdolli-
suus katsoa lahja testamenttiin rinnastuvaksi, mut-
ta tämä olisi tullut kysymykseen vain kuoleman 
läheisyydessä tehtyjen ennakkoluovutusten osalta. 
Jos siis tahdottiin antaa lakiosaperillisille todellis-
ta suojaa myös aikaisemmassa vaiheessa toteutet-
tujen lahjoitusten varalta, järjestelmään piti sisäl-
lyttää erityinen suosimistarkoituksessa annettuja 
lahjoja koskeva säännös.11 Tällaista tahtoa lainsää-
täjällä olikin niin paljon, että suosiolahjan lasken-
nallisesta lisäämisestä otettiin määräys 1951 uudis-
tettuun lakiosasäännöstöön (vuoden 1734 perintö-
kaaren 17:3:een). Siitä säännös sitten vuoden 1965 
perintökaaren säätämisen yhteydessä siirrettiin 
asiallisesti muuttamattomana PK 7:3.3:een.  

Edellä kuvattu ennakkoperinnön ja suosiolahjan 
välinen yhteys on tärkeää muistaa, kun hahmotetaan 
suosiolahjan paikkaa lakiosajärjestelmässä. Suo-
siolahjaa koskevat pohdinnat tulevat rintaperillisil-
le annetuissa lahjoissa ajankohtaiseksi vain silloin, 
kun perittävä on nimenomaisesti kumonnut lahjaa 
koskevan ennakkoperintöolettaman tai kun hänen 
voidaan ”olosuhteisiin katsoen” arvioida tätä tar-
koittaneen.12 Ainoastaan tällaisissa tilanteissa on 
tarpeen kysyä, voitaisiinko ennakkoluovutusta pitää 
ennakkoperinnön asemesta suosiolahjana.13 Oikeus-
kirjallisuudessa suosiolahjaa onkin luonnehdittu 
osuvasti ennakkoperinnön kääntöpuoleksi14 tai sen 
dikotomiseksi vastinpariksi.15 Sellaista mahdolli-

10 Vallitseva kanta voidaan perustaa ratkaisuun KKO 1998:137. Ongelmasta laajemmin ks. Tapani Lohi, Ennakkoperin-
nöstä 1999 s. 248–253 kirjallisuusviitteineen. 

11 Näistä suosiolahjasäännöksen taustalla olleista näkökohdista ks. Lakivaliokunnan mietintö 18/1950 hallituksen esityk-
sen 37/1948 johdosta (1950 vp.) s. 3–4 sekä mietinnön liitteenä oleva Korkeimman oikeuden lausunto lakivaliokunnan jaos-
ton laatimasta ehdotuksesta (31.10.1949) s. 15–16. – Säännöksen syntyhistoriasta ks. myös Marjos Rapola, Uusi lakiosa-
säännöstö 1951 s. 30 av. 1 sekä Aarnio–Kangas 2009 s. 844–845. 

12 Tästä huomauttaa myös Kolehmainen 2011 s. 285. 
13 Lahjansaajan perilliskumppaneiden kannalta on tietysti edullisempaa, että lahjaa pidetään ennakkoperintönä. Tällöin 

se otetaan huomioon myös perintöosia määrättäessä, mikä johtaa parhaassa tapauksessa perillisten välisten suhteiden täy-
delliseen tasaukseen. Suosiolahjaksi katsotulla luovutuksella ei tätä vaikutusta sen sijaan ole, vaan se huomioidaan vain 
lakiosia laskettaessa.   

14 Näin Aarnio–Kangas 2009 s. 851. 
15 Ks. Saarenpää 1980 s. 327.
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suutta, että lahja voisi täyttää yhtä aikaa sekä ennak-
koperinnön että suosiolahjan tunnusmerkistön, ei 
kerta kaikkiaan ole.  

Suosiolahjan luonne ennakkoperinnön kääntö-
puolena tulee esille myös toisella tavalla. Se, että 
PK 6:1.1:n mukaisen ennakkoperintöolettaman 
katsotaan joko perittävän nimenomaisen tahdonil-
mauksen tai lahjoitusolosuhteista tehtävien päätel-
mien nojalla kumoutuneen, on jo itsessään vahva 
suosiolahjana pitämisen peruste.16 Tarkoittaessaan 
jättää rintaperilliselle annetun lahjan vaille tasaus-
vaikutuksia perittävä on nimittäin samalla aina 
hyväksynyt sen, että saaja tulee tietyissä suhteissa 
perilliskumppaneitaan parempaan asemaan. Näin 
syntyy väistämättä olettama perittävällä olleesta 
suosimistarkoituksesta. Tämän suosimisolettaman 
kumoaminen vaatiikin aina erityisiä perusteita, saa-
tetaan puhua vastasyistä (tai vastatosiseikoista).17

Huomattakoon, että käytän tässä esityksessä suo-
simisolettamaa ja sen kumoutumista PK 7:3.3:n 
aineellisoikeudellista sisältöä kuvaavina ilmaisuina. 
Kysymys on tällöin siitä, millainen perittävän tar-
koitusperien ja motiivien sekä muiden luovutukseen 
liittyvien tosiseikkojen kombinaatio toteuttaa PK 
7:3.3:n mukaisen suosimistarkoituksen tunnusmer-
kistön. Tämän puhtaasti jäämistöoikeudellisen kysy-
myksen ohella suosiolahjasäännös synnyttää näyttöön 
ja todistustaakan jakamiseen liittyviä ongelmia, kun 
kiistanalaiseksi voi osoittautua esimerkiksi se, mil-
laisia tarkoitusperiä perittävä on faktisesti pyrkinyt 
lahjallaan toteuttamaan. Viimeksi mainittujen arvi-

ointiin ei suosimisolettaman pohjalle rakentuva tar-
kastelu sovellu välttämättä yhtä hyvin.18 – Suosio-
lahjaan liittyvät näyttökysymykset joudun tässä 
kirjoituksessa sivuuttamaan.    

Miten voisi sitten olla mahdollistakaan, että 
ennakkoperintöolettaman kumoutumista tahtoneel-
la perittävällä ei olisi ollut PK 7:3.3:n mukaista suo-
simistarkoitusta? Tällaiseen johtopäätökseen voidaan 
vallitsevan käsityksen mukaan tulla silloin, kun 
perittävän katsotaan tähdänneen järjestelyllään poh-
jimmiltaan muuhun päämäärään kuin lahjansaajan 
suosimiseen toisten rintaperillisten kustannuksella. 
Tällaisen muun – tärkeämmän – tarkoitusperän ole-
massaolo johtaa siis siihen, että vaikka perittävä on 
tietoisesti saattanut lahjansaajan joissakin suhteissa 
perilliskumppaneitaan parempaan asemaan, tämä 
suosimiselementti ei ole kuitenkaan ollut niin hal-
litseva, että ilmeisen suosimistarkoituksen kriteeri 
täyttyisi.19 Käytännössä parhaiten menestynyt suo-
misolettaman kumoava vastaseikka näyttäisi olleen 
lahjan tai lahjanluonteisen luovutuksen taustalla 
ollut maatilan sukupolvenvaihdostarkoitus.20 Kiin-
teistön luovutuksensaaja on toisin sanoen pystynyt 
osoittamaan tai ainakin saattamaan todennäköisek-
si sen, että perittävä oli ryhtynyt lahjanluonteiseen 
järjestelyyn ennen muuta saadakseen maatilalle 
työnsä jatkajan ja taatakseen maatilan säilymisen 
elinkelpoisena.21 Päätarkoitus ei siis ollut saajan 
suosiminen toisten perillisten kustannuksella. 

16 Näin Aarnio–Kangas 2009 s. 854. 
17 Suosimisolettamasta ja sen kumoamisen merkityksestä ks. Saarenpää 1980 s. 327–328 ja sama 1994 s. 188. Ajattelu-

tapaa, jossa suosimistarkoituksen olemassaoloa arvioidaan kysymällä, riittävätkö jutussa esitetyt vastasyyt kumoamaan vas-
tikkeettoman luovutuksen jo itsessään synnyttämää suosimisolettamaa, on seurattu myös ratkaisun KKO 1998:114 peruste-
luista.  

18 Problematiikasta lähemmin ks. Kolehmainen 2011 s. 300 ss., jossa katsotaan, ettei suosimisolettamalla ole juuri arvoa 
suosiolahjaan liittyvien näyttökysymysten tarkastelussa.  

19 Näin Aarnio–Kangas 2009 s. 851, Kolehmainen 2011 s. 288 ja 291 sekä Mikkola DL 2013 s. 318.  
20 Näin asiaa arvioi myös Mikkola DL 2013 s. 323.
21 Ks. lähemmin Aarnio–Kangas 2009 s. 251–253, Kolehmainen 2011 s. 289–293 ja oikeuskäytännöstä KKO 1982 II 74 

ja 1998:114. Kolehmaisen mielestä sukupolvenvaihdos käy vastasyyksi vain silloin, kun perittävällä ei olisi ollut mahdolli-
suutta toteuttaa tätä päämääräänsä rintaperillisiään tasa-arvoisesti kohtelevalla tavalla. – Sukupolvenvaihdostarkoituksen 
merkitys tulee käänteisesti esille myös ratkaisussa KKO 2012:96, jossa korkein oikeus päätyi katsomaan, ettei lahjoituksen 
taustalla ollut tällaista tarkoitusperää. Tähän kielteiseen arvioonsa KKO päätyi muun muassa sillä perusteella, että lahjan-
saajat olivat olleet lahjoitushetkellä vasta 11- ja 14-vuotiaita, joten perheyrityksen osakkeita heille lahjoittanut perittävä ei 
ollut voinut olla varma siitä, tulisivatko lahjansaajat aikuistuttuaan jatkamaan yhtiön toimintaa.     
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Vastaavanlaisia suosimisolettaman kumoavia 
vastatosiseikkoja on muitakin. Lahjansaaja saattaa 
onnistua torjumaan lisäysvaatimuksen vetoamalla 
siihen, että lahjoituksella on tosiasiassa pyritty saat-
tamaan rintaperilliset tasa-arvoiseen asemaan (näin 
KKO 1983 II 12).22 Myös se, että perittävä on ali-
hintaisella luovutuksellaan koettanut turvata itsel-
leen hoidon ja huolenpidon vanhuudenpäivinä, 
puhuu suosiolahjaksi katsomista vastaan. On tosin 
epäselvää, voisiko viimeksi mainittu seikka koskaan 
yksinään riittää suosimisolettaman kumoavaksi 
seikaksi.23 Oikeuskirjallisuudessa on edelleen kat-
sottu, että jos luovutuksen ja perittävän kuoleman 
väliin jää hyvin pitkä aika, lahjaa ei voitaisi katsoa 
suosiolahjaksi. Kanta vaikuttaa asiallisesti perus-
tellulta, mutta oikeuskäytännössä aikatekijä ei näy-
tä saaneen kovin suurta itsenäistä merkitystä. Suo-
siolahjana on saatettu pitää jopa 15 vuotta ennen 
perittävän kuolemaa tehtyjä luovutuksia.24   

Tilanteessa, jossa varallisuudensiirto sen toteut-
tamisolosuhteiden puolesta sinänsä täyttäisi testa-
menttiin rinnastuvan lahjan kriteerit, lahjansaaja 
saattaa onnistua torjumaan PK 7:3.3:een perustuvan 
lisäysvaatimuksen vetoamalla siihen, että hän on 
hoitanut perittävää pitkään. Hoitotyö siis ymmär-
retään sellaiseksi PK 7:3.3:ssa mainituksi erityi-
seksi vastasyyksi, joka estää testamenttiin rinnas-
tuvan lahjan huomioon ottamisen lakiosaa lasket-
taessa.25 Kyseinen peruste ei ole tietääkseni juuri 
tullut esille suosiolahjaa koskevassa keskustelussa, 
mutta nähdäkseni sillä voisi olla merkitystä myös 

tämän lisäystyypin kannalta. Silloin, kun vastik-
keettoman varallisuudensiirron motiivina on ollut 
vuosia kestäneen hoitotyön hyvittäminen, on hyvät 
perusteet katsoa, että kysymys ei ole ollut ilmei-
sessä suosimistarkoituksessa annetusta lahjasta. 

Toinen vakiintuneesti hyväksytty peruste (erityi-
nen vastasyy) jättää testamenttiin rinnastuva lahja 
pois lakiosalaskelmasta on, että lahjan avulla on 
kompensoitu muiden perillisten saamia suorituksia 
ja näin tasoitettu perillisten välisiä suhteita.26 Kuten 
edellä totesin, tätä on pidetty relevanttina vastasyy-
nä myös suosiolahjan osalta. Havaitaankin, että suo-
siolahjan ja testamenttiin rinnastuvan lahjan lisäys-
vaatimusten torjumiseksi käyvät osin samat seikat. 
Saatetaan näin sanoa, että PK 7:3.3:ssä oleva – lain 
sanamuodon mukaan vain testamenttiin rinnastuviin 
lahjoihin suunnattu – erityisten vastasyiden sääntö 
koskee sellaisenaan myös suosiolahjoja.27 

Viimeksi esitetty luonnehdinta on kuitenkin yhdes-
sä suhteessa epätarkka. Kannattaa nimittäin huoma-
ta se systemaattinen eroavuus, joka vastasyillä on 
näiden lahjatyyppien kannalta. Testamenttiin rin-
nastuvissa lahjoissa vastasyyt ovat seikkoja, jotka 
estävät testamentinkaltaisuus-tunnusmerkistön sinän-
sä täyttävän luovutuksen lisäämisen lakiosalaskel-
massa. Suosiolahjasäännöstä sovellettaessa päättely 
on suoraviivaisempaa. Erityisten vastasyiden ole-
massaolo vaikuttaa jo suosiolahjaluonteen arvioin-
tiin; vastasyyt (mahdollisesti) sulkevat tarkasteltavan 
lahjan kokonaan suosiolahjakategorian ulkopuolel-
le. Olisikin tässä mielessä virheellistä ensin todeta 
jokin lahja suosiolahjaksi ja sitten erityisten vasta-
syiden perusteella olla huomioimatta sitä lakiosaa 
määrättäessä.28      

22 Päinvastainen merkitys on taas yleensä luovutuksensaajan hyväksi tehdyllä testamentilla. Se vahvistaa käsitystä, jonka 
mukaan perittävällä on ollut tarkoitus suosia luovutuksensaajaa toisten perillisten kustannuksella. Näin Kolehmainen 2011 
s. 291. 

23 Kieltävästi kysymykseen vastattiin ratkaisussa KKO 1998:114. Samalla kannalla Aarnio–Kangas 2009 s. 855 (ks. 
myös teoksessa mainittuja hovioikeusratkaisuja).  

24 Jos lahjanantaja on pidättänyt lahjoitettuun omaisuuteen oikeuksia, on aikaväli voinut olla vieläkin pidempi. Niinpä 
ratkaisussa KKO 2012:96 lahjaa pidettiin suosiolahjana, vaikka se oli annettu 23 vuotta ennen perittävän kuolemaa. – Ajan 
kulumisen merkityksestä suosiolahjassa ks. Saarenpää 1980 s. 337 ss., Aarnio–Kangas 2009 s. 845–848 sekä Salonen DL 
2000 s. 54–55 viittauksineen oikeuskäytäntöön. 

25 Ks. lähemmin Aarnio–Kangas 2009 s. 861. 
26 Peruste mainitaan jo lain esitöissä (ks. Lainvalmistelukunnan ehdotus 1935:2 s. 117). Ks. siitä myös Aarnio–Kangas 

2009 s. 861. 
27 Tällä tavalla on asian ymmärtänyt Rautiala 1957 s. 73–74. 
28 Näin Aulis Aarnio, Perintöoikeus 1974 s. 349. Samalla kannalla Saarenpää 1980 s. 333, joka pitää kuvatun kaltaista 

päättelemistä ajatuksellisena tyhjäkäyntinä. 
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3.  Suosiolahjan tunnusmerkistön  
toteutuminen muulle kuin rintaperilliselle 
annetussa lahjassa

Suosiolahjasäännös ei siis koske vain rintaperilli-
sille suunnattuja ennakkoluovutuksia, vaan lahjan-
saajana tulee kysymykseen myös perittävän muu 
jälkeläinen samoin kuin jälkeläisen puoliso. Tätä 
henkilöpiirin laajennusta ei lain esitöissä lähemmin 
perustella, mutta sääntelyratkaisun tausta-ajatukset 
on helppo ymmärtää.29 Pelkästään rintaperillisille 
annettuihin lahjoihin ulotettu suoja jäisi vajaate-
hoiseksi, sillä se olisi helposti kierrettävissä rinta-
perillisen läheisille tehdyillä lahjoituksilla.30 Sen 
sijaan, että perittävä luovuttaisi omaisuuttaan lap-
selleen A:lle, hän antaisi sitä A:n puolisolle tai jäl-
keläiselle (taikka tämän puolisolle).  Vaikuttaa sel-
vältä, että muut rintaperilliset tarvitsevat näiden 
kaikkien lahjoitusten varalta samanlaista suojaa.   

Laskennallisten vaikutusten liittäminen rintape-
rillisen läheisille annettuihin lahjoihin ilmentää 
myös sukuhaarojen tai yleisemminkin perheyksik-
köjen tasapuolisen kohtelun ajatusta. Perittävä, jol-
la on esimerkiksi kolme lasta (A, B ja C), ei saisi 
tehdä tyhjäksi B:n ja C:n lakiosaoikeutta sen parem-
min A:lle kuin vaikkapa A:n jälkeläisen tai A:n 
puolisonkaan hyväksi tehdyillä disponoinneilla. 
Suosiolahjasäännöstä annettaessa onkaan tuskin 
ajateltu, että lahjan antaminen rintaperillisen puo-
lisolle tai jälkeläiselle johtuisi normaalisti lain kier-
tämistarkoituksesta, sillä tällaiseen järjestelyyn on 
usein tärkeämpiäkin syitä. Esimerkiksi tilanteessa, 

jossa perittävän lapset ovat jo hyvin varttuneita ja 
ehkä varakkaitakin, yhden sukuhaaran suosiminen 
on monesti tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa 
suoraan lapsenlapselle tehdyn varallisuudensiirron 
avulla – siis yksi sukupolvi yli hyppäämällä. Lah-
jan antaminen jälkeläisen puolisolle saattaa puo-
lestaan tulla ajankohtaiseksi jälkeläisen velkaisuu-
den vuoksi. Jos esimerkiksi lapsi A on yksityishen-
kilön velkajärjestelyyn joutunut palkansaaja taikka 
konkurssiuhan alla painiskeleva yrittäjä, on A:n 
perhettä ehkä järkevämpi auttaa A:n puolisolle kuin 
A:lle itselleen tehdyllä suorituksella.  

Ajatellaan sitten tilannetta, jossa tällainen A:n 
lähipiirille suunnattu lahjoitus on tehty ja A:n peril-
liskumppanit perittävän kuoltua harkitsevat lakiosa-
säännöksiin vetoamista. Oletetaan vielä lahjoitus 
toteutetuksi niin kauan ennen perittävän kuolemaa, 
ettei testamenttiin rinnastuvan lahjan tunnusmer-
kistö voi täyttyä. Onko ongelman arviointi nyt 
samanlaista kuin jos lahjansaajana olisi ollut A itse, 
vai tuoko lahjansaajan henkilön vaihtuminen muuk-
si jälkeläiseksi tai jälkeläisen puolisoksi muutoksia 
tarkasteluun?

Yksi kiistaton muutos tapahtuu: mahdollisuutta 
katsoa lahjaa ennakkoperinnöksi ei tarvitse nyt 
lainkaan pohtia, sillä lahjansaaja on perillispiirin 
ulkopuolinen henkilö. Näin asetelma yksinkertais-
tuu perillislahjoituksiin verrattuna, kun A:n peril-
liskumppanien toiveet saada lahja huomioon ote-
tuksi lakiosalaskelmassa jäävät yksinomaan suo-
siolahjasäännöksen varaan. Toisaalta perusteet 
väittää luovutusta suosiolahjaksi näyttäisivät aina-

29 Lainvalmistelun aikana käytiin keskustelua vielä nykyistä laajemmastakin henkilöpiiristä (ks. erityisesti Lakivaliokun-
nan mietintö nro 18/1950 s. 1, 3–4, 15–16 ja 27). Eduskunnan lakivaliokunnan jaoston 1949 laatiman ehdotuksen mukaan 
lakiosaa laskettaessa olisi otettu huomioon kenelle tahansa henkilölle annettu ”lahja, jolla on ilmeisesti tarkoitettu loukata 
perillisen oikeutta lakiosaan”. Korkeimman oikeuden tästä ehdotuksesta antamassa lausunnossa (31.10.1949) suhtauduttiin 
kuitenkin lahjoitusten näin laajaan lisäämiseen torjuvasti. Muu kuin testamenttiin rinnastuva lahja oli KKO:n mielestä 
asianmukaista huomioida lakiosalaskelmassa vain, jos sen saajana oli perittävän jälkeläinen, ottolapsi, näiden jälkeläinen tai 
edellä mainittujen henkilöiden puoliso. Lakivaliokunta yhtyi tähän käsitykseen, minkä johdosta suosiolahjasäännös saikin 
edellä kuvatun sisällön.     

30 Kiertämismahdollisuuksien estämiseen kiinnittävät huomiota esimerkiksi Aarnio 1974 s. 348 ja Saarenpää 1999  
s. 436. 
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kin lähtökohtaisesti yhtä vahvoilta kuin lahjansaa-
jan ollessa A itse. Jos nimittäin lahjoitetun omai-
suuden arvoa ei luettaisi lakiosajäämistön lasken-
nalliseksi lisäykseksi, käsillä oleva yhden sukuhaa-
ran tai perheyksikön hyväksi tehty lahjoitus pie-
nentäisi rintaperillisten lakiosia – ehkä jopa nollaan 
asti. Vaikuttaa näin siltä, että luovutusta täytyy 
koskea samanlainen suosimisolettama kuin rinta-
perilliselle ennakkoperintöolettaman kumoavin 
määräyksin annettua lahjaa. 

Tämä yhtäläisen kohtelun periaate voidaankin 
mielestäni hyväksyä yleiseksi lähtökohdaksi. Tilan-
teessa, jossa A:n perilliskumppanit vaativat A:n 
puolisolle tai jälkeläiselle annetun lahjan huomi-
oimista suosiolahjana, ratkaisu on tehtävä samoin 
perustein kuin jos lahjansaajana olisi A itse (ja 
ennakkoperintöolettama olisi syystä tai toisesta 
kumoutunut). Esimerkiksi mitään sellaista lisäedel-
lytystä, että ennakkoluovutuksen pitäisi tosiasiassa 
suosia myös A:ta tai että A:n pitäisi olla jollakin 
tavalla järjestelyssä mukana, ei voida asettaa. Lah-
jansaaja onnistuu siis nytkin torjumaan suosiolah-
javäitteen vain tuomalla esille jonkin sellaisen vas-
tasyyn, joka edellä todettiin relevantiksi – kuten 
että järjestelyyn on ryhdytty sukupolvenvaihdos-
tarkoituksessa tai että sen avulla on pyritty turvaa-
maan sukuhaarojen välinen tasavertaisuus. Vasta-
syiden täytyy myös olla yhtä painavia kuin rinta-
perilliselle tehdyissä suorituksissa. En näe perus-
teita tulkinnalle, jonka mukaan suosimisolettaman 
kumoaminen helpottuisi tai vaikeutuisi sen mukaan, 
onko lahjansaajana ollut perillinen vai muu PK 
7:3.3:ssa tarkoitettu läheinen. 

Puoltamani kanta saa tukea ratkaisusta KKO 
1998:114. Siinä P oli noin kaksi vuotta ennen kuo-
lemaansa luovuttanut liki kaiken omaisuutensa lap-

sensa A:n pojalle ja tämän aviopuolisolle tuntuvaan 
alihintaan. Toiset lapset (B, C ja D) väittivät dispo-
nointia suosiolahjaksi ja vaativat tämän johdosta 
lahjansaajilta kanteella lakiosan täydennystä. Suo-
simistarkoituksen olemassaolon arviointi näyttää 
ratkaisujen perustelujen valossa edenneen täysin 
samalla tavalla kuin se olisi edennyt lahjansaajan 
ollessa P:n rintaperillinen (kuten A). Myöskään jutun 
asiakirjoista ei saa viitteitä siitä, että lahjoituksen 
kohdistuminen muuhun kuin rintaperilliseen olisi 
vaikuttanut jollakin tavoin tämän kysymyksen arvi-
ointiin. Esimerkiksi ”yli hypätyksi” tulleen A:n ase-
malle tai hänen suhtautumiselleen järjestelyyn ei 
näyttäisi annetun lainkaan merkitystä. – KKO pää-
tyi katsomaan, etteivät lahjansaajien jutussa esiin 
nostamat vastasyyt riittäneet kumoamaan alihintai-
sen luovutuksen jo sellaisenaan synnyttämää suosi-
misolettamaa. Luovutusta pidettiin täten suosiolah-
jana, ja saajat velvoitettiin suorittamaan kannetta 
ajaneille perillisille lakiosan täydennystä. 

Edellä olen lähtenyt siitä, että suosiolahjasään-
nöksen avulla annetaan suojaa lahjansaajan suku-
haaraan tai perhepiiriin kuulumattomille rintape-
rillisille.31 Jos siis esimerkiksi kolme lasta (A, B ja 
C) rintaperillisinä jättänyt perittävä on lahjoittanut 
omaisuuttaan A:n puolisolle tai lapselle, luovutuk-
sen katsominen suosiolahjaksi on toisten rintape-
rillisten, B:n ja C:n intressissä. Joudutaan kuitenkin 
kysymään, koituuko säännös vain A:n perilliskump-
panien hyväksi. Eikö lahjan laskennallinen lisää-
minen jäämistöön voi kasvattaa myös A:n lakiosaa?

Kysymykseen on vastattava myöntävästi. Jos 
vaikkapa esimerkkitapauksen B vaatisi sisarensa 
A:n jälkeläiselle annetun lahjan huomioon ottamis-
ta suosiolahjana, A voisi epäilyksittä yhtyä vaati-
mukseen sellaisin vaikutuksin, että myös hänen 
lakiosansa laskettaisiin lahjan arvolla kasvatetusta 
jäämistöstä.32 A:n täytyisi voida esittää tällainen 

31 Näin näyttää ajatellun myös esimerkiksi Helsingin käräjäoikeuden tuomioissa 12.11.2008 L 07/25646, jonka peruste-
lut alkavat seuraavasti: ”Perintökaaren 7:3.3:n suosiolahjasäännöksen tarkoitus on suojata muiden rintaperillisten lakiosia 
yhden sukuhaaran tai perhekokonaisuuden perittävältä saamaa etuutta vastaan.”  

32 Tässä kohdin on syytä huomata lakiosasäännöstössämme noudatettava niin kutsuttu individuaaliperiaate. Tietty 
ennakkoluovutus otetaan huomioon vain niiden perillisten lakiosaa määrättäessä, jotka siihen vedonneet perinnönjaossa tai 
esimerkiksi lakiosan täydennystä koskevassa oikeudenkäynnissä (ks. lähemmin Aarnio–Kangas 2009 s. 895). Jos siis joku 
esimerkkitapauksen perillisistä jättäytyisi asiassa passiiviseksi, ei lahjoituksella olisi vaikutusta hänen lakiosansa suuruu-
teen. 
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vaatimus itsenäisestikin. Kyseinen lahjahan saattaa 
loukata A:ta aivan samalla tavalla kuin muitakin 
rintaperillisiä, eikä hänen pidä olla sen suhteen 
toisia huonommassa asemassa. Perittävän lasta, 
jonka on lakiosaoikeus pyritty tekemään tyhjäksi 
lapsenlapsen hyväksi tehdyllä huomattavalla lah-
joituksella, ei välttämättä juuri lohduta se, että lah-
jan saaja on hänen oma lapsensa.  

Asetelma saattaa esimerkkitapauksessa olla jopa 
sellainen, että A on rintaperillisistä ainoa, jolla on 
intressiä tehdä lisäysvaatimus kyseisen lahjan joh-
dosta. A:n perilliskumppanien kiinnostuksen asiaan 
voi poistaa esimerkiksi heidän varakkuutensa tai 
velkaisuutensa taikka se, että he ovat saaneet perit-
tävältä yhtä suuret lahjat kuin A:n läheinen. Mah-
dollista on luonnollisesti myös se, että A on perit-
tävän ainoa lakiosaan oikeutettu rintaperillinen. 
Näissä viimeksi mainituissakaan tilanteissa en näe 
mitään estettä sille, että A menestyksekkäästi vaa-
tii esimerkiksi oman lapsensa (tai puolisonsa) saa-
man suorituksen huomioon ottamista suosiolahja-
na.  

Oikeus vaatia tietyn lahjan laskennallista lisää-
mistä jäämistöön ei kuitenkaan vielä sellaisenaan 
takaa, että rintaperillinen saisi todellista suojaa tuon 
lahjoituksen varalta. Olennainen merkitys on nimit-
täin myös sillä, millainen vaikutus lahjalle annetaan 
PK 7:7:ssä olevan vähennyssäännöksen kannalta. 
Jos lahja sanotun säännöksen nojalla vähennetään 
vaatimuksen tehneen rintaperillisen lakiosasta, sen 
huomioon ottaminen ei lopulta koidu rintaperillisen 
eduksi vaan päinvastoin pienentää hänen lakiosa-
vaadettaan. Tätä puolta onkin syytä tarkastella seu-
raavassa.   

4.  Suosiolahjan vähentäminen  
rintaperillisen lakiosasta

4.1 Pääsääntö

Sen ohella, että suosiolahja on yksi lakiosaa las-
kettaessa huomioon otettavista lisäyksistä, se vai-
kuttaa lakiosalaskelmassa myös vähennyksenä. 
Määritettäessä rintaperilliselle perittävän kuoltua 
kuuluvan reaalisen lakiosan suuruutta täytyy las-
kelman osoittamasta ”täydestä” lakiosasta vähentää 
kunkin rintaperillisen osalta se arvomäärä, jonka 
hän on jo perittävän eläessä saanut tältä ennakko-
perintönä, suosiolahjana tai testamenttiin rinnastu-
vana lahjana. Vastaavanlainen vähennys on tehtävä 
perillisen hyväksi tehtyjen ylisuurten henkivakuu-
tusmaksujen johdosta. Säännös asiasta on PK 
7:7:ssä. Lainkohdassa puhutaan ”perintöosaa mää-
rättäessä” huomioon otettavista suorituksista, mikä 
ensi näkemältä tarkoittaisi, että vähennys voitaisiin 
tehdä vain ennakkoperintöjen osalta. Ottaen huo-
mioon vähennyssäännöksen syntyhistorian ja tar-
koitusperät se kuitenkin epäilyksittä koskee kaikkia 
muitakin PK 7 luvussa tarkoitettuja lisäyseriä – siis 
myös suosiolahjoja.33

PK 7:7:n ilmaisu ”perintöosaa määrättäessä” juon-
taa juurensa vuoden 1734 perintökaaren (VPK) 17 
luvun lakiosasäännöksissä käytetystä terminologi-
asta. Lakiosan laskusäännöt oli tässä 1.11.1951–
31.12.1965 voimassa olleessa säännöstössä esitetty 
käyttämällä apuna laskelmallisen perintöosan käsi-
tettä. Laskelmallista perintöosaa määrättäessä reaa-
lisen jäämistöön oli tehtävä VPK 17:3.2:n mukaan 
samat laskennalliset lisäykset kuin nykyisinkin 
(ennakkoperintö, testamenttiin rinnastuva lahja, suo-
siolahja ja ylisuuret henkivakuutusmaksut), ja lakiosa 

33 Käsitys lausutaan nimenomaisesti ratkaisussa KKO 1997:70, ja asiaa on pidetty selvänä myös oikeuskirjallisuudessa; 
ks. Lohi DL 1997 s. 826–827 sekä Aarnio–Kangas I 2009 s. 919. 
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oli puolet laskelman osoittamasta perintöosasta. VPK 
17:8:ssä oli puolestaan nykyistä PK 7:7:ää asialli-
sesti vastannut säännös, jonka mukaan sellainen 
perillisen saama omaisuus, joka oli otettava huomi-
oon laskelmallista perintöosaa määrättäessä, oli 
luettava hänen lakiosansa vähennykseksi. Vähennys 
oli täten tehtävä kaikkien edellä mainittujen lisäy-
serien (lahjatyyppien) johdosta.  

Kun VPK 17 luvun lakiosasäännökset siirrettiin 
vuoden 1965 perintökaareen, katsottiin aiheellisek-
si yksinkertaistaa niiden kirjoittamistapaa ja muun 
muassa luopua laskennallisen perintöosan käsittees-
tä. Tämä edellytti tietysti muutoksen tekemistä myös 
VPK 17:8:sta PK 7:7:een siirrettyyn vähennyssään-
nökseen. Lainkohdan ilmaisu ”laskelmallista perin-
töosaa määrättäessä” olisi ollut johdonmukaista 
korvata ilmaisulla ”lakiosaa määrättäessä”. Näin ei 
kuitenkaan tehty, vaan PK 7:7:ään jäi edelleen viit-
taus perintöosan kannalta relevantteihin lahjoituksiin. 
Kysymys oli mitä ilmeisemmin ilmaisuerehdykses-
tä. Mikään ei tue sitä käsitystä, että vähennyssään-
nöksen sisältöä olisi tarkoitettu tässä yhteydessä 
muuttaa.34  

PK 7:7:n soveltaminen suosiolahjoihin on ver-
raten ongelmatonta, mikäli lahjansaajana on ollut 
rintaperillinen. Ajatellaan esimerkiksi tilannetta, 
jossa 80 000 euroa netto-omaisuutta ja perillisinään 
kolme lasta jättänyt P on antanut yhdelle lapsistaan 
10 000 euron suosiolahjan. Kunkin lapsen lakiosa 
on tällöin 15 000 euroa [(80 000 + 10 000) x 1/6]. 
Suosiolahjan saanut voi nyt vaatia lakiosanaan aino-
astaan 5 000 euroa, kun taas hänen perilliskump-
paninsa ovat oikeutettuja täyteen 15 000 euroon. 
– Suosiolahjan noustessa kyllin suureksi (esimer-
kissä 16 000 euroon tai enempään) se kattaisi saa-
jan koko lakiosan eikä hän voisi perittävän kuoltua 
vaatia enää mitään.   

Selvästi vaikeampi kysymys on, mikä oikeus-
vaikutus PK 7:7:ää sovellettaessa tulee antaa muun 
kuin rintaperillisen saamalle suosiolahjalle. Jos 

perittävä on antanut vaikkapa lapsensa A:n lapsel-
le tai A:n puolisolle suosiolahjan, sitä ei tietenkään 
voida vähentää saajansa lakiosasta, kun tämä ei ole 
perillisasemassa. Mutta voitaisiinko lahja sen sijaan 
vähentää saajan lähipiiriin kuuluvan rintaperillisen, 
siis A:n lakiosasta?35 

Suosiolahjasäännöksen pääajatukset näyttäisivät 
ainakin ensi alkuun puoltavan myöntävää vastaus-
ta. Kun PK 7:3.3:ssa on pyritty antamaan rintape-
rillisen tietyille läheisille tehdyille lahjoituksille 
lakiosan kannalta sama vaikutus kuin rintaperilli-
selle itselleen tehdyille, tuntuisi luontevalta ulottaa 
tämä yhtenäinen kohtelu lahjan kaikkiin laskennal-
lisiin vaikutuksiin. Vain näin saavutetaan säännök-
sen keskeinen tavoite, sukuhaarojen (tai perheyk-
sikköjen) tasapuolinen kohtelu. Se jää toteutumat-
ta, jos esimerkiksi rintaperillisen puolisolle tai 
lapselle annettua lahjaa ei vähennetä rintaperillisen 
lakiosasta – pääseehän kyseinen sukuhaara tällöin 
toisia sukuhaaroja parempaan asemaan. 

Ajatellaan edellä käytettyä esimerkkiä niin muun-
nettuna, että kolme lasta (A, B ja C) ja 80 000 euron 
nettojäämistön jättänyt perittävä on antanut siinä 
mainitun 10 000 euron suosiolahjan A:n lapselle. 
Perittävä on lisäksi testamentannut kaiken omaisuu-
tensa aatteelliselle yhdistykselle, minkä johdosta 
yhdistys on ilmoittanut maksavansa rintaperillisten 
lakiosat rahana. – Jos kyseistä suosiolahjaa ei vähen-
netä A:n lakiosasta, tämä voi B:n ja C:n tavoin vaa-
tia yhdistykseltä 15 000 euron suoritusta, jolloin A:n 
sukuhaara tulee saamaan kaikkiaan 25 000 euroa. 
Vielä suuremmaksi epäsuhta tietysti muodostuisi, 
jos suosiolahja olisi isompi. Suosiolahjan noustessa 
esimerkiksi 40 000 euroon lakiosat olisivat 20 000 
euroa/perillinen ja A:n sukuhaaran kokonaissaan-
noksi muodostuisi 60 000 euroa. Yhteensä 60 000 
euron lakiosat maksavalle testamentinsaajalle jäisi 
puolestaan nettomääräisesti vain 20 000 euroa. 

34 Tämä säännöshistoria viittauksinen perintökaaren valmistelutöihin esitellään varsin yksityiskohtaisesti ratkaisun  
KKO 1997:70 perusteluissa. 

35 Ongelma konkretisoituu luonnollisesti vain, mikäli esimerkin A vaatii lakiosaansa. Niinpä sitä ei jouduttu lainkaan 
pohtimaan edellä kuvatussa ratkaisussa KKO 1998:114, jossa lahjansaajina olivat A:n lapsi ja tämän aviopuoliso. Lahjaan 
perustuvia lakiosavaatimuksia esittivät jutussa vain A:n perilliskumppanit B, C ja D.  
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Monet argumentit puhuvat kuitenkin päinvas-
taisen tulkinnan puolesta: rintaperillisen lakiosas-
ta ei voida tehdä vähennyksiä hänen läheiselleen 
annetun suosiolahjan johdosta. Ensimmäisenä tätä 
kantaa tukevista perusteista on syytä mainita lain 
sanamuoto. PK 7:7:ssä puhutaan perillisen saamas-
ta omaisuudesta ja sen vähentämisestä. Ilmaisu 
viittaa selvästi siihen, että kunkin rintaperillisen 
lakiosasta voidaan vähentää vain hänen itsensä saa-
ma lahja. 

Vähennyksen kytkemistä juuri perilliselle annet-
tuun omaisuuteen saatetaan hyvin syin pitää lain-
säätäjän tietoisena ratkaisuna. Asia oli todettu näin 
jo nykyisen säännöksen edeltäjässä, VPK 17:8:ssa, 
joten sanamuodosta poikkeamisen tueksi ei voida 
nyt esittää vastaavanlaista lainsäätäjän ilmaisue-
rehdyksen argumenttia kuin mihin edellä PK 7:7:n 
ilmaisua ”perintöosaa” tarkastellessani viittasin. 
Sanamuodon osoittamassa henkilösuhteessa pitäy-
tyminen olisi toisaalta johdonmukaista siihenkin 
nähden, että vastaavanlaiseen tulkintaan on pää-
dytty otettaessa kantaa lesken antamien lahjojen 
merkitykseen lakiosalaskelmassa. Kuten jo aikai-
semmin totesin, kysymyksessä on meillä omaksut-
tu PK 7:3.3:n sanamuotoa kunnioittava kanta: kun 
lainkohdassa käsketään lisäämään lakiosajäämis-
töön perittävän antama ennakkoperintö, tulee les-
ken antama lahja jättää lakiosalaskelman ulkopuo-
lelle siinäkin tapauksessa, että sitä PK 6:1.2:n nojal-
la pidettäisiin perintöosien määrityksen kannalta 
relevanttina ennakkoperintönä.    

PK 7:7:n sanamuodon mukaista suppeaa tulkin-
taa puoltaa myös selvä asiaperuste, rintaperillisen 
itsenäisen lakiosavaateen suojaaminen. Jos rinta-
perillisen lakiosasta tehtäisiin vähennys muulle 
kuin hänelle itselleen annetun lahjan johdosta, rin-
taperillisen oikeus hänelle laissa taattuun perinnön 
vähimmäisosaan voisi jäädä reaalisesti toteutumat-
ta. Hän saisi ehkä vain murto-osan suhteellista 
lakiosaansa vastaavasta omaisuusmäärästä, mah-
dollisesti ei yhtään mitään. Samalla perittävälle 
avautuisi helppo tapa kiertää lakiosasäännöstön 
asettamat rajoitukset, kun hän voisi rintaperillisen-
sä lähipiiriin suuntaamillaan lahjoituksilla tehdä 
tyhjäksi tämän lakiosaoikeuden. Esimerkiksi lap-
seensa A:han pettynyt mutta A:n lapsiin mieltynyt 

perittävä voisi lahjoittaa lakiosaa vastaavan summan 
viimeksi mainituille sellaisin vaikutuksin, että A:n 
lakiosavaade sammuisi. Näin perittävä kykenisi 
tosiasiassa tekemään A:n perinnöttömäksi ilman 
tähän oikeuttavaa perustetta (ks. PK 15:4) ja taval-
laan siirtämään A:lle kuuluvat oikeudet tämän jäl-
keläisille (tai A:n tai tämän jälkeläisten puolisoille).  

Vähennyksen tekeminen rintaperillisen lähipiiriin 
suunnatun lahjan perusteella johtaisikin lakiosajär-
jestelmämme kannalta vaikeasti hyväksyttäviin 
tuloksiin. Ajatus, jonka mukaan rintaperillistä on 
suojattava perittävän vastikkeettomien disponointien 
varalta, kääntyisi viimeksi kuvatuissa tilanteissa 
päälaelleen. Lahjansaajan lähipiiriin kuuluva rinta-
perillinen (esimerkin A) ei ainoastaan jäisi ilman 
kyseisen lahjan varalta annettavaa suojaa vaan koki-
si sen johdosta suoranaisen lakiosansa menetyksen. 
Suosiolahjasäännöksellä olisi tällaisen rintaperilli-
sen kannalta täysin päinvastaiset vaikutukset kuin 
mitä säännöksellä on yleisesti ottaen tavoiteltu.  

Juuri todetun johdosta saatetaan tosin huomaut-
taa, ettei PK 7 luvun sääntely aina muutenkaan 
takaa rintaperilliselle itselleen lakiosaa vastaava 
suoritusta, vaan rintaperillinen saattaa joutua sie-
tämään vähennyksen tekemisen hänen sukuhaa-
raansa hyväksi tulleen lahjoituksen perusteella. 
Näin voi käydä PK 7:7:n toiseen virkkeeseen otetun 
erityismääräyksen soveltumisen johdosta. Lainkoh-
dassa säännellään tilannetta, jossa PK 7:3.3:n 
mukaisen lahjan saanut rintaperillinen on kuollut 
ennen perittävää ja häneltä on jäänyt lakiosaan 
oikeutettu sijaantuloperillinen. Säännöksen mukaan 
ennakkoluovutuksen arvo täytyy tällöin vähentää 
mainitun sijaantulijan lakiosasta.  

Kuvattu sijaantulosäännös koskee kuitenkin sel-
västi erilaista kuin nyt tarkasteltavaa tilannetta. PK 
7:7:n 2 virkkeen avulla on tähdätty siihen, ettei 
sijaantulija pääsisi muiden jäämistöintresenttien 
kustannuksella parempaan asemaan kuin missä 
hänen edeltäjänsä – esimerkiksi ennen perittävää 
kuollut lapsi – olisi saamansa lahjan johdosta ollut. 
Järjestely lienee katsottu tarpeelliseksi, paitsi suku-
haarojen välisen tasapuolisuuden takaamiseksi, 
myös lahjansaajaperillisen ”ennenaikaisesta” kuo-
lemasta aiheutuvien yllättävien muutosten ehkäise-
miseksi. Jäämistöstä täytettävien lakiosien ei ole 
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haluttu kasvavan esimerkiksi sen johdosta, että 
huomattavan ennakkoluovutuksen saanut lapsi kuo-
lee ennen perittävää (jolloin lahjansaajan omasta 
lakiosasta vähentäminen tietysti estyy).36 – Oli nyt 
tarkasteltavan sijaantulosäännöksen todellinen tar-
koitusperä mikä tahansa, siinä on joka tapauksessa 
kysymys laissa osoitettua erityistapausta koskevas-
ta ratkaisusta, jota ei voida analogian perusteella 
siirtää muihin läheissuhteisiin. Ei siis pidä päätel-
lä, että koska lahjansaajan lapsi voi joutua alistu-
maan vanhemmalleen annetun lahjan laskennalli-
seen vähentämiseen, sama rasite voitaisiin sälyttää 
vanhemmalle, jonka lapsi on saanut perittävältä PK 
7:3.3:n mukaisen lahjan.  

Jos rintaperillisen lakiosasta ei tehdä vähennys-
tä hänen läheiselleen annetun suosiolahjan johdos-
ta, kyseinen lahja jää kokonaan PK 7:7:n ulottu-
mattomiin. Sitä ei siis voida vähentää kenenkään 
lakiosasta. Tällöin jäämistöstä täytettävien lakio-
sien suhteellinen osuus kasvaa yli puoleen reaali-
sesta jäämistöstä; voipa lakiosien täyttämiseen 
kulua koko jäämistökin. Tämä ei ole kuitenkaan 
järjestelmämme kannalta mitenkään poikkeuksel-
linen tilanne, sillä sama vaikutus voi olla myös 
esimerkiksi sukulaispiirin ulkopuolelle annetulla 
testamenttiin rinnastuvalla lahjalla. 

Edellä esitetyn perusteella on mielestäni selvää, 
että rintaperillisen PK 7:3.3:n mukaiselle läheisel-
le annettua suosiolahjaa ei ainakaan normaalisti 
voida vähentää rintaperillisen itsensä lakiosasta. 
Kenenkään lakiosavaade ei siis yleensä pienene 
hänen puolisolleen, jälkeläiselleen tai viimeksi mai-
nittujen puolisoille annettujen suosiolahjojen joh-
dosta. Kysymykseksi jääkin vain se, olisiko päin-
vastaiselle ratkaisulle perusteita joissakin poikkeus-
tapauksissa. Seuraavassa otan esille muutamia 

tilanteita, joissa tämän pohtiminen tuntuu aiheel-
liselta.

4.2 Erityistilanteita

Rintaperillisen lakiosasta tehtävä vähennys saattaa 
tuntua oikeutetulta ensinnäkin silloin, kun hänen 
läheiselleen tehdyssä lahjoituksessa on ollut kysy-
mys rintaperillisen hyväksymästä, ehkä jopa ehdot-
tamasta järjestelystä. Perittävän lapsi A siis on – 
vaikkapa oman ylivelkaisuutensa tai korkean ikän-
sä takia – suhtautunut myötämielisesti siihen, että 
perittävä lahjoittaa omaisuuttaan A:n asemesta A:n 
puolisolle tai lapselle. Voisi väittää, että tällaiseen 
lahjoitukseen on syytä liittää A:n lakiosasuojan 
kannalta samat vaikutukset kuin A:lle itselleen 
annettuun lahjaan. 

Hahmoteltu tulkinta täytyy kuitenkin torjua. Sen 
omaksumisen esteeksi tulevat perittävän eläessä 
tehtyjä jäämistödisponointeja koskevat pakottavat 
säännökset. Oikeudesta perintöön ei voi luopua 
vapaamuotoisesti, vaan tämä käy päinsä vain perit-
tävälle kirjallisesti osoitetulla tahdonilmauksella.37 
Rintaperillisen luopumismahdollisuuksia koskee 
vielä PK 17:1.2:ssa asetettu lisärajoitus. Rintape-
rillinen säilyttää luopumisestaan huolimatta oikeu-
den lakiosaansa, jollei ”hän ole saanut siitä koh-
tuullista vastiketta taikka jollei hänen puolisolleen 
testamentin tahi jälkeläisilleen lain tai testamentin 
nojalla tule lakiosaa vastaavaa omaisuutta”. 

PK 17:1.2:n sanamuodon perusteella näyttää 
siltä, ettei säännöksessä edellytetty lakiosaa vas-
taava suoritus voi koskaan toteutua luopujaperilli-
sen puolisolle tai jälkeläiselle tehdyllä varallisuu-
densiirrolla inter vivos – ei edes silloin, kun suori-
tus täyttää suosiolahjan tunnusmerkistön. Lainkoh-

36 Nämä tarkoitusperät käyvät ilmi ennakkoperinnön vähentämistä koskevan PK 6:8:n taustalla olevista lainvalmistelu-
töistä (ks. SOU 1925:43 s. 284–285, Lainvalmistelukunnan ehdotus 1935:2 s. 114 sekä Lohi 1999 s. 208–209). Lainkohdas-
sa säädetään ennakkoperinnön vähentämisestä ennakonsaajan sijaantulijoiden perintöosista. PK 7:7:n 2 virkkeen sijaantulo-
säännöksen osalta ei vastaavanlaisia esityölausumia löydy, mutta säännöksen tausta-ajatusten täytynee nytkin olla samoja.    

37 Tästä lähemmin ks. Aarnio–Kangas 2009 s. 692–693 sekä Pekka Tuunainen, Perintö, testamentti ja velka 2015  
s. 123–127. 
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dassa nimittäin edellytetään, että viimeksi mainitut 
tahot saavat omaisuutta testamentilla tai lakimää-
räistä perimystä koskevien säännösten nojalla.38 
Saatetaan tosin kysyä, pitäisikö tästä vaatimukses-
ta joustaa ja hyväksyä myös rintaperillisen puoli-
solle tai jälkeläiselle inter vivos tehdyt suoritukset. 
Edes tällaisen lain sanamuodon vastaisen tulkinnan 
hyväksyminen ei kuitenkaan muuttaisi asetelmaa 
merkittävästi. Edelleenkin olisi selvää, ettei rinta-
perillinen menetä koskaan lakiosavaadettaan pel-
kästään omaan lähipiiriinsä annetun lahjan vapaa-
muotoisella hyväksynnällä vaan vähimmäisedelly-
tyksenä olisi joka tapauksessa nimenomaisen kir-
jallisen luopumisilmoituksen antaminen.39

Toinen varteenotettavalta vaikuttava peruste 
vähennyksen tekemiselle rintaperillisen lakiosasta 
on lahjoituksesta hänelle koitunut taloudellinen 
hyöty. Tätä tulkintavaihtoehtoa arvioitaessa on tar-
kastelun piiristä ensin syytä sulkea pois ne tapauk-
set, joissa rintaperillinen on todellinen lahjansaaja. 
Perittävähän on lahjoittaessaan omaisuuttaan nimel-
lisesti esimerkiksi lapsensa A:n puolisolle saattanut 
tarkoittaa todelliseksi lahjansaajaksi A:n (jonka on 
siis tarkoitettu esimerkiksi voivan määrätä kohtees-
ta omistajan tavoin). Kysymys on tällöin rintape-
rillisen itsensä saamasta lahjasta, joka saa aikaan 
normaalit PK 7:3.3:n ja 7:7:n mukaiset oikeusvai-
kutukset. Tällainen nimikirjauksesta poikkeaminen 
on tietysti mahdollista täysin siitä riippumatta, 
kenelle lahja näyttäisi muodollisesti annetun. 
Lakiosalaskelmassa saatetaan näin päätyä ottamaan 
huomioon myös esimerkiksi lahja, jota koskevaan 

lahjakirjaan on sivullisten harhauttamiseksi pantu 
saajaksi rintaperillisen avopuoliso.  

Voisiko lakiosasta tehtävään vähennykseen sitten 
oikeuttaa jo se, että rintaperillinen on tosiasiassa 
hyötynyt hänen PK 7:3.3:n mukaiselle läheiselleen 
annetusta lahjasta? Jos perittävä on esimerkiksi lah-
joittanut lakiosaperillisensä puolisolle tai alaikäi-
selle lapselle asuinhuoneiston, hyötyy perillinen 
todennäköisesti itsekin lahjasta, sillä hän saanee 
yleensä asua huoneistossa vastikkeetta ainakin niin 
kauan kuin puolisoiden yhteiselämä kestää tai kun-
nes lahjansaaja tulee täysi-ikäiseksi.40 Yhtä suotui-
sa vaikutus saattaa olla rintaperillisen puolisolle 
annetulla rahalahjalla, kun puolison ja tätä myötä 
koko perheen elintaso näin yleensä paranee. Siinä-
kin tapauksessa, että puolisoiden avioliitto sattuisi 
purkaantumaan pian lahjoituksen jälkeen, saattaisi 
rintaperillinen hyötyä lahjasta, kun se avio-osan 
suuruutta kasvattavana eränä lisäisi hänelle osituk-
sessa tulevan omaisuuden määrää. – PK 7:7:ssä 
tarkoitettua vähennystä ei viimeksi kuvatuissa tilan-
teissa voitaisi tietenkään tehdä koko lahjan suurui-
sena vaan vähennettäväksi tulisi vain rintaperilli-
selle lahjasta todella koitunut taloudellisen hyöty.  

Vaikuttaa monestakin syystä perustellulta katsoa, 
että esimerkeissä kuvatun kaltaiselle välillinen hyö-
tyminen ei oikeuta PK 7:7:n mukaisen vähennyksen 
tekemiseen. Tällaisen taloudellisen edun arvoa oli-
si ensinnäkin monissa tapauksissa varsin vaikeaa 
määritellä. Näin olisi asia varsinkin lahjoituksesta 
vasta tulevaisuudessa koitumassa olevan edun osal-
ta. Vallitsevana käsityksenä lienee meillä sitä pait-

38 Sanamuodon mukaisen tulkinnan hyväksyvät esimerkiksi Gösta Walin – Göran Lind, Ärvdabalken. Del I. Sjunde upp-
lagan 2016 s. 476 ja Tuunainen 2015 s. 137. Samalla kannalla lienee Aarnio–Kangas 2009 s. 696, jossa esitettyä leimaa 
tosin lievä epävarmuus. Kirjoittajat toteavat: ”Suoritus, jonka perittävä eläessään antaa muulle kuin perilliselle itselleen, ei 
tarkalleen ottaen ole PK 17:1.2:ssa tarkoitettu kohtuullinen korvaus lakiosasta.” 

39 Kokonaan toinen asia on, että rintaperillinen, joka on perittävän eläessä suhtautunut hyväksyvästi vaikkapa omalle 
lapselleen tehtyyn lahjoitukseen, pidättäytynee useimmiten siihen liittyvien lakiosavaatimusten esittämisestä. Oletetaan esi-
merkiksi, että lapsi A on varakkuutensa tai ylivelkaisuutensa vuoksi kieltäytynyt perittävän hänelle tarjoamasta lahjasta ja 
kehottanut perittävää antamaan vastaavan omaisuuden omalle jälkipolvelleen (A:n lapsille). Näin toiminut A ei todennäköi-
sesti esitä perittävän kuoltua lahjaan perustuvia lakiosavaatimuksia – hän tuskin ainakaan nostaa omia lapsiaan kohtaan 
lakiosan täydennyskannetta.        

40 Rintaperillisen alaikäiselle lapselle annetun lahjan osalta on tosin mahdollista, että lahjansaajalle määrätty edunvalvo-
ja (tai edunvalvojan sijainen) taikka holhousviranomainen edellyttää vastikkeen suorittamista. Kysymyshän on nyt alaikäi-
sen omasta omaisuudesta, jota ei ainakaan lähtökohtaisesti tulisi pitää ”sivullisen” osittaisessakaan käytössä vastikkeetta. 
Mitään elatusvelvollisuutta vanhempaansa kohtaan ei alaikäisellä lapsella tietenkään myöskään ole.   
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si yleisemminkin se, että lakiosajärjestelmässä 
voidaan antaa merkitystä vain perittävältä itseltään 
tulleille suorituksille.41 Sellainen lahjasta rintape-
rilliselle vähitellen koituva taloudellinen etu, jonka 
syntyminen on ollut – tai vastaisuudessa on – enem-
män tai vähemmän lahjansaajan (tai hänen laillisen 
edustajansa) hyvän tahdon varassa, täytynee väis-
tämättä jättää lakiosalaskelmien ulkopuolelle.  

Niinpä esimerkiksi perittävän lahjoitettua rin-
taperillisensä puolisolle tai lapselle asuinhuoneis-
ton osakkeet, rintaperillisen tähän huoneistoon 
saama käyttöoikeus voidaan ottaa huomioon PK 7 
luvun mukaisena eränä vain, mikäli kysymys on 
perittävän hänelle osoittamasta etuudesta. Näin 
olisi asia esimerkiksi silloin, kun lahjakirjaan on 
otettu määräys rintaperilliselle kuuluvasta asunnon 
vastikkeettomasta käyttöoikeudesta. Rintaperillinen 
on viimeksi kuvatussa tilanteessa saanut perittäväl-
tä varallisuusedun, joka voi hyvin täyttää esimer-
kiksi ennakkoperinnön tai suosiolahjan tunnusmer-
kistön.42 Jos käyttöoikeuden arvo lisätään lakiosa-
jäämistöön PK 7:3.3:n nojalla, sen osalta on luon-
nollisesti tehtävä myös PK 7:7:n mukainen vähen-
nys.

5. Kokoavia havaintoja 

Edellä olen tarkastellut ongelmia, joita syntyy har-
kittaessa PK 7:3.3:n suosiolahjasäännöksen sovel-
tamista rintaperillisen puolisolle, rintaperillisen 
jälkeläiselle tai viimeksi mainitun puolisolle annet-
tuun lahjaan. Pohdintoihin antoi aihetta ensinnäkin 
suosiolahjan tunnusmerkistön toteutuminen: vai-
kuttaako siis se seikka, että lahjansaajana on rinta-
perillisen asemesta joku edellä mainittu hänen 
läheisensä, jollakin tavoin suosimistarkoituksen 

olemassaolon arviointiin? Toinen merkittävä kysy-
mys oli, millainen on rintaperillisen oma asema 
kuvatussa konfliktitilanteessa. Jos esimerkiksi kol-
me lasta (A, B ja C) perillisinä jättävä perittävä on 
lahjoittanut omaisuuttaan suosiolahjan kriteerit 
täyttävällä tavalla A:n puolisolle tai lapselle, naut-
tiiko A disponoinnin varalta samanlaista suojaa 
kuin hänen perilliskumppaninsa B ja C vai onko 
A:n asema joissakin suhteissa huonompi?   

Näihin kysymyksiin kirjoituksessa antamani 
vastaukset voidaan tiivistää seuraavasti: 

1. Suosiolahjan tunnusmerkistö pysyy samana, 
oli lahjansaajana sitten rintaperillinen tai joku 
hänen PK 7:3.3:ssä määritetty läheisensä. 
Ainoa ero tilanteiden kesken on siinä, että 
lahjansaajan ollessa muu kuin rintaperillinen 
sulkeutuu mahdollisuus katsoa lahja ennak-
koperinnöksi ilman muuta pois. Pohdinta 
voidaan aloittaa suoraan lahjan suosiolahja-
luonteesta.   

2. Kuvatussa tilanteessa rintaperillisellä A on 
sama oikeus vaatia lahjan huomioimista 
lakiosajäämistön laskennallisena lisäyksenä 
kuin hänen perilliskumppaneillaan. Se seikka, 
että lahja on annettu A:n lähipiiriin kuuluval-
le henkilölle, ei millään tavoin huononna A:n 
asemaa tässä suhteessa. 

3. Esimerkin A voi vaatia jäämistöstä täyttä 
lakiosaansa siitä huolimatta, että hänen lähei-
sensä on saanut perittävältä omaisuutta suo-
siolahjana. PK 7:7:n vähentämissäännöstä, 
jonka mukaan laskennalliseen lisäykseen 
johtava ennakkoluovutus luetaan saajansa 
lakiosan vähennykseksi, ei siis voida esimerk-
kitilanteessa soveltaa niin, että suosiolahjan 
arvo vähennettäisiin A:n lakiosasta. 

41 Tästä periaatteesta ennakkoperintösäännöstön kannalta ks. Saarenpää 1980 s. 195–197. Samat näkökohdat soveltune-
vat lakiosajärjestelmään. 

42 Asunnon vastikkeettomasta käyttöoikeudesta ennakkoperintönä ks. Saarenpää 1980 s. 228 ja Aarnio–Kangas 2009  
s. 779–780. Mahdollisuus lukea asumisetu ennakkoperinnöksi käy välillisesti ilmi myös ratkaisusta KKO 1992:197, jossa 
tämän etuuden huomioon ottamista koskeva vaatimus kuitenkin tapauksen olosuhteiden perusteella hylättiin.  
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Artikkelissa keskityin voimassa olevan oikeuden 
sisältöön. Laajennettaessa tarkastelua ongelman 
arviointiin de lege ferenda, täytyisi ensin kysyä, 
onko nykyisen kaltaiselle suosiolahjasäännökselle 
ylipäänsä sijaa oikeudessamme. Tähän laajaa oi-
keuspoliittista pohdintaa vaativaan ongelmaan ei 
käsillä olevassa kirjoituksessa ole mahdollista ottaa 
kantaa; se olisi oman artikkelinsa aihe. Katson kui-
tenkin, että mikäli suosiolahjasäännös halutaan 
säilyttää järjestelmässämme, sen soveltamista ei 
tule vastaisuudessakaan rajata rintaperillisille annet-
tuihin lahjoihin. Nykyistä saajapiiriä voisi päinvas-
toin olla perusteltua laajentaa niin, että PK 7:3.3:n 
mukaisiin läheisiin lisättäisiin jälkeläisten avopuo-
lisot – mahdollisesti myös perittävän avio- ja avo-
puoliso.       

Lakiosalaskelman vähennyksiä sääntelevää PK 
7:7:ää olisi syytä selkeyttää korvaamalla lainkoh-
dassa oleva maininta perintöosaa määrättäessä 
huomioitavasta omaisuudesta lakiosaan viittaaval-

la ilmaisulla. Toisin sanoen: ”Sellainen perillisen 
saama omaisuus, joka on otettava lukuun lakiosaa 
määrättäessä, luetaan hänen lakiosansa vähennyk-
seksi.” Asia ymmärretään kyllä näin jo nykysinkin, 
eikä säännöksen harhaanjohtava sanamuoto voine 
(ainakaan enää ratkaisun KKO 1997:70 jälkeen) 
synnyttää käytännön lakimiehille erehdyksiä. Kysy-
mys on kuitenkin sen laatuisesta kirjoitetun lain 
kauneusvirheestä, joka kannattaisi jossakin sopi-
vassa yhteydessä korjata.

Tapani Lohi
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